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REdaktoRiaus žodis

Jūsų rankose – rudens „Sapere Aude“ numeris, kuris, kaip ir daugelis mūsų, naujuo-
sius mokslo metus pasitinka pilnas entuziazmo bei naujų, didelių planų. Įkvėpti beprasi-
dedančio rudens, šio numerio tema skelbiame kūrybiškumą ir inovacijas – būtent tai, kas 
žada kitokią, bet labai įdomią pradžią. 

„Mums, kaip technikos universitetui, pats svarbiausias uždavinys šiuo metu – itin grei-
tai tobulėjant technologijoms formuoti naują požiūrį. Juk technologijų virsmas turi įtakos 
visoms gyvenimo sritims, tarp jų ir aukštajam mokslui“, – svarbiausią Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto (VGTU) kryptį įvardijo rektorius Alfonsas Daniūnas. 

Ir panašu, kad šis modernus požiūris sėkmingai formuojasi – tą byloja „Sapere Aude“ 
pašnekovų išsakytos mintys ir idėjos. Ne veltui pagrindiniame žurnalo interviu kalbamės 
su VGTU kūrybiškumo ir inovacijų centro „LinkMenų fabrikas“ direktoriumi Adu Meškėnu, 
kuris neabejoja, jog geros idėjos, motyvacija ir tarpdiscipliniškumas yra būtina sėkmės 
sąlyga. Iš tiesų šios sąvokos skambėjo iš daugelio herojų lūpų: nesvarbu, jų domėjimosi 
sritis medijos, biomechanika, statyba ar urbanistika, ketvirtoji pramonės revoliucija ir vis 
sparčiau besikeičiantis pasaulis diktuoja tas pačias sėkmingo žaidimo taisykles. Žaidimo, 
kuris, kaip ir šis „Sapere Aude“ numeris, kartais yra rimtas, kartais linksmas, bet visuomet 
reikalaujantis kūrybiškumo. 

„Su logika nueisi iš taško A į tašką B, o su kūryba gali nueiti visur“, – ši sparnuota 
Alberto Einšteino frazė atskleidžia labai taiklų ir gilų požiūrį į kūrybiškumo svarbą moks-
le. Taip mano ir viena iš šio žurnalo herojų VGTU doktorantė Dovilė Kurpytė: „Jeigu mes 
turime tik logiką, gal ir prigaminsime daug dalykų, bet iš kur tada atsiras naujovės? Inova-
cijos? Kūrybiškumas leidžia rastis naujam funkcionalumui, požiūriui ir, be abejonės, yra 
labai reikalingas.“

Taigi, noriu visiems palinkėti toli vedančio kūrybiškumo ir atsakingo, bet kartais ne per 
daug rimto žvilgsnio į svarbius dalykus. Kaip sakė A. Meškėnas: „Jei mokslą ir mokymąsi iš 
dalies priimsi kaip žaidimą, o ne pareigą, visas procesas iš karto pasirodys daug lengvesnis 
ir malonesnis.“

Malonaus ir žaismingo skaitymo, mielieji!

Eglė Kirliauskaitė
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VGTU 
REKTORIAUS 
SVEIKINIMAS
Universitetai nuolat susiduria su naujais iššūkiais, sau nuolat 
formuluoja naujas užduotis. Mums, kaip technikos universite-
tui, pats svarbiausias uždavinys šiuo metu – itin greitai tobu-
lėjant technologijoms formuoti naują požiūrį. Juk technologijų 
virsmas turi įtakos visoms gyvenimo sritims, tarp jų ir aukšta-
jam mokslui. 
Mūsų misija – ne tik suteikti aukštos kokybės išsilavinimą, bet 
ir jaunus žmones paruošti gyvenimui. Tokiam, koks jis iš tikrųjų 
bus ateityje. Rengiant specialistus, visuomet būna vyraujan-
čių teorijų: vienu metu sakome, kad reikia labiau specializuo-
tų, kitu metu, kad labiau reikia bendrą išsilavinimą turinčių 
žmonių. Ketvirtosios pramonės revoliucijos akivaizdoje būtini 
plataus profilio specialistai, turintys tvirtus žinių pagrindus, ge-
bantys greitai apdoroti ir praktikoje pritaikyti gaunamą infor-
maciją. Be to, jie turi būti komunikabilūs, motyvuoti įgyvendinti 
savo idėjas, gerai suprasti, kur ir kaip geriausiai gali prisidė-
ti siekdami tiek individualios gerovės, tiek šalies klestėjimo. 
VGTU visuomet rengiame specialistus, kurie turi gerą visapu-
sį išsilavinimą ir atitinka rinkos poreikius. Universitete turime 
ne tik technologijos, bet ir humanitarinius, socialinius, menų 
mokslus. Dabar visose šiose srityse turime jauną žmogų ruošti 
kitaip. Žodis kitaip kalba apie mąstymo pokyčius, informacinių 
technologijų skvarbą visose gyvenimo bei veiklos srityse ir tuo 
pačiu apie bazinį pasirengimą, platų akiratį, tarpdisciplinišku-
mą, gebėjimą dirbti plačioje srityje. 
Džiaugiuosi dėl tų, kurie atėjo į mūsų universitetą. Akivaizdu, 
jog jie supranta, kad mokslas – ilgalaikė investicija. Mes tu-
rime suprasti, kad išsilavinimas yra neišmatuojamas turtas. 
Visuomet reikėjo, reikia ir reikės išsilavinusių žmonių. Moty-
vuoti ir energingi jaunuoliai, pasirinkę mokslus VGTU, gerai nu-
sprendė, o mūsų visų pareiga yra sudaryti pačias geriausias 
sąlygas jiems rasti tai, ko jie tikėjosi. VGTU ir dalis kitų Lietuvos 
universitetų siūlo tikrai kokybiškas, aukšto lygio studijas. Apie 
tai byloja ir tarptautiniai reitingai – naujausiuose „2017–2018 

QS World University Rankings“ reitinguose VGTU patenka tarp 
2,1 proc. geriausių pasaulio universitetų ir yra techniškųjų 
universitetų lyderis Baltijos šalyse.
Žinoma, išsilavinimo siekimas yra darbas: reikalauja laiko, 
jėgų, pastangų, bet jauni žmonės, jei tik nori, gali viską. Iš visų 
veiklų pirmoje vietoje turi būti studijos universitete, tuomet 
mokymosi procesas taps lengvesnis, įdomesnis, viskas puikiai 
seksis. 
Nereikia pamiršti, kad geri specialistai paruošiami tik tada, 
kai yra vykdomi aukšto lygio moksliniai tyrimai – tai dar vienas 
aukštosioms mokykloms keliamas uždavinys. Dabar yra tas 
momentas, kai tiek valstybinės institucijos, tiek verslas, tiek 
universitetai turi pasirūpinti, kad atsirastų kuo daugiau ne tik 
teorinių, bet ir praktinių, visuomeniniu mastu svarbių tyrimų. 
Mažoje šalyje tai padaryti nėra taip paprasta – moksliniams 
tyrimams reikia daug kvalifikuotų žmonių, darbo, laiko, finan-
sinių resursų. Labai svarbu, kad Lietuvoje nusistovėtų teisinga 
samprata apie mokslo rezultatų diegimą į pramonę. Siekdami 
mokslinių tyrimų kokybės augimo, VGTU nuolat peržiūrime ir 
formuojame naujas kryptis, sukoncentruojame tai, ką universi-
tetas turi stipriausio, ko reikia rinkai, kas perspektyvu, kreipia-
me mokslininkus šia kryptimi. 
Mūsų darbuotojams linkėčiau stiprybės ir supratimo, kad, vyks-
tant aukštojo mokslo reformai, mes negalime tiesiog laukti, o 
privalome dalyvauti reformos procese, būti vieni iš jos lyderių, 
veikti ryžtingai ir suvokti, kad išliks tik stipriausieji, geriausieji. 
Mes turime visas galimybes augti ir stiprėti, tad tiesiog kvie-
čiu sutelkti jėgas. Reformai reikia atrinkti tikruosius dalykus ir į 
juos atsiremti. Svarbiausia, kad aukštojo mokslo kokybė būtų 
dar aukštesnė. To ir turime siekti. 

Motyvacijos ir didelių tikslų naujaisiais mokslo metais!

VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas
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Nuotrauka: Baltijos media centras
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Žaidimas 
MOKSlE – 
RIMTAS 
REIKAlAS
Idėjos, motyvacija, tarpdiscipliniškumas – tai žodžiai, bene dažniau-
siai skambėję kalbantis su Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
(VGTU) inovacijų ir kūrybiškumo centro „LinkMenų fabrikas“ direktoriu-
mi Adu Meškėnu. Būtent tai, pašnekovo manymu, yra būtina sėkmės 
sąlyga. Ir, panašu, kad VGTU „LinkMenų fabriko“ komanda nestokoja 
nė vieno iš šių elementų – čia nuolat kuriami nauji projektai, generuo-
jamos kitokios, kartais net pasauliniu mastu nuskambančios idėjos, 
tačiau nepamirštamas ir žaidimo elementas. „Jei mokslą ir mokymąsi 
iš dalies priimsi kaip žaidimą, o ne pareigą, tai visas procesas iš karto 
pasirodys daug lengvesnis ir malonesnis“, – neabejoja A. Meškėnas, 
įsitikinęs, kad mokslą reikia padaryti suprantamą ir įdomų platesnei 
visuomenės daliai.

Kalbėjosi: Eglė Kirliauskaitė
Nuotraukos: Simo Bernoto
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„Susiduriame su nesibaigiančiais  kūrybiniais 
iššūkiais – vis norisi kažką padaryti naujo, sma-
gaus, pirmiausia, mums patiems, taip pat šaliai 

ar net pasauliui.“
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Jau keletą metų vadovauji kūrybiškumo ir inovacijų cen-
trui „LinkMenų fabrikas“. Gal galėtum trumpai pristatyti 
jo veiklą? Kuo jis unikalus? VGTU „LinkMenų“ fabriką turbūt 
kiekvieną kartą pristatau vis kitaip, bet pagrindinė mintis – 
tai yra platforma, kurioje galima sujungti studijas, mokslą ir 
verslą, taip pat įvairias sritis: inžineriją, kūrybines industrijas 
ir verslumą. Kurdami VGTU „LinkMenų fabriką“ ir vystydami jo 
veiklas, siekėme sukurti tokią vietą, kurioje viskas galėtų vykti 
nuo idėjos gimimo iki jos realaus pristatymo rinkai. Idėja gali 
būti bet koks tiek skaitmeninis, tiek fizinis produktas. Jei degi 
noru kažką sukurti, labai svarbu, kad šis noras neužgestų – 
tam reikia turėti tinkamą fizinę ir psichologinę erdvę, taip pat 
galinčius patarti ir tą ugnį pakurstyti specialistus. Mes turime 
būrį profesionalų, kurie gali patarti, padėti, leisti studentui ar 
startuoliui sėkmingai pereiti visas idėjos ir produkto vystymo 
sąlygas. Svarus „LinkMenų fabriko“ privalumas, kad nereikia 
nieko toli ieškoti, nes mes viską turime po vienu stogu. 

Ar tokia idėja yra unikali? Ar turite atitikmenų? Turime 
tik dalinių atitikmenų, pavyzdžiui, yra atskirų prototipavimo 
ar medijų centrų. Visgi tai, kad vienoje vietoje galima rasti 
tokią didelę tiek technologijų, tiek įvairių sričių specialistų 
koncentraciją, yra unikalu. Tokių centrų, kur būtų sujungta 
prototipavimas, produkto dizainas, medijos, Lietuvoje daugiau 
nėra, Europoje – tik vienetai, o, dar pridėjus mūsų vykdomą 
startuolių skatinimą, auginimą, tai yra tikrai unikalu greičiau-
siai net pasauliniu mastu. 

Vadovauti tokiam visko pilnam padaliniui tikrai nėra lengva. 
Su kokiais iššūkiais susiduri darbe? Kas labiausiai gelbsti 
kebliose situacijose? Kadangi „LinkMenų fabriko“ komanda 
yra maža, o veiklų sritis – plati, dažnai tenka užsiimti įvairiais 
dalykais, padėti kitiems. Tenka ne tik vadovauti, bet ir vykdyti. 
Taip pat susiduriame su nesibaigiančiais  kūrybiniais iššūkiais 
– vis norisi kažką padaryti naujo, smagaus, pirmiausia, mums 
patiems, taip pat šaliai ar net pasauliui. Tai nėra taip paprasta, 
nes turi matyti net tik labai globaliai, bet ir giliai. Svarbus daly-
kas, su kuo tenka susidurti ir kas aktualu visiems, yra darbas 
su žmonėmis: tiek kolegomis, tiek klientais, kurie yra verslo 
atstovai, studentai.

Nuo nanoprakartėlės iki festivalio „Burning man“ insta-
liacijų... „LinkMenų fabrike“ sukurta tikrai daug iš pirmo 
žvilgsnio utopinių projektų. Kaip gimsta tokios idėjos? Ar 
lengvai leidžiatės į tokias avantiūras? Mūsų tiek darbo spe-
cifika, tiek komanda yra visiškai tarpdisciplininė, tai yra kar-
tu dirba žmonės, kurie tarsi ir neturėtų vienas kito suprasti, 
pavyzdžiui, fotografas neturėtų susikalbėti su mechanikos ar 
elektronikos specialistu ir pan. Na, nebent muzikantas galėtų 

susikalbėti su elektronikos ar metalo meistru (juokiasi – aut. 
past.). Kalbant rimtai, mūsų pasaulyje viskas vyksta kitaip: 
matematika susijusi su muzika, muzika su kalbomis ir t. t. 
Vieni su kitais keičiamės idėjomis, nuomonėmis, vyksta dis-
kusijos, kurios yra pats sunkiausias ir pats geriausias daly-
kas – po jų išeiname šlapi, bet perdėlioję savo mintis. Ne-
norime mąstyti šabloniškai ir stengiamės į dalykus pažvelgti 
kitaip. VGTU „LinkMenų fabriko“ viena iš funkcijų – ieškoti 
neatrastų galimybių ir mokslą visuomenei pristatyti kaip žai-
dimą. Būtent tai yra geriausia mokymosi forma, nes juk tiek 
keturkojai geriausi žmogaus draugai, tiek vaikai greičiausiai 
visko išmoksta būtent žaisdami. Manau, kad ir suaugę turime 
nepamiršti vaikiško smalsumo, kai vis norėdavome ko nors 
daugiau išmokti. Jei mokslą ir mokymąsi iš dalies priimsi kaip 
žaidimą, o ne pareigą, tai visas procesas iš karto pasirodys 
daug lengvesnis ir malonesnis. 

Kokius VGTU „LinkMenų fabriko“ projektus išskirtum? Prie 
ko dirbti pačiam buvo įdomiausia, smagiausia? Turbūt man 
įdomiausia dirbti prie paties „LinkMenų fabriko“ projekto. Čia 
sukūrėme tikrai ne vieną garsų projektą: pradedant TELE2 
skraidančiu namu, baigiant minėtąja nanoprakartėle. Manau, 
ir tai, kad mes, kaip universitetas, pristatėme savo techninę-
meninę instaliaciją Amerikoje, „Burning man“ festivalyje, yra 
jėga – tuo mes visi galime džiaugtis kaip bendruomenės nariai. 
Na, o labiausiai džiugina kasdieniai projektai. Šiuo metu turi-
me bene geriausią komandą, kokia tik yra buvusi per „LinkMe-
nų fabriko“ istoriją. Atsidarėme 2015 m. gruodžio 3 d. Tuomet 
buvome tik trise. Greitai supratome, kad bandant lygiavertiškai 
vystyti sritis, kuriose norime dirbti, mums reikia daug daugiau 
žmonių. Šiuo metu turime puikią komandą ir kiekviename pro-
jekte vis labiau pažįstame vienas kitą, atrandame vienas kito 
stipriąsias savybes, tobulėjame. Nors dveji metai centrui yra 
tikrai nedaug, pažvelgęs į pirmuosius žingsnius be abejonės 
galiu teigti, kad šiuo metu esame gerokai geresni, per šį laiką 
tikrai stipriai ūgtelėjome. 

Šiuolaikinės tendencijos diktuoja, kad būtent tarpdiscipli-
niškumas yra raktas į sėkmę. Jūs tai puikiai atliepiate...
Jau senokai mūsų universiteto bendruomenė, vadovybė deda 
pastangas, kad ugdytume tarpdiscipliniškus specialistus. Re-
zultatai matomi ne tik mūsų padalinyje, bet ir kitur universitete. 
Jauniems žmonėms reikia turėti ne tik gilų, bet ir platų suprati-
mą. Turi neužsidaryti, priimti naujas idėjas.

Pasauliniame inovacijų indekse Lietuva 2017-aisiais už-
ima 40 vietą. Kaip manai, ko reikėtų imtis, kad taptume 
pasauliniu inovacijų židiniu?  Gerų idėjų. Labai gerų idėjų, 
sprendžiančių svarbias problemas. Tik, žinoma, tai labai sunku 
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„Lietuvoje galime tu-
rėti viską, nesame at-
skirti – juk mes taip 
pat esame Europa, 
mes esame pasaulis.“

pasiekti. Vieno recepto nėra. Šalia gerų idėjų dar reikia daug 
darbo, o priemones ir galimybes Lietuvoje mes tikrai turime. 
Šiuo metu kiekvienam nereikia turėti brangių įrenginių ar gilių 
profesinių įgūdžių – pas save priimame visus, turinčius gerų 
idėjų. Esame suinteresuoti tiek šviesti žmones, tiek būti tų 
idėjų augimo, virtimo kūnu dalis. Lietuvoje galime turėti viską, 
nesame atskirti – juk mes taip pat esame Europa, mes esame 
pasaulis. 

Kūrybiškumas – viena iš būtinų sąlygų atsirasti inovaci-
joms. Visgi be žinių jos gimti taip pat negali. Kiek VGTU dok-
torantūros studijų metu įgytos žinios padeda Tavo darbe? Ar 
rekomenduotum šias studijas kitiems? Mano doktorantūros 
sritis – statybos inžinerija. „LinkMenų fabrike“ vystoma veikla 
turbūt mažiausiai susijusi su statyba, palyginti su kitomis in-
žinerijomis. Kita vertus, viskas yra labai susiję, labai bendra. 
Yra keli požiūriai į doktorantūrą. Vienas požiūris yra standarti-
nis, kad doktorantūra – labai siauros problemos gilus nagrinė-
jimas. Aš į doktorantūrą žiūriu kiek kitaip, pritariu kitam požiū-
riui, kuris teigia, kad doktorantūros metu tu ne tik giliniesi į tam 
tikrą problemą ir pateiki sprendimus, bet ir tampi brandesnis 
kaip žmogus: išmoksti geriau dėstyti mintis, daryti įžvalgas, 
skaityti daug ir greitai, konferencijose lavini viešąjį kalbėjimą, 
bendrauji su geriausiais savo srities specialistais pasaulyje – 
dėl to keičiasi tavo pasaulėžiūra, ugdomos įvairios kompeten-
cijos. 

Kaip manai, kokiems žmonėms priklauso rytojus? Ką reikia 
turėti ir daryti šiandien, kad ryt būtum sėkmingas? Manau, 
kad svarbiausia yra darbštumas ir motyvacija. Dabar itin reikia 
motyvuotų žmonių, kurie nori mokytis, tobulėti, taip pat yra im-
lūs naujai informacijai. Svarbu ir žmogaus gebėjimas bendrau-
ti: išgirsti kitą, bendradarbiauti su kolega, darbdaviu. Vis dėlto 
pagrindinė būtina savybė – motyvacija. Priimdami naujus žmo-
nes į darbą, pagrindiniu kriterijumi laikome būtent motyvaciją: 
tu gali kažko nežinoti, nemokėti dirbti su kokiu nors prietaisu 
ar kažką parašyti, suskaičiuoti, bet jei turėsi motyvacijos to iš-
mokti – tikrai viskas pavyks. 

A. Einšteinas yra sakęs, kad ,,logika gali nuvesti nuo taško 
A iki taško B, bet vaizduotė gali nunešti bet kur“. Kaip ma-
nai, kur žmonių vaizduotė nuneš pasaulį? Kokias progno-
zes inovacijų srityje galime pranašauti? Tikiuosi, kad nuneš 
ten, apie ką šiuo metu net nesvajojame (juokiasi – aut. past.). 
Svarbiausia judėti į priekį, viską daryti kuo geriau šiandien, o 
tai ir ves į rytojų.

Ir pabaigai – suktas klausimas. Svarbiau yra inovacijoms 
kūrybiškumas ar kūrybiškumui inovacijos? Manau, kad svar-
biau inovacijoms kūrybiškumas. Viskas prasideda nuo minties. 
Jeigu turėsi pakankamai kūrybiškumo, galbūt problemą bus 
galima spręsti ir su mažai inovacijų. Genialu tai, kas paprasta.
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KAI 
MOKSlININKAI 
vėl tampa 
studentais
Kaip galima sudominti Z kartos atstovus? Kokių kompetencijų reikia 
dėstytojams, norintiems ne tik puikiai perteikti žinias, bet ir sudominti 
studentus? Kodėl reikia mokytis visą gyvenimą ir net tapus pripažintu 
mokslininku bent trumpam grįžti į studentišką suolą? Apie tai kalba-
mės su dviem Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Edu-
kacinių kompetencijų grupės (EKG) atstovėmis dr. Vida Navickiene 
ir dr. Gražina Droessiger. Edukologės mielai sutiko papasakoti apie 
savo skyriaus veiklą, kūrybiškumo svarbą ir net atskleidė darbo su 
VGTU dėstytojais ypatumus. 

Kalbėjosi: Eglė Kirliauskaitė
Nuotraukos: Simo Bernoto
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„Vesti mokymus dėstytojams – nemenkas iššūkis, nes 
jie yra mokslininkai, įpratę analizuoti informaciją, būti 

kritiški, klausti ir diskutuoti.“
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Kas paskatino VGTU įkurti Edukacinių kompetencijų gru-
pę? EKG formaliai buvo įkurta 2016 metais, nors jos iniciato-
rė ir įkūrėja Ilona Valantinaitė seminarus VGTU dėstytojams 
ir kitas veiklas pradėjo organizuoti dar pora metų anksčiau. 
Įkūrimą inspiravo trys pagrindiniai veiksniai. Pirmiausia, pa-
žangus, pozityvus VGTU vadovų požiūris, edukologinių idėjų 
palaikymas ir konkretūs veiksmai, nes be to jokie Europos 
aukštojo mokslo erdvės dokumentų reikalavimai neturėtų 
formalios galios būti įgyvendinti aukštojoje mokykloje. An-
trasis veiksnys – Bolonijos proceso nuostatų įgyvendinimas, 
tiksliau tariant, Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo 
nuostatų ir gairių kaita, nes atsirado naujas, gilesnis požiūris į 
studijų procesą ir jo dalyvius. Taigi, naujosiose gairėse akcen-
tuojamos į studentą orientuotos studijos, dėstytojų didaktinės 
kompetencijos ir pedagoginės inovacijos. Už jų įgyvendinimą 
yra atsakingos pačios aukštosios mokyklos, todėl mūsų grupė 
dalijasi praktine patirtimi, moksliniais tyrimais grįstomis teori-
nėmis įžvalgomis bei skatina dėstytojus taikyti įvairesnius ar 
adaptuoti seniai išbandytus ir efektyvius metodus kasdienėse 
darbo su studentais veiklose. Trečiasis veiksnys – užsienio uni-
versitetų ilgalaikė patirtis. Pavyzdžiui, Vokietijos aukštosiose 
mokyklose tokie centrai sėkmingai veikia daugiau nei du de-
šimtmečius, o stipriausiai akademinės pagalbos dėstytojams 
ir studentams veiklos sistemingai yra ištobulintos JAV aukštai 
reitinguojamuose universitetuose. 

Vedate seminarus dėstytojams. Kaip nusprendžiate, kokia 
bus jų tematika? Su kokiais iššūkiais susiduriate? Iškilius 
mokslininkus, daug patirties turinčius dėstytojus mokyti, atro-
dytų, visiems suprantamų tiesų jau savaime yra iššūkis. Visgi 
seminarų metu ir jų refleksijose išryškėjo didžiulis andragogi-
kos – darbo su suaugusiaisiais – žinių poreikis. Taigi, panašios 
tematikos seminarus vedame ir dabar. Siekiame, kad seminarų 
medžiaga būtų pagrįsta naujausiais moksliniais tyrimais, be to, 
apibendrinusios seminarų dalyvių išsakytas mintis nuo 2018 
metų rudens semestro smarkiai atnaujinome savo siūlomus 
seminarus. Pastebėjome poreikį mokytis konkrečių studijų me-
todų ar išmokti naudoti konkrečias programėles, mobiliąsias 
technologijas ir taip paįvairinti užsiėmimus. Kartais paskaitas 
skaito ar seminarus veda ir užsienio aukštųjų mokyklų dėsty-
tojai. Visą informaciją apie mūsų vykdomą veiklą galima rasti 
EKG tinklalapyje.

Kaip vyksta seminarai? Savo seminaruose, kaip ir organizuo-
jamuose Vakarų Europos šalyse, taikome aktyvius mokymo(si) 
metodus. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad pasyviai klausyda-
masis klasikinės skaitomos paskaitos ilgainiui žmogus įsimena 
tik apie penkis procentus informacijos, o aktyviai dalyvauda-
mas (pvz., diskutuodamas, keldamas probleminius klausimus, 

atlikdamas praktines užduotis, čia pat išbandydamas tam 
tikrus modelius ar metodus, mokydamas kitus ir pan.) – net 
apie 80 ir daugiau procentų. Žinoma, šie skaičiai yra vidutinės 
apibendrintos vertės, tačiau apskritai interaktyvumas daro tei-
giamos įtakos įsiminimui. Turbūt neturime nė vieno seminaro, 
kuriame nebūtų praktikuojamas dalyvių darbas grupėmis, nes 
mokymasis bendradarbiaujant (angl. collaborative learning) – 
vienas aktyvių metodų, efektyvus, jei taikomas teisingai. Žino-
ma, mūsų seminaruose tikrai galima rasti ir paskaitos elemen-
tų, tad ne veltui edukologijos mokslo šaltiniuose pabrėžiama, 
kad nėra vieno idealaus metodo – juos visus reikia derinti tar-
pusavyje. 
Dar vienas svarbus seminarų aspektas yra dėstytojų dalijima-
sis patirtimi. Kadangi seminaruose dalyvauja įvairių fakultetų 
dėstytojai, turintys įvairios patirties, neretai įsiplieskia įdomios 
diskusijos, gimsta vertingos mintys ir idėjos. Seminarai su-
teikia progą dėstytojams susipažinti, užmegzti ryšius, tad, ko 
gero, galima teigti, kad EKG savotiškai prisideda ir prie VGTU 
bendruomenės telkimo. 

Kodėl dėstytojams yra svarbu tobulinti edukologines kom-
petencijas?  Būtų galima įvardyti keletą priežasčių. Pradė-
ti turbūt reikėtų nuo mokymosi visą gyvenimą svarbos. Dar 
2000 metais Europos Komisija priėmė mokymosi visą gyve-
nimą memorandumą, prie kurio įgyvendinimo prisijungė ir 
Lietuva. Memorandume mokymasis visą gyvenimą apibrėžia-
mas kaip tikslinga mokymosi veikla, kurios nuolat imamasi, 
siekiant didinti žinias, įgūdžius ir kompetencijas. XXI amžius 
vadinamas žinių amžiumi, nes dar niekada mokslas ir švie-
timas nebuvo prieinami tiek daug žmonių. Deja, žinios labai 
greitai sensta, tad ypač svarbu jas nuolat atnaujinti ir įgyti 
naujų. Kitaip gali kilti pavojus, kad žmogus tiesiog atitrūks 
nuo gyvenimo, tarsi fosilizuosis. Ar studentams gali būti įdo-
mus dėstytojas, nemokantis naudotis moderniomis technolo-
gijomis? Vargu. O taikantis pasenusius mokymo(si) metodus? 
Taip pat ne. Visais laikais patraukli pedagogo asmenybė buvo 
vienas iš svarbiausių sėkmingo mokymo(si) veiksnių. Ne vie-
nas studentas mums yra sakęs, kad eina į paskaitas vien dėl 
mėgstamo dėstytojo. 
Mokslo darbuose ir žiniasklaidoje dabar dažnai minima vadi-
namoji Z karta – jaunimas, gimęs maždaug 1995–2010 me-
tais, taigi mūsų studentai. Išaugę su moderniomis technolo-
gijomis, neretai pirmenybę teikiantys virtualiam pasauliui, o 
ne tiesioginiam kontaktui, individualistai. Jie vienu metu daro 
keletą darbų – rašo referatą, klausosi muzikos, stebi naujienų 
srautą viename socialiniame tinkle ir dalijasi asmenukėmis ki-
tame. Įpratę prie didžiulio informacijos srauto, jie dažnai skaito 
paviršutiniškai, tekstą permesdami akimis, šokinėdami nuo 
vieno informacijos langelio prie kito. Kiekviena karta turi savo 
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ypatumų, ir nėra gerų ar blogų kartų. Bet šioji, Z karta, vis dėl-
to yra nemenkai atitrūkusi nuo ankstesniųjų. Ypač nuo dažno 
vyresniosios kartos atstovo dėstytojo, vis dar tebegalvojančio, 
kad užtenka ateiti ir kažkaip išdėstyti medžiagą, perskaityti pa-
rengtas skaidres, o studentai jam už tai padėkos. Deja, taip 
nėra. Dažnai studentai apskritai nelanko tokių teorinių paskai-
tų, nes nemato pridėtinės jų vertės – skaidres jie patys moka 
pasiskaityti. Nereikia skubėti studentų už tai smerkti. Ši karta, 
išaugusi demokratinėje nepriklausomos Lietuvos visuomenė-
je, mąsto kritiškai, gretina ir pasako savo nuomonę. Be to, ji 
gali rinktis, kur studijuoti. Ir čia kalbame ne tik apie Lietuvos, 
bet ir užsienio aukštąsias mokyklas, tad konkurencija didelė. 
Neretam dėstytojui atrodo, kad studentai turi prisitaikyti prie 
dėstytojo, bet mokymo(si) procese svarbus abiejų dalyvaujan-
čių pusių kompromisas – tiek studento, tiek ir dėstytojo. Čia 
reikšmingas ir reikalingas edukologo įsikišimas – profesiona-
las pasiūlys šiai kartai pritaikytą kelią, mokymosi metodą. Ne 
veltui per savo seminarus nuolatos kalbame apie į studentą 
orientuotas studijas, pabrėžiame į studentą orientuotus akty-
vius mokymo(si) metodus. Būtent šie metodai ir yra tinkamiau-
si šiuolaikiniams studentams, atitinka jų poreikius ir leidžia 
pasiekti aukštų rezultatų. Na, o kalbant ne taip rimtai, kai kurie 
dėstytojai po mokymų pasidžiaugia vėl galėję nors trumpam 
pabūti studentais, kiti nustemba pamatę, kokie kieti yra suolai, 
ant kurių studentai kasdien sėdi po šešias–aštuonias valan-
das. 

Ar noriai dėstytojai dalyvauja seminaruose? Su kokiais 
sunkumais susiduriate?  Kartais jaučiame skeptišką požiūrį į 
savo veiklas. Vienam dėstytojui atrodo, kad jis jau viską moka, 
kitam – kad jam jau per vėlu mokytis, trečiam – kad aktyvaus 
mokymo(si) metodai nepritaikomi jo dėstomam dalykui. Paly-
ginti su EKG veiklos pradžia 2016 metais, skeptiškumo sulau-
kiame vis rečiau, dėstytojai keičiasi, akademinė bendruomenė 
atsiveria pokyčiams. Žinoma, nenorinčio išmokti neišmokysi, 
bet stengiamės, kad visi norintys mokytis iš seminarų išsi-
neštų kažką naujo ir įdomaus. Po kiekvieno seminaro mums 
labai svarbus grįžtamasis ryšys. Džiugu, kai išgirstame vieną 
dažnesnių komentarų: „Prieš seminarą nesitikėjau nieko gero, 
bet dabar matau, kad buvo naudinga ir įdomu.“ Ypač malonūs 
yra tie momentai, kai sulaukiame palaikymo iš pačių seminarų 
dalyvių: vieni tokį metodą jau taikė ir liko patenkinti, kiti jį matė 
taikant užsienio universitetuose. Labai džiaugiamės, kai mato-
me dėstytojus, kurie ateina ne tik į kiekvieną naują seminarą, 
bet ir įsitraukia į akademinei bendruomenei organizuojamas 
diskusijas ar debatus. 

Ar yra kokių nors ypatumų, būdingų būtent VGTU dėstyto-
jams?  Taip, tai yra aukštos kvalifikacijos dėstytojai, puikūs 

savo srities specialistai. Vesti mokymus dėstytojams – nemen-
kas iššūkis, nes jie yra mokslininkai, įpratę analizuoti informa-
ciją, būti kritiški, klausti ir diskutuoti. Kai kuriems dėstytojams, 
dirbantiems mokslinį darbą, yra sunku atitraukti mintis nuo 
svarbaus projekto, negalvoti apie rašomą straipsnį. Mes, soci-
alinių mokslų atstovės, jaučiame, kad didžioji mūsų auditorijos 
dalis – tiksliukai, norintys išgirsti labai konkrečius, vienareikš-
mius atsakymus, kurių kartais edukologija, deja, negali pateik-
ti. Edukologija dažnai nubrėžia tam tikras gaires, o kelią susi-
rasti turi kiekvienas pats, pvz., kaip pritaikyti tam tikrą metodą 
savo dėstomame dalyke. 
Vienas iš į atmintį įstrigusių pavyzdžių buvo tarpkultūrinės 
komunikacijos seminaras, skirtas dėstytojams, dirbantiems 
su studentais užsieniečiais. Kai kurie dėstytojai tikėjosi labai 
konkrečių elgesio su studentais instrukcijų – tam tikro sąrašo 
ar kažko panašaus. Tokio nėra ir negali būti. Konkretų pata-
rimą galima pateikti tik žinant konkrečią situaciją, pavyzdžiui, 
kokios tautybės yra studentas – indas, ispanas ar kinas, ar 
jis nuolat vėluoja, nusirašinėja, ar neatsako į dėstytojo klausi-
mus... Turint galvoje, kad VGTU studijuoja 79-ių skirtingų užsie-
nio šalių atstovai, galimų situacijų susidarytų tikrai nemažai. 
Tad seminaro metu apžvelgiami kultūrų skirtumai, pristatomi 
jų klasifikavimo kriterijai, atkreipiamas dėmesys į pagrindines 
galimas problemas ir parodoma, kaip ieškoti jų sprendimo. 
Norint išspręsti kilusią problemą, pirmiausia reikia suprasti jos 
priežastį, pasiieškoti informacijos ir pasidomėti ta kultūra. 

Ką EKG dar veikia be seminarų vedimo? Dėstytojų darbas yra 
ne tik paskaitų vedimas, bet ir daug organizacinių ar metodi-
nių veiklų, susijusių su studijų programomis, dalykų aprašais. 
Kartu su Studijų direkcija daug dirbome teikdamos pagalbą 
studijų programų komitetams, tobulinant studijų programos 
tikslą, studijų rezultatus, peržiūrint jų sąsajas su dalykų rezul-
tatais. Taip pat tenka dalyvauti darbo grupėse ar konsultuoti 
kaip edukologėms dėl vidinių studijų procesą reglamentuojan-
čių tvarkų, klausimynų ir pan., organizuoti dėstytojų ir studen-
tų kuratorių susitikimus ir daug kitų. Be to, Lina Bagdžiūnaitė-
Litvinaitienė koordinuoja ir organizuoja veiklas kartu su VGTU 
inžinerijos licėjumi, o Elida Žalnieriūnienė ne tik padeda orga-
nizuoti dėstytojams skirtingų formų seminarus, bet ir bando 
burti VGTU bendruomenę, rengdama įvairias menines veiklas. 
Suprantame, kad mūsų tikslas yra edukologinė pagalba dėsty-
tojams, tačiau visas jėgas telkiame siekdamos kuo aukštesnių 
studentų mokymosi rezultatų. Labai svarbi yra studentų nuo-
monė ir pasiūlymai dėl paskaitų ir seminarų formų, metodų, 
santykių su dėstytojais. Reikėtų pripažinti, kad sunku išlikti 
nešališkoms ir išgirsti – o ne tik klausyti – studentų kritiką ir 
pasiūlymus. Siekdamos gilesnio ir moksliniais tyrimais grįsto 
požiūrio į studijas, teikėme paraišką LR švietimo ir mokslo mi-
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„Susirinkus studentų gru-
pelei į diskusiją, vienas 

pro langą pamatė einantį 
dėstytoją ir iš džiaugsmo 

pradėjo sakyti kitiems: 
„Žiūrėkit, žiūrėkit, čia 

tas dėstytojas, tas, kuris 
mums matematiką labai 

gerai dėstė. Kaip gerai iš-
aiškino!“ Tokių pavyzdžių 
studentai pateikė kiekvie-

name fakultete.“

nisterijai ir laimėjome projektą „Technologinių studijų srities 
studentų kritinio mąstymo ugdymas, grindžiamas paritetiniais 
santykiais“. Projekte yra numatytos ir mokslinės, ir praktinės 
veiklos, kurių įgyvendinimas turėtų prisidėti prie studijų proce-
so tobulinimo. Žinoma, aukščiausių rezultatų yra pasiekiama, 
kai veiklos vykdomos sistemiškai, kartais ardant ir nusistovėju-
sius, tradiciškai susiformavusius procesus. 
Svarbu tai, kad esame mokslininkės, tad ne tik skaitome kitų 
atliktų tyrimų rezultatus, taikome tai praktinėje veikloje, bet ir 
pačios rengiame straipsnius bei dalyvaujame asociacijų veiklo-
se, skaitome pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konfe-
rencijose. 

Ar galima būtų apibūdinti, kas VGTU studentams yra geras 
dėstytojas? Iš vykdomo projekto medžiagos matome, koks 
dėstytojas studentams imponuoja: tai yra ne vien geras savo 
dalyko žinovas, bet ir mylintis savo darbą žmogus, gebantis 
nuosekliai ir įdomiai pateikti medžiagą, išjudinti auditoriją, aiš-
kiai formuluojantis užduotis bei objektyviai vertinantis studen-
tų pasiekimus. Ne mažiau svarbus kolegiškas ir geranoriškas 
dėstytojo požiūris į studentą kaip į, nors mažiau žinantį ir paty-
rusį, bet lygiavertį žmogų. Laimei, turime daug puikių, nuosta-
biai dirbančių dėstytojų, kuriais studentai yra labai patenkinti. 
Norėtųsi pateikti pavyzdį: susirinkus studentų grupelei į disku-
siją, vienas pro langą pamatė einantį dėstytoją ir iš džiaugsmo 
pradėjo sakyti kitiems: „Žiūrėkit, žiūrėkit, čia tas dėstytojas, 
tas, kuris mums matematiką labai gerai dėstė. Kaip gerai iš-
aiškino!“ Tokių pavyzdžių studentai pateikė kiekviename fakul-
tete.

Kokios savybės bus reikalingos ateities dėstytojui? Naujau-
si tyrimai rodo, kad 2020 metais darbdaviai ieškos darbuotojų, 
pasižyminčių gebėjimu kompleksiškai spręsti problemas, kri-
tiškai mąstyti, kūrybiškumu, gebėjimu valdyti žmogiškuosius 
išteklius, bendradarbiauti, turinčiais stiprų emocinį intelektą 
ir t. t. Vadinamieji minkštieji gebėjimai (angl. soft skills) tikrai 
nepraras savo reikšmės ir tolimesnėje ateityje ir, matyt, tokį 
specialistą galės parengti tik toks dėstytojas, kuris pats bus 
išsiugdęs šias savybes. 
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LIEPA

Priėmimas: stojantieji rinkosi inžinerines studijas VGTU
Inžinerijos mokslus universitetuose šiemet prioritetiniais rinkosi beveik 1,5 tūkst. būsimųjų studentų. Daugiau nei pusė jų savo ateitį sieja 
su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU). Tarp populiariausių inžinerinių studijų programų – aviacijos mechanikos inžinerija, sta-
tybos, elektronikos inžinerija, transporto, kelių, geležinkelių ir miestų inžinerija. Kaip ir kasmet, ypač daug dėmesio sulaukė architektūros ir 
kūrybinių industrijų studijos.
VGTU pirmu pageidavimu rinkosi 1 742 stojantieji, o iš viso norą studijuoti šioje aukštojoje mokykloje išreiškė 9 340 abiturientų. Išaugo ir 
VGTU užsienio studentų skaičius bei išsiplėtė jų geografija. Šįmet sulaukta norinčiųjų studijuoti iš daugiau nei 70 pasaulio šalių: JAV, Indijos, 
Norvegijos, Egipto, Ekvadoro, Kazachstano ir daugelio kitų.

VGTU pėdsakas Lietuvos šimtmečio dainų šventėje
Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ garsiai nuskambėjo ir VGTU meno kolektyvų vardai. Akademinis choras „Gabija“ pirmąją 
šventės dieną kartu su daugiau nei 1 500 dainininkų bei šokėjų kvietė visą tautą švęsti Laisvę. VGTU tautinių šokių ansamblis „Vingis“ pasi-
rodė teatralizuotame ansamblių vakare „Tėvynė mūsų“ ir šokių dienos koncerte „Saulės rato ritmai“. VGTU orkestras su geriausiais pūtikais, 
būgnininkais ir šokėjais kvietė įkvėpti svaigaus laisvės vėjo, dainuoti ir siausti įspūdingame „Vario audros“ koncerte. 

BIRŽELIS

Šventinė savaitė VGTU: diplomai įteikti daugiau nei 2 000 absolventų
Birželio 19–22 d. VGTU iškilmingai pagerbė studijas baigiančius studentus – vyko diplomų įteikimo šventės. 2018 m. pavasarį VGTU baigė 
1 890 studentų, sausio mėnesį diplomus atsiėmė dar 200 absolventų. Iš viso šiais mokslo metais įteikta 2 090 diplomų.
„Šiandien darbdaviams reikia vizionierių, kurie mato ateitį keliasdešimt metų į priekį. Tokie ir yra mūsų absolventai. Neabejoju, kad jie 
sėkmingai įsilies į dirbančiųjų gretas, pasieks karjeros aukštumas ir savo darbais garsins mūsų universiteto vardą ne tik Lietuvoje, bet ir 
už jos ribų“, – sakė VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas.
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vGtu naujienų Greitintuvas
Svarbiausios universiteto naujienos vienu žvilgsniu: žmonės, įvykiai, pasiekimai vienoje vietoje per ketvirtį valandos



Pati mažiausia pasaulyje prakartėlė toliau skina laurus
Reklamos festivalyje „Adrenalinas“ mažiausios pasaulyje prakartėlės projektas „#nanoJesus“ pelnė auksą geriausios savireklamos kate-
gorijoje. Projektas buvo pastebėtas ir „Verslo žinių“ „Password“ rinkodaros konkurse, kur buvo pripažintas efektyviausia viešojo sektoriaus 
mažo biudžeto komunikacijos kampanija. Pavasarį VGTU „LinkMenų fabrikas“ laimėjo ir pirmąją vietą didžiausioje technologijų ir inovacijų 
konferencijoje LOGIN.

Bendradarbiaus stipriausi Baltijos ir šiaurės šalių techniškieji universitetai
VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas viešėjo Rygoje, kur vyko bendra NORDTEK ir BALTECH organizacijų konferencija. BALTECH yra Baltijos 
jūros regiono šalių techniškuosius universitetus jungianti organizacija, o NORDTEK suburia šiaurės šalių – Danijos, Suomijos, Islandijos, 
Švedijos ir Norvegijos – techniškuosius universitetus. Abi organizacijos įkurtos siekiant glaudesnio tarpusavio bendravimo – bendrų idėjų, 
projektų, švietimo planų ir mokslinių tyrimų plėtojimo. Konferencijos metu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su NORDTEK žymi naują 
stipriausių Šiaurės ir Baltijos šalių techniškųjų universitetų bendradarbiavimo pradžią.

Aukšti VGTU įvertinimai tarptautiniuose reitinguose
Naujausi tarptautiniai universitetų reitingai „QS World University Rankings 2019“ parodė, kad geriausiais rezultatais šalyje šiemet ir vėl 
pasižymi sostinės universitetai. VGTU, kuris užėmė 581–590 vietą tarp visų reitinguotų pasaulio universitetų, teko garbinga antroji vieta. 
Penktą kartą paskelbtame pasauliniame „U-Multirank“ reitinge šiemet įvertinta 18 Lietuvos aukštųjų mokyklų (10 universitetų ir 8 kolegi-
jos). Daugiausiai aukščiausių įvertinimų gavo VGTU. Jau ne pirmus metus universitetas aukščiausias pozicijas reitinge užima pagal tokius 
rodiklius kaip bakalaurų ir magistrų įsidarbinimas regione, studentų mainai, tarpdisciplininės mokslinės publikacijos, pritrauktos finansinės 
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investicijos iš privačių ir regioninių partnerių, iš regiono gaunamos pajamos, absolventų įkurtos įmonės, mokslininkų indėlis į menus, nuo 
universiteto atskilusių įmonių skaičius (angl. spin-off), pajamos, gautos iš profesinio mokymo. 

GEGUŽĖ

Susitarta dėl Viešojo saugumo akademijos steigimo
Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas kartu su švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene bei Vilniaus Gedimino technikos (VGTU) 
ir Mykolo Romerio (MRU) universitetų rektoriais pasirašė susitarimą dėl Viešojo saugumo akademijos kūrimo. Akademiją numatoma įkurti 
MRU Viešojo saugumo fakulteto pagrindu, prijungiant MRU prie VGTU. 
Akademija sudarytų sąlygas rengti visus statutinius pareigūnus vienoje vietoje, užtikrintų nuolatinį pareigūnų mokymą, kvalifikacijos to-
bulinimą, atsirastų bendras pareigūnų mokymo standartas. Viešojo saugumo akademijos steigimui dar turi pritarti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė ir Seimas.

Naujas mokslo partneris Australijoje
VGTU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su puikiai vertinamu Deakin universitetu Australijoje, 2018-ais metais QS pasauliniuose universite-
tų reitinguose užėmusiu 298-ąją vietą. Universitetai planuoja įgyvendinti mainus pagal Erasmus+ tarptautinio mobilumo projektą, tęsti jau 
vykstančius bendrus mokslo projektus. 

VGTU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su LITBIOMA
VGTU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos biomasės energetikos asociacija (LITBIOMA). 2003 m. įkurta asociacija šiuo metu vie-
nija 41 narį. Asociacijai priklauso kietojo biokuro ir kitų atsinaujinančių vietinių išteklių gamintojai ir tiekėjai, biokuro katilinių ir kitos įrangos 
gamintojai ir projektuotojai, energijos gamintojai, energetinių plantacijų vystytojai bei mokslo įstaigos. Siekdama stiprinti mūsų šaliai strate-
giškai svarbią šilumos ir elektros energijos gamybos bei biokuro rinką, asociacija aktyviai bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, 
nuo šiol oficialiai ir su VGTU.

„Makaronų tiltai 2018“: nauji čempionai ir sumuštas Lietuvos rekordas
Lietuvos čempionato „Makaronų tiltai 2018“ didysis finalas šiemet pažėrė staigmenų. Didžiausia iš jų – studentų bei absolventų komandas 
sutriuškino ir čempionatą laimėjo moksleivių komanda iš Vievio gimnazijos. Ji ne tik aplenkė ilgamečius čempionato nugalėtojus – VGTU 
absolventų-veteranų komandą, bet ir sumušė pačių vos prieš porą savaičių pasiektą Lietuvos rekordą: čempionų komandos „Pasmerkti“ net 
1 kg nesveriantis tiltas atlaikė 361 kg apkrovą. 

BALANDIS

VGTU bendradarbiaus steigiant pirmąją medijų klasę
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija, bendradarbiaudama su VGTU Kūrybinių industrijų fakultetu, jau nuo ateinančių mokslo metų atveria 
pirmąją Lietuvoje medijų klasę. Mokiniams, pasirinkusiems šią kryptį, papildomai siūloma mokytis grafinio dizaino, fotografijos, filmų kūrimo, 
žurnalistikos principų.

VGTU TRUMPAI
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Medijų klasės moksleiviai galės lankytis VGTU užsienio lektorių paskaitose, studentų organizuojamuose renginiuose, prisijungti prie jų atlie-
kamų mokslinių tyrimų, kompleksinių projekto grupių. Tai stipriai praplės medijų klasės suteikiamas galimybes.

Pirmąjį kartą Lietuvoje – 3D animacijos ir judesių fiksavimo dirbtuvės
VGTU multimedijos ir kompiuterinio dizaino studijų programos studentai pirmieji Lietuvoje turėjo galimybę išbandyti judesių fiksavimo 
(angl. Motion Capture) technologiją specialių dirbtuvių metu, kurios vyko „LinkMenų fabrike“. Šia technologija, suteikiant skaitmeniniam 
personažui žmogaus judesius ir mimikas, yra sukurti daugelis visiems gerai žinomų Holivudo kino personažų, pavyzdžiui, avatarai ir pan. 
Dirbtuvėms vadovavo Žilvinas Lilas – Kelno medijų meno akademijos profesorius, dirbęs „Disney“ kompanijoje, kur kūrė 3D animacijos 
efektus bei personažus Holivudo filmams.

Dvigubo diplomo ekonomikos studijos
VGTU Verslo vadybos fakulteto Ekonomikos inžinerijos katedra pasirašė dvigubo diplomo studijų sutartį su Pietų Korėjos Kyungpook nacio-
nalinio universiteto (KNU) Ekonomikos ir prekybos mokykla. Studentai, norintys įgyti šį diplomą, turės ne mažiau nei du semestrus praleisti 
partnerinėje institucijoje. 

VGTU emerito J. Vanago knygos pristatymas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės valdovų rūmuose buvo pristatyta VGTU 
prof. emerito Jurgio Vanago knyga „Antakalnis. Kilmė, raida, žmonės“. Rengi-
nio metu knygos autoriui jo 85-mečio ir 60 metų profesinio darbo sukakties 
proga už svarų indėlį į Lietuvos valstybės gerovės kūrimą buvo įteiktas LR 
Seimo aukso ženklelis „Atkurtai Lietuvai – 100“.

Pristatyta 2017 m. VGTU veiklos ataskaita
VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas akcentavo, kad 2017 m. universitete vyko svarbūs pokyčiai – įgyvendinta fakultetų akademinių padali-
nių ir VGTU mokslinių padalinių pertvarka. Jos tikslas – sukoncentruoti ir sutelkti mokslinį potencialą. Apibendrindamas praėjusius metus, 
A. Daniūnas pasidžiaugė, kad VGTU, nepaisant demografinės situacijos, ne tik išlaiko stabilų priimtų studentų skaičių, bet ir vidutiniškai 
kasmet priima po 0,5 proc. daugiau studentų, auga ir užsienio studentų skaičius. Džiugina absolventų įsidarbinimo rodikliai: MOSTA duo-
menimis, net 86 proc. VGTU absolventų labai greitai įsidarbina pagal profesinę kvalifikaciją.
2017 m. geriausiuose žurnaluose bei duomenų bazėse paskelbtos 369 aukščiausio lygio mokslinės publikacijos, toliau sėkmingai vykdoma 
patentinė veikla, vykdomi tarptautinio lygio moksliniai tyrimai, projektai, užsakomieji darbai. 

KOVAS

Apdovanoti VGTU bendruomenės nariai
Senato posėdyje iškilmingai įteikti VGTU daktaro diplomai, profesoriaus pedagoginio vardo bei docento pedagoginio vardo atestatai, apdova-
noti aukštojo mokslo vadovėlių ir mokslinių monografijų konkurso nugalėtojai bei patentus gavę mokslininkai. VGTU mokslininkų bendruo-
menę papildė septyni nauji mokslų daktarai, keturi docentai bei trys profesoriai, toliau sėkmingai savo karjerą tęsiantys mūsų universitete.

VGTU profesorius apdovanotas Lietuvos mokslo premija
VGTU profesorius Raimondas Čiegis įvertintas fizinių mokslų srityje kartu su VU profesoriumi emeritu Mifodijumi Sapagovu ir profesoriumi 
Artūru Štikonu už darbų ciklą „Neklasikiniai diferencialiniai uždaviniai ir jų sprendimo metodai“. Lietuvos mokslo premijos skiriamos kasmet 
už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus. 

Kuriose kryptyse Lietuvos universitetai yra stipriausi?
Paaiškėjo tarptautinio universitetų reitingo „QS World University Rankings by Subject 2018“ rezultatai. Reitingas vertina aukštąsias mokyklas 
pagal skirtingas mokslo ir studijų kryptis. VGTU reitinguotas net 4 kryptyse ir 2 srityse. 
Universitetas pripažintas geriausiu Baltijos šalyse civilinės inžinerijos ir statinių konstrukcijų (101–150 vieta) kryptyje. Taip pat VGTU yra 
aukščiausiai įvertintas universitetas Lietuvoje architektūros ir urbanistikos (101–150 vieta), verslo ir vadybos studijų (201–250 vieta) bei 
ekonomikos ir ekonometrijos (201–250 vieta) kryptyse. 
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TRAUMOS 
bIOMEchANIKOS 
profesorius 
K. U. SchMITTAS: 
„Žmonės dabar 
labiau rūpinasi 
SAVO SAUGUMU“

Kalbėjosi: Agnė Augustinaitė
Nuotraukos: Alekso Jauniaus

Šveicarijos federalinio technologijos instituto (ETH Zurich) profeso-
rius dr. Kai Uwe Schmittas šiais metais Vilniaus Gedimino technikos 
universitete (VGTU) viešėjo ir paskaitas apie traumos biomechaniką 
skaitė jau ketvirtą kartą. Traumos biomechanika yra mokslinių tyrimų 
sritis, kuri nagrinėja įvairių sužeidimų biomechaniką, t. y. kokie me-
chanizmai ir priežastys lemia vienokią ar kitokią traumą. Šios žinios 
yra svarbios norint projektuoti žmonėms saugias transporto priemo-
nes, kurti saugius sporto treniruoklius bei reabilitacijos priemones, 
techninės pagalbos priemones neįgaliesiems.
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„Kai dabar automobiliuose visos kitos saugos sistemos 
yra taip stipriai pažengusios, kad vairuotojai ir keleiviai 
avarijos atveju turi didelę tikimybę išgyventi, kuriamos 

net oro pagalvės, skirtos apsaugoti kojas. Tad pokytis 
laikui bėgant yra akivaizdus – anksčiau niekam nerūpėjo 

pėdos trauma, nes buvo svarbiau apskritai išgyventi.“
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Iš pirmo žvilgsnio profesoriaus K. U. Schmitto tyrimų laukas 
atrodo itin platus – nuo snieglentininkų traumų iki vyresnio 
amžiaus žmonių vairavimo. Vis tik profesorius pabrėžia, kad 
nesvarbu, kokia tema atliekami tyrimai, juos vienija bendras 
požiūris į žmogaus kūną per mechanikos perspektyvą. „Net 
jei atrodo, kad darau daug skirtingų dalykų, iš tikro už visų 
tyrimų slypi ta pati mintis – aš stebiu, kaip įvairios jėgos vei-
kia žmogaus kūną, kaip jos sukelia sužeidimus ir traumas. 
Tada su kitų sričių – medicinos, fizikos ir kt. – specialistų 
komanda stengiamės rasti būdą, kaip tų traumų išvengti. Tai 
gali būti snieglenčių sportas, ledo ritulys, važiavimas auto-
mobiliu ar dviračiu – viskas susiję, nes žmonės visur patiria 
įvairias traumas, o mes stengiamės rasti būdą juos apsaugo-
ti“,– sako K. U. Schmittas. 
Su profesoriumi iš Šveicarijos kalbamės apie transporto prie-
monių saugumo naujoves, jo susidomėjimą traumų biome-
chanikos sritimi ir aistrą dirbti su studentais.

Prieš 3 metus viešėdamas VGTU sakėte, kad net pačios 
moderniausios technologijos nepadės apsisaugoti nuo 
nelaimių ir traumų naudojantis transportu, jei patys nesi-
saugosime. Ar per tą laiką kas nors pasikeitė? Galima pa-
stebėti, kad žmonės dabar yra daug labiau linkę rūpintis savo 
saugumu. Jiems svarbu žinoti, kad jų gyvybe ir sveikata yra 
pasirūpinta, dėl to naudodamiesi transporto priemonėmis jie 
linkę skirti daugiau dėmesio saugumui užtikrinti. Taip yra tiek 
kalbant apie automobilių vairuotojus, keleivius, tiek apie kitų 
transporto priemonių naudotojus, todėl net ir rinkdamiesi al-
ternatyvas jie dažniau linkę dėvėti šalmus, apsaugas, šviesą 
atspindinčius rūbus. 
Viešėdamas Lietuvoje taip pat pastebėjau, kad žmonės čia ak-
tyviai nešioja atšvaitus. Tai nėra įprasta praktika Šveicarijoje, 
nors ir stengiamasi šį įprotį išugdyti. Turime ne vieną kampa-
niją, skirtą pėsčiųjų matomumui kelyje gerinti, kurios skatina 
nešiotis atšvaitus ir dėvėti šviesą atsispindinčius rūbus, bet 
dar negalime pasigirti puikiais rezultatais. O vaikštant Lietu-
vos gatvėmis atrodo, kad visi dėvi ar turi su savimi ką nors 
atspindinčio šviesą. Tai maži dalykai, bet tikrai veikia. 

Kaip per šį laiką pasikeitė transporto priemonių saugumo 
sistemos? Visų pirma reikėtų paminėti vis labiau taikomą ak-
tyvų saugumą (angl. active safety), kai transporto priemonė 
kameromis ir jutikliais pati stebi aplinką, reaguoja į įvairias 
situacijas ir įspėja vairuotoją, padėdama išvengti pavojingų 
situacijų. 
Svarbu išskirti ir faktą, kad daugelio šalių statistika rodo, 
jog automobilių avarijų, pasibaigiančių vairuotojų ar keleivių 
mirtimis, sparčiai mažėja. Dėl šios priežasties dėmesys vis 
labiau krypsta į pėsčiuosius, dviratininkus, motociklininkus, 

motorolerių vairuotojus, elektrinių transporto priemonių nau-
dotojus – tuos, kuriuos galima vadinti lengviau pažeidžiamais 
eismo dalyviais. Todėl jiems dabar kuriami naujoviški šalmai, 
apsaugos, pavyzdžiui, rinkoje jau galima rasti motociklinin-
kams pritaikytus švarkus su juose įtaisytomis oro pagalvėmis. 

Gal pastebite, kad kaip nors pasikeitė patiriamų traumų 
pobūdis?  Taip, laikui bėgant patiriamos traumos labai keitė-
si. Į gatves išriedėjus pirmiesiems automobiliams, sužeidimai 
avarijų metu dažniausiai būdavo mirtini – vairuotojai ir kelei-
viai patirdavo sunkias galvos ir krūtinės traumas. O štai šiuo 
metu mes dirbame, pavyzdžiui, analizuodami kojų traumas. 
Tai nėra gyvybei pavojingas sužeidimas, bet jis labai prisideda 
prie gyvenimo kokybės užtikrinimo. Šis pavyzdys rodo, kad da-
bar dėmesys skiriamas kitokio pobūdžio traumoms. Kai dabar 
automobiliuose visos kitos saugos sistemos yra taip stipriai 
pažengusios, kad vairuotojai ir keleiviai avarijos atveju turi 
didelę tikimybę išgyventi, kuriamos net oro pagalvės, skirtos 
apsaugoti kojas. Tad pokytis laikui bėgant yra akivaizdus – 
anksčiau niekam nerūpėjo pėdos trauma, nes buvo svarbiau 
apskritai išgyventi. 

Dabar daug kalbama apie autonominius automobilius. Ar 
jie saugesni vairuotojui, keleiviui ar kitam eismo dalyviui?
Kol kas gana sunku daryti išvadas apie jų saugumą, nes tu-
rime gana mažai patirties su šiais automobiliais. Žvelgiant į 
autonominių automobilių vidų, galime pastebėti, kad kol kas 
jie vis dar atrodo labai panašūs į įprastus automobilius. Tačiau 
ateityje autonominių automobilių interjeras turėtų visiškai pa-
sikeisti. Pavyzdžiui, jei nebelieka vairuotojo, gal galima apsukti 
jo sėdynę ir taip turėti 4 žmonių grupę, sėdinčią kartu? Nebe-
lieka tikslo sėdėti vienam už kito, kaip kad įprasta šiandien. 
Tokiu atveju mums vėl teks iš naujo permąstyti saugumo sis-
temas. Kol kas net autonominėse mašinose žmonės sėdi taip 
pat, kaip įprastose, todėl turi veikiančius saugos diržus ir oro 
pagalves. Jei sėdynės pasisuks – oro pagalvės praras prasmę. 
Reikės galvoti ką nors naujo. 
Kalbant apie kitus eismo dalyvius, autonominių automobilių 
gamintojai dabar aktyviai pasitelkia kameras, jutiklius, kad 
būtų galima užfiksuoti viską, kas vyksta aplink automobilį, 
ir taip reaguoti į situacijas, pavyzdžiui, jei pėsčiasis kerta 
gatvę ar netoliese yra dviratininkas. Tad pagrindinis tikslas 
yra užtikrinti, kad autonominiai automobiliai būtų saugūs 
žmonėms: ir esantiems viduje, ir aplink. 

Kokios pagrindinės saugaus transporto problemos spren-
džiamos šiuo metu? Ko galime laukti ateityje? Kadangi vis 
labiau populiarėja elektrinės transporto priemonės – riedžiai, 
paspirtukai, dviračiai ar kt., dabar aktyviai atliekami tyrimai 
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siekiant nustatyti, ar tokios priemonės gali būti naudojamos 
gatvėse ir kaip apsaugoti jais važiuojančius žmones. 
Pavyzdžiui, Šveicarijoje riedžiais važinėti viešose vietose yra 
uždrausta, nes nėra oficialiai įteisintų taisyklių, nėra atskiros 
juostos elektrinėms transporto priemonėms. Tad kyla natūra-
lus klausimas, kur jos turi važiuoti: šaligatviais su pėsčiaisiais 
ar dviračių takais su dviračiais? O gal gatvėje kartu su auto-
mobiliais? Gal jie turėtų gauti savo atskiras eismo juostas, bet 
kaip tada padalyti jau ir taip labai ribotą erdvę?
Šveicarijos parlamentas mano, kad riedžiai turėtų būti lei-
džiami, nes jie tausoja aplinką, skatina žmonių judėjimą. Šiuo 
metu atliekame daugybę tyrimų, bandymų. Didžiausias sun-
kumas, su kuriuo susiduriame, yra duomenų ir statistikos trū-
kumas, kadangi ši transporto priemonė dar labai nauja. Dėl to 
eksperimentus turi atlikti savanoriai, o mes vertiname, kaip 
tai sudėtinga, pavojinga, bandome nustatyti, ar reikalingi pa-
pildomi saugos elementai.

Jūsų atliekami tyrimai, be abejo, labai reikalingi ir aktua-
lūs. Kaip iš viso susidomėjote šia sritimi? Kodėl pasirinkote 
traumos biomechaniką?  Mano pasirinkimui didelę įtaką pa-
darė asmeninė patirtis. Baigęs mokyklą kurį laiką dirbau para-
mediku greitojoje pagalboje. Keletą metų dirbdamas šioje sri-
tyje gana artimai susidūriau su įvairiomis traumomis. Iš čia ir 
kilo motyvacija imtis kažko, kas sumažintų tokių traumų skai-
čių. Aš nenorėjau studijuoti pačios medicinos, todėl dairiausi 
panašių galimybių. Ir inžinerija buvo viena iš jų. Mane visada 
traukė mokslininko darbas, tyrimų sritis, nes aš mėgstu suži-
noti ir atrasti naujus dalykus, išsiaiškinti, kaip jie veikia. Tokiu 
būdu į savo dabartinį tyrimų lauką, traumos biomechaniką, 
sugebėjau sujungti du skirtingus savo pomėgius – mediciną 
ir inžineriją. 

Be mokslinio darbo nemažai dėmesio skiriate ir dėstymui, 
jo tobulinimui, retorikos kursams. Kuo dėstytojo darbas 
Jums yra svarbus? Kas Jums jame yra sunkiausia, o kas 
lengviausia? Aš stengiuosi daug bendrauti su studentais ir 
man labai svarbu iš jų gauti grįžtamąjį ryšį, kad aš suprasčiau, 
ar jiems aiški mano dėstoma tema, sąvokos, koncepcijos. Aš 
nemėgstu mokyti faktų, kuriuos jie gali perskaityti knygose 

patys, nes ne dėl to jie ateina universitetą. Mano nuomone, 
studentai turi įgyti įgūdžių, tad mano tikslas yra išmokyti juos 
spręsti problemas, peržengti savo mąstymo ribas, išreikšti 
save. 
Sunkiausia šiame darbe man atrodo efektyvus žinių pertei-
kimas taip, kad studentai puikiai suprastų. Iš vienos pusės 
žvelgiant, lyg ir turi viską supaprastinti, bet kartu negali per-
žengiant ribos ir pateikti visko primityviai. Visada turi rasti tam 
tikrą tinkamą viduriuką – ne per paprastai, bet ir ne per daug 
komplikuotai. 
Lengviausia ir tai, kas labiausiai padeda man darbe, yra as-
meninė motyvacija ir noras įkvėpti kitus tuo, ką darau. Esu įsi-
tikinęs, kad mano tyrimai ir jų tema yra labai įdomūs, svarbūs, 
reikalingi visuomenei. Manau, kad tai padaryti nėra sunku, 
nes pati saugumo koncepcija yra visiems suprantama, lengvai 
suvokiama jos svarba. Šalmai, oro pagalvės, apsaugos – tai 
dalykai, kuriuos gali lengvai įsivaizduoti, todėl nėra sunku pa-
dėti žmonėms suvokti, kodėl to reikia ir kodėl aš tai darau. 

***
Dr. Kai Uwe Schmittas VGTU Mechanikos fakulteto Biomecha-
nikos inžinerijos katedros vedėjo doc. dr. Juliaus Griškevičiaus 
kvietimu Lietuvoje viešėjo jau keturis kartus. Jis yra Ciuricho 
universiteto ir Federalinio politechnikos instituto profesorius, 
Tarptautinės sužeidimų biomechanikos tarybos sekretorius 
(IRCOBI), Šveicarijos Vyriausybės federalinio kelių biuro kon-
sultantas, Nelaimingų atsitikimų mechanikos darbo grupės 
(AGU Zurich) partneris, valdybos narys ir vyriausias tyrėjas, pa-
sauliniu lygiu pripažintas mokslininkas, gavęs daugybę apdo-
vanojimų už savo mokslinį darbą automobilių transporto sau-
gumo srityje, dalyvavęs ir vadovavęs dešimtims įvairių mokslo 
projektų, kurie susiję su žmonių saugaus transportavimo įvai-
riomis transporto priemonėmis tyrimais ir problemų sprendi-
mais taikant šiuolaikinius biomechanikos mokslo metodus. 
K. U. Schmittas jau nuo 1997 m. dėsto paskaitas įvairiomis 
biomechanikos mokslo temomis – biomechanikos, biologinių 
skysčių mechanikos, nelaimingų atsitikimų rekonstrukcijos, 
traumos biomechanikos, sporto sužeidimų biomechanikos ir 
reabilitacijos. Jo vykdomi moksliniai tyrimai yra glaudžiai susi-
ję su žmogaus kūno biomechanika ir biomechanikos mokslo 
pasiekimais.

„Galima pastebėti, kad žmonės dabar yra daug labiau 
linkę rūpintis savo saugumu. Jiems svarbu žinoti, kad jų 
gyvybe ir sveikata yra pasirūpinta, dėl to naudodamiesi 

transporto priemonėmis jie linkę skirti daugiau dėmesio 
saugumui užtikrinti.“
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V. NOVIcKIj: 
„sunku būtų 
dirbti, jei 
netikėčiau tuo, 
ką darau“

Kalbėjosi: Kornelija Kunigonytė
Nuotraukos: Alekso Jauniaus

Kai vyriausiasis mokslo darbuotojas Vitalij Novickij užveria Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto (VGTU) Stiprių magnetinių laukų ins-
tituto duris, dažnai jau būna vėlyvas vakaras. Jaunasis mokslininkas 
laikosi kadaise tėčio, taip pat VGTU profesoriaus, duoto patarimo: 
„Reikia viską daryti gerai arba išvis nieko nedaryti.“ O ką daryti, kai 
studijuodamas elektronikos inžineriją susižavi medicina? V. Novickij į 
sprendimą pažiūrėjo kūrybiškai – pasirinko tai, kas sujungia šias abi 
sritis, tai yra bioelektroniką. Šiandien mokslininko kuriamos inovaci-
jos padeda kovoti su antibiotikams atspariomis bakterijomis ir vėžio 
ląstelėmis, o jo mokslinių partnerių tinklas neapsiriboja tik Europa. 
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„Kadangi rūpintis savo sveikata yra intuityvus noras, 
įvairių sričių mokslininkai visada įvertina, ar jų metodai 
ir tyrimo objektai gali būti taikomi medicinoje. Dėl šios 

priežasties technologijos ir medicina tapo neatsieja-
mos, o pati sritis sparčiai vystosi.“
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Vaistams atsparios bakterijos yra šių dienų rykštė. Proble-
ma jau pateko į G20 valstybių sveikatos ministrų susirinki-
mų dienotvarkę, jai įveikti kuriamos specialios finansavimo 
ir sveikatos programos. Jūsų drauge su partneriais vykdo-
mi tyrimai šioje srityje davė puikių rezultatų. Papasakokite 
apie tai plačiau. Mikroorganizmų sukeltos žaizdų infekcijos 
yra viena dažniausiai pasitaikančių komplikacijų po operaci-
jų, o po nudegimų arba sutrikus organizmo imunitetui tokios 
infekcijos yra mirtinai pavojingos. Farmakologinis gydymas 
dažnai yra neefektyvus, nes bakterija sugeba įsiskverbti į 
gilesnius audinius ir formuoja bioplėveles, barjerą, kuris iki 
dešimčių kartų padidina bakterijos atsparumą vaistams. 
Norėdami įveikti tokias bakterijas, kartu su partneriais tobu-
liname elektroporacijos metodą. Nors jis yra plačiai paplitęs 
ir sulaukia ypatingo dėmesio gydant vėžį, iki šiol buvo mano-
ma, kad elektroporacija netinka paviršinių infekcijų gydymui, 
nes dėl elektrinio lauko intensyvumo, reikalingo sėkmingai 
inaktyvuoti bakterijas, žala odai ir aplinkiniams audiniams 
būtų daug didesnė negu infekciją sukėlusiam patogenui. 
Visgi mums pavyko sukurti komercinių analogų neturinčias 
naujas impulsines sistemas, elektrodus ir protokolus, kurie 
leidžia paveikti tik paviršinį, infekcijos pažeistą odos sluoks-
nį, ir taip užtikrinti kontroliuojamą, saugų ir efektyvų gydymą. 
Naujasis metodas yra grįstas ypač aukšto dažnio (MHz eilės) 
ir didelės amplitudės (2–10 milijonų V/m) nanosekundinių 
impulsų taikymu, kurie leidžia selektyviai nužudyti bakteri-
jas, nepažeidžiant gilesnių odos sluoksnių. Tokiu būdu gali-
ma ne tik sterilizuoti žaizdas, bet ir valdyti vaistinių medžiagų 
efektyvumą, kurioms iki elektroporacijos poveikio mikroorga-
nizmas buvo visiškai atsparus. 
Naujos metodikos veiksmingumas buvo sėkmingai išbandy-
tas ir patvirtintas tiek laboratorinėmis sąlygomis, tiek atlie-
kant etiškus bandymus su gyvūnais. 

Jūsų nuomone, kada galėsime pasakyti, kad žmonija įvei-
kė vėžį? Ko reikėtų, kad Jūsų kuriamos medicinos inovaci-
jos greičiau pasiektų pacientus Lietuvoje? Teigti, kad vėžys 
yra įveiktas, galėsime tada, kai sukursime efektyvias preven-
cines priemones, užkertančias kelią jam susidaryti. Kalbu 
apie vakciną, kuri leistų mūsų imuninei sistemai pačiai efek-
tyviai kovoti su vėžinėmis ląstelėmis. Dabar mes gydome jau 
pasekmes, kai imuninei sistemai nepavyko susitvarkyti ir 
susiformavo auglys. 
Mūsų grupė nagrinėja elektroporacijos ir magnetoporacijos 
fenomenus ir jų pagrindu tobulina vėžio gydymo metodikas. 
Viena iš šių metodikų atšakų yra elektrochemoterapija, kai 
kartu su chemoterapija naudojami impulsiniai elektriniai 
laukai, kurie paveikia auglį ir pagerina vaistų pernašą. Užsie-

nyje ši metodika jau taikoma kliniškai ir yra efektyvi, todėl iš 
principo nėra jokių technologinių ar tyrimų nepakankamumo 
kliūčių, norint pradėti ją taikyti ir Lietuvoje, bent jau su sertifi-
kuotais protokolais. Tačiau tam reikia įveikti rimtą investicinį 
ir biurokratinį barjerą, todėl artimiausius penkerius metus 
planuojame apsiriboti tyrimais su ląstelėmis ir pelėmis.

Jei kalbėtume plačiau, kaip technologijos šiandien keičia 
mediciną? Kadangi rūpintis savo sveikata yra intuityvus no-
ras, įvairių sričių mokslininkai visada įvertina, ar jų metodai 
ir tyrimo objektai gali būti taikomi medicinoje. Dėl šios prie-
žasties technologijos ir medicina tapo neatsiejamos, o pati 
sritis sparčiai vystosi. Šiandien ši sinergija neapsiriboja tik 
technologijų, kaip įrankio, pritaikymu medicinoje. Patys gydy-
tojai turi turėti pakankamai technologinių žinių. Pavyzdžiui, 
gydytojas echoskopuotojas tikrai supranta, nuo ko priklauso 
ultragarsinės bangos prasiskverbimo gylis ir kaip pagerin-
ti matomą vaizdą, pasitelkus technologines galimybes. Jis 
žino, kad norint geriau diagnozuoti patologijas ir efektyviau 
veikti audinį, reikia technologijų pažangos. Tokių pavyzdžių 
yra begalė, todėl, mano nuomone, medicinos raida yra tie-
siogiai priklausoma nuo technologijų ir, be abejonės, žmo-
nių, kurie tas technologijas kuria.

Kuo ši sritis įdomi Jums? Objektyvios nuomonės neturiu. 
Man artima vaikiška, medijų idealizuota visagalio ir genia-
laus gydytojo vizija. Toks gydytojas kasdien keičia kitų žmo-
nių gyvenimus, nuo jo priklauso, ar žmogus išgyvens, taps 
neįgalus, o gal visiškai pasveiks. Didelė atsakomybė, rizika 
ir neribotas potencialas tobulėti, matyt, ir lemia mano susi-
žavėjimą šia sritimi, nors aš puikiai suprantu, kad nurodyti 
faktoriai yra taikytini tik siaurai medicinos daliai.
Negaliu sakyti, kad medicina mane traukė ir žavėjo nuo vai-
kystės. Tuomet mano aistra buvo aukšto konkurencijos lygio 
kompiuteriniai žaidimai, o medicinos žavesį pradėjau su-
prasti gal tik įstojęs į VGTU elektronikos inžinerijos bakalauro 
programą. Tada pradėjau ieškoti galimybių tęsti antros pako-
pos studijas srityje, kur elektronikos mokslai persidengia su 
biomedicina. Taip atsidūriau Edinburgo universiteto (Škotija) 
bioelektronikos magistrantūroje. Sunku pasakyti, kaip man 
pavyko įstoti į vieną iš 20 geriausių universitetų ir dar gauti 
stipendiją... Galbūt parašiau labai dramatiškus motyvacinius 
laiškus (šypsosi – red. pastaba). Noras toliau tęsti mokslinę 
karjerą atsirado labai natūraliai – mano tėvas yra profeso-
rius ir mokslininkas, o jo nuomonė man svarbi. Pasirinkau 
tarpdisciplininę sritį – stiprių elektromagnetinių laukų gene-
ravimo technologijas ir jų poveikį biologiniams objektams su 
tiesioginiu pritaikymu medicinoje ir biotechnologijoje. 



jama sritis yra tarpdisciplininė, tačiau joje dominuoja biofizi-
kos ir biologijos mokslų atstovai, o būtent bioelektronikos ir 
technologijos mokslų specializacija leidžia siūlyti naujus po-
veikio būdus. Aš tikiu, kad taikomasis mokslas yra komandi-
nis darbas – reikia bendrauti, reikia siūlyti bendradarbiauti ir, 
be abejo, daug dirbti, gal netgi daugiau, negu reikėtų kitose 
specialybėse. Vienintelis būdas to išvengti yra turėti unikalų 
protą, kurio, deja, aš neturiu, todėl tenka daug laiko praleisti 
darbe. Mokslinis darbas, kai teoriškai darbo diena jau pasi-
baigusi, yra nuolatinis mano gyvenimo kompanionas, kartais 
net fakulteto budėtojai juokiasi. Tėvas mane mokė: „Reikia 
viską daryti gerai arba išvis nieko nedaryti.“ Tad aš visuomet 
stengiuosi vadovautis šiuo pamokymu ir nenuvilti mokslo par-
tnerių. 

Koks laimėjimas Jums pačiam yra svarbiausias? Stambių 
ir tarptautiniu mastu pripažintų laimėjimų dar neturiu, bet 
yra keletas dalykų, kuriais didžiuojuosi. Vienas iš jų yra tai, 
kad per dvejus metus nuo disertacijos gynimo jau stipriai 
viršijau vyriausiajam mokslo darbuotojui keliamus kvalifika-
cinius reikalavimus. Už tai esu dėkingas savo partneriams, 
kurie manimi pasitiki, dirba kartu ir leidžia vykdyti įdomius 
tyrimus. Taip pat didžiuojuosi bendromis publikacijomis su 
dviem pasauliniais lyderiais elektroporacijos srityje, tikiuosi 
galėsiu sudominti tokio lygio mokslininkus ir ateityje. Na ir 
galiausiai neseniai sėkmingai įvykdėme projektą ir ant gy-
vūnų modelio parodėme, kad mūsų metodikos vis dėlto gali 
būti sėkmingai taikomos paviršinėms infekcijoms slopinti. 
Man būtų tikrai sunku dirbti šioje srityje, jei netikėčiau tuo, 
ką darau. Sėkmingas rezultatas parodė, kad nuo praktinio 
šios metodikos pritaikymo medicinoje mus skiria tik biuro-
kratiniai barjerai ir tolimesni tyrimai.

Šiame žurnalo numeryje daug kalbame apie kūrybiškumą. 
Ar jis svarbus mokslininkui ir tyrėjui? Jeigu kūrybiškumo 
sąvoką apibrėšime kaip gebėjimą įgyvendinti savo idėjas, ši 
savybė mokslininkui tikrai nepamaišys. Tačiau, mano nuo-
mone, svarbu ne tiek kūrybiškumas, kiek mokslinė intuicija. 
Sudėtingiausia yra suprasti fenomeną ar procesą, o norint jį 
valdyti ir tobulinti, reikia arba suprasti, arba intuityviai jausti, 
kaip jis vyksta. Derinant intuiciją su protu ir darbštumu, galima 
pasiekti gerų mokslinių rezultatų. Vienintelis klausimas – ko-
kiomis proporcijomis šių savybių reikia? Manyčiau, kad turint 
gerai išvystytas dvi, trečiosios jau nebereikės.
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VGTU ir medicina daugeliui vis dar skamba neįprastai. Visgi, 
kaip universitetas atrodo bendrame kontekste? Mano nuo-
mone, kol kas VGTU dar nesiasocijuoja su biotechnologijomis 
ir biomedicina plačiąja šių sąvokų prasme. Tarpdisciplininių 
mokslo tyrimų skatinimas prasidėjo tik prieš 10–15 metų, o 
tai yra per trumpas laiko tarpas, norint pakeisti bendrą kon-
tekstą be tiesioginių investicijų netgi Lietuvos mastu. Dar 
neturime ir pagrindinio dėmens, t. y. doktorantūros studijų ir 
teisės ruošti biologijos, biomedicinos ir biofizikos srities moks-
lininkus. 
Tačiau matau akivaizdžius mokslo politikos pokyčius ir VGTU 
viduje, ir išorėje. Mokslo produkcijos skatinimas ir nauja dar-
bo apmokėjimo tvarka leido stipriai padidinti mokslo publika-
cijų skaičių, todėl universiteto mokslininkų matomumas taip 
pat didėja. Daugiau dėmesio skiriant tarpdisciplininiams tyri-
mams, beveik kiekviename fakultete atsirado atstovų, dirban-
čių biotechnologijų ir biomedicinos srityje arba jų sandūroje, 
sparčiai vystosi Chemijos ir bioinžinerijos katedra, įrengtos 
modernios laboratorijos. Norėdami pasiekti reikšmingų lai-
mėjimų šioje srityje, turime ne tik išlaikyti, bet ir toliau tobulin-
ti mokslą ir mokslo produkciją skatinančių veiksnių kūrimą, o 
tai iš esmės atitinka tai, kas numatyta naujausiose Švietimo 
ir mokslo ministerijos gairėse dėl mokslo finansavimo. 
Taigi neabejotinai judame į kalną. Tikiuosi, kad po 5–10 metų 
atsakymas į šį klausimą bus vienareikšmiškas: „Atrodome 
gerai.“

Bendradarbiaujate su daugeliu užsienio universitetų, ino-
vatyvios medicinos centrų – už ką jie labiausiai vertina 
VGTU? VGTU Stiprių magnetinių laukų institute kuriame įran-
gą, kurios niekur kitur neįmanoma įsigyti, ir tai leidžia vykdyti 
unikalius eksperimentus. Mūsų kurti generatoriai jau dabar 
bendradarbiavimo pagrindais naudojami Vilniaus, Vytauto 
Didžiojo, Liublianos universitetuose, sulaukėme užklausų iš 
JAV. Pas kitus partnerius važiuojame patys, įvertiname kie-
kvieno partnerio poreikius ir galimybes daryti tyrimus, mak-
simaliai perimti eksperimentinį krūvį. Šiuo klausimu neturiu 
iliuzijų, mes esame technologija ir idėja, o mūsų partneriai 
yra tikrieji biomedicinos ir biotechnologijos mokslų atstovai, 
naudojame jų infrastruktūrą, žinias ir unikalias kvalifikacijas. 
Labai svarbu sudominti savo tyrimų pasiūlymais, o kai par-
tneriai tampa nuolatiniai, tada jau ir patys užsidega, reikia tik 
spėti dirbti. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad absoliuti dauguma 
mano sutiktų mokslininkų yra atviri bendradarbiavimui ir nau-
joms idėjoms. Be jų, biomedicinos sritis Stiprių magnetinių 
laukų institutui būtų neįkandama.

Šiandien konkurencija moksle tokia pat globali ir įtempta 
kaip ir versle. Kaip Jums pavyko įsitvirtinti? Mano atstovau-



SAPERE AUDE       Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas  2018 Nr. 2 Ruduo (XVii)28 TEMA

G. STAUSKIS – 
apie miestą 
formuojančias 
INOVAcIjAS

Kraštovaizdžio architektūra, žaliųjų pastatų statyba, socialiai silpnes-
nių grupių integravimas į miesto bendruomenę – tai tik keletas temų, 
kurios patenka į Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Archi-
tektūros fakulteto Urbanistikos katedros profesoriaus Gintaro Staus-
kio domėjimosi lauką. Ir būtent šiose srityse apstu inovacijų, kurios ne 
tik keičia miesto gyventojų kasdienybę, bet ir formuoja paties miesto 
įvaizdį bei identitetą. 

Kalbėjosi: Eglė Kirliauskaitė
Nuotraukos: Simo Bernoto



SAPERE AUDE       Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas  2018 Nr. 2 Ruduo (XVii) 29TEMA

„Visada raginu klausti savęs: ką gi mes norime pa-
rodyti, kokią žinutę pasiųsti, kaip tai atsispindės per 
meninę raišką? Žinoma, atsakymai į šiuos klausimus 
reikalauja daug tarpdisciplininių žinių ir įgūdžių, be 

jų, kaip ir daugelyje sričių, sunkiai išsiversi.“
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Kokia inovacijų urbanistikoje specifika? Juk tai yra sritis, 
kurioje įdiegti naujus dalykus tikrai nepaprasta.  Žodis ino-
vacijos dabar itin populiarus ir dažnai daugelio yra supran-
tamas labai siaurai – labiau kaip technologiniai sprendimai 
ar išradimas to, ko anksčiau nebuvo. Iš tiesų architektūroje 
ir ypač urbanistikoje žmonės paprastai nebando atrasti kaž-
ko, ko dar niekas nematė. Kalbant apie miestą, reikia žiūrėti 
į kontekstą, į jo tapatumo požymius ir kokia yra šiandienos 
realybė, iššūkiai, ką norima patobulinti. Taigi, urbanistikoje 
inovacijos turi kiek kitokią sampratą, kitokį pavidalą. 
Miestas yra gyvas organizmas, jis keičiasi lėtai, bet stabiliai. 
Architektas, kuris projektuoja pastatus, dažnai savo darbo re-
zultatą gali pamatyti po poros metų, tuo tarpu urbanistinio 
darbo vaisiams atsirasti paprastai prireikia daugiau laiko. 
Skiriasi ir tų pokyčių poveikis. Pamenu, kai dar studijavau, 
vienas profesorius palygino su gydytojais. Įsivaizduokite, jei 
blogas chirurgas prastai atliks vieną, antrą, trečią operaciją, 
jis greičiausiai daugiau neoperuos, o jei urbanistas padarys 
klaidą, blogai suprojektuos vieną gyvenamąjį rajoną, kuriame 
apsigyvens 100 tūkstančių gyventojų, šie turės kankintis visą 
gyvenimą. Taigi, reikia galvoti ne tik apie tai, ką tu šiuo metu 
darai, bet ir apie tai, koks bus to plano ar projekto ilgalaikis 
poveikis jį įgyvendinus, kokią įtaką tai turės žmonių gyveni-
mo kokybei ir ar apskritai tai derės prie bendro miesto veido. 
Vilnius yra labai žalias miestas, turintis daug žalių plotų, be-
veik miškų. Kitų Europos šalių miestai to turi mažiau – la-
biau įprasta, kad žalieji plotai yra dirbtiniai, sukurti žmogaus. 
Lietuvoje labai atsargiai žiūrima į projektus, kuriais norima 
įsiveržti į miesto žaliąsias erdves. Kitos nuomonės šalininkai 
teigia, kad žalumos yra net per daug ir galima, pavyzdžiui, per 
žaliuosius plotus nutiesti gatvę ar kitaip juos urbanizuoti. Lyg 
ir taip, galima, tačiau tai keičia miesto veidą. Ir, gerai pasvars-
čius, ar to reikia?
Žinoma, tai, kas vyksta visame pasaulyje, atkeliauja į Lietuvą, 
ir tai, ką mes darėme iki šiol, pradedame vertinti kiek kitaip. 
Pavyzdžiui, masinis gatvių, tiltų, kelių, stovėjimo aikštelių sta-
tymas ir esamų plėtimas – mes tą darėme ir darome iki šiol. 
Šių būtinų miesto atributų plėtra reikalauja daug išteklių, ke-
lia triukšmą, didina taršą, todėl dabar pasaulis į tai žiūri jau 
kitaip. Nors skamba paradoksaliai, bet vienas iš būdų spręsti 
transporto spūsčių problemą yra mažinti gatvių juostų skaičių 
ir stovėjimo aikštelių dydį. Juk visų mašinų nesutalpinsi – kuo 
daugiau plėsi infrastruktūrą, tuo bus daugiau paskatų į jas 
važiuoti. Tai nėra inovacija, tačiau sampratos lygmenyje tai 
išties būtų reikšmingas pokytis. 
Kalbant apie urbanistiką, reikėtų paminėti ilgamečio VGTU 
profesoriaus Kazio Šešelgio įdirbį, kurio vaisiais džiaugiamės 
iki šiol. Pokyčiai pradėjo vykti prieš šešetą dešimtmečių, kai 
buvo pasirinkta bendra šalies vystymo strategija, numačiu-

si, kad nebūsime vieno miesto valstybe, plėtosime rajonus 
ir apskritis. Tie miestai, kurie pokariu buvo maži miesteliai, 
pavyzdžiui, Rokiškis, Marijampolė, Tauragė, tapo tikrais urba-
nistiniais centrais. Palyginti su Estija, Latvija, kur dominuoja 
sostinės, o kiti miestai yra keletą kartų mažesni, turime stra-
teginių pranašumų.

Urbanistinio miesto veido formavimas apima daug sričių. 
Kas Jums pačiam yra artimiausia, įdomiausia? Patarus 
mokslinio darbo vadovui profesoriui Jurgiui Vanagui, savo 
moksliniam darbui pasirinkau iki šiol aktualią temą – žmo-
nių, turinčių negalią, integravimą į miestą. Tai išsiplėtė į aplin-
kos humanizavimą, miesto visiems problemas. Su specialis-
tų grupe prieš gerą dešimtmetį teko rengti pirmąjį Lietuvoje 
statybos techninį reglamentą apie visiems tinkamą aplinką ir 
statinius, šiuo metu dirbame rengdami naująjį, kuris labiau 
atspindės universalaus dizaino koncepciją. Greta neįgaliųjų 
atsirado pagyvenusių žmonių problemos mieste. Lietuvoje 
vis dar tebeturime tiek vaikų, tiek senelių globos namų, kurie 
yra atskirti nuo miesto, izoliuoti nuo bendruomenių – tokiu 
būdu tikrai neskatinamas integruotas socialinis gyvenimas. 
Prieš keletą dienų grįžau iš Miuncheno, kur rengiame projek-
tą apie tai, kokias sąlygas pagyvenusiems žmonėms reikėtų 
kurti mieste, kaip technologijos ir miesto planavimas galėtų 
padėti, kad jie liktų tose bendruomenėse, kuriose gyvena, ir 
ten gražiai praleistų savo gyvenimo rudenį. Ši tema aktuali 
visoms valstybėms, jai plėtoti reikia daug tarpdisciplininių ži-
nių ir skirtingų sričių specialistų darbo. Beje, išryškėjo labai 
įdomi tendencija, kad esame stipriai susirgę gadžetomanija 
ir dažnai tikime, kad visokie prietaisai, robotukai išgelbės 
pasaulį. Jeigu pažiūrėtume į pažangiausias Pietryčių Azijos 
valstybes, pavyzdžiui, Singapūrą, Japoniją, Kiniją, ten vyksta 
masinis robotų atsisakymas buityje tais atvejais, kai jie pakei-
čia žmogų. Juk geriau pasikviesti į pagalbą žmogų, su kuriuo 
galėtum pabendrauti, nei negyvą robotą.  

Kaip mes kiekvienas galime pajusti urbanistinių inovacijų 
naudą? Kokie yra gerieji pavyzdžiai? Iš esmės žmonės yra 
linkę susižavėti viskuo, kas nauja. Prie to prisideda ir reklama, 
kuri vaidina svarbų vaidmenį, įvedant produktą į rinką. Matyt, 
paveikiausia yra jauna auditorija – jie dažnai griebia tai, kas 
blizga, kas nauja. Inovacijos yra tik įrankis. Viskas priklauso 
nuo to, kaip jas naudosi. Reikia pastebėti, kada technologijos 
padeda žmonėms gyventi, išvengti nelogiškų sprendimų, iš-
teklių švaistymo. Pastatų energetika yra labai populiari tema, 
bet ir čia yra daug dalykų, iki kurių mes dar nesame atėję. 
Vienas iš pavyzdžių – išmanieji energijos tinklai (angl. Smart 
Grids). Juk skirtingiems pastatams reikia skirtingų sąlygų: biu-
rus reikia vėsinti, o gyvenamuosius namus – didesnę metų 
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„Įsivaizduokite, jei blogas 
chirurgas prastai atliks vie-
ną, antrą, trečią operaci-
ją, jis greičiausiai daugiau 
neoperuos, o jei urbanis-
tas padarys klaidą, blogai 
suprojektuos vieną gyve-
namąjį rajoną, kuriame 
apsigyvens 100 tūkstančių 
gyventojų, šie turės kan-
kintis visą gyvenimą.“

dalį šildyti. Šaldymo sistemos generuoja šilumą, kurią galima 
panaudoti kitiems pastatams šildyti ir taip vykdyti energinių 
išteklių mainus. Tai labai populiaru ir duoda didelį efektą Vo-
kietijos, Prancūzijos mišraus apstatymo teritorijose. Lietuvo-
je kol kas tokių projektų nėra, tačiau galbūt ateityje apie tai 
pagalvosime. Kita urbanistikos sritis, kurią kiekvienas jaučia-

me, yra judumas. Ši sritis nevienareikšmiška. Vilniuje didelė 
dalis žmonių naudojasi viešuoju transportu. Ir tai tikrai labai 
gerai. Visgi judumui reikalingi sprendimai, reikalaujantys ne-
tradicinio požiūrio. Miestas yra besikeičiantis organizmas ir 
kaip specialistas tu esi vertingas tiek, kiek sugebi atsakyti į 
naujai kylančius klausimus. Judumo mieste tema bendradar-
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biaujame su automobilių dalijimosi įmone „CityBee“. Apskai-
čiuota, kad vienas automobilis, kuriuo teikiama trumpalaikės 
nuomos paslauga, pakeičia maždaug šešis privačius automo-
bilius. Svarbiausia, kad automobiliai būtų reikiamu laiku rei-
kiamoje vietoje. Pavyzdžiui, daugelis žmonių iš miegamųjų ra-
jonų važiuoja į darbus miesto centre ir dalijimosi automobiliai 
čia lieka iki darbo dienos pabaigos. Klausimas, kaip padaryti, 
kad automobiliai sugrįžtų į tas teritorijas ir jais galėtų pasi-
naudoti dar daugiau žmonių, kaip jų stovėjimo vietas paversti 
patraukliomis miesto viešosiomis erdvėmis? Taigi, mūsų kar-
tu su Miesto statybos fakulteto kolegomis darbo tikslas yra 
automatizuoti šių procesų valdymą ir sukurti reikiamą miesto 
infrastruktūrą. 
Daug kalbama ir apie viešąjį interesą, apie visuomenės vys-
tymą. Pastebėjome, kad daug tų sistemų, metodų reikalauja 
tikrai daug laiko, lėšų, taip pat neleidžia pamatyti kai kurių 
svarbių momentų. Pavyzdžiui, aptariant projektus neatsižvel-
giama į vaikus ir jaunimą, o juk tai, kas yra daroma šiandien, 
ateityje bus skirta būtent jiems. Kartu su Grafinių sistemų 
katedros kolegomis sukūrėme tokią metodiką, kuri leidžia 
sužinoti visuomenės nuomonę, panaudojant sužaidybintos 
aplinkos metodą. Šiuo metu dirbame su Vilniaus miesto sa-
vivaldybe, siekdami išnagrinėti visuomenės nuomonę apie 
Misionierių sodų atnaujinimo projektą. Pagal turimus projek-
tinius pasiūlymus parengėme kelis žaidimo tipo scenarijus, 
atsižvelgdami į tai, ką norime patikrinti: kiek saugi aplinka, 
kiek ji patraukli vietos gyventojams, miesto svečiams. Norint 
patikrinti kiekvieną aspektą, buvo paruoštas sužaidybintas 
scenarijus, kurį vėliau perkėlėme į žaidimų platformą, o priei-
ga prie šio žaidimo duodama tiems žmonėms, kurių nuomo-
nė mums įdomi – tikslinei aplinkinių gyventojų, visų miestie-
čių ar turistų auditorijai. Žmonių nuomonė, jiems telefone ar 
planšetiniame kompiuteryje sužaidus šį žaidimą, lieka siste-
mos atmintyje, o, išanalizavę rezultatus, galime į ją atsižvelgti 
tobulindami rengiamą sodo tvarkymo projektą.

Kurie pasaulio miestai, valstybės pirmauja urbanistikos, jų 
inovacijų srityje? Į ką galbūt mums reikėtų lygiuotis? Teko 
pabuvoti daugelyje šalių, pažiūrėti, kaip žmonės ten gyvena, 
kas yra daroma šioje srityje. Vienareikšmiškai matau, kad 
Skandinavijos šalys, Šiaurės Europa yra labiausiai pažengu-
sios tvaraus vystymosi, technologinės pažangos kryptimi. Ži-
noma, jos išvengė penkiasdešimties metų sovietinės priklau-
somybės ir per tą laiką nušuoliavo gerokai į priekį – dėl to jos 
mums yra labai geras kelrodis.

Jūsų minėtose šalyse itin daug dėmesio skiriama žaliajai 
architektūrai, statybai. Kokia situacija Lietuvoje? Lietuvoje 
sparčiai daugėja ekologiškai sąmoningų žmonių, tad mums 

tai tikrai aktualu. Užsienyje jau egzistuoja vadinamoji žalioji 
išperkamoji nuoma, kai perkant pagal žaliosios architektūros 
ir statybos principus pastatytą butą ar namą, bankai sumaži-
na paskolos palūkanas. Galbūt ir mums metas pagalvoti apie 
tokias lengvatas?
Teko dirbti su kolegomis žaliosios architektūros projekte 
„Construction 21“ apie žaliosios statybos įtaką miestui ir 
žmonėms. Nagrinėdami šią temą supratome, kad Lietuvoje 
yra daug verslo subjektų, kurie domisi šiuo klausimu, turi spe-
cialių gebėjimų ir patirties. Tačiau problema yra ta, kad vie-
nas verslo subjektas negali išspręsti esamų problemų – būti-
nas įvairių sričių verslo atstovų, pavyzdžiui, miesto vystytojų, 
architektų, statybininkų, įrangos ir medžiagų tiekėjų ir t. t., 
bendradarbiavimas. Minėto projekto rezultatas – sukurta Lie-
tuvos žaliųjų pastatų taryba, dėl kurios mūsų šalyje jau vyksta 
pokyčiai. Vienas jų – sukurta Nacionalinė pastatų tvarumo 
vertinimo sistema, kurioje rasite visas žaliosios statybos, ar-
chitektūros, aplinkotvarkos rekomendacijas. Taip pat vyksta 
specialistų mokymai, prie to prisideda ir daug įvairių sričių 
VGTU specialistų – jų profesinis indėlis išties reikšmingas.

Grįžkime prie mūsų sostinės, nes juk daug Jūsų vykdomų 
projektų yra skirti būtent šiam miestui. Koks Jums pačiam 
atrodo Vilnius urbanistiniu požiūriu? Koks jo identite-
tas? Kalbant apie miestą, kiekvienas atsakymas yra labai 
daugiabriaunis. Vilniaus miestas yra labai geras pavyzdys, 
iliustruojantis svarbią mano dėmesio ir darbo sritį – krašto-
vaizdžio architektūrą. Šis šiuolaikinis menas ir mokslas yra 
labai pakitęs nuo to, kaip jis buvo suprantamas dvidešim-
tajame amžiuje. Seniau kraštovaizdžio architektūrą supras-
davome kaip aplinkos pagražinimo priemonę, daugiausia – 
kaip naujo parko ar skvero sukūrimą. Šiuo metu pasaulinio 
garso architektai, urbanistai teigia, kad šiuolaikinio miesto 
pagrindinis vystymosi elementas yra kraštovaizdis, o jo ar-
chitektūra – miesto plėtros priemonė. Vilniaus atsiradimas 
ir plėtra yra puikus šios idėjos iliustravimas. Senojoje miesto 
dalyje tikrai negalėčiau rasti didžiulių klaidų: niekas nesta-
tė pastatų ant stačių šlaitų, drėgnose užliejamose vietose, 
daubose. Taigi, tradicinis miestas yra labai gera mokykla, o 
atsižvelgimas į kraštovaizdį yra puikus miesto plėtros kelias. 
Pati gamta duoda atsakymus, kaip galima paryškinti miesto 
tapatumo ženklus, o ne juos sunaikinti. Žinoma, tai reikalauja 
tarpdisciplininės įvairių specialistų komandos, kad jie vienas 
kitą suprastų, kad kartu dirbtų nuo pat pradžių. Geras pavyz-
dys būtų vis dar tebevykstanti diskusija apie Šiaurinę gatvę 
Vilniaus mieste – reikia jos ar ne, kokios. Pažiūrėjus siaurai, 
puiku, statykime, jei turime tam lėšų. Visgi žiūrint iš ilgalaikės 
tvarumo perspektyvos, nauja magistraline gatve mes paska-
tinsime didesnius transporto srautus, prarasime dalį žaliųjų 
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teritorijų, padidės tarša ir triukšmas, keleto rajonų gyventojus 
atskirsime nepereinama transporto upe. Pasekmių numaty-
mas ir savo projektų vertinimas ilgalaikės tvarumo perspek-
tyvos aspektu yra sudėtingas, tačiau labai reikalingas darbo 
etapas. Turime gražų planą kitais metais VGTU Architektūros 
fakultete pradėti naują kraštovaizdžio architektūros studijų 
programą – ugdyti šiuolaikinius šios srities specialistus. To-
kių specialistų poreikis tikrai yra, o mes, kaip stipriausia šios 
srities mokslo ir studijų bazė Lietuvoje, imamės iniciatyvos. 
Planuojame studijas vykdyti kartu su Estijos, Vengrijos, Ny-
derlandų ir Lenkijos kolegomis, kurie kraštovaizdžio archi-
tektūros studijas vykdo jau keletą dešimtmečių. Planuojame, 
kad studentas, įstojęs į šią programą VGTU, galės iš anksto 
planuoti dalį savo studijų ir mūsų partnerių mokyklose, kar-
tais net gaus antrąjį diplomą.
 
Taigi, universitetas taip pat kuria miestą? Tikrai galiu teigti, 
kad universiteto akademinė misija yra prisidėti ir prie Vilniaus 
miesto veido formavimo, ir prie jo plėtros problemų sprendi-
mo. Šiame procese dalyvaujame tiek savo moksliniais dar-
bais, tiek atskirai dirbami savo praktikuojamose srityse, tiek 
ugdydami būsimus specialistus. Šiuo metu rengiamas naujas 
Vilniaus miesto bendrasis planas, kuriuo reaguojama į mies-
to pokyčius, jo augimą ir ateities lūkesčius. Jau kelintą de-
šimtmetį ryškėja ne visai patrauklios tendencijos, kai Lietuva 
persikelia į didmiesčius, mažieji miesteliai ir kaimai nyksta. 
Panašūs procesai vyksta ir kitose šalyse, mokslininkai ir 
praktikai ieško būdų, kaip suvaldyti šiuos procesus. Visgi visi 
miestai, tarp jų ir sostinė, planuoja naujas gyvenamąsias te-
ritorijas, o žinant, kad Lietuvoje žmonių mažėja, tai yra mažų 
mažiausiai keista. Galbūt reikėtų įdėmiau ir atsakingiau žiū-
rėti į apleistas vietas miesto teritorijoje, centre, pavyzdžiui, 
Panerių, Kauno gatves Vilniuje, kuriose vis dar yra daug ne-
naudojamų, negyvenamų pastatų. Pokyčių yra, bet norėtųsi, 
kad jie vyktų greičiau. Su kolegomis rengiame ir siunčiame 
pasiūlymus bendrojo plano sprendiniams tobulinti, reikia pa-
sidžiaugti, kad savivaldybėje į juos yra įsiklausoma.

Kokias pagrindines mūsų sostinės problemas įžvelgiate? 
Galbūt žinote ir galimus jų sprendimo būdus, kokia krypti-
mi reikėtų judėti? Miestą kuria žmonės. Kaip aktualų klausi-
mą išskirčiau jau minėtą miesto gyvenamųjų teritorijų atnau-
jinimą – ypač miesto centrinę dalį, kur yra daug potencialo. 
Taip pat turime kur tobulėti žaliosios architektūros, statybos 
srityje. Pavyzdžiui, svarbi tema yra tvarus vandens tvarkymas. 
Kiekvienais metais, užklupus liūtims, žemesnės miesto vie-
tos tiesiog plaukia – žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose 
pasipila nuotraukos, kuriose žmonės žemose gatvių vietose 
plaukioja baidarėmis ir pan. Senasis miestas gyveno truputį 

kitaip: kuomet mes nebuvome tokie technologiškai pajėgūs, 
veikė paviršinė vandens nuotekų tvarkymo sistema – lietaus 
vanduo buvo latakais nukreipiamas į tvenkinius, o šiems 
užsipildžius – į Vilnios ir Neries upes. Kai kur senosios sis-
temos dalys vis dar išlikusios – Žvėryno malūno tvenkiniai, 
taip pat tvenkiniai prie Misionierių bažnyčios. Į tai dabar at-
sigręžia daug pasaulio miestų ir nebestato požeminių lietaus 
vandens surinkimo sistemų. Man, kaip architektui urbanistui, 
tai labai įdomu, nes tokiu būdu mes leidžiame savo miesto 
žaliosioms teritorijoms klestėti ir vešėti, jų nereikia dirbtinai 
laistyti. Negana to, vanduo tarsi magnetas traukia žmones, 
tad tokiu būdu pasiekiame dar daugiau naudos, nes ne tik 
išsprendžiame lietaus nuotekų tvarkymo problemą, bet ir tu-
rime patrauklias, vešinčias žaliąsias erdves žmonėms. Nau-
jasis Vilniaus bendrasis miesto planas numato tokių projektų 
galimybę, taip pat reikalauja laikytis mūsų sukurtų tvarumo 
principų, statant ar rekonstruojant pastatus miesto centre. 
Manau, kad mums reikėtų toliau riboti automobilių eismą 
miesto centre, nes privatus automobilis reikalauja daug vie-
tos, teršia miestą ir todėl per daug egoistiška naudotis tokia 
susisiekimo priemone, palyginti su kitomis miesto siūlomo-
mis alternatyvomis: viešuoju, dalijimosi, bemotoriu transpor-
tu. Kitas svarbus dalykas – nevaldomas miesto augimas į 
priemiesčius. Susižavėjimas parduoti butą mieste ir nusipirkti 
sklypą užmiestyje, kur tikimasi gyventi gamtoje, vis dar gajus. 
Dalis problemų kyla dėl to, kad mūsų teritorijų planavimo sis-
tema yra gana liberali – ji privačiam asmeniui, nusipirkusiam 
sklypą, galbūt buvusį bulvių lauką, leidžia ten pradėti vystyti 
miestą. Mano galva, tai turėtų spręsti savivaldybė, pamatavu-
si visų miestiečių interesus ir būsimą poveikį miestui. Juk žmo-
nės, išsikraustę į priemiesčius, vėliau savivaldybės reikalauja 
kokybiškų viešųjų paslaugų: viešojo transporto, mokyklų, dar-
želių, sveikatos priežiūros įstaigų ir pan. Apie tai dažniausiai 
nebūna pagalvojama, kai pasirenkama nuošalesnė gyvena-
moji vieta. Mums reikėtų mažiau plėstis į priemiesčius, nes 
dabar Vilniaus plotas prilygsta centriniam Paryžiui, o gyvento-
jų skaičius yra daug kartų mažesnis. Alternatyva – investuoti 
į esamų gyvenamųjų rajonų modernizavimą, paversti juos pa-
traukliu gyvenimo mieste pasirinkimu. Puikus to pavyzdys yra 
Helsinkis (Suomija), kur bandoma formuoti mišrią bendruo-
menę: atnaujindami gyvenamuosius kvartalus, architektai 
numato būstus įvairių socialinių grupių atstovams, tad tai 
pakelia to rajono prestižą. Reziumė? Esamų teritorijų moder-
nizavimas ir miesto centro tvarkymas – aš matau tokias Vil-
niaus plėtros kryptis. Tam reikalingi išsilavinę, keletą veiklos 
sričių suprantantys architektai, inžinieriai, kraštovaizdžio for-
mavimo specialistai, gebantys matyti ir vertinti savo veiklos 
pasekmes. Šie siekiai ir skatina būti svarbių pokyčių dalimi.
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REKlAMOS 
INTUIcIjA: NETOlIMA 
neurorinkodaros 
tyrimų ateitis

Klausytis širdies balso – žmogiškosios prigimties ypatybė, dėl kurios 
skiriamės nuo negyvųjų pasaulio elementų. Daugumą sprendimų žmo-
gus priima vadovaudamasis emocijomis, o ne racionaliu mąstymu. Ir 
nors didieji pasaulio filosofai, tokie kaip Davidas Hume’as ar Fiodoras 
Dostojevskis, suvokė ir įvardijo šią žmogaus savybę jau seniai, vis dėl-
to tik dabar jau 16 metų gyvuojantis neurorinkodaros mokslas ėmė 
tyrinėti vartotojų sprendimų priėmimo procesus ir šias žinias taikyti 
praktikoje.

Kalbėjosi: Magdalena Beliavska
Nuotraukos: Simo Bernoto
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„Tyrimai įrodė, kad žmonės yra 
labiausiai sužadinti šventiniu lai-
kotarpiu – gruodį, sausį patiriami 
jausmai, tiek blogi, tiek geri, yra 

stiprūs, taip pat stipriai išgyve-
name ir Nepriklausomybės dieną, 

Velykas.“
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Neurorinkodaros oficiali pradžia – 2002 metai, nors pats reiš-
kinys sukurtas dar 1990 metais Harvardo universitete (JAV). 
Trumpai tariant, tai yra tarpdisciplininė tyrimų sritis, jungianti 
neurologiją bei rinkodarą ir praktikoje taikanti neurofiziologijos 
bei neuropsichologijos rezultatus. Kūno kalbą analizuojanti ir 
realiu laiku į besikeičiančius individualius žiūrovo poreikius 
racionaliai reaguojanti reklama – toks teiginys skamba kaip 
utopija. O gal labiau kaip netolima ateitis? Pirmą žingsnį jau 
žengė Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) moks-
lininkų komanda, kuri racionalizuoja reklamos procesą, geri-
na kokybę, didina įdomumą, atlieka didelio masto pasaulinės 
svarbos tyrimus. Apie netipinius ir inovatyvius tyrimo būdus 
bei personalizuotos reklamos sprendimus kalba VGTU profe-
sorius Artūras Kaklauskas.

Kokie neurorinkodaros tyrimo metodai yra taikomi? Keliose 
Vilniaus vietose (Gedimino prospekte, Pilies gatvėje) yra įreng-
ta mūsų aparatūra, kuri tiria praeivių kūno kalbą ir matuoja 
daugybę įvairių priklausomybių. Kas sekundę analizuojame 
žmones, jų nuotaiką, susidomėjimo lygį, veido temperatūrą, 
kvėpavimo dažnį, širdies pulsą priklausomai nuo skirtingų 
veiksnių, pavyzdžiui, oro sąlygų, taršos, kietųjų dalelių, triukš-
mo. Programa skaičiuoja tas priklausomybes kas valandą. Ty-
rimai įrodė, kad žmonės yra labiausiai sužadinti šventiniu lai-
kotarpiu – gruodį, sausį patiriami jausmai, tiek blogi, tiek geri, 
yra stiprūs, taip pat stipriai išgyvename ir Nepriklausomybės 
dieną, Velykas. Visiems žinoma, kad penktadienis yra suvokia-
mas kaip geriausia diena, o pirmadienis – nelaukiamiausia. 
Tą patį įrodė ir mūsų analizės. Taip pat pastebėta, kad žmonės 
piktesni vietose, kur yra daug triukšmo, nors kainos tokiose 
vietose mažesnės. Taigi, kameromis ir kita įranga analizuoja-
me praeivių kūno kalbą, intuiciją, reakcijas į įvairius veiksnius, 
kiekvieną dieną surenkame dešimtis tūkstančių rezultatų. Čia 
kaip moteriška intuicija – pasižiūri į žmogų ir žinai, ką jis gal-
voja, kaip jis jaučiasi (šypsosi – red. past.).

Kuo šie tyrimai ypatingi? Skelbiamės geriausiuose pasaulio 
žurnaluose, tad akivaizdžiai kyla klausimas – ką naujo pasiū-
lėme, ko kiti iki mūsų nepadarė, ar galima tai taikyti prakti-
koje? Surenkame milijardus duomenų, niekas neturi tokios 
didelės bazės. Šis tyrimo būdas yra efektyvus, nereikia ieškoti 
žmonių, prašyti jų leidimo, kad būtų atliktas tyrimas. Viskas 
vyksta realiu laiku mieste, kur praeina šimtai tūkstančių žmo-
nių, jie visi analizuojami. Mes tyrimus atliekame per atstumą, 
pasaulyje tokių metodų niekas netaiko. 

Ar informacija, kurią surenkate tokiu būdu, yra patikima?
Tai pagrindinis visų recenzentų klausimas. Taikome įvairius 
matematinius metodus, dirbame ir su Vilniaus universitetu, 

siekdami verifikuoti, validuoti, apskaičiuoti patikimumą. Iki 
šiol tyrimai būdavo atliekami priklijavus prie žmogaus daugy-
bę elektrodų, su kuriais jis turėjo vaikščioti visą parą. Dabar 
gerokai daugiau duomenų galima surinkti iš 10–30 metrų 
atstumo. 

Kaip gauti duomenys paveikia reklamų kūrimą? Neseniai 
žurnale „Q1“ buvo paskelbtas mūsų straipsnis apie nekilno-
jamojo turto neuroreklamos rekomendacinę sistemą. Nekil-
nojamojo turto pasirinkimas priklauso nuo daugybės dalykų: 
lyties, amžiaus, kainos, pajamų, šeiminės padėties, netgi išsi-
lavinimo. Jaunimas nori gyventi centre, garbaus amžiaus žmo-
nės – ten, kur ramu, moterys nori, kad būtų gražu, šeimoms 
rūpi, kad būtų tinkamos sąlygos vaikams auginti. Yra sukurtos 
anketos, kurias užpildžius, iš dešimčių tūkstančių reklamų at-
renkami aktualiausi skelbimai. Sistema analizuoja rodiklius, 
kuriuos surenkame mieste, ir pagal juos nustato žmogaus 
emocinę būklę. Jeigu jam neįdomu – perjungia reklamą į kitą. 
Tai yra jau porą metų veikianti sistema. Dažniausiai būna ap-
tariama nekilnojamojo turto kaina, kokybė, o mes vertiname 
tinkamumą pagal emocinius parametrus. Teigiama, kad net 
80 proc. mūsų sprendimų nulemia emocijos ir tik 20 proc. – 
logiškas mąstymas.

Ar nemanote, kad naudojimasis neuromarketingo tyrimų 
atradimais, jų taikymas realiose situacijose pažeidžia as-
mens teisę į privatumą? Kaip neperžengti ribos tarp moks-
linio tyrimo ir ingerencijos į žmogaus sąmonę? Kai žiūrite 
į savo artimąjį, ar braunatės į jo asmeninę erdvę? Visa infor-
macija, kurią gauname, yra anoniminė. Prieš pusę metų buvo 
priimta direktyva, kad be žmogaus sutikimo jam negalima nie-
ko reklamuoti. Lietuvoje jau sumažėjo reklamų, kadangi netgi 
skambinant ir siūlant produktą reikia kelis kartus atsiklausti, 
ar žmogus sutinka, ar turi tam laiko. Artimiausiu metu suma-
žės reklamų ir socialiniuose tinkluose. Ta pati direktyva reika-
lauja, kad prie veikiančių kamerų būtų pritvirtintos lentelės, 
įspėjančios, jog žmogus stebimas, ir klausiančios, ar jis nori 
būti analizuojamas. Tačiau duomenys yra nuasmeninti, mes 
apie tuos žmonės nieko nežinome. Norėtume tyrimus pradėti 
vykdyti ir kituose Europos miestuose. Vilniuje pagal įstatymus 
nenusižengiame. Kitų šalių sostinėse neskubama kabinti len-
telių prie stebėjimo kamerų, nes visi ir taip žino, kad yra stebi-
mi, pirmiausia dėl saugumo. 

Kur dar, be reklamos, galima pritaikyti tyrimų rezultatus? 
Dar vienas didžiulis projektas, prie kurio dirbame, yra prie 
žmogaus prisitaikantis pastatas, tai yra patalpa analizuoja 
žmogų ir pati parenka tinkamą mikroklimatą, apšvietimą, mu-
ziką ir netgi pritaiko baldus. Kita idėja, kurią nagrinėjame, yra 
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šviesų instaliacijos. Per įvairias šventes mieste 2 000 metrų 
aukštyje būtų suinstaliuoti specialūs šviestuvai, kurie užsideg-
tų skirtingomis spalvomis pagal tai, kokias emocijas patiria 
praeiviai. Taip pat kuriame neurorekomendacinę sistemą, 
tiriame miestus ir teikiame nekilnojamojo turto rekomenda-
cijas, analizuojame, kokie žmonės lankosi nagrinėtoje terito-
rijoje, kaip jie jaučiasi, kokia oro tarša, drėgmė ir panašiai. 
Nekilnojamojo turto vertė nėra įvardijama tik pinigais – svarbi 
ir emocinė reikšmė. Šiuolaikinio miesto tikslas – kad žmonės 
nenuobodžiautų, tad ši sistema padėtų rinktis vietą, kur žmo-
gus jaustųsi saugus ir laimingas. 

Taigi, raktas į sėkmę – žmogiškumas, atsižvelgimas į emo-
cinę darną? Taip! Ir tą užtikrina geriausios, naujausios tech-
nologijos. Jeigu norime dirbti prie rimtų projektų arba skelbti 
atradimus geriausiuose užsienio periodiniuose mokslo leidi-
niuose, reikia išrasti kažką naujo, tam panaudojant naujau-
sias technologijas, kurios padėtų užtikrinti žmogaus gerovę. 
Pagrindinis visų veiksmų tikslas – kad žmogus gyventų svei-
kai, įdomiai ir džiaugsmingai.

„Šis tyrimo būdas yra efektyvus, nereikia ieškoti žmonių, 
prašyti jų leidimo, kad būtų atliktas tyrimas. Viskas vyksta 

realiu laiku mieste, kur praeina šimtai tūkstančių žmonių, jie 
visi analizuojami.“
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VGTU – ANTANO 
kudzio vardo 
auditorija
Šį rugsėjį Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) atidaroma 
nusipelniusio akademiko Antano Kudzio vardo auditorija. Kviečiame 
susipažinti su šia iškilia asmenybe, jo gyvenimu ir darbais. 

Parengė Eglė Kirliauskaitė

A. Kudzys – habilituotas technikos mokslų daktaras, profeso-
rius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Valstybinės 
premijos laureatas, Budapešto technikos universiteto garbės 
daktaras. Prof. A. Kudzys gimė 1925 metais gegužės 19 dieną 
gražiame Seirijų miestelyje Alytaus apskrityje. Čia baigė Seirijų 
pradžios mokyklos šešis skyrius, Alytaus valstybinę gimnaziją. 
Dar besimokydamas gimnazijoje būsimasis mokslininkas do-
mėjosi sportiniais žaidimais ir sklandymu, grojo orkestre, dai-
navo chore, buvo jūrų skautas, taip pat pradėjo žaisti Alytaus 
„Dainavos“ krepšinio komandoje. Vėliau keletą metų buvo po-
grindinės tautinės, karinės ir politinės organizacijos „Lietuvos 
laisvės armija“ narys.

A. Kudzys įstojo ir su pagyrimu baigė Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto Statybos fakultetą ir įgijo diplomuoto inžinieriaus 
statybininko kvalifikaciją. Gabus studentas įsidarbino šio uni-
versiteto Statybinės mechanikos katedroje, kurią paliko tik dėl 
ne visiško lojalumo sovietinei santvarkai ir kuriam laikui perėjo 
dirbti į gamybą. Vėliau mokėsi Kauno politechnikos instituto 
(KPI) aspirantūroje, apgynė technikos mokslų kandidato di-
sertaciją ir tapo KPI Vilniaus filiale naujai įsteigtos Statybinių 
konstrukcijų katedros vedėju.
Projektuodamas elektros linijų atramas, A. Kudzys susidomėjo 

centrifuguotojo betono ir gelžbetonio mechanika. Gausius ty-
rimų duomenis ir skaičiavimo teoriją jis apibendrino technikos 
mokslų daktaro disertacijoje, kurią apgynė Maskvos Betono 
ir gelžbetonio mokslo tiriamajame institute. Netrukus A. Ku-
dziui buvo suteiktas profesoriaus mokslinis vardas ir jis tapo 
pirmuoju KPI Vilniaus filialo profesoriumi. A. Kudzys net du de-
šimtmečius dirbo tuomečio Vilniaus inžinerinio statybos insti-
tuto (VISI) Gelžbetoninių konstrukcijų katedros vedėju, taip pat 
buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybėje valstybės konsultan-
tas projektavimui ir statybai. 

A. Kudziui suteiktas Lietuvos nusipelniusio statybininko garbės 
vardas, Lietuvos nusipelniusio mokslo ir technikos veikėjo gar-
bės vardas, paskirtos dvi Valstybinės mokslo ir technikos pre-
mijos, profesorius išrinktas Lietuvos mokslų akademijos (MA) 
tikruoju nariu, kartu su bendraautoriais užpatentavo keturis 
išradimus. A. Kudzys buvo ne tik gabus mokslininkas, bet ir 
sportininkas: žaidė krepšinį universiteto akademiniame spor-
to klube (ASK), buvo „Žalgirio“ krepšinio komandos ir Lietuvos 
krepšinio rinktinės narys, jam buvo suteiktas SSRS krepšinio 
sporto meistro vardas, LSD „Žalgiris“ garbės nario vardas. Ta-
lentingas mokslininkas ir krepšininkas už nuopelnus Lietuvos 
sportui taip pat apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departa-



cijų mokslo tiriamųjų laboratorijų įkūrimui KPI Vilniaus filiale 
ir VISI.

Antano Kudzio mokslinė ir pedagoginė veikla buvo labai akty-
vi ir produktyvi. Jis yra 6 monografijų, 7 vadovėlių, 4 žodynų, 
per 360 mokslo straipsnių autorius ir bendraautoris. A. Kudzio 
moksliniai straipsniai buvo publikuoti užsienio prestižiniuose 
žurnaluose. Jis daug bendravo su užsienio mokslininkais, kas-
met dalyvavo ir skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse 
konferencijose, paskelbė 4 tomų 2005–2010 metais parašytų 
straipsnių ir tarptautinėse konferencijose perskaitytų praneši-
mų ciklą „Inžinerinis konstrukcijų tikimybinio patikimumo ver-
tinimas ir prognozavimas“.

A. Kudzys mirė 2015 metais, palaidotas Vilniaus Antakalnio 
kapinėse.
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mento prie LR Vyriausybės Sporto garbės komandoro ženklu.
Profesorius gilinosi į konstrukcijų mechanikos stochastišką-
sias problemas, už darbus šioje srityje Budapešto technikos 
universitetas jam suteikė garbės daktaro vardą, o Kembridžo 
tarptautinių biografijų centras A. Kudzį įrašė į įžymiausių XXI 
amžiaus intelektualų sąrašą.

A. Kudzys taip pat buvo ilgalaikis Tarptautinės įtemptojo 
gelžbetonio federacijos Lietuvos filialo pirmininkas, Europos 
betono komiteto (CEB) narys, priklausė Tarptautinei tiltų ir 
antžeminės statybos asociacijai (IABSE). A. Kudzys nevengė 
ir visuomeninės veiklos, buvo aktyvus įvairių visuomeninių 
organizacijų narys, už šią veiklą ne kartą pagerbtas įvairiais 
apdovanojimais ir titulais. 

Iš visų statybos mokslo darbų profesorius labiausiai vertino 
tuos, kurių rezultatai sukaupiami specialiose tyrimo laborato-
rijose ir bandymų aikštelėse. Jis vadovavo Statybinių konstruk-
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d. kurpytė: 
„TEchNOlOGIjOS TURI 
padėti ŽmoGui spręsti 
problemas, o ne jas 
KURTI“
Su Dovile Kurpyte susitinkame vilniečių jau pamėgtoje Lietuvos nacionalinėje 

Martyno Mažvydo bibliotekoje. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) 

doktorantė bei Elektronikos fakulteto lektorė tiksli kaip laikrodis ir, nors susi-

tinkame po dienos darbų, duodama man ranką plačiai šypsosi. Dovilės ilgai 

pristatinėti nereikia. Laimėjusi IEEE 8 regiono (Europa, Afrika, Vidurinieji Rytai 

(daugiau nei 100 šalių)) apdovanojimą, viena iš tarptautinio mokslo komunika-

cijos talentų konkurso „Šlovės laboratorija“ (angl. FameLab) finalininkių, daly-

vavusi mokymuose su BBC mokslo populiarinimo žurnalistu, Lietuvos jaunųjų 

mokslininkų sąjungos pirmininkė ir tarybos narė, pašnekovė entuziastingai at-

sakinėja į klausimus, o jos atsakymai išduoda, kad šios moters karjera vystosi 

puikiai. Jaunoji mokslininkė prasitaria apie hobio įkvėptą būsimą verslą – pa-

bėgimų kambarį, kuriame galės dar plačiau eksperimentuoti su elektronika ir 

kurti. Tiesa, tai nebus siaubo kambarys, nes „žmonės ir taip pakankamai bijo 

technologijų“. Apie tai, ar reikia jų bijoti, ko tikėtis ateityje ir kaip pasisemti kuo 

daugiau iš studijų metų, ir kalbamės su Dovile. 

Kalbėjosi: Beatričė Umbrasaitė
Nuotraukos: Simo Bernoto



„Šiandien visi, kas 
naudojasi skirtin-
gomis mobiliosio-
mis operacinėmis 

sistemomis, yra 
identifikuojami. 
Žmonėms, kurie 
nenori, kad apie 

juos rinktų infor-
maciją, darosi itin 

sudėtinga.“
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Šiandien jau turbūt visi žino, kad praktika tokia pati svarbi 
kaip ir studijos. Tau puikiai pavyko tai suderinti. Kaip stu-
dentams joms pasisemti? Visų pirma, reikia domėtis naujau-
siomis technologijomis ir atitinkamų organizacijų veikla. Aš 
priklausau Elektros ir elektronikos inžinierių institutui (IEEE). 
Tai yra tarptautinė elektros ir elektronikos inžinierių asociaci-
ja, kuri vienija daugiau kaip 160 šalių, o tokie genijai, kaip 
T. Edisonas ar A. G. Belas, yra vieni iš jos įkūrėjų. Pasaulinių 
susitikimų metu visi nariai iš skirtingų pasaulio šalių sėdi prie 
vieno stalo, diskutuoja apie naujoves, nors dėl politinės situ-
acijos ir negali vieni pas kitus vykti. Tokiuose susitikimuose 
visi dalijasi savo kodais, patirtimi, sprendimais ir toks požiū-
ris, kad „čia mano“, neegzistuoja. Tuo labiau kad šiuo metu 
aktyviai skatinamas open science, arba atviras mokslas, kai 
tu pasidaliji savo algoritmu, duomenimis tam, kad kiti galėtų 
išbandyti ir kurti toliau. Aš siūlyčiau eiti į organizacijas, se-
minarus, klausyti internetinių seminarų ir daryti tai, kas tuo 
metu atrodo įdomu. Išbandydami kuo daugiau įvairių dalykų, 
geriau suprantame, kuriuo keliu toliau eiti. 

Ar studijuodama užsiėmei kažkokia papildoma veikla, su-
sijusia su profesiniu tobulėjimu? Studijuodama VGTU elek-
tronikos inžinerijos bakalaurą atlikau praktiką viename Vo-
kietijos institute, kuriame programavau su vaizdų apdorojimu 
susijusias technologijas ir būtent ten šia technologija ir susi-
domėjau. Grįžusi parašiau bakalauro, magistro darbus ir da-
bar ruošiu disertaciją šia tema – viską su tuo ir sieju. Bakalau-
ro darbe nagrinėjau veidų atpažinimo technologijas ir jau tada 
bendradarbiavau su verslu. Studijuodama magistrantūroje vėl 
dalyvavau tarptautiniame projekte Turkijoje, kur dirbome prie 
kibernetinio saugumo (angl. cyber security) projektų. O dabar 
dirbu su papildyta realybe, stereoskopiniais vaizdais ir intelek-
tualiomis sistemomis. Šalia studijų visą laiką vykdydavau vaiz-
dų apdorojimo projektus. Dalies projektų atsisakydavau dėl 
nesutampančio požiūrio, nes, jei aš matau, kad technologija 
gali būti panaudota prieš žmoniją, tokių projektų nesiimu – čia 
asmeninis mano, kaip programuotojos, etinis kodeksas. Tech-
nologijos turi padėti žmogui spręsti problemas, o ne jas kurti.

Kalbant apie programuotojų etiką, „Cambridge Analytica“ 
skandalas, kai buvo nusavinti dešimtys milijonų „Face-
book“ naudotojų profilių, privertė visus kritiškiau vertinti 
socialines medijas ir kitas programėles. Kokių veiksmų 
galime imtis, kad mūsų duomenys būtų saugūs? Ar užten-
ka neleisti programėlėms mūsų sekti, gauti prieigą prie 
asmeninės informacijos ir kitų duomenų? „Cambridge Ana-
lytica“ atveju buvo sukurta speciali programėlė, kuri pasisa-
vino 270 tūkst. žmonių duomenis su leidimu prieiti prie jų 
draugų informacijos. Iš viso buvo nusavinta beveik 87 milijo-

nai profilių, kuriuos buvo siekiama išsegmentuoti, pasižiūrėti, 
kokie jų yra požiūriai, ir tokiu būdu daryti įtaką rinkiminėse 
kampanijose. Šiuo atveju duomenų rinkimui buvo specialiai 
sukurta programėlė, bet tai galime daryti ir be papildomų pro-
gramėlių. Atsidarę bet kurio žmogaus profilį socialiniuose tin-
kluose mes jau galime susidaryti įspūdį apie tą žmogų: ką jis 
veikia, kokie jo ryšiai su kitais žmonėmis, kas jo artimieji, su 
kuo daugiausiai leidžia laiko, kas vyrauja fotografijose. Tokiu 
būdu mes, neturėdami jokių intencijų, galime išanalizuoti duo-
menis ir susidaryti vieną ar kitą vaizdą. Patarimas būtų toks 
– internete informaciją apie save reikia pateikti sąmoningai 
ir suvokti, kad prie jos prieigą turės visi labai norintys. Tiesa, 
dabar naujasis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 
(BDAR) neleidžia rinkti informacijos apie mūsų elgesį inter-
nete ir kitų mus identifikuojančių duomenų: religinių pažiūrų, 
profsąjungų, biometrinių duomenų, su genetika, medicina su-
sijusios informacijos. Bet, nepaisant BDAR, internete reikėtų 
pateikti tik tą informaciją, kurią nori, kad žinotų kiti. Ji neturi 
būti labai asmeniška. Jeigu norime, kad mums nesiūlytų atsi-
tiktinių prekių ar paslaugų, galime drausti prieigą prie mūsų 
duomenų arba pasirinkti įvairius apribojimus. Pavyzdžiui, aš 
savo telefone leidžiu programėlei sekti mano vietą ir kiekvieną 
paspaudimą telefone. Taigi galiu ne tik planuoti, bet ir lengvai 
analizuoti, kaip paskirstau laiką.

Bet ar tai gerai? Ar nieko blogo, kad Tave seka?  Ši progra-
mėlė – tai virtualus asistentas. Šiuo atveju technologija leidžia 
man pasiekti didesnį efektyvumą.

Ir nėra taip, kad visa ši kelionė atsiduria programėlės kū-
rėjų rankose? Taip, tačiau panaudoti surinktą informaciją 
gali labai ribotai. Šiandien visi, kas naudojasi skirtingomis 
mobiliosiomis operacinėmis sistemomis, yra identifikuojami. 
Žmonėms, kurie nenori, kad apie juos rinktų informaciją, da-
rosi itin sudėtinga. Nepriklausomai nuo to, ar mes duodame 
prieigą, ar ne, kompanijos žino ir analizuoja duomenis, kad 
kiti vartotojai, kurie duoda visas prieigas, galėtų maksimaliai 
pasinaudoti sukuriamu informacijos lauku. Bet ar tai yra blo-
gai? Čia kiekvienam reikia pasvarstyti. Kas yra internete, vis-
kas gali būti prieinama. Tik reikia pagalvoti, kiek kažkas yra 
suinteresuotas sumokėti tūkstančių ar milijonų, kad įsilaužtų 
ir patikrintų visus duomenis. Tad geriau telefono nuotraukų 
galerijoje neturėti kompromituojančių nuotraukų. 

Jau pati paminėjai ES Bendrąjį duomenų apsaugos regla-
mentą. Ar el. pašto dėžutes užplūdę prašymai patvirtinti 
leidimą ir toliau naudoti mūsų duomenis arba spaudžiami 
mygtukai „sutinku“, užėjus į įvairius tinklalapius, daro mus 
saugesnius? Pagrindinis BDAR tikslas, kad žmonės jaustųsi 
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saugesni jų pačių duomenų naudojimo atžvilgiu, nes vienu 
metu prasidėjo didžiulių duomenų bazių perpardavinėjimai 
tretiesiems, penktiesiems, septintiesiems ir pan. asmenims. 
Labai daug universitetams priklausančių el. paštų nutekėjo ir 
pateko į didžiules tūkstantines duomenų bazes, kad įmonės 
galėtų jas nusipirkti ir siųsti reklamą. Patys el. paštų savinin-
kai nei žinojo apie tai, nei jiems reikėjo to. Tad vienas iš BDAR 
tikslų ir buvo, kad asmeninė informacija būtų apsaugota nuo 
bet kokio pašalinių disponavimo ja. Kitas BDAR tikslas – ma-
žinti diskriminaciją. Internete prasidėjo persekiojimai ir įvairūs 
išpuoliai prieš religines bendruomenes, etnines mažumas, dėl 
seksualinių pažiūrų. Norint to išvengti, dabar duomenys gali 
būti renkami tik su žmogaus sutikimu ir užtikrinant, kad jis 
susipažino su tuo, kur jie bus naudojami.

Nežinia, ar dėl įvykusių skandalų, ar dėl asmeninės patir-
ties, bet panašu, kad vartotojai darosi vis sąmoningesni 
technologijų vartojimo atžvilgiu, tuo tarpu jų kūrėjai – kū-
rybiškesni. Kuriamos programėlės ir technologijos kasdien 
pralenkia pačios save. Kodėl kūrybiškumas reikalingas 
moksle? Čia pradėsiu nuo A. Einšteino žodžių, kurie man labai 
patinka: „Su logika nueisi iš taško A į tašką B, o su kūryba gali 
nueiti visur.“ Tai labai gili ir graži idėja, kuri leidžia panagrinėti 
kūrybiškumo svarbą moksle. Jeigu mes turime tik logiką, gal ir 
prigaminsime daug dalykų, bet iš kur tada atsiras naujovės? 
Inovacijos? Kūrybiškumas leidžia rastis naujam funkcionalu-
mui, požiūriui ir, be abejonės, yra labai reikalingas. 

Rašydama magistro darbą dirbai su papildyta realybe. Kaip 
manai, kokios yra jos pritaikymo galimybės? Pavyzdžiui, 

Valstybės pažinimo centras puikiai ja pasinaudojo eduka-
ciniais tikslais. Kaip ji galėtų padėti spręsti problemas ir ki-
tose srityse? Papildytą, virtualią, mišrią ir visas kitas realybes 
galima panaudoti itin plačiai. Manau, kad beveik kiekvienoje 
srityje. Pavyzdžiui, švietimo sektoriuje. Vietoje to, kad istorijos 
vadovėliuose būtų pateiktas ilgiausias tekstas, galima būtų 
aprašyti mažą istoriją, o šalia jos įdėti nuotrauką, iš kurios iš-
kiltų vaizdas, rodantis, kaip vyko tas ar kitas įvykis. Juk niekas 
nepamena, kokią pirmą datą ar formulę išmoko, tačiau pui-
kiai visi prisimena, kaip išmoko važiuoti dviračiu! Jeigu mes 
kuriame nuobodžią mokymosi programą ir liepiame mokytis 
viską atmintinai, sulaukiame tik trumpalaikių rezultatų. Trum-
poji atmintis leidžia atsiminti visą informaciją tik vieną dieną. 
Po savaitės liks tik apie 10 proc. informacijos, o po mėnesio 
neatsiminsime nieko. 
Kalbant apie turizmą, jau dabar yra sukurta tokia technologi-
ja, kuri leidžia priėjus prie pastato savo telefone pamatyti visą 
jo istoriją: kas ten gyveno, kaip jis keitėsi per dešimtis metų ir 
pan. Kita šios technologijos pritaikoma sritis – medicina. Jei 
ketvirtadalis veido yra sužalota, jis deformuotas arba visiškai 
sutrupinta ranka, tai tokiose situacijose kūno dalys būna pra-
radusios tikrąją formą. Tokiu atveju papildyta realybė sugene-
ruoja vaizdą, kuris leidžia pamatyti, kur turėtų būti kaulai, ir 
sudėjus plokšteles galima atlikti daug tikslesnes operacijas. 
Tai tik keli pavyzdžiai, o galėčiau juos vardyti bet kurioje srityje, 
tiesa pasakius, sunkiau sugalvoti, kur papildytos, virtualios ar 
mišrios realybės nebūtų galima panaudoti.

Naujienų kanalas „Al jezeera“ filmuoja 360 laipsnių istori-
jas, kur gali dalyvauti reportaže lyg būtum ten. Tačiau kol 

„Planuojama, kad iki 2050 
metų nebeliks 60 proc. da-
bar esančių specializacijų. 

Bet prisiminkime, kiek spe-
cializacijų, kurios dabar yra 

itin populiarios, atsirado per 
pastaruosius 5 metus...“
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kas tai labai brangu. Kiek realu pritaikyti papildytą realybę 
vadovėliuose? Ar tai dar labai toli? Mes ten jau esame ir 
jau kurį laiką. Viskas priklauso nuo noro pritaikyti ir prisijau-
kinti naująsias technologijas. Visai neseniai vedžiau seminarą 
Lietuvos švietimo bendruomenei apie tai, kaip galima panau-
doti virtualią realybę švietimo sistemoje. Per klausimų sesiją 
pirmas klausimas, kurį išgirdau: „Ar tai brangu?“ Ne, akinius, 
kuriais mes nusikeliame į kitą pasaulį, galima įsigyti už 2 eu-
rus panaudojant jau dabar turimus mobiliuosius telefonus. Di-
delių investicijų ar daug papildomų žinių nereikia, o rezultatas 
gali būti stulbinantis. 

2015 m. turėję pasirodyti išmanieji „Google“ akiniai greitai 
nuėjo užmarštin – buvo atšaukta jų gamybą, nes produk-
tas nepasiteisino. Kaip manai, kas yra svarbu atsirandan-
čiai technologijai ar programėlėms, kad jos būtų priimtos 
visuomenės? „Google“ akiniai nebuvo patogūs, o žmogus, 
juos užsidėjęs, atrodydavo keistai. Šiandien ir toliau aktyviai 
kuriami išmaniųjų akinių prototipai, svarbiausia tai, kad jie 
būtų lengvi, didelės raiškos ir vizualiai patrauklūs. Žmonėms 
labai rūpi, kaip jie atrodys su vienu ar kitu prietaisu. Ir tik tada 
svarbu, ką jie per tuos akinius matys. Entuziastai jau seniai 
nešioja išmaniuosius akinius ir randa kur juos pritaikyti, bet 
plačiojoje visuomenėje tokie akiniai nepaplito dėl to, kad buvo 
nepatogūs ir per brangūs toms funkcijoms, kurios buvo siūlo-
mos. Galbūt dabar labiau vystosi virtualių namų pagalbinin-
kai, esantys mūsų telefonuose. Jie gali išsiųsti el. laiškus, juos 
užrašyti mums diktuojant ir buitį padaryti lengvesne.

Dirbtinis intelektas (DI) šiandien yra viena pagrindinių 
technologijų ir kūrybiškumo konferencijų temų. Panašu, 
kad egzistuoja dvi vyraujančios nuomonės šiuo klausimu: 
dirbtinis intelektas kaip ateitis arba kaip grėsmė mūsų 
visų saugumui. Jeigu Tau būtų pasiūlyta prisidėti prie to-
kios technologijos kūrimo, kokią problemą sprendžianti 
technika tai būtų ir kaip įtikintum visus, kad dirbtinis in-
telektas vieną dieną neatsisuks prieš mus pačius? Čia ga-
lime grįžti prie etikos ir programuotojo vertybių. Kas yra svar-
biausia gyvenime programuotojui? Tai svarbu, nes dirbtinis 
intelektas yra matematika: daugybė formulių specifine seka, 
kurios gali keisti savo koeficientus ir dėl to priimti sprendimus, 
pamatyti šablonus, struktūras. Jeigu mes norime, kad dirbti-
nis intelektas išspręstų pasirinktą problemą, svarbu tai, kad ji 
aiškiai būtų formuluojama, koks pagrindinis tikslas ir į ką at-
sižvelgiama šio tikslo siekiant. Jei yra aiškiai iškelti tikslai, kur 
atsižvelgta į svarbiausius komponentus, laikomasi vertybių ir 
žmogaus gyvybė vertinama, tada visi rezultatai bus pakanka-
mai neblogi ir robotai nenorės sunaikinti žmonių (šypsosi – 
aut. past.). Ar jie išsivystytų tiek, kad galėtų apie tai galvoti? 

Reikia žinoti būdų, kaip juos išjungti. Kurdami sistemą, mes, 
programuotojai, galvojame apie tai, koks yra tos sistemos tiks-
las, kokią funkciją ji turi atlikti ir kokiu būdu visa tai galima 
pakeisti, išjungti, koordinuoti. Dirbtinis intelektas – didžiuliai 
skaičiavimai, atsižvelgimai ir pagalvojimai: „O, kas jeigu...“ 

Dirbtinis intelektas jau dabar pakeitė nemažai nekvalifikuoto 
darbo, o žmonės gali sukurti daug įdomesnių dalykų. Dėl to, 
kad žmonės neteks darbo, nereikėtų bijoti, nes vis atsiranda 
naujų specialybių. Jeigu manote, kad jūsų specialybė išnyks, 
pasiruoškite tam iš anksto. Dabar itin aktualus mokymasis 
visą gyvenimą. Mokymosi metodai kinta, todėl kuo toliau, tuo 
lengviau bus persikvalifikuoti, naujos technologijos reikalauja 
naujų sprendimų. Planuojama, kad iki 2050 metų nebeliks 
60 proc. dabar esančių specializacijų. Bet prisiminkime, kiek 
specializacijų, kurios dabar yra itin populiarios, atsirado per 
pastaruosius 5 metus... 

Kaip informacinės technologijos, Tavo nuomone, keis Lie-
tuvą per artimiausią penkmetį? Ko galime tikėtis ir kokias 
įmones verta stebėti laukiant pokyčių? Labai smagu, kad už-
sienio kapitalo įmonės ateina į Lietuvą ir čia ieško specialistų, 
kuriais mes šiandien tikrai galime didžiuotis. Pačios technolo-
gijos plėsis ten, kur žmonės investuos ir kokia bus ekonominė 
bei politinė situacija šalyje. Elektrinių automobilių pardavimai 
didėja, įdomu, kada mūsų teisinė sistema leis naudotis auto-
nominiais automobiliais, bet tai jau priklausys nuo politinės 
valios. Jau dabar matome, kokie populiarūs elektriniai paspir-
tukai. Artimiausiu metu turėtų dar labiau paplisti virtuali, pa-
pildyta ir mišri realybė. Bendra tendencija, kad greičiausiai 
plinta tai, kas susiję su mobilumu, sveikata, pavyzdžiui, žings-
nių skaičiuokliai, širdies ritmo matuokliai ir pan.  Galiausiai 
virtualūs asistentai padės pasiekti daug didesnį asmeninį 
efektyvumą ne tik treniruočių metu ar reguliuojant apšvieti-
mą, temperatūrą namuose.

Ruošdamasi šiam interviu supratau, kad gana retai skai-
tau žurnalus apie technologijas. Gal turėtum ką nors man ir 
skaitytojams parekomenduoti? Kokiuose žurnaluose, pod-
kastuose ar Youtube kanaluose galima rasti kokybiškos in-
formacijos apie technologijas? O gal galvoje sukasi knygos 
pavadinimas? Na, visų pirma, pasirinkus vieną ar kitą kanalą, 
svarbu išsiaiškinti, šaltinio kvalifikaciją kalbėti tuo klausimu. 
Klausyti ir žiūrėti reikia tuos šaltinius, kuriuose turinį kuria pa-
tys mokslininkai ar savo srities profesionalai. Vienas iš tokių 
pavyzdžių yra IEEE. Užėję į oficialų asociacijos interneto pus-
lapį galite rasti tiek mokslinę duomenų bazę, tiek ir mokslo 
populiarinimo straipsnių. 
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atsitiktinumai, 
tapę 
privalumais

„Atsitiktinumas“, – kalbėdamas apie savo studijų ir profesinę veiklą 
nesyk pakartojo Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) ab-
solventas Simonas Barsteiga, šiuo metu vadovaujantis bendrovei „CSD 
Inžinieriai“. Visgi akivaizdu, kad ne tik atsitiktinumas ar ambicijos, bet 
ir nuoseklus darbas prisidėjo prie šiandienės sėkmės. 

Kalbėjosi: Inga Lukšytė
Nuotraukos: Simo Bernoto 
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„Puikiai pamenu, kaip prof. dr. A. Juozapaitis nuolat 
kartodavo, kad mūsų studijų programa yra geriausia, o 

ją pabaigę būsime elitiniai inžinieriai. Tai giliai įstrigo 
ir iki šiol veda į priekį siekiant įgyvendinti mano vado-

vaujamos įmonės strateginius planus.“
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Kokias studijas VGTU prisimenate? VGTU baigiau statybos 
inžinerijos studijas, kurias pasirinkau įkvėptas studijomis 
susižavėjusio pusbrolio. Nepaprastai džiaugiuosi šiuo spren-
dimu. Mane kaip specialistą užaugino būtent studijos VGTU. 
Dar ir šiandien pamenu dėstytojų žodžius, kurie suformavo 
požiūrį į inžineriją. Puikiai pamenu, kaip prof. dr. Algirdas 
Juozapaitis nuolat kartodavo, kad mūsų studijų programa 
yra geriausia, o ją pabaigę būsime elitiniai inžinieriai. Tai gi-
liai įstrigo ir iki šiol veda į priekį siekiant įgyvendinti mano 
vadovaujamos įmonės strateginius planus. Taip pat prisi-
menu, kaip beveik visose paskaitose buvo kartojama, kad 
inžinerijos studijos yra sunkios, o darbas bus dar sunkesnis 
ir reikalaus daug kantrybės, nuoseklumo, kruopštumo ir 
atsakomybės. Kursinių darbų nuolatinis taisymas, siekiant 
geresnės kokybės, primena nuolatinius projektų pakeitimus. 
Jei studijų metu užsigrūdini, tai ir darbe nebėra taip sunku. 
Manau, kad inžinerinių studijų paskirtis yra užgrūdinti speci-
alistą sudėtingam ir atsakingam darbui daug streso kelian-
čioje aplinkoje. 
Abiturientai vengia rinktis sunkias inžinerines studijas, o uni-
versitetams sudėtinga užtikrinti gerą specialistų formą, to-
dėl labai svarbu atrasti naujus mokymo metodus, tinkančius 
kiekvienai kartai. Nors metodai turi būti nauji, bet jų tikslas 
tas pats – užgrūdinti specialistą sudėtingam ir atsakingam 
darbui didelį stresą keliančioje aplinkoje, nes bent jau kol 
kas statybų aikštelės tiek Lietuvoje, tiek Šveicarijoje, kurioje 
bendrovė „CSD Inžinieriai“ dirba, nesikeičia taip greitai, kaip 
keičias kartos. 

Kur teko stažuotis studijų metu? Studijų metu turėjau gali-
mybę tris kartus stažuotis užsienyje. Stažuočių metu patobu-
lintos vokiečių kalbos žinios tapo pagrindu klostytis tolesnei 
karjerai. Pirmoji stažuotė vyko Miuncheno technikos univer-
sitete, antroji – tarptautinėje CBP grupės įmonėje, o trečią 
kartą pavyko išvykti į Šveicariją, į bendrovę „CSD ENGINE-
ERS“. Beje, šioje įmonėje, tik Lietuvos padalinyje, tuo metu 
kaip tik buvau pradėjęs dirbti. 
Įmonėje dirbu jau 10 metų, o prieš 5 metus atsirado galimy-
bė tapti jos vadovu ir plėsti veiklą. Tokiam karjeros vingiui 
įtakos turėjo mano studijos, stažuotės, puikiai išmokta vo-
kiečių kalba. 
Mano nuomone, galimybė aukštosiose mokyklose mokytis 
daugiau kalbų, pavyzdžiui, vokiečių, prancūzų, skandinavų 
ar pan., išties palengvintų į užsienio rinkas besiorientuojan-
čių įmonių dalią. Vien vokiškai ir prancūziškai kalbanti rinka 
ateityje galėtų būti atvira kone 1 000 Lietuvos inžinierių, ta-
čiau tam reikia strateginio ir integruoto inžinierių paruošimo 
ir orientacijos ne tik į lietuvišką, bet ir į tarptautinę rinką. 

Jūsų vadovaujama įmonė dirba Šveicarijoje. Kokie šios 
rinkos prioritetai? Pagrindinis Šveicarijos rinkos priorite-
tas – maksimali kokybė. Kokybė reikalinga visur: atliekant 
sudėtingus skaičiavimus, bendraujant, rengiant brėžinius, 
rašant el. laiškus. Tai rinkai būdinga daug taisyklių, normų, 
daug jų nerašytų, kultūrinių. Norint jas visas perimti, reikia 
nuoseklaus darbo, kantrybės, ypač lankstaus požiūrio ir su-
pratimo, kad klientas visada teisus. Brėžinių kokybė Šveica-
rijoje – aukščiausia visoje Europoje. Jeigu Šveicarijoje kažką 
padarai, kitose Europos šalyse nebebus jokių bėdų. Šiuo 
metu lietuviai Šveicarijoje konkuruoja su lenkais, rumunais, 
portugalais, italais, ispanais – su pigesnėmis šalimis, kurios 
gali pasiūlyti analogišką kokybę. Lietuviai turi nemažai pri-
valumų, todėl mums ir sekasi. Globalioje rinkoje svarbu iš-
likti novatoriais. Pavyzdžiui, Šveicarijoje iniciatyva išbandyti 
BIM (angl. Building Information Modeling) galimybes ateina 
iš verslo įmonių. Valstybė tuo tarpu imasi vedlio vaidmens 
– paruošė BIM normas, kad statybų sektorius nesiblaškytų, 
veiktų kryptingai.

Prie kokių projektų įgyvendinimo Jums teko prisidėti? Vie-
nas didžiausių projektų – Lozanos traukinių stoties rekons-
trukcija. Investicija į šį projektą siekia 1,5 mlrd. eurų. Mūsų 
komanda projektuoja naują Šveicarijos geležinkelių biurą. 
Objektas ypač sudėtingas, nes pusė pastato suprojektuota 
po žeme, likusi dalis – virš žemės, statinio paviršiumi kur-
suos du traukiniai.
Dar vienas biuro įgyvendinamas projektas – tunelis LEB prie 
Lozanos miesto. Mūsų komandos (beje, daugiausia jos na-
rių – VGTU absolventai) projektuojamos tunelio dalies ilgis 
yra apie 400 metrų, bet tokio atstumo pakanka, kad tunelis 
iš po žemės pakiltų į paviršių, o beveik kiekvienas tunelio 
metras turėtų skirtingą konstrukcijos skerspjūvį. BIM šiame 
projekte pasitelktas savanoriškai, norint suvaldyti gausybę 
informacijos. Dar vienas projekto niuansas – suprojektuoti 
keli šimtai inkarų vienoje vietoje, o greta jų – esami ir pla-
nuojami vandentiekio, nuotekų ir kitų komunikacijų tinklai. 
Vienas svarbiausių bendrovės projektų – gyvenamosios pa-
skirties kompleksas Krisjė miestelyje. Būtent šio projekto įgy-
vendinimas mums atvėrė plačias galimybes Šveicarijoje.
Spėju, kad daug kam mūsų projektai gali skambėti viliojan-
čiai, tačiau labiau patyrę puikiai supranta, kad buvo daugybė 
bemiegių naktų, sunkaus ir alinančio darbo nuolat patiriant 
stresą. Kad projektus pavyktų įgyvendinti, būtina gera forma. 
Atsakingose inžinerinėse specialybėse neverta tikėtis lengvo 
darbo, nes kiekvienais metais projektai sudėtingėja, įgyvendi-
nimo laikas trumpėja, todėl reikia turėti vis geresnę formą, kuri 
leistų komfortiškai dalyvauti vis naujose varžybose. 
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Kokių patarimų duotumėte jauniems žmonėms, svajojan-
tiems apie sėkmingą karjerą? Komandos sėkmė yra asmeni-
nė sėkmė. Patarčiau sėkmingą karjerą suvokti ne kaip asmeni-
nį, bet kaip komandos pasiekimą. Sėkmė dažniausiai aplanko 
tuos, kurie dirba dėl komandinio tikslo, bet ne dėl asmeninio 
rezultato. 

Kokios statybų sektoriaus inovacijų tendencijos pastebi-
mos? Mane dominančios tendencijos – „BIM cloud“, „BIM 
BIG data“, „BIM + blockchain“. Jau dabar aiškiai matyti, kad 
didesnės statybų sektoriaus kompanijos kuria savo debesų 
(angl. cloud) infrastruktūrą ir pradeda naudoti VDI (angl. Virtual 
dekstop infrastructure). Didieji programinės įrangos gamintojai 
(„Autodesk“, „Bentley“, „Trimble“) plėtoja galingas debesų sis-

temas, kurių pagrindu atsiranda visiškai naujų paslaugų. 
Centralizavus duomenų kaupimą vidinėse arba išorinėse de-
besų sistemose, pradėsime stebėti, analizuoti savo duomenis 
ir taip galėsime priimti naujus sprendimus, kuriuos neretai 
pasiūlys dirbtinio intelekto produktai. Tikiuosi, kad blokų gran-
dinės (angl. Blockchain) technologija pakeis nusistovėjusias 
statybos sektoriaus tradicijas ir įneš daug daugiau skaidrumo 
į sutarčių valdymą ir atsikaitymą už atliktą darbą. Tikiu, kad 
blokų grandinės technologijos integravimas į BIM dar labiau 
sumažins atstumus tarp projekto dalyvių, o tai suteiks galimy-
bę dirbti bet kurioje pasaulio šalyje iš bet kurios pasaulio vie-
tos. Svarbiausia, kad iki to laiko spėtume parengti daug stiprių 
komandų, kurios galėtų konkuruoti pasaulinėje rinkoje.

„Komandos sėkmė yra as-
meninė sėkmė. Patarčiau 
sėkmingą karjerą suvokti 
ne kaip asmeninį, bet kaip 
komandos pasiekimą.“
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vGtu psicholoGė – 
apie klaidinGų 
įsitikinimų 
spąstus
Tikriausiai ne naujiena, kad mes ne tik stengiamės dėl sa-
vęs, bet ir kartais patys sau sutrukdome. Nepaisant žmogaus 
patirčių, amžiaus ar statuso, visus vienija retkarčiais aplan-
kančios mintys, kurios ne visada atspindi realią situaciją, ne 
visada yra teisingos, bet sukelia nemalonius jausmus. Daž-
niausiai jausmus kelia ne tik tam tikra situacija, bet ir tai, 
kaip mes tą situaciją suvokiame, ką apie ją galvojame. Apie 
tai pasakoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) 
psichologė Gintė Gudzevičiūtė.

Pasitaiko minčių, kurios veikia kaip kliūtys siekiant tikslų, ne-
leidžia atsižvelgti į savo norus ir poreikius, trukdo išnaudoti ga-
limybes. Būna ir tokių minčių, kurios kelia didelę baimę megz-
ti pažintis, kurti santykius, verčia savimi abejoti kiekviename 
žingsnyje. Vieni tas mintis vadina „vidiniu kritiku“, kiti – „vi-
diniu balsu“. Vis dėlto verta sustoti ir įsiklausyti, koks yra tas 
vidinis monologas, kuris gali daryti daug įtakos kasdieniuose 
pasirinkimuose.

Didelė dalis spontaniškai kylančių minčių yra neigiamo pobū-
džio, pavyzdžiui, „net neverta pradėti, vis tiek nepavyks“, „o 
kas, jei susirgsiu ir nespėsiu atlikti darbų“, „tikriausiai aš jai 
nepatinku, tai net nekalbinsiu“ ir t. t. Mūsų smegenys sten-
giasi išvengti pavojaus ar nemalonumų, todėl nuolat apsvars-
to įvairias nesėkmes, kurių norėtųsi išvengti. Kitaip tariant, 
norėdami pasijusti gerai, nesąmoningai apgalvojame ir gali-
mybę pasijusti blogai. Tarsi ruošiamės pavojui, sakydami: „O 
kas, jeigu?“ Didžiausia bėda, kad taip galvodami iš tiesų pa-
sijuntame prastai. Galiausiai net nebegalvojame apie dabar-
tį, o paskęstame praeities ar ateities apmąstymuose. Nors 

neigiamo pobūdžio mintys dažniausiai net neišsipildo, jos vis 
tiek stipriai veikia mūsų nuotaiką, kelia nerimą, liūdesį, bai-
mes. Todėl verta jas atpažinti ir paklausti savęs, ar tikrai yra 
taip, kaip galvoju. 

Štai keli dažniausiai pasikartojantys mąstymo įpročiai, kurie 
dažnai neatspindi realios situacijos, tačiau daro įtaką emoci-
nei savijautai:

Kraštutinės mintys: „viskas bus arba labai gerai, arba tra-
giškai“, „noriu arba visko, arba man nieko nereikia“. Žmogus 
nori arba tik geriausio rezultato, arba, jei yra tikimybė, kad jo 
pasiekti nepavyks, nesiima veiklos iš viso. Tai tarsi pasaulio 
matymas baltai arba juodai, neigiant, kad egzistuoja ir kitos 
spalvos.

Neatitinkančios tikrovės mintys: žmogus būna įsitikinęs, 
kad turi visiems patikti, viską turi atlikti tobulai, negali klysti 
ir būtinai privalo būti laimingas. Keliant sau ir kitiems tokius 
reikalavimus, teks dažnai nusivilti, nes, gerai pagalvojus, juk 
klysti yra labai žmogiška, visiems patikti tikrai nėra reikalo, o 
laimė yra įmanoma, bet nebūtina. 

Selektyvus (tunelinis) mąstymas: žmogus išsirenka vieną 
mintį, tiesą, įsitikinimą ir, nepaisydamas, ar tas įsitikinimas 
teisingas, vadovaujasi juo gyvenime, o kitus faktus ar žinias 
ignoruoja. Toks žmogus yra neatviras pokyčiams, darosi kur 
kas sunkiau mokytis, keistis, priimti save ir kitus, o pasaulio 
suvokimas pasidaro gana siauras.
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Emocinis mąstymas: „jei aš taip jaučiuosi, vadinasi, taip ir 
yra“, „jei jaučiuosi kaltas, vadinasi, padariau kažką negerai“, 
„jaučiuosi niekam tikęs, vadinasi, kaip žmogus esu nieko ver-
tas“ ir pan. Tačiau jei žmogus jaučia, pavyzdžiui, kaltę, dar 
nebūtinai reiškia, kad jis iš tiesų padarė kažką blogo. Jei žmo-
gus jaučiasi netekęs vilties, dar nereiškia, kad jo problemų 
išspręsti neįmanoma. 

Pozityvių dalykų nuvertinimas: apie teigiamą dalyką žmogus 
sako, kad tai nesvarbu, „vis tiek greitai baigsis tos atostogos“ 
ir pan. Žmogus teigiamą dalyką priima kaip savaime supran-
tamą arba net paverčia neigiamu ir dėl to nuliūsta. Kartais 
taip galvojantieji pradeda tarsi ieškoti patvirtinimų, kad visi 
žmonės ir gyvenimas yra blogi, ir taip atsiriboja nuo džiaugs-
mą keliančių dalykų.

Minčių skaitymas: be didesnės priežasties žmogus nuspren-
džia, kad kažkas apie jį blogai galvoja, turi blogų ketinimų 
arba jo nemėgsta. Toks žmogus pradeda vengti kontakto su 
kitais asmenimis, prisibijo bendravimo, pažinčių.

Suasmeninimas: žmogus mano, kad aplinkinių nemalonus 
elgesys yra susijęs su juo, bet neapsvarsto kitų tikėtinų tokio 
elgesio priežasčių, pavyzdžiui, galbūt aplinkiniai tiesiog turi 
kokių rūpesčių ir dėl to yra atitolę. 
Yra ir daugiau įvairių dažnai pasitaikančių, spontaniškai ky-

lančių minčių ar įsitikinimų, kurie ne visada atitinka realią si-
tuaciją, bet neigiamai veikia nuotaiką ar elgesį. Tokie įsitikini-
mai žmonėms kelia nerimą dėl ateities, nesaugumo jausmus 
dėl santykių, nepasitikėjimą savimi ir savo jėgomis. Nemalo-
nius jausmus keliančios mintys galiausiai tampa įpročiu, tad 
jas ne visada lengva pastebėti ir atpažinti.

Norint, kad didėtų sąmoningumas ir lengviau būtų atpažinti 
savo mintis, o, pažinus, jas keisti, galima sau užduoti tokius 
klausimus:

Ar nepadariau išvados dar nežinodamas visos informacijos, 
anksčiau laiko? 
Ar ieškau įrodymų, kurie pagrįstų mano nemalonius jausmus, 
baimes ir abejones? 
Ar yra tik vienas mąstymo būdas, o gal galiu paieškoti alter-
natyvų, stengdamasis kuo daugiau remtis faktais?

Daugiau pasigilinus į savo įsitikinimus, galima atrasti, kad kai 
kurios mintys turi tendenciją kartotis, sukeldamos vis tuos 
pačius jausmus ar elgesį. Tiek į šiuos įsitikinimus, tiek ir į tam 
tikrą situaciją naudinga pažvelgti iš įvairių pusių, pabandyti 
nuo jos kiek atsitraukti ir pažvelgti iš šono – tai suteikia są-
moningumo. Tam gali padėti pokalbis su artimaisiais, psicho-
logu ar net situacijos aprašymas ant popieriaus. 



kas pakylėjo visą mediją iš paprastų mugių triuko į kinemato-
grafinių kūrinių lygmenį.
Tiesa, būtina paminėti, kad kūrinių, kurie turėjo animacijos 
elementų, buvo ir ankščiau (sąlygiškai seniausiu animaciniu 
filmu laikomas 1899-ųjų metų sustabdyto kadro animacijos 
technikos kūrinys „Degtukai: kreipimasis“ (angl. Matches: An 
Appeal), tačiau akademinėje bendruomenėje vis dar vyksta 
debatai, kas jau yra animacija, o kas dar ne, tad į šį sąrašą 
įtraukta anksčiausia žinomas sukurtas animacinis filmukas, 
dėl kurio svarbos tolesniam industrijos atsiradimui ir vysty-
muisi neabejojama. 

9. „Kas pakišo triušį Rodžerį?“ 
(angl. Who Framed Roger Rabbit?, 
1988). 
Bandymai suderinti vaidybinio 
ir animacinio kino medijas buvo 
atliekami beveik nuo kino medijos 
atsiradimo, tačiau nė vienas iki tol 
sukurtas eksperimentas kokybe ir 
technologiniu meistriškumu negali 
prilygti „The Walt Disney Company“ 
filmui „Kas pakišo triušį Rodžerį?“. 
Pasiekti tokį technologinį rezultatą 

nebuvo lengva – reikėjo sugalvoti efektyvių būdų ne tik kaip 
sujungti į vieną kadrą gyvų aktorių vaidybą ir animacinius per-
sonažus, bet ir perteikti iliuziją, kad šie personažai gali vienas 
kitą fiziškai paveikti. Sėkmingas rezultatas buvo ne tik pake-
rintis, bet ir revoliucinis, o tų metų „Oskarų“ apdovanojimuo-
se šis animacinis ir vaidybinis kino kūrinys buvo nominuotas 
net tik visose pagrindinėse techninėse nominacijose, bet ir 
gavo specialų apdovanojimą už animacijos kryptį ir anima-
cinių personažų sukūrimą. Technologiniai ir administraciniai 
metodai, sukurti šio kino filmo gamybos metu, norint sujungti 
animacinį ir vaidybinį pasaulius, tapo industrijos standartu, į 
kurį buvo lygiuojamasi net kelis dešimtmečius.

8. „Gelbėtojai Australijoje“ (angl. 
The Rescuers Down Under, 1990). 
Šis filmas pelnytai atsiranda sąraše, 
nes simbolizuoja svarius skaitmeni-
zacijos procesus tradicinės animaci-
jos technikoje. Konkrečiau – kompiu-
terinės animacijos kūrimo sistema 
(angl. The Computer Animation Pro-
duction System, CAPS) tampa nau-
juoju „The Walt Disney Company“ ani-
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top 10: technoloGijos ir inovacijos animacijoje

Kalbant labai paprastai, bet kokio animacinio projekto, kaip 
kūrybinių industrijų segmento dalies, sėkmė susideda iš trijų 
beveik lygių dalių – kūrybiškumo, verslumo ir technologinių 
inovacijų. Jei šis trilypis balansas yra grubiai pažeidžiamas, ani-
macinis projektas paprasčiausiai nenusiseks. Nors nesėkmės 
rezultatas tas pats (komercinė nesėkmė), tačiau jos priežastys 
būna skirtingos: jei per silpna kūrybinė dalis, tai animacinis 
kūrinys geriausiu atveju bus neįsimintinas ir neįdomus, o blo-
giausiu – nevykęs ankstesnių idėjų plagijavimas; jei per silpna 
verslumo dalis, tai kūrinys nebus tinkamai išreklamuotas arba 
turimi įvairaus pobūdžio ištekliai bus neefektyviai panaudoti 
įgyvendinant animacinį kūrinį; jei bus silpna technologinė da-
lis, tai geriausiu atveju animacinio filmo kūrėjai paprasčiausiai 
neturės galimybių sukurti nuostabos efekto žiūrovams, o blo-
giausiu – kūrinį žiūrovai laikys nepriimtinu kokybine prasme.
Taigi galime teigti, kad ne tik be kūrybiškumo ir verslumo, bet 
ir be technologinių inovacijų šiandien animacija ne tik nega-
lėtų užimti tokios svarbios dalies kino, reklamos, kompiute-
rinių vaizdo žaidimų, specialiųjų efektų ar net architektūros 
segmentuose, tačiau nebūtų galėjusi net atsirasti. Tam, kad 
ši medija susiformuotų, buvo būtinas inžinerinis sumanumas.

Šiame straipsnyje pateikiama 10 animacinių kino kūrinių, ku-
rie įkūnija svarbiausias technologines inovacijas animacijos 
industrijoje. Animaciniai filmai pateikiami didėjančios svar-
bos tvarka – nuo mažesnės iki didžiausią įtaką animacijos 
industrijai ir raidai turėjusių kūrinių.

10. „Fantasmagorija“ (pranc. 
Fantasmagorie, 1908). 
Tai yra pirmasis žinomas anima-
cinis filmukas, sukurtas naudo-
jant tradicinės animacijos tech-
niką. Technologinis sprendimas 
nupiešti kiekvieną kadrą atski-
rai ir užfiksuoti jį kino juostoje 
organizuota seka yra kertinis 
animacijos medijos pagrindas. 
Šis filmukas vos pasirodęs buvo 
ypač populiarus ir tapo įkvėpimu 

nemažai daliai vėliau kūrusių animatorių. Žinoma, žiūrint iš 
šiandienos perspektyvos, animacija grubi, technologinis išpil-
dymas taip pat labai paprastas, tačiau šis 1908 metų rugpjū-
čio 8 dieną pasirodęs Emile’io Cohlo sukurtas filmukas žymi 
šiandien jau milžiniško kūrybinių industrijų segmento virsmą 
į visavertę ir atskirą industriją. Europoje šis animacinis filmu-



ir jo studiją išgirdo visi. Galima teigti, kad šiandien šis filmas 
laikomas ne tik svarbiu technologinės inovacijos pavyzdžiu, 
kuris negrįžtamai pakeitė animacijos industrijos eigą, bet ir V. 
Disnėjui atvėrė galimybę įgyvendinti dar drąsesnę inovaciją – 

ilgametražę kino animaciją. 
5. „101 dalmantinas“ (angl. 101 
Dalmatians, 1961). 
Tai yra dar vienas iš tų filmų, kurie 
reiškė tam tikros eros pabaigą – šiuo 
atveju tai buvo animacijos spalvintojų 
ir valytojų specialybių saulėlydis (angl. 
ink and paint). Iki šio filmo „The Walt 
Disney Company“, kaip ir dauguma 
kitų studijų, ant popieriaus nupieštus 
kadrus perduodavo specialiems sky-

riams, kur tų kadrų linijos buvo perpiešiamos ant celiulioidinių 
plokštelių, o vėliau tušti tarpai būdavo nuspalvinami tam tikra 
spalva. Taip užbaigti kadrai keliaudavo į fotografijos kamba-
rius, kur (sudėlioti tinkama seka) būdavo nufotografuojami į 
kino juostą. Galiausiai paleidus tuos kadrus 24 kadrų per se-
kunde greičiu buvo sukuriama judesio iliuzija.
Penktajame dešimtmetyje, išvysčius kopijavimo mašinų tech-
nologiją, su ja po truputį buvo eksperimentuojama ir animaci-
joje. Paaiškėjo, kad galima nesunkiai perkelti popieriuje pieš-
tus kadrus tiesiai ant celiulioidinių plokštelių ir taip sutaupyti 
tiek laiką, tiek pinigus. „101 dalmantinas“ tapo pirmuoju ilga-
metražiu animaciniu filmu, kuris sėkmingai pritaikė šią tech-
nologinę inovaciją. 

4. „Kompiuteriu animuota ran-
ka“ (angl. A Computer Animated 
Hand, 1972). 
Tai yra antrasis trumpametražis 
animacinis filmukas, pakliuvęs į 
šį sąrašą, tačiau jis gerokai ski-
riasi nuo kitų animacinių kūrinių, 
pateiktų šiame dešimtuke. Žiū-
rint labai paprastai, tai yra vos 1 
minutės trukmės vaizdo klipas, 
kuriame vaizduojamas pirštus su-
lenkiantis kairės rankos 3D mo-

delis. Atrodo paprasta, tačiau iki tol niekas nebuvo padaręs 
nieko panašaus. Du Jutos universiteto (JAV) tyrėjai – Edas 
Catmullas ir Fredas Parke – sukūrė ne tik technologinę sen-
saciją, bet ir tikrą perversmą. E. Catmullas vėliau „The Walt 
Disney Company“ pasiūlė išplėtoti šią naujausią animacijos 
techniką, tačiau animacijos studijos vadovams tokia idėja pa-
sirodė visai neįdomi. Visgi E. Catmullui likimas lėmė atsidurti 
įmonėje, kuri vėliau tapo „Pixar“ studija (pats E. Catmullas 

macijos studijos gamybos standartu. Ši sistema leido visiškai 
atsisakyti celiulioidinių plokštelių, kadangi nupiešti kadrai 
būdavo nuskenuojami į kompiuterį, išvalomi ir nuspalvinami. 
Taip „The Walt Disney Company“ dar kartą sukūrė pažangesnį 
technologinį procesą ir negrįžtamai pakeitė globalią anima-
cijos industriją. „The Walt Disney Company“ vėliau dar pato-
bulino šią sistemą ir vėlesniuose filmuose gebėjo dar geriau 
sinchronizuoti CGI ir pieštinę animaciją.

7. „Kubo ir stebuklingas kardas“ 
(angl. Kubo and the Two Strings, 
2016) . 
Šis animacinis filmas, nors ir nėra 
pirmasis, kuris panaudojo 3D spaus-
dintuvo galimybes ilgametražėje su-
stabdyto kadro animacijos gamyboje, 
tačiau pirmasis, kuris sėkmingai pa-
demonstravo, kokį didžiulį kūrybinį po-
tencialą ši technologinė inovacija su-

teikia. Vien tik pagrindiniam šio filmo veikėjui – Kubo – buvo 
atspausdintos 23 187 skirtingos veido išraiškos, leidusios 
animatoriams sukurti iki tol neregėtą veido išraiškų paletę. 
Taigi šis animacinis kino filmas pateko į sąrašą ne dėl techno-
loginės inovacijos pirmojo panaudojimo, bet dėl šios techno-
logijos išgryninimo. Būtent šis filmas tapo geriausiu įrodymu, 
kaip 3D spausdintuvas leidžia pasiekti iki tol neįsivaizduotų 
kūrybinių sprendimų. Nors šis kino filmas yra pats naujausias 
sąraše, jau dabar jis yra pelnytai laikomas vienu geriausių 
šios animacijos technikos kūrinių, kuris teikia vilčių, kad šios 
animacijos technikos galimybės ateityje leis kūrėjams išpildy-
ti iš tiesų neįtikėtinus sprendimus (žinoma, kol nebus pažeis-
tas verslumo ir kūrybiškumo balansas).

6. „Garlaivis Vilis“ (angl. Steambo-
at Willie, 1928). 
Daugelis šį filmą žino dėl fakto, kad 
čia pirmą kartą pasirodo peliukas 
Mikis ir peliukė Minė, tačiau šis ani-
macinis filmas yra svarbus anima-
cijos istorijoje ir dėl kitos priežas-
ties – tai yra pirmasis animacinis 
filmas, kurio personažų veiksmai ir 
dialogai yra sinchronizuoti su vaiz-
du. Palyginimui, pirmasis ilgame-

tražis filmas, kuriame sinchronizuotas garsas, buvo „Džiazo 
dainininkas“ (angl. The Jazz Singer, 1927). Tiesa, pats pirma-
sis animacinis filmas, kuris turėjo sinchronizuotą garsą, buvo 
1924 metais pasirodęs trumpametražis filmas „O Mabeli“ 
(angl. „Oh Mabel“), tačiau šiam filmui trūko technologinio 
rafinuotumo, kad paliktų bent kiek didesnį įspūdį žiūrovams. 
Kai garso inovacijas animacijoje pritaikė V. Disnėjus, apie jį 

SAPERE AUDE       Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas  2018 Nr. 2 Ruduo (XVii) 53KITOKS LAIKAS



tapo jos vadovu) ir sukūrė pirmąjį CGI ilgametražį animacinį 
filmą kino istorijoje. 
Pripažindama šio klipo svarbą Amerikos kultūrai, 2011 me-
tais JAV kongreso biblioteka paskelbė filmuką „Kompiuteriu 
animuota ranka“ kultūriškai, istoriškai ar estetiškai svarbiu ir 
pridėjo į saugomų nacionalinių filmų registrą. 

3. „Koralaina ir slaptas pasaulis“ 
(angl. Coralline, 2009). 
Tai yra pirmasis sustabdyto kadro 
animacijos technikos filmas, kuris iš-
mėgino 3D spausdintuvą. Kaip teigia 
šio filmo kūrėjai, tuo metu 3D spaus-
dintuvo technologija dar nebuvo taip 
gerai pažįstama, todėl animatoriai 
nesugebėjo panaudoti visų jos su-
teikiamų galimybių, tad technologija 

atliko labiau pagalbinį vaidmenį. Pagrindiniam personažui 
atspausdintos vos  6 333 veido išraiškos (tuo tarpu jau mi-
nėto filmo „Kubo ir stebuklingas kardas“ pagrindiniam per-
sonažui Kubo – 23 187). Buvo sunku nematyti 3D spaus-
dintuvo potencialo animacijos medijoje, todėl bandymai 
panaudoti šią technologiją iš esmės pakeitė tolesnį sustab-
dyto kadro animacijos technikos vystymąsi. Taigi nestebina 
ir faktas, kad studija, sukūrusi „Koralainą ir slaptą pasaulį“, 
gavo „Oskarą“ už 3D spausdintuvo inovacinį panaudojimą 
ir tapo viena iš didžiausių animacijos studijų pasaulyje. Ši 
istorija dar kartą įrodo, kad animacijos industrijoje inovacijų 
paieška yra būtina sėkmės recepto dalis. 

2. „Žaislų istorija“ (angl. „Toys sto-
ry“, 1995). 
Šis filmas yra vis dar mėgstamas tiek 
mažų, tiek didelių, nors technologi-
nis išpildymas jau yra pasenęs. Šis 
animacinis filmas pateko į antrąją 
šio sąrašo vietą, nes tai yra pirmasis 
ilgametražis filmas, sukurtas naudo-
jant CGI animacijos techniką. Galbūt 
šiandien ir sunku patikėti, tačiau 

CGI animacijos technika „The Walt Disney Company“ ne-
buvo laikoma lygiaverte tradicinei. Dažnai buvo kartojama, 
kad ji domintų V. Disnėjaus animacijos studiją tik tada, jei 
būtų pigesnė už tradicinę. Visgi prieš daugiau nei dvidešimt 
metų „Pixar“ animacijos studija sugebėjo įtikinti „The Walt 
Disney Company“  investuoti į „Žaislų istorijos“ projektą, o to 
rezultatas – „Pixar“ yra vienintelė studija visame Holivude, 
kuri nėra sukūrusi nesėkmingo kino kūrinio. „The Walt Dis-
ney Company“ uždarė savo tradicinės animacijos technikos 
skyrių ir šiandien kuria animacinius kūrinius tik naudodama 
CGI techniką. Be to, 2006-aisiais „The Walt Disney Compa-
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ny“ įsigijo „Pixar“, kurios svarbiausi žmonės pradėjo vado-
vauti V. Disnėjaus animacijos studijai, siekdami perduoti 
savo patirtį. Visa tai lėmė, kad šiandien „The Walt Disney 
Company“ išgyvena renesansą. 

1. „Snieguolė ir septyni nykštukai“ 
(angl. Snow White and the Seven 
Dwarfs, 1937). 
Dabar sunku patikėti, tačiau prieš 
šiam kino kūriniui pasirodant didžiuo-
siuose ekranuose, dauguma kino 
atstovų teigė, kad žmonės papras-
čiausiai nėra fiziškai pajėgus žiūrėti 
animacinius filmus, kurie yra ilgesni 
nei 10 minučių. Tuo metu net išpo-

puliarėjo posakis Disnėjaus kvailybė (angl. Disney’s Folly), 
apibūdinantis V. Disnėjaus troškimą sukurti ilgametražį ani-
macinį filmą. Tačiau V. Disnėjus tikėjo savimi ir šiuo kūriniu 
negrįžtamai pakeitė animacijos industriją. Tam, kad studija 
galėtų įgyvendinti tokio masto animacinį projektą, jai reikėjo 
iš pagrindų sukurti visą administracinę ir technologinę siste-
mą. Būtent šiam projektui buvo sukurta ir kelių lygių kamera 
(angl. multiplane camera), kuri yra laikoma vienu iš garsiau-
sių studijos inovacinės kultūros produktų pavyzdžių. Beje, šis 
animacinis kino filmas paliko tokį didžiulį įspūdį visai kino in-
dustrijai, kad kitais metais per „Oskarų“ apdovanojimus „The 
Walt Disney Company“ buvo skirtas specialus apdovanojimas 
už svarią kino inovaciją, kuri pakerėjo milijonus, ir tapo didžia 
naujos pramogų sferos pioniere. Be to, vos pasirodęs kino 
ekranuose, šis filmas tapo pačia pelningiausia visų laikų kino 
juosta, o, įvertinus infliaciją, ji ir šiandien patektų į pelningiau-
sių visų laikų filmų dešimtuką. Taigi, nors „The Walt Disney 
Company“ nenoras dirbti su CGI technika šiek tiek menkina 
pačios inovatyviausios visų laikų studijos įvaizdį ir legendą, 
visgi neįmanoma rasti kitos animacijos studijos, kuri būtų su-
kūrusi tiek technologinių inovacijų bei turėjusi tokią milžiniš-
ką įtaką animacijos industrijos raidai. 
Šis sąrašas iliustruoja svarbiausius atvejus, kai technologiniai 
sprendimai animacinių filmų gamyboje negrįžtamai pakeitė 
tolesnį industrijos vystymą. Animaciniai filmai dažniausiai yra 
šlovinami už kūrybinius pasiekimus ar meninį išpildymą, ta-
čiau už kiekvienos sėkmės visuomet stovi žmonės, kurie su-
gebėjo priimti teisingus verslo ir technologinius sprendimus, 
o išskirtiniais atvejais – net sukurti inovacijas, kurios iš pa-
grindų pakeitė globalią animacijos industriją. Todėl turint in-
žinierinį mąstymą ir kūrybingą sielą, visada galima rasti savo 
vietą kūrybinėse industrijose – be asmenų, galinčių įgyven-
dinti technologines inovacijas, animacijos (ir kitų kūrybinių 
industrijų segmentų) industrija negalėtų judėti į priekį. 

Parengė: Tomas Mitkus ir Vaida Nedzinskaitė-Mitkė
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FOREwORD By VGTU RECTOR ALFONSAS DANIūNAS
Universities constantly face new challenges and adapt themselves to new tasks. Nowadays, the most important task for us – 
a technical university – is to build a new approach as technology progresses. Indeed, technological advancement affects all 
areas of our lives, including the higher education. I am very happy for those who have joined our University. It proves that they 
understand – education is a long term investment. We have to recognize that education is an immeasurable asset. Educated 
people always have been and still are very much needed. I wish our employees strength and understanding that in the midst 
of the higher education reform we cannot just wait, we must be active participants of the process and show the leadership. We 
must act decisively, and be fully aware that only the best and the strongest shall survive. We have the tools to grow stronger. I 
invite you to concentrate our efforts. This reform needs to be based on solid background to reach even higher quality of higher 
education. This is what we should strive for.  

PLAyING AT wORK – A SERIOUS ThING
Ideas, motivation, interdisciplinarity are the key words in 
conversation with Adas Meškėnas, Director of the Innovation 
and Creativity Centre “LinkMenų Fabrikas” at Vilnius Gediminas 
Technical University (VGTU). He thinks that these are the main 
conditions for success. It seems that the team of VGTU’s 
“LinkMenų Fabrikas” has all of them: they constantly initiate 
new projects and generate new ideas that spread over the world, 
and they never forget the importance of play. “If one, at least 
partially, takes science, education, work and learning as a form 
of play, not an obligation, then the whole process will be much 
easier and more enjoyable,” A. Meškėnas is convinced that we 
should make science more understandable and interesting for 
a wider audience. 
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why RESEARChERS BECOME STU-
DENTS AGAIN
How do you keep the Z generation engaged? What competences 
do lecturers need to do both: transfer the knowledge and gene-
rate interest among students? Why lifelong learning is important 
and why does one need to become a student again even if they 
are recognised scientists? Our conversation with dr. Vida Navic-
kiene and dr. Gražina Droessiger, two employees of the Group of 
Educational Competencies at Vilnius Gediminas Technical Uni-
versity (VGTU) give answers to the questions. They talk about the 
activities of the group, the importance of creativity, and reveal 
some interesting stories about working with VGTU’s lecturers. 

PROFESSOR IN TRAUMA BIOMEChANICS 
K. U. SChMITT: NOw PEOPLE ARE MORE OFTEN 
CONCERNED wITh ThEIR SAFETy
This year professor dr. Kai-Uwe Schmitt from ETH Zürich (Switzerland) visited Vil-
nius Gediminas Technical University (VGTU) and gave lectures on trauma biome-
chanics for the fourth time. Trauma biomechanics is an important scientific field, 
which explores biomechanics of various injuries, i.e. what are trauma mechanisms 
and causes. This knowledge is important for design of safe transportation means, 
developing and designing safe training equipment and rehabilitation devices, as-
sistive technologies for disabled. At first sight, the professor’s research field seems 
very broad – from snowboarding traumas to elderly people driving. However, the 
professor points out that irrespective of the deeper research areas, all topics have 
the same underlying approach to human body – from mechanics point of view. Our 
conversation with the professor from Switzerland is about innovations in vehicle 
safety, his interest in trauma biomechanics, and passion of teaching and working 
with students. 

V. NOVICKIJ: IT wOULD BE VERy hARD TO wORK IF I 
DID NOT BELIEVE IN whAT I AM DOING
Usually it’s a late night when Senior Researcher Vitalij Novickij leaves the premises 
of the Institute of Strong Magnetic Fields at Vilnius Gediminas Technical University 
(VGTU). The young scientist follows his father’s advice, who is also a professor at VGTU: 
“You have to do everything well, or don’t do anything at all”. But what should you do if 
during your studies in electronic engineering you become fascinated with medicine? V. 
Novickij took a creative approach, he chose what connects the both – bioelectronics. 
Now, his innovations help in fighting cancer cells and bacteria resistant to antibiotics, 
and his research network reaches far beyond Europe. 

G. STAUSKIS ON INNOVATIONS FORMING ThE CITy
Landscape architecture, construction of green buildings, integration of vulne-
rable social groups into city’s community – these are just a few topics that Pro-
fessor Gintaras Stauskis, who works at the Department of Urban Design at the 
Faculty of Architecture at Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), is inte-
rested in. The afore mentioned areas are rich in innovations, which both change 
the daily life of city residents and form a new image and identity of the city. 








