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Kol kiekvieno mūsų širdys degs 
pagarba Vytautui Didžiajam, kitiems 
nacionaliniams simboliams bei vertybėms, 
tol bus gyva ir Lietuva. Tuo įsitikinęs 
tremtinių šeimoje Sibire gimęs, Telšių 
rajone ūkininkaujantis 63 metų Vytautas 
Kondratas, kurio rūpesčiu ir lėšomis 
Šatrijos kalno prieigose iškilo įspūdingas 
Vytauto Didžiojo paminklas, skirtas 
Žemaitijos krikšto 600 metų sukakčiai.

Sidas AKSOMAITIS
„Respublikos“ žurnalistas

4,5 metro aukščio, 12 tonų sveriančią 
skulptūrą V.Kondrato užsakymu iš granito 
luito iškalė skulptorius, Lietuvos nacionali-
nės premijos laureatas Antanas Kmieliaus-
kas. Kadangi statyti monumento ant Šatrijos 
kalno niekas neleido, V.Kondratas Vytauto 
Didžiojo paminklą pastatė ant kalvos savo 
žemėje, vos keli šimtai metrų nuo Šatrijos 
kalno. Liepos 15 d. 15 val. paminklas bus 
iškilmingai pašventintas, bet patys aukščiau-
si šalies vadovai nusilenkti garbingai tautos 
praeičiai neatvyks. Į iškilmes pakviesti ša-
lies prezidentė Dalia Grybauskaitė ir minis-
tras pirmininkas Saulius Skvernelis tuo me-
tu bus užimti svarbesniais darbais.

- Ar neapmaudu, kad šalies valdžia 
ne tik neprisidėjo prie Vytauto Didžiojo 
atminimo įamžinimo, bet ir toliau de-
monstruoja abejingumą? - pasiteiravo 
„Respublika“ Vytauto KONDRATO.

- Apmaudo nėra - jau esu užgrūdintas 
ir pavydo, ir kritinių atsiliepimų, kurių su-
laukiau iš įvairių biurokratų statydamas šį 
paminklą. Man tik gaila mūsų tautos pra-
eičiai abejingų žmonių, nes jie yra nelai-
mingi. Kokią žinutę tautai siunčia aukš-
čiausios šalies valdžios atstovai, nerasdami 
laiko nusilenkti Vytautui Didžiajam? Jų rei-
kėtų paklausti, kas jiems yra svarbiau, ko-
kie jų prioritetai. Mūsų šalies biurokratija 
vagia iš Lietuvos, vagystės įteisinamos 
netgi įstatymais, valstybė žlugdoma, bet 
nei prezidentė, nei premjeras, kuris pats 
yra dirbęs policijoje, nedaro nieko, kad vi-
sos šios negerovės būtų sustabdytos. Tai 
ir yra baisiausia. Aukščiausia šalies valdžia 
turi visas galimybes gelbėti Lietuvą, jie tą 
ir privalo daryti, nes mes, visi Lietuvos 
piliečiai, jiems už tai mokame algą. Korup-
cija šiandien žudo ir skandina Lietuvą, ku-
ri dabar yra tarsi ištikta komos. Ją reikia 
žadinti, bet mūsų politikams svarbesnė as-
meninė gerovė. Tie nelaimingi žmonės gal 
nežino, kad už visas nuodėmes teks atsa-
kyti. Kadaise vokiečiai iš mūsų atėmė Prū-
siją, o kaip skaudžiai už tai sumokėjo po 
700 metų? Rusų kazokai grobė žemes, o 
po revoliucijos buvo priversti bėgti iš tos 
Tėvynės, už kurią kovojo. Sužinoję, kad į 
Rusiją vis tiek bus grąžinti, net kelios de-
šimtys tūkstančių kazokų nusiskandino. 
Tokia visų nusikaltimų grąža.

- Kodėl būtent Vytautas Didysis? Ar 
nepyksta žemaičiai dėl to, kad jis Že-
maitiją periodiškai perleidinėjo vokiečių 
ordinui?

- Sakė man ne vienas apsiskaitęs žmo-
gus, kad galbūt labiau vertėjo statyti pamink-
lą Kęstučiui, Mindaugui ar kitam mūsų ku-
nigaikščiui. Bet aš mūsų šalies istoriją žinau 
labai gerai - tik Vytauto Didžiojo dėka mes 
ir dabar dar kalbame lietuviškai. Net po Vy-
tauto Didžiojo mirties Lietuva kaip suvere-
ni valstybė dar egzistavo beveik 140 metų, 
kol 1569 metais Lietuvos Didžioji Kunigaikš-
tystė ir Lenkija pasirašė Liublino uniją. O jo 
manipuliacijos su žemaičiais - tobula taktika, 

kuri tuo metu buvo būtina siekiant apginti 
valstybę nuo priešų.

- O kam Jums Vytauto Didžiojo skulp-
tūra? Gal tuos pinigus labiau būtų vertė-
ję skirti asmeninei gerovei puoselėti?

- Nebuvo nė minties už pinigus, kuriuos 
paskyriau Vytautui Didžiajam pagerbti, plės-
ti savo avininkystės ūkį ar daryti kitas inves-
ticijas. Puikybė man nereikalinga - nesvarbu, 
kad mano drabužiai nėra siūti garsiausių pa-
saulio dizainerių, svarbu, kad jie - šilti ir 
patogūs. Tiesa, šeima mano idėjai statyti 
paminklą nelabai pritarė, bet ir neprieštara-
vo. Žmona tik pasvarstė, kad už tuos pinigus 
geriau būčiau dantis susitvarkęs, bet atkir-
tau, jog lauksiu, kol išaugs nauji. Artimie-
siems pasakiau, kad šis sumanymas - šven-
tas ir nediskutuotinas dalykas. Mano draugai 
kur kas daugiau pinigų išleidžia važinėdami 
atostogų į Tunisą, į Maroką, į Turkiją. Ir ma-
ne daug kas kvietė ten važiuoti, bet man 
užtenka Lietuvos. Kodėl turėčiau savo už-
dirbtais pinigais remti užsienio valstybes, 
tarp kurių yra ir terorizmą atvirai propaguo-
jančių šalių? Kas geriau yra Lietuvos pilie-
čiui - atiduoti pinigus teroristams ar ką nors 
padaryti vardan Lietuvos?

- Jūs nenorite užsienyje net poilsiau-
ti, o beveik milijonas tautiečių į užsienį 
emigravo, ilgiems metams ten išvyko 
gyventi ir dirbti. Kodėl didelei daliai lie-
tuvių tapo nebemiela Lietuvoje?

- Manau, kad tie, kurie priėmė sprendimą 
emigruoti, nesugebėjo atrasti savęs čia, Lie-
tuvoje. Galbūt jiems čia nesisekė, galbūt 
sunkumai atrodė neįveikiami. Kai kas nors 
nesiseka, visada derėtų paanalizuoti, ką pats 
ne taip darai, ką galėtum padaryti geriau, o 
ne pulti dėl savo nesėkmių kaltinti kitus. 
Žmones į emigraciją pastūmėjo ir mūsų ša-
lies valdžia. Gal valdžios atstovai tikėjosi, 
kad žmonės užsienyje įgis patirties, grįš į 
Lietuvą ir tą patirtį pritaikys Tėvynėje. Ta-
čiau daug emigrantų užsienyje gavo gerus 
darbus, įsitvirtino ir nė nebegalvoja grįžti. 
Net iš Sibiro grįžo ne visi, kurie turėjo tokią 

galimybę - vieni net pėsčiomis parėjo į Lie-
tuvą, o kiti sukūrė mišrias šeimas ir savo 
noru liko Sibire.

- O iš kur Jūs, Sibiro vaikas, turite 
tiek patriotizmo ir meilės Lietuvai?

- Kai 1958-ųjų pavasarį grįžome iš Si-
biro, buvau vos 3,5 metukų. Tėvai, nors ir 
buvo beraščiai, visomis išgalėmis skiepijo 
meilę gimtajam kraštui. Gal patriotizmo 
kodas slypi ir jų man duotame varde? Su-
laukęs paauglystės pasvarstydavau, kad 
esame okupuoti ir kad Lietuvai reikia išsi-
laisvinimo sąjūdžio. Manau, ir šiandien mū-
sų tauta būtų pajėgi susivienyti, kaip 
1989-aisiais, Baltijos kelio metu. Mes, lie-
tuviai, pajėgūs susivienyti ekstremaliose 
situacijose. Bėda ta, kad kol kas nėra tos 
vienijančios jėgos, vienijančios idėjos. Net 
paprasta idėja pastatyti Vytauto Didžiojo 
skulptūrą kiek žmonių subūrė - visi dirbo 
vardan bendro tikslo! Nerūpi tai ir Seimui. 
Visi mes mokame mokesčius į šalies biu-
džetą, kurį patikime tvarkyti į Seimą iš-
rinktiems politikams, o dažnas jų net ne-
žino, nuo kurio galo įstatymą reikia skai-
tyti. Kas iš seimūnų kalba apie patriotiz-
mą? Tokių kalbų iš Seimo negirdėti.

- Ar lengva šiandien rasti Lietuvos 
kaime dirbti norintį žmogų?

- Daugeliui žmonių patogiau gauti pašal-
pas ir nieko neveikti. Tokią situaciją skatina 
valstybės politika. Pašalpas lyg ir buvo už-
simota mažinti, bet prieš tokį sumanymą 
sukilo politikai - jie išsigando, kad praras 
savo rinkėjus. Jei žmonėms būtų sudarytos 
normalios sąlygos, visi dirbtų. Tiesa, kai ku-
riems, ypač turintiems įvairių silpnybių, rei-
kėtų ir bizūno. Čia yra didžiausia nesąmonė, 
kad dabar net vaikui griežtesnio žodžio pa-
sakyti negalima. Gamtoje visur taip surėdy-
ta - ir katiniukas nuo katės gauna per pakau-
šį, ir šuniuką kalė sudraudžia, bet tvarka yra. 
Tvarka turi būti ir Lietuvoje.

- O ar įves tvarką mūsų šalyje val-
džios paskelbtas karas alkoholiui?

- Ne tokiais metodais reikia kovoti. Al-
koholiu piktnaudžiaujantiems žmonėms val-
džia turi padėti suvokti, kad jie žudo savo 
sveikatą. Kaip tai padaryti? Jei žmogus pik-
tybiškai žaloja savo sveikatą, iš jo turėtų 
būti atimta teisė į nemokamą gydymą. Kai 
jis pamatys, kad už savo noru sužalotą svei-
katą reikia brangiai susimokėti, tada suvoks, 
kad ją reikia branginti. O kas vyksta dabar? 
Žmonėms mokamos įvairios kompensacijos, 
o didelė jų dalis išleidžiama alkoholiui. Ką 
tai reiškia? Arba kompensacijas skirstanti 
valdžia yra kvaila ir to nemato, arba nesu-
geba įvesti tvarkos, arba tiesiog nenori to 
padaryti. Su blogybėmis turi kovoti specia-
listai, o ne bet kuris Seimo narys, kuris nė-
ra tos srities atstovas. Gal situacija pagerės, 
kai rinkėjai įstatymų leidybą patikės aukš-
čiausio lygio specialistams, o ne bet kuriam 
nuo plūgo atėjusiam žmogui?

- Lietuvių tautai prognozuojamas iš-
nykimas ir asimiliacija. Ar leis išsipil-
dyti tokioms prognozėms įvairioms ne-
gandoms imunitetą per šimtmečius įgi-
ję žemaičiai?

- Taip, žemaičiai iš kitų mūsų šalies pi-
liečių išsiskiria savo charakteriu. Tačiau kaip 
bus su mūsų tautos išlikimu, pasakyti sudė-
tinga. Nekelia abejonių, kad tautos asimi-
liuosis ir išnyks. Aišku viena - kol kiekvieno 
mūsų širdys degs pagarba Vytautui Didžia-
jam, mūsų tradicijoms, papročiams, kitiems 
nacionaliniams simboliams bei vertybėms, 
tol bus gyva ir Lietuva.

Kol bus Vytautas Didysis, tol bus ir Lietuva

 � Kodėl turėčiau 
savo uždirbtais 
pinigais remti 
užsienio valstybes?
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Apie tai prie ŽALGIRIO NA-
CIONALINIO PASIPRIEŠINIMO 
JUDĖJIMO apskritojo stalo diskuta-
vo Seimo narys Kęstutis MASIULIS, 
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto 
signataras, teisininkas Egidijus 
BIČKAUSKAS, buvęs Seimo narys, 
psichologas Gediminas NAVAITIS, 
filosofas Vytautas RUBAVIČIUS. 
Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas 
JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Rengiant 
viešuosius pirkimus pagrindi-
nis kriterijus yra mažiausia 
kaina. Ar tai, kas pigiausia, yra 
geriausia?

K.MASIULIS: Įvairių čia yra 
aplinkybių. Lietuviai buvo pratę 
per viešuosius pirkimus pasišildy-
ti rankas ir įvairiai pasipelnyti. Pri-
siminkime auksinių šaukštų isto-
riją. Perka kokią nors įrangą ir dar 
bando papildomai užsidirbti. Perka 
kompiuterines paslaugas ar inter-
neto puslapį, ir kažkodėl jis pasi-
daro nežmoniškai brangus, nors 
rinkoje tokios paslaugos kainuoja 
pigiau. Perka automobilį, kuris tu-
rėtų būti tarnybinis, ir jis pasidaro 
nepaprastai brangus.

Netaikant mažiausios kainos 
principo įsigyjamas ne pats pigiau-
sias pirkinys. Yra įvairiausių pikt-
naudžiavimų, ir Viešųjų pirkimų 
tarnyba bando su tuo kovoti.

Bet yra kita medalio pusė. Tar-
kim, vaikų darželyje ar mokykloje 
vaikų maitinimui reikia nupirkti 
bandelių su pienu. Daug paprasčiau 
būtų nupirkti jų gretimoje valgyk-
loje, ten, kur pažįstama, kur žino-
ma, kas gamina. Tiesiog nueiti ir 
nupirkti tomis kainomis, kurios tuo 
metu ten egzistuoja. Kitokiomis 
kainomis nenupirksi. Bet yra su-
dėtingos biurokratinės procedūros.

Galų gale pasekmės tokios, kad 
nuperkamos paslaugos, kurios yra 
pigios, bet maistas vaikams neko-
kybiškas. Ir tėvai nepatenkinti, ir 
ne kažin kas nupirkta.

Lazda turi du galus. Mes nega-
lime lengvai atsisakyti kontrolės ir 
iš to būtinai pelnyti efektyvumą. 
Sovietmečiu buvome išmokę sma-
giai sukčiauti. Kad mes nesukčiau-
sime, aš taip nemanau.

E.BIČKAUSKAS: Sakote, 
įpratome sukčiauti sovietmečiu. 
Mes jau gyvename 28-us Nepri-
klausomybės metus. Vis dar prisi-
mename tą patį.

V.RUBAVIČIUS: Naujieji va-
gys yra šios sistemos.

G.JAKAVONIS: Bet tikrai 
darželyje ir mokykloje seniau 
labai skaniai maitino.

E.BIČKAUSKAS: Bijau, kad 
tokia darželių situacija yra šiaip iš 
varganumo. Jie neturi iš ko per 
daug pirkti. Nebūtinai čia kalti vie-
šieji pirkimai. O situacija su sportu 
skandalinga.

Ar mes nenuėjome kitu keliu? 
Tiek viską subiurokratinome, pri-
rašėme reikalingų ir nereikalingų 
procedūrų, kad išsivaduoti iš to tik-
rai sunku.

Sprendžiamas itin svarbus Ge-
dimino kalno klausimas. Bet kurio-
mis prasmėmis jis svarbus kaip 
simbolis Lietuvoje. Ir vėl bus per-
kamos paslaugos. Vyks mėnesinės 
procedūros, nors sprendimus rei-
kia priimti tuoj pat. Ir dar teismai 
prasidės.

Mes labai viską subiurokratino-
me ir pažeidėme atsakomybės 
principą. Manyčiau, vienos ar kitos 
institucijos sąžiningas vadovas tu-
rėtų teisę prisiimti didesnę atsako-
mybę. Jis atsakingas už visą veiklą, 
ir jo sprendimas turėtų būti bene 
galutinis.

Kaip dabar įvertinti pigumo ir 
kokybės santykį? Galbūt įstatyme 
aprašyta? Ar pirkti tušinukus, ku-
rie pigesni, bet jų garantija yra vie-

ni metai, ar pirkti brangesnius, ku-
rių garantija penkeri metai? Supri-
mityvinu aš tą pasakymą. Turbūt 
geras vadovas pirktų brangesnius. 
Ar gautų jis per galvą nuo Viešųjų 
pirkimų tarnybos?

K.MASIULIS: Negautų, jei 
būtų aprašyti atitinkami reikalavi-
mai.

E.BIČKAUSKAS: Manau, 
institucijos vadovas, kuris priima 
sprendimus, turėtų turėti ir dides-
nes teises, ir didesnę atsakomybę.

Dėl sporto klausimo. Bijau, kad 
čia įsivelia tam tikri politiniai daly-
kai. Galiu spėlioti, kad tam tikra 
prasme tai yra Kristinos Brazaus-
kienės viešbutis. Be jokios abejo-
nės, situacija absurdiška. Nema-
nau, kad Viešųjų pirkimų tarnybos 
specialistams turėtų būti leista 
samprotauti, ar šitas varžybų šta-
bas turėtų būti tame pačiame pas-
tate, kur gyvena sportininkai, ar 
kitame. Turbūt peržengiamos kom-
petencijos ribos. Manyčiau, ir fi-
nansų ten yra nedidelė mūsų dalis. 
Greičiausiai didelė dalis finansų 
yra iš federacijos. Galų gale yra 
bendra pasaulinė praktika, kur ir 
kaip turi gyventi sportininkai.

G.JAKAVONIS: Čia gal pa-
tikslinsiu - varžybos vyksta 
Vingio parke, ir tas viešbutis 
kaip tik šalia.

E.BIČKAUSKAS: Ar galima 
daryti tokius sprendimus prieš pa-

tį čempionatą? Tai yra politinė at-
sakomybė, ir tos pačios Viešųjų 
pirkimų tarnybos. Netikiu, kad ne-
galėjo būti kitų išeičių.

Dėl auksinių šaukštų skandalo. 
Viskas prasidėjo Viešųjų pirkimų 
tarnybai paskelbus informaciją. O 
informacija apie auksinius šaukštus 
iškilo bene metai prieš Viešųjų pir-
kimų tarnybos pasisakymą. O kas 
nors ar galvojo apie politines pasek-
mes? Jeigu galvojo, ar sąmoningai 
tai padaryta, ar nesąmoningai?

Tam tikri veiksmai turi politi-
nių atgarsių. Auksinių šaukštų is-
torija kaip reikiant jų turėjo. Kokią 
įtaką turės sportinio renginio skan-
dalas? Tikiu, kad neturės ypatingos 
įtakos. Bet kai kur netobulumai pas 
mus panaudojami ir politiniams 
tikslams.

Visa tai pasklido ne kur kitur, o 
į politinę erdvę. Viešųjų pirkimų 
tarnyba apie tai paskelbė informa-
ciją savo interneto puslapyje. Tada 
ir prasidėjo.

G.JAKAVONIS: Girdėjote 
Krašto apsaugos ministerijos 
istoriją dėl bokserių pirkimo. 
Nežinau, kiek čia teisybės, bet 
Artūras Skardžius iš užsienio 
spaudos ištraukė, kad už 11 
bokserių kainą Lietuva nusipir-
ko 10 bokserių. Bandėme apie 
tai kalbėtis su buvusiu Valsty-
bės saugumo departamento va-
dovu Gediminu Grina. Jis pasa-
kė, kad yra tam tikri politiniai 
atspalviai: nusipirkus iš vokie-
čių, iš karto pas mus atsiranda 
kariškių. Tokiu atveju kokia čia 
yra Viešųjų pirkimų tarnybos 
kompetencija? Šiuose reikaluo-
se ji visiškai nereikalinga, jei 
lemia kiti kriterijai.

K.MASIULIS: Negalima taip 
kalbėti apie bokserių kainas, nes jie 
yra specialiai gaminami. Ir negalima 
bokserio lyginti su bokseriu. Jie yra 
skirtingi. Kaip mersedesas su mer-
sedesu. Yra odinėmis sėdynėmis, 
vienokie, kitokie. Jeigu valstybė už-
sako mažesnį kiekį - didesnė kaina.

G.JAKAVONIS: Čia detalės, 
velnias koją nusilaužtų.

G.NAVAITIS: Per detales iš-
ryškėja problema. Problema, kuria, 
sakyčiau, net turėtume pasidžiaug-
ti, kad mes čia susėdome.

Bijau supainioti skaičius, bet 
man atrodo, kad du milijardai vals-
tybės lėšų išleidžiama viešiesiems 
pirkimams. Tikrai suma biudžetui 
yra didelė. Apie ją sąlygiškai mažai 

kalbama. Tik apie kai kuriuos frag-
mentus: kad šaukštai nupirkti, kad 
bandelės ne tokios nupirktos, per 
pigios ar per brangios.

Visa ši sistema, manau, paliečia 
kiekvieną iš mūsų. Nes tai yra di-
delė valstybės, savivaldybių biu-
džeto išlaidų dalis.

Dabar į šią problemą galima pa-
žvelgti dvejopai. Deja, iki šiol mes 
labai mėgstame tai nagrinėti kaip 
moralinę problemą. Kad yra kaž-
koks nedoras žmogus. Jeigu kokiu 
mįslingu būdu toje sistemoje susi-
rinktų angelai, tada, aišku, ir vals-
tybei, visiems žmonėms būtų ge-
rai. Bet pasaulyje niekad nėra at-
sitikę, kad vienoje vietoje būtų su-
sirinkę ypatingos dorovės žmonės. 
Nebent kokiame vienuolyne. Ir tai 
dar abejotina, ar visi vienuolyne 
bus ypač dori.

Galbūt reikėtų padaryti žings-
nelį toliau ir pakalbėti apie pačią 
sistemą. Ar ji sudaro sąlygas racio-
naliam pinigų panaudojimui? Vie-
nas dalykas, kuris yra akivaizdus, - 
ar mes žinome nors vieną atvejį, 
kai valdininkas būtų nubaustas už 
neveiklumą? Kad jis nepirko, ne-
padarė, laiku neatsakė? Būtų labai 
sunku surasti.

Jeigu ieškotume tokių, kurie 
kažką padarė ir kuriems už tai kliu-
vo, tai surastume ne vieną. Galima 
ginčytis, ar jie gerai elgėsi, ar blo-
gai, bet tai faktas.

Už neveiklumą Lietuvoje nebau-
džiama. Todėl sukuriamos itin sudė-
tingos biurokratinės procedūros, kad 
valdininkas jaustųsi esąs saugus. 
Viską padarė pagal taisykles. Jam 
liepta nupirkti kuo pigiau, tai jis kuo 
pigiau ir padarė. O ar tai bus naudin-
ga, už tai jis tampa jau neatsakingas, 
nes to nėra instrukcijose.

Įsivaizduokite pieštuką. Kai juo 

rašome, lieka šiek tiek galo, tai iš-
metame. Tai gal iš karto tai nupjau-
kime ir sutaupysime? Panašiai ir 
mūsų valdininkai elgiasi. Pagal to-
kią logiką šitas mano pasiūlymas 
atrodytų labai protingas. Iš karto 
pasiūliau sutrumpinti. Ir trumpes-
nis pieštukas pigiau kainuos. Vis 
tiek gi nerašote iki galo, va tiek 
paliekate.

Atkreipkite dėmesį, kad aš su 
šiuo pasiūlymu galiu labai sėkmin-
gai dalyvauti viešuosiuose pirki-
muose. Mes jums pristatysime 
pieštukus, kurių nereikės išmesti, 
nes mes iš karto būsime nupjovę.

Ir ką dabar Viešųjų pirkimų tar-
nyba darys su mano pasiūlymu? Ji 
netgi protingais veidais turės 
svarstyti. Todėl, manyčiau, iš tikro 
reikėtų kalbėti apie tam tikras sis-
temos korekcijas.

Daug kas mato, kokia čia paslap-
tis, kad korupcijos toje sferoje yra 
itin daug. Kyla klausimas, kokie 
žingsniai turėtų bent jau mažinti ją, 
jeigu ne visai panaikinti. Vienas iš 
tų žingsnių galėtų būti apmokestin-
ti korupciją. Tik tada ji taptų jau ne 
korupcija. Tada būtų kažkuo kitu.

Galėtų būti toks žingsnis: per-
kantysis pasako, ko jam reikia, ir 
surašo, ko jam reikia, bet ne pats 
perka, o atiduoda tai pirkti valsty-
bės „uabui“. Jeigu aš noriu nupirk-
ti pieštuką, aš surašau, kokio man 
reikia, ir atiduodu jums, o jūs de-
rėkitės. Ką nusiderėsite, bus jūsų. 
O aš savo ruožtu būčiau labai su-
interesuotas pieštuko kokybe. Ir 
jūs man bet ko neįkišite, nes aš 
pinigų nebedalinu. Tai būtų vienas 
iš sprendinių.

Atkreipčiau dėmesį, kad tokių 
sprendinių, aš dabar vieną pasa-
kiau, galima daug daugiau pasiūly-
ti. Problema ta, kad jie nesiūlomi. 
Siūloma, kaip labiau subiurokratin-
ti procedūrą, o ne kaip padaryti ją 
efektyvesnę.

Kiek domėjausi tiek būdamas 
Seime, tiek ir po to, įvairios biuro-
kratinės procedūros kaip tik ir su-
kuria prielaidas korupcijai. Jos labai 
mielai tobulinamos mūsų valstybė-
je. O efektyvumo klausimas, kaip 
mūsų pinigus sėkmingai, efekty-
viai panaudoti, atsiduria tarsi už 
diskusijų ribų. Manoma, kad sukur-
sime biurokratinę mašiną ir viskas 
bus gerai. Tiktai klausimas, kas 

taip mano. Daugelis žmonių jau įsi-
tikino, kad biurokratinė mašina to-
li gražu mums laimės negamina.

G.JAKAVONIS: Bet kuris 
valstybinės įmonės vadovas, 
kai reikia nusipirkti žaliavų, 
pasirašo savo parašu. Bet kai 
valstybinės įmonės vadovui rei-
kia nusipirkti žoliapjovę, tai 
tris mėnesius trunka procedū-
ros. Kodėl taip sudėtinga?

V.RUBAVIČIUS: Pradėjus gi-
lintis į tuos pavyzdžius, atsiskleis 
visas mūsų gyvenimas. Tai atspin-
di visumos vaizdą.

Buvo paminėti du milijardai. To-
kie pinigai biudžete yra dideli. Vie-
šieji pirkimai apima visą mūsų eko-
nominį gyvenimą. O ekonominis 
gyvenimas yra sykiu ir politinis. Ži-
nome, kad partijos konkuruodamos 
skirstosi postus į reikšmingas ins-
titucines vietas. Pagal kokį kriteri-
jų? Pagal finansų srautų kontrolės 
kriterijus. Kodėl ta kontrolė yra 
svarbi? Todėl, kad yra susikūrusios 
labai aiškios schemos, kaip dalis pi-
nigų turi nueiti ten, kur reikia.

Visuose pirkimuose bus sche-
mos. Pradedant auksiniais šaukš-
tais, baigiant energetika. Bus ke-
lios schemos, bet visur jos vienaip 
ar kitaip veiks. Tokia yra mūsų sis-
teminė gyvenimo logika.

Jeigu mes pripažįstame tą logi-
ką, tai turime pripažinti dar vieną 
dalyką. Tokioje sistemoje negali 
atsirasti skaidrios institucijos, kaip 
sistemos elemento, kuri ims ir pa-
keis, išskaidrins visą sistemą.

Vyksta žaidimas. Jeigu reikia, 
mes pabūsime skaidrūs. O jeigu eu-
ropiečiams ir kitiems reikia ir mums 
patiems reikia, mes priimsime skaid-
rumą tarsi laiduojančius įstatymus, 
kurie bus dar labiau biurokratiniai. 

Sistema vis tiek veiks taip pat. Nes 
žmonės puikiai prisitaiko.

Netgi tie patys žmonės leidžia 
savo skaidrumą rodančius įstaty-
mus. Daugelis dalykų vyksta ne 
įstatymų, o įvairių potvarkių ir biu-
rokratinių procedūrų lygmeniu.

Išrandame vieną dalyką ir jį uni-
versalizuojame, staiga pradedame 
taikyti visoms sritims. Kaip ir sako-
me, kad imsime taikyti vieną mo-
kestį, o visa kita jau yra lengvatos.

Toks dalykas, kuris tarsi veiktų 
vienoje srityje, išvirsta į savo prie-
šingybę. Jis išvirsta į monstriškus 
aspektus, tačiau jie yra naudingi. 
Kam naudingi? Naudingi daugeliui 
priežiūros institucijų, nes kuria pa-
pildomas darbo vietas, komunika-
cijas ir t.t. Kuo daugiau biurokra-
tizmo, tuo daugiau biurokratinių 
vietų. Tai yra sisteminis savęs dau-
ginimo ir savęs įtvirtinimo veiks-
nys, ir jis pas mus tiesiog pavyz-
dingai veikia. Tik niekas nenori 
labai aiškiai apie jį kalbėti.

Mes geriau kalbame apie etatų 
mažinimo vajus. Pasirodo, po poros 
metų jų padaugėjo. Nes mažintojų, 
kontroliuotojų armija staiga pradė-
jo pūstis. Iš tų, kurie mažinami, 
pereina į mažintojų gretas. Ir nieko 
nepadarysi.

Šį dalyką reikėtų vienaip ar ki-
taip politiškai svarstyti, nes tai yra 
mūsų vėžinių metastazių aspektas.

Dėl ekonominio veiksmingu-
mo. Jokių biurokratinių aprašų mes 
niekada nevertinome kontrolinio 
veiksmingumo požiūriu. Kitaip ta-
riant, naudos požiūriu.

Ar ekonomiškai yra naudinga, 
jeigu procedūra trunka ne vieną 
dieną, o, pvz., tris mėnesius, ir ji 
yra būtina? Daugelį dalykų, kurie 
perkami per viešuosius pirkimus, 
galima nusipirkti tiesiog nuėjus ar-

ba paskambinus kokiai firmai. Bet 
ne, mes sukuriame sistemą, kurią 
būtinai turime vykdyti, tarsi ji ga-
rantuotų skaidrumą. Nors ji nega-
rantuoja skaidrumo, ekonomiškai 
yra neveiksni ir sukelia papildomų 
dalykų, nes blogesnius dalykus ga-
lime parduoti daug brangiau.

Niekaip neįmanoma normaliai 
įvertinti savikainos ir kainos san-
tykio. Apie jį apskritai niekas nieko 
nekalba, nes tarsi kažkas kažką nu-
stato. Žinome, kad dažniausiai tai 
nustato ne rinka, bet įtakingi rin-
kos žmonės.

Iš valstybinių institucijų buvo 
paimtos tam tikros funkcijos ir jos 
suprivatintos. Dabar tas funkcijas 
kaip aptarnavimą, tam tikras pre-
kes, paslaugų prekes reikia pirktis.

Jeigu didelėse mokyklose veik-
tų savos valgyklos, gal būtų daug 
mažiau problemų. Ir jos geriau 
veiktų, ir geresnį maistą gamintų.

Dėl Gedimino kalno nuošliau-
žų. Jeigu prie Kultūros ir mokslo 
ministerijos, kur veikė paminklų 
restauravimo įstaigos, veiktų ir 
valstybinis priežiūros padalinys, 
nereikėtų jokių pirkimų. Tiesiog jis 
atliktų tą funkciją, gal nebūtų ir to-
kių Gedimino kalno papėdės nuoš-
liaužų, ir skandalų. Bet jeigu nebū-
tų skandalų, nebūtų tarsi ir darbo.

K.MASIULIS: Iš tikro, vienas 
iš būdų išskaidrinti viešuosius pir-
kimus - tai pirkti per centralizuotą 
pirkimų agentūrą. Yra Centrinė 
perkančioji organizacija. Ji įkurta, 
man atrodo, dar A.Kubiliaus Vy-
riausybės laiku.

Akivaizdu, kad institucijoms 
reikia labai daug panašių dalykų: 
kompiuterių, mobiliųjų telefonų, 
pastatų renovavimo. Tikrai galima 
pirkti per centralizuotą organizaci-
ją. Ji nupirks efektyviausiu būdu.

Tu susakai reikalavimus, kokių 
reikia nupirkti kompiuterių. O jie yra 
pirkėjai, kurie moka derėtis, moka 
pirkti. Antras dalykas, jie perka di-
delius kiekius, tai kainos yra visai 
kitokios. Jie yra stambūs rinkos žai-
dėjai ir gali visai kitaip išsiderėti.

Kaip kokybiškai maitinti vai-
kus? Aišku, geriausia būtų, kad ko-
kybiškai maitintų darželis, jeigu 
yra virtuvės, jos ir gamintų maistą. 
Tai čia būtų kaip namuose.

Tai yra beveik tas pats, kas val-
gyti restorane. Reikia pripažinti, 
išlaikoma kavinė ar restoranas yra 
brangesnis maitinimosi būdas, ne-
gu centralizuotas maisto tiekimas 
iš vieno gamintojo. Ar yra pigesnių 
būdų?

Buvau Vilniaus savivaldybėje 
vicemeras, už tai atsakingas, ir ban-
džiau aiškintis. Tai štai, Austrijoje 
ir Suomijoje yra kitokie būdai, kurie 
yra centralizuoti, pigesni. Bet tur-
būt mes nemanome, kad austrai ar 
suomiai vaikus nuodija ar maitina 
nekokybišku maistu. Ten maistinė 
gama pasidaro dar universalesnė, 
nes vaikų būna ir diabetu sergančių, 
ir tuberkulioze, visokių.

V.RUBAVIČIUS: Tai kokia 
ten sistema?

K.MASIULIS: Ten konkursus 
centralizuotai laimi įmonės, kurios 
vadinamuoju šoko būdu užšaldo 
maistą. Tai reiškia, kad jos gamina 
karštą maistą. Jo yra labai daug, 
plati gama, pagaliau yra dietų pagal 
įvairius netoleravimus. Dietologai 
aiškina, kad toks užšaldytas mais-
tas niekuo nenusileidžia maistinė-
mis savybėmis.

Toks maitinimas yra daugelyje 
Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos 
ligoninių. Ten virtuvių jie nelaiko 
ligoninėse. Jie gauna centralizuotai 
maistą. Kad ir kaip prieštarautu-
mėte, jūs neatskirtumėte valgyda-
mas šitą maistą nuo to, kuris čia 
vietoje gaminamas.

E.BIČKAUSKAS: Grįžkime 
prie naujausio viešųjų pirkimų 
skandalo - šiuolaikinės penkiako-
vės varžybų dalyvių apgyvendini-
mo paslaugų. Šitas sportinis ren-
ginys yra išskirtinis, nestandarti-
nis. Bijau, kad tokiuose pirkimuo-
se ir Diana Vilytė su visa savo Vie-
šųjų pirkimų tarnyba neturėtų tar-
ti lemiamo žodžio. Galėtų galbūt 
ką nors parekomenduoti.

Prisimenu absurdišką situaciją, 
tiesa, iš anų laikų, kai dar nebuvo 
to įstatymo. Jau praėjo daug metų. 
Senatys visos praėjo. Man Mask-
voje būnant, teko pirkti kai kurią 
informaciją. Paskui turėjau daug 
problemų su tais pinigais. Pagalvo-
jau, kas būtų, jeigu būtų reikėję 
pirkti per Viešųjų pirkimų tarnybą.

Kai yra nestandartiniai klausi-
mai, ir jų sprendimo neturėtų lem-
ti Viešųjų pirkimų tarnyba.

Jeigu tave paskyrė institucijos 
vadovu, esi atsakingas už jos veiklą 
ir tavo sprendimas turėtų būti le-
miamas. Taip mes galbūt išveng-
tume teisminių procesų. Aš pasvė-
riau kaip vadovas ir priėmiau tam 
tikrą sprendimą. Ir mes pradedame 
dirbti.

Jei priėmei blogą sprendimą, 
tave kažkada pašalins. Galbūt baig-
sis visa tavo karjera. O gal tu pri-
ėmei gerą, operatyvų sprendimą.

Dabar visi lauksime, kol išsprę-
sime Gedimino kalno problemą. O 
procesai toliau eina. Po mėnesio 
apsilankė Vyriausybė, rado pusant-
ro centimetro įskilimą. Dar apsi-
lankys - ras kitoje vietoje.

G.NAVAITIS: Verta pagalvoti 
apie principus. Mes kaip ir sutarė-
me dėl centrinės pirkimų sistemos, 

kad ji mažintų kai kurias problemas. 
Kita išsakyta mintis buvo vadovo 
atsakomybė. Reikėtų nubrėžti ribas, 
ką jis gali daryti, už ką yra atsakin-
gas. Atitinkamai biurokratinė maši-
na turėtų priimti tą atsakingumą, 
nes ji neturėtų pagrindo reikšti pre-
tenzijų. Nesvarbu, ką nupirko, jeigu 
jūs esate atsakingas už sumą iki 100 
eurų, tai niekas net neturi klausimų 

užduoti, kodėl pirkote tą ar kitą. 
Nes tai yra jūsų atsakomybės riba. 
Jūs priėmėte sprendimą kaip kari-
ninkas mūšio lauke.

Šitose sistemose, kurios mums 
visiems kelia abejonių, ir „abejo-
nės“ čia švelniai pasakyta, kaip ir 
neegzistuoja Lietuvos žmonės. Sa-
kysime, kuriame nors darželyje tė-
vai panorės, kad būtų maitinama 
kaip Austrijoje. Kitame darželyje 
norės, kad būtų maistas iš turgaus.

K.MASIULIS: Beje, Austrijo-
je taip yra, tėvai lemia.

G.NAVAITIS: Tai turbūt ir yra 
svarbesnis dalykas, nes tėvai, ma-
nau, vis tiek geriausiai žino, ko reikia 
jų vaikams. Bet kokią mes turime 
galimybę, kad tėvai lemtų, koks yra 
tėvų įgalinimas ir koks tai santykis?

Nesunku darželio vedėjai su-
kviesti tėvus, ir tėvai pasakys, ko 
jie nori. Bet jai bus ne tik kad sun-
ku, bet praktiškai neįmanoma pa-
daryti sprendimą ne pagal biuro-
kratines taisykles, o pagal tėvų pa-
siūlymą.

Ir štai šitoje vietoje atsiranda 
galimybė tobulinti sistemą. Darže-
lio vedėja galėtų padėti ant stalo 
tėvų susirinkimo sprendimą ir jį 
vykdyti.

K.MASIULIS: Reikia suteikti 
daugiau galių spręsti vadovams. Tai 
reiškia pereiti labiau į vadybinę sis-
temą, kurioje vadovas būtų įgalin-
tas spręsti, priimti sprendimus ir 
už juos atsakyti. O finansų dalis, 
visai nemaža dalis, veiktų išorėje 
„juodosios dėžės“ principu. Tai 
reiškia, kad jūs negalite per daug 
kištis į mano finansus, bet galite 
tikrinti rezultatą. Jei rezultatas pa-
siektas, visi yra patenkinti. Tai 
kiek kainavo, nebe taip svarbu, nes 
kiek pinigų buvo skirta, tiek buvo 
išleista. Bet jūs esate patenkinti 
rezultatu. O kaip aš pirkau, iš ko 
pirkau, su kuo derėjausi, tai jau ma-
no vidinis dalykas.

E.BIČKAUSKAS: Noriu pa-
sakyti kaip teisininkas. Jūs nesu-
kursite tokio Viešųjų pirkimų įsta-
tymo, kurio mes, teisininkai, nesu-
gebėtume apeiti. Galvą dedu.

Apverskime valdžios piramidę 
kitu galu, taip pat ir viešųjų pirki-
mų srityje. Viešuosius pirkimus 
nuo valdžios perkelkime savival-
dai. Bent jau standartinius viešuo-
sius pirkimus, ne strateginius ar 
nestandartinius.

Parengė Janina PELECKIENĖ

 � Yra susikūrusios 
labai aiškios 
schemos, kaip 
dalis pinigų 
turi nueiti ten, 
kur reikia

Vytautas RUBAVIČIUS
Filosofas

 � Provincijoje kon-
kursus pagal 
mažiausią kainą 
laimi vienkarti-
niai statybinin-
kai. Firma likvi-
duojama ir viskas 
pradeda byrėti.

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

 � Tiek viską 
subiurokratinome, 
prirašėme 
reikalingų ir 
nereikalingų 
procedūrų, kad 
išsivaduoti iš to 
tikrai sunku

Egidijus BIČKAUSKAS
Nepriklausomybės Atkūrimo 
Akto signataras, teisininkas

 � Sovietmečiu 
buvome išmokę 
smagiai sukčiauti. 
Kad mes 
nesukčiausime, 
aš taip nemanau.

Kęstutis MASIULIS
Seimo narys

Tegu viešųjų pirkimų būdu ir ministrai žmonoms suknias perka

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

St
as

io
 Ž

um
bi

o 
nu

ot
r.

 � Daugelis žmonių 
jau įsitikino, kad 
biurokratinė 
mašina toli gražu 
mums laimės 
negamina

Gediminas NAVAITIS
Buvęs Seimo narys, psichologas

 Vaikų darželiai ir ligoninės priverstos pirkti pigiausią masiškai gaminamą maistą viešųjų pirkimų būdu. 
Nepaaiškinama, kodėl politikai ir valdininkai tokio nevalgo. Viešųjų pirkimų tarnyba policiją apkaltino 
bandant įsigyti automobilius iš konkretaus pardavėjo, o pareigūnai priversti įrodinėti, kodėl jiems 
galingesnis transportas reikalingas. Naujausias viešųjų pirkimų nesusipratimas (skandalas?) - likus 
keletui dienų iki birželio paskutinįjį savaitgalį Vilniuje surengtų šiuolaikinės penkiakovės pasaulio 
taurės finalo varžybų Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė Diana Vilytė nurodė atšaukti sprendimą visus 
sportininkus (tarp jų ir pasaulio bei olimpinius čempionus) apgyvendinti viename viešbutyje. Prie 
lietuviškų skandalų mes jau pripratę, metas šioje srityje išplaukti ir į tarptautinius vandenis? 

 �IŠGARSĖJOME. Likus 
keletui dienų iki 
birželio paskutinįjį 
savaitgalį Vilniuje 
surengtų šiuolaikinės 
penkiakovės pasaulio 
taurės finalo varžybų 
Viešųjų pirkimų 
tarnybos vadovė 
Diana Vilytė nurodė 
atšaukti sprendimą 
visus sportininkus 
apgyvendinti viešbutyje



Otas Teodoras Folkas (Otto 
Theodor Volk) gimė 1892 m. 
liepos 13 d. Noihauzene, 
Vokietijoje. Buvo penktasis vaikas 
šeimoje. Auklėtas katalikiškai. 
Mokėsi Rotenburgo ir Ėjingo 
gimnazijose. 1910 m. ėmė 
studijuoti Tiubingeno universitete 
katalikų teologiją, filosofiją ir 
matematiką. Pirmiausia baigė 
teologijos mokslus ir 1915 m. 
liepos 11 d. gimtinės bažnyčioje 
atlaikė pirmąsias mišias.

Jausdamas didelį polinkį mate-
matikai, toliau studijavo Tiubinge-
no ir Miuncheno universitetuose 
bei Miuncheno aukštojoje techni-
kos mokykloje. Greta matematikos 
klausė astronomijos, istorijos, filo-
sofijos kursus. Jam dėstė garsūs 
mokslininkai Oskaras Peronas 
(Perron, 1880-1975), Aurelijus Fo-
sas (Voss, 1845-1931), Alfredas 
Pringshaimas (Pringsheim, 1850-
1941) ir kiti.

Studijas O.Folkas baigė 1917 m., 
išlaikydamas mokytojo cenzo egza-
minus Štutgarte. 1919 m., vadovau-
jant diferencialinės geomet rijos ži-
novui Karlui Otui Henrikui Lybma-
nui (Liebmann, 1874-1933), parašė 
ir apgynė Miuncheno aukštojoje 
technikos mokykloje daktaro diser-
taciją „Studijos apie vieną potenci-
alų teorijos kraštinių reikšmių už-
davinį“, įgydamas inžinerijos dak-
taro laipsnį. Trumpai mokytojavo 
Švabijoje ir 1919 m. perėjo į Miun-
cheno universitetą asistentu pas 
Karlą Luisą Ferdinandą Lindemaną 
(Lindeman, 1852-1939), žinomą 
skaičių teorijos ir algebrinės geo-
metrijos specialistą.

Po metų apgynė kitą - matema-
tikos disertaciją „Kompleksinių 
vieno kintamojo funkcijų skleidi-
mas ritinio elipsinėmis funkcijo-
mis“, už kurį gavo filosofijos dak-
taro laipsnį. Abu darbai - matema-
tiniai, iš kompleksinių skaičių ir 
funkcijų teorijos. Darbuose akcen-
tuota skaičiavimo metodų reikšmė. 
1922 m. kovo 4 d. O.Folkas habili-
tavosi Miuncheno universitete, 
įgydamas privatdocento vardą. Ha-
bilitacijai pateikė savo tyrinėjimus 
specialiųjų funkcijų bei diferencia-
linio skaičiavimo išplėtimų srityje.

1922 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos 
universiteto (LU) Matematikos-
gamtos fakulteto (MGF) komisija, 
apsvarsčiusi skelbto visoje Europo-
je konkurso profesoriaus pareigoms 
kandidatų pareiškimus, nutarė 
kviesti darbui O.Folką. Kuo vado-
vautasi? Pirmiausia O.Folkas buvo 
Miuncheno universiteto, turinčio 
geras tradicijas, auklėtinis. Kadangi 
jam buvo numatytas krūvis ir Tech-
nikos fakultete, atsižvelgta ir į tai, 
kad O.Folkas buvo ir inžinerijos 
mokslų daktaras. Be to, jis buvo pa-
skelbęs nemaža straipsnių ir knygų 
iš kompleksinių skaičių teorijos.

1923 m. kovo 1 d. trisdešimt-
metis profesorius ėmė darbuotis 
LU Matematikos katedroje. Būda-
mas katedros vedėju, O.Folkas daug 
prisidėjo prie Lietuvos matemati-
kos mokslo lygio pakėlimo. Buvo 
užmegzti ryšiai su Vokietijos, Šve-
dijos, kitų šalių mokslo įstaigomis, 
siekiant, kad LU prilygtų kitoms 
Europos aukštosioms mokykloms. 
Iš pradžių studentai klausė O.Folko 
paskaitų vokiečių kalba, o per trejus 
metus profesorius pramoko ir lie-
tuviškai. Kaip prisimena jo buvęs 
studentas Aleksandras Zujus, O.
Folkas „beveik visus dalykus <...> 
skaitė vokiškai, nors, tiesa, univer-
sitetas reikalavo, kad jis kasmet vis 
pradėtų skaityti lietuviškai po vieną 
naują kursą. Čia tenka pastebėti, 
kad beveik visi studentai pageidavo 

paskaitų vokiškai, nes, kai prof. 
O.Folkas skaitė lietuviškai, tai visai 
nieko negalima buvo suprasti“. Tai-
gi ta lietuvių kalba - sunki iš svetur 
atvykusiems profesoriams...

Studentams jis itin priekabus 
nebuvo: „Nors Viktoro Biržiškos ir 
Oto Folko reikalavimai buvo skir-
tingi, bet juodu - nežiūrint to, kad 
nelabai sutarė - vienas antrą lyg ir 
papildė: O.Folkas nepasižymėjo ge-
ra atmintimi, ir dėl to <...> nerei-
kalavo įrodymų detalių, o tik, kaip 

jis sakydavo, „bendru broozu“ (ben-
drų bruožų), o Viktoras Biržiška vi-
sada norėdavo viską išknisti iki 
smulkmenų“, - rašė tas pats A.Zu-
jus. Žinoma, studentai visais laikais 
buvo, yra ir bus „velnių priėdę“. 
Kaip prisimena viena pirmųjų ma-
tematikių, parengtų LU, Jadvyga 
Bradauskaitė-Banaitienė (1899-
1992): „Fakultete nebuvo kam dės-
tyti funkcijų ir skaičių teo rijos pas-
kaitų. Iš Bavarijos pakviestas prof. 
O.Folkas kursą dėstė vokiečių kal-
ba, todėl nemažai mus kankino, nes 
nemokėjom susikalbėti <...>. Mū-
sų atsakymus egzaminų metu pro-
fesoriui versdavo labai gabus mate-
matikas, mūsų bendrakursis S.Ka-
pitas, puikus žmogus. Jis aprūpin-

davo mus ir matematine literatūra. 
Neteisingus mūsų atsakymus S.Ka-
pitas profesoriui išversdavo taip, 
kaip reikia. Mums profesorius daž-
niausiai parašydavo penketus, o pa-
čiam S.Kapitui kartais parašydavo 
ir ketvertą, nors jo žinios buvo žy-
miai tvirtesnės negu mūsų“. Pana-
šiai, beje, pokaryje studentai, ne-
mokėdami rusiškai, su vertėju lai-
kydavo marksizmo-leninizmo egza-
minus, vertėjai irgi dažniausiai „iš-
versdavo“ gerai...

Dideli O.Folko nuopelnai įkuriant 
ir praturtinant matematinę bibliote-
ką LU. Joje studentai susipažindavo 
su pirmaisiais Lietuvoje atliktais ma-
tematiniais tyrimais, gilindavosi į 
Europos ir pasaulio matematikų ty-
rinėjimus. O.Folkas, jausdamas stu-
dijų gimtąja kalba svarbą, rengė va-
dovėlius ir pats. 1925 m. studentų 
technikų draugija išleido hektogra-
fuotą O.Folko „Aukštąją algebrą“. Tai 
buvo 197 psl. paskaitų konspektas. 
Tai buvo vienintelis lietuviškas aukš-
tosios algebros vadovėlis, studentų 
naudotas iki XX a. vidurio.

Ypač O.Folkas minėtinas dėl to, 
kad jis tapo pirmojo lietuviško 
aukštosios matematikos vadovė-
lio - „Paprastųjų ir dalinių diferen-
cialinių lygčių teorijos paskaitos“ 
(1929), kuris buvo išspausdintas 
tikroje spaustuvėje, - autoriumi. 
Vadovėlis susidėjo iš 2 dalių, jo ap-
imtis - 517 psl. Vadovėlį techniškai 
padėjo parengti studentai Petras 
Katilius (1903-1995), Ruvinas La-
kovskis (1903-1941, nacių nužudy-
tas), Ignas Saudargas (1902-1987), 
Otonas Stanaitis (1905-1997) ir kt., 
už tai pratarmėje autorius jiems 
padėkojo. Tais pačiais 1929 m. pa-
sirodė ir hektografuotas didžiulis 
(952 psl.) O.Folko vadovėlis „Ana-
litinė mechanika“.

Visi šie O.Folko vadovėliai padė-
jo kurti ir įtvirtinti lietuvišką mate-
matikos terminiją, klojo pamatus 
Lietuvos matematikos mokslui. Pats 
O.Folkas dirbo diferencialinės geo-
metrijos, kreivių tinklų, Žano Gas-
tono Darbu (Darboux, 1842-1917) 
lygties, funkcijų teorijos, potencialų 
teorijos srityse, skelbė mokslinius 
straipsnius Vokietijoje ir Kaune (iš 
viso, dirbdamas Kaune, paskelbė 15 
mokslinių straipsnių). Paliko žymų 
pėdsaką ir matematikos istorijoje. 
„Logos“ ir „Kosmos“ žurnaluose, 
ėjusiuose Kaune, paskelbė straips-
nių apie Blezą Paskalį (Pascal, 1623-
1662), Johaną Keplerį (Kepler, 1571-
1630), Imanuelį Kantą (Kant, 1724-
1804), Feliksą Christianą Kleiną 
(Klein, 1849-1925), Vladimirą Ste-
klovą (1864-1926), K.L.F.Lindemaną, 
Karlą Davidą Tolmę Rungę (Runge, 
1856-1927) ir kitus. Kaune O.Folkas 
paskelbė ir tris filosofinius straips-
nius: „Matematika ir pritaikomieji 

mokslai“ („Kosmos“, 1924, Nr.4), 
„Matematika ir pasaulėžiūra“ („Lo-
gos“, 1924, Nr.1) ir „Apie matema-
tišką pažinimą“ („Logos“, 1925, 
Nr.2).

„Pradėdamas dėstyti universite-
te, - rašo prof. dr. Juozas Banionis, - 
profesorius iškėlė savo „mokytojavi-
mo obalsį“: skaityti paskaitas „ne tik 
utilitariškai (naudybiškai), t.y. jas pri-
taikyti tiktai praktikai“, bet stengtis 
diegti savuose auklėtiniuose „tikrojo 
mokslingumo dvasią“, ruošti „juos 
mokslui dėl jo paties“. Neatsitiktinai 
pačių pirmųjų studentų matematikų 
dip lominių darbų vadovas buvo  
O.Folkas“. Per 7 metus jis parengė 
31 diplomantą (daugiau kaip trečdalį 
iš 76 visų prieškario matematikų di-
plomantų). Tarp jų buvo vėliau žino-
mi matematikai P. Katilius, Michailas 
Gotleras, O.Stanaitis, Abraomas Jan-
kelis Jokūbas Gliksonas (profesoria-
vo Izraelyje), R.Lakovskis. Net šešis 
kartus O.Folkas atstovavo Lietuvos 
matematikos mokslui konferencijose 
Europos mokslo centruose: Insbru-
ke, Miunchene, Miunsteryje, Diusel-
dorfe, Karaliaučiuje, Bolonijoje, už-
megzdamas, palaikydamas ir stiprin-
damas Lietuvos mokslo ryšius su 
visos Europos matematikais.

1929 m., atsiradus laisvai profe-
soriaus vietai Viurcburgo universi-
tete, O.Folkas buvo pakviestas į jo 
vietą, 1930 m. gegužės 1 d. galutinai 
grįžo į Vokietiją ir iki 1988 m. darba-
vosi matematikos bei astronomijos 
srityse. 1931 m. VDU MGF pasku-
tinių kursų studentai savo telegra-
moje buvusiam profesoriui rašė, kad 
jis „visam tolimesniam gyvenimui 
paliks Lietuvos jaunuomenės širdy-
se“. Pats O.Folkas irgi yra išsitaręs, 
kad Kauno metai priklauso prie pa-
čių gražiausių jo gyvenimo metų. Jis 
parengė savo pamainą - keturi jo au-
klėtiniai: A.Gliksonas, P.Katilius, 
Paulius Slavėnas (1901-1991) ir O.
Stanaitis profesoriui tarpininkaujant 
buvo doktorantūroje Heidelbergo, 
Jeilio ir Viurcburgo universitetuose, 
vėliau patys tapo profesoriais.

O.T.Folkas mirė 1989 m. kovo 
21 d. Viurcburge, Vokietijoje.

Habil. dr. Algirdas AŽUBALIS, 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
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