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DĖL STRAIPSNIO „SKAMBINAMA VARPAIS DĖL ŠIAULIŲ UNIVERSITETO 

LIKIMO“ 

 

2019 m. lapkričio 5-ąją dieną Jūsų naujienų agentūros internetiniame puslapyje buvo 

publikuotas  straipsnis pavadinimu „Skambinama varpais dėl Šiaulių universiteto likimo“, kurio 

pirmojoje pastraipoje teigiama, jog Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės ir 

Šiaulių miesto mero Artūro Visocko spaudos konferencijos „Aukštojo mokslo problematika Šiaurės 

Lietuvoje“ metu „<…> Šiaulių meras Artūras Visockas pareiškė susirūpinimą, kad Šiaulių 

universitetą (ŠU) prijungus prie Vilniaus universiteto (VU), jo vadovaujamame mieste veikiantis 

universitetas bus tyliai sunaikintas.“  

Konferencijos metu, priešingai nei rašoma minėtame straipsnyje, aš aiškiai išreiškiau norą, 

kad Šiaulių universiteto reorganizacija bei jo prijungimas prie Vilniaus universiteto įvyktų 

sėkmingai. Seime vykusios konferencijos metu aš taip pat raginau jaunuolius drąsiai rinktis studijas 

Šiaulių universitete ir patikinau, jog šiuo metu viskas vyksta teisinga linkme. Tokią mano poziciją 

įrodančius vaizdo įrašus atsiųsiu atskiru el. laišku.  

         Noriu pažymėti, jog Šiaulių universitetas yra vienintelis universitetas Šiaurės Lietuvoje ir turi 

išskirtinę svarbą bei strateginę reikšmę visam regionui. 2015 – 2024 m. Šiaulių miesto 

strateginiame plėtros plane, Šiaulių, kaip universitetinio miesto, potencialo stiprinimas yra įvardytas 

kaip vienas iš svarbių darbų, siekiant įgyvendinti 1-ąjį Šiaulių, kaip atviro miesto, prioritetą. 

Negana to, vienoje iš Šiaulių miesto strateginio plėtros plano dalių, Šiaulių miesto ekonominės 

plėtros ir investicijų pritraukimo strategijoje, Šiaulių universiteto prijungimas prie Vilniaus 

universiteto yra nurodomas kaip viena iš priežasčių, dėl kurios Šiaulių mieste galėtų atsirasti 

daugiau technologijų specialistų, kurių šiuo metu nėra paruošiama pakankamai, atsižvelgiant į 

miesto pramonės poreikius. Sėkmingas Šiaulių universiteto prijungimas prie Vilniaus universiteto 

leis siekti kokybiškesnių studijų, sutelkti intelektinio abiejų universitetų kapitalo potencialą bei 
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pasiekti abiem universitetams naudingų rezultatų, todėl, minėtosios konferencijos metu, aš 

išreiškiau palaikymą tokiam Šiaulių universiteto reorganizacijos būdui.  

Jūsų straipsnio antraštė bei pirmoji pastraipa sukuria klaidingą įspūdį, jog Šiaulių universiteto 

likimas nėra aiškus, o įvykus reorganizacijai, Šiaulių universitetas bus sunaikintas. Negana to, 

minėtame straipsnyje Jūs teigiate, kad tokia yra (mano) Šiaulių miesto savivaldybės vadovo bei 

Šiaulių regiono plėtros tarybos pirmininko pozicija. Atkreipiu Jūsų dėmesį, kad universitetams labai 

svarbi gera reputacija, patikimumas ir stabilumas - būsimasis studentas nebus suinteresuotas rinktis 

studijas universitete, kurio ateitis nėra aiški. Minimas straipsnis pakerta pasitikėjimą Šiaulių 

universitetu bei būsimąja Vilniaus universiteto Šiaulių akademija ir tai gali reikšmingai pakenkti 

universiteto dalykinei reputacijai bei sąlygoti žalos atsiradimą ne tik Šiaulių miestui, bet ir visam 

Šiaurės Lietuvos regionui. 

Kadangi šis Jūsų straipsnis buvo išplatintas įvairiose žiniasklaidos priemonėse („Šiaulių 

krašto“ laikraštyje bei internetiniame  puslapyje, regioninių naujienų platformoje „Etaplius“, 

naujienų portale „Respublika“ ir kt. ), pakeisti susidariusios situacijos neįmanoma. Dėl šios 

priežasties prašau Jūsų agentūros žurnalistų parengti kitą straipsnį Šiaulių universiteto ateities 

klausimu, patikslinant mano, kaip Šiaulių miesto savivaldybės mero bei Šiaulių regiono plėtros 

tarybos pirmininko, poziciją.  

Esu pasiruošęs suteikti Jums visokeriopą pagalbą ir iš anksto dėkoju už bendradarbiavimą. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Artūras Visockas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


