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Pratarmė

Lietuvos žemdirbystės instituto ilgametės Augalų apsaugos 

skyriaus darbuotojos, agrarinių mokslų daktarės Liucijos Stuogienės 

veikla ir bibliografija apima 1960–2000 laikotarpį. 

Pateikiama publikuotų knygų kartu su bendraautoriais, 

mokslinių straipsnių ir tyrimų rezultatų sklaidos įvairiuose leidiniuose 

ir mokslinių tyrimų ataskaitų bibliografija, gyvenimo aprašymas. 

Visą medžiagą surinko bibliografijos autorės. 

Esame dėkingos LAMMC Žemdirbystės institutui, kuris sutiko 

išleisti šį leidinį. 

Dr. Liucija Stuogienė, 

dr. Ina Stuogė 
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Liucijos Stuogienės 
gyvenimo ir veiklos datos

1936 m. sausio 14 d. 
Gimė Kauno mieste, Žemuosiuose Šančiuose. 

1943 m.
Pradėjo mokytis Joniškio pradinėje mokykloje. 

1946–1954 m. 
Mokėsi Joniškio (dabar „Aušros“) gimnazijoje. 

1955–1958 m. 
Mokėsi Joniškėlio I. Mičiurino vardo žemės ūkio 
technikume; įgijo agronomo-laukininko specialybę 
(diplomas E Nr. 012941). 

1958–1960 m.
Dirbo Žagarės RTS augalų apsaugos agronome. 

1960 m.
Dirbo Joniškio r. „Auksinės varpos“ kolūkyje agronome-
laukininke. 

1960 m. lapkričio mėn. 
Pradėjo dirbti tuomečiame Lietuvos žemdirbystės 
mokslinio tyrimo institute agronome-sėklininke. 

1960–1967 m.
Mokėsi Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar VDU 
Žemės ūkio akademija); įgijo mokslinio agronomo 
specialybę (diplomas C Nr. 084528). 

1961 m. rugpjūčio 6 d.
Susituokė su Leonu Stuogiu. 

1961 m. spalio 1 d. 
Pervedimo tvarka paskirta instituto Sėjomainų skyriaus 
vyresniąja laborante. 

1962 m. rugpjūčio 29 d. 
Pervesta į Augalų apsaugos laboratoriją, vyresniosios 
laborantės pareigas. 



BIBLIOGRAFIJA

7

1963–1974 m.
Subūrė ir vadovavo Akademijos kultūros namų 
pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvui. 

1963 m. birželio 3 d.
Gimė dukra Ina Stuogytė. 

1964 m. balandžio mėn. – 1977 m.
Dirbo Augalų apsaugos laboratorijoje jaunesniąja 
moksline bendradarbe. 

1970 m.
Joniškyje mirė mama Kazimiera Kizevičienė. 

1975 m. 
Joniškyje mirė tėvas Vladas Kizevičius. 

1975 m. gruodžio 30 d. 
Apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją. 

1985 m.
LTSR žemės ūkio ministerijos sprendimu suteiktas 
Lietuvos TSR žemės ūkio pirmūno garbės vardas. 

1986 m. kovo 5 d.
Aukščiausios atestacijos komisijos prie SSSR Ministrų 
Tarybos suteiktas vyresniojo mokslinio darbuotojo 
(docento) vardas pagal specialybę „Augalų apsauga nuo 
ligų ir kenkėjų“ (atestatas CH Nr. 044192, Maskva). 

1988 m. kovo 9 d.
Kaune mirė vyras Leonas Stuogis. 

1993 m. balandžio 16 d. 
Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo mokslo laipsnį 
(daktaro diplomas DA003866. Agrariniai mokslai). 

2000 m.
Baigė darbinę veiklą Lietuvos žemdirbystės instituto 
Augalų apsaugos skyriuje. 

Mirė 2020 m. rugsėjo 30 d. Akademijoje, 
Dotnuvos sen., Kėdainių r. 
Palaidota Joniškio senosiose kapinėse. 
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Augalų apsaugos specialistė

Liucija Stuogienė (Kizevičiūtė) gimė 1936 m. sausio 14 dieną 
Kaune, tarnautojų šeimoje. Tėvas Vladas Kizevičius tarnavo Kauno 
geležinkelyje, mama Kazimiera Kizevičienė (Liaugminaitė) dirbo 
pašte. Kizevičių šeima gyveno Žemuosiuose Šančiuose, Sodų gatvės 66 
name. Vėliau teko išvykti į Pagėgius, kol 1940 m. apsistojo Joniškyje. 

Liucija buvo vidurinysis vaikas šeimoje. Turėjo vyresnį brolį 
Algirdą ir jaunesnį Romaną, su kuriuo siejo itin artimas ir šiltas ryšys. 
Kizevičių šeima puoselėjo senas bajoriškas tradicijas, buvo draugiška, 
brangino šeimines vertybes. Seneliai Kizevičiai ir tetos namiškiai 
kalbėjo tik lenkiškai. 

Antrasis pasaulinis karas šeimą užklupo Joniškyje. Trūko 
maisto, teko gyventi sunkiomis sąlygomis: jų name buvo abiejų 
priešiškų kariuomenių štabai. Toks sudėtingas ir sunkus buvo laikas. 
Kartą, fronto linijai einant per Joniškį, Kizevičių šeimai teko trauktis 
Rygos link pasikinkius arklį ir vežiman sukrovus viską, ko reikėjo tik 
išgyvenimui. Kai buvo bombarduojamas miestas, dvi paras kartu su 
vaikais praleido pakelės griovyje. Svarbiausia buvo išgyventi, ir tai 
užgrūdino charakterius visam gyvenimui. Tai buvo ypatinga patirtis 
ir vaikams, subrandinusi išskirtinį užsispyrimą, norą siekti tikslų ir 
meilę Tėvynei Lietuvai. 

Pradinę mokyklą Liucija pradėjo lankyti 1943-aisiais, karo 
metais, o į Joniškio gimnazijos pirmąją klasę atėjo 1946 metais. 
Baigė 1954 metais jau Joniškio 1-ąją vidurinę mokyklą. Buvo jie 18-
oji abiturientų laida – tai karo ir pokario metais mokęsi vaikai. Dėl 
nepalankių tuometinių gyvenimo sąlygų ne visi tai galėjo daryti. Tai 40 
merginų ir 40 vaikinų, kurie 1954 m. birželio 22 dieną baigė Joniškio 
1-ją vidurinę mokyklą. 18-oji abiturientų laida, kuri įeis į mokyklos 
istoriją, kuri puoselės ryšius visą gyvenimą, kuri kas dveji metai 
susitikinės Joniškyje, kuri išleis kalendorių, knygą apie kiekvieno 
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iš moksleivių tolesnį gyvenimą, mokytojus. Liucijai mokykloje labai 
patiko mokytis geografijos, fizikos, chemijos, istorijos, gamtos mokslų. 
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas muzikos (grojo gitara), tautinių 
šokių ir krepšinio būreliams. Nebuvo nė vienos praleistos pamokos ir 
nė vieno pavėlavimo į pamokas. 

Liucija jau mokykloje svajojo apie baltą gydytojos chalatą, norėjo 
gydyti žmones. Deja, pirmasis bandymas stoti į Kauno medicinos 
institutą nebuvo sėkmingas. Tada buvo mokymasis Joniškėlio 
žemės ūkio technikume. Ir krepšinis, krepšinis, krepšinis... Kartu 
su mėgstamu ir labai sėkmingu trumpų distancijų bėgimu. Net ir 
kvietimas į šalies krepšinio rinktinę nepakeitė Liucijos sprendimo – ji 
pasirinko mokslininkės kelią ir šeimą su vyru Leonu Stuogiu. 

1955–1958 m. Liucija Stuogienė mokėsi Joniškėlio I. Mičiurino 
vardo žemės ūkio technikume. Įgijo agronomės-laukininkės 
specialybę, pradėjo dirbti Žagarės RTS (remonto-technikos stotyje) 
augalų apsaugos agronome ir grupės viršininke. Aktyviai sportavo, 
dalyvavo saviveikloje ir platino spaudą. Už nepriekaištingą darbą 
buvo ne kartą apdovanota. Vėliau teko dirbti agronome-laukininke 
Joniškio rajono „Auksinės varpos“ kolūkyje. 

1960 m. Liucija, pakviesta būsimo vyro Leono Stuogio, 
susidomėjo darbu Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institute 
ir buvo priimta dirbti agronome-sėklininke. Prasidėjo įdomus, 
nelengvas, bet gražus 60-ties metų gyvenimo kelio etapas Akademijos 
miestelyje, Kėdainių rajone. 

1961 metų rugpjūčio 6 dieną Liucija Kizevičiūtė susituokė 
su Leonu Stuogiu Kėdainių civilinės metrikacijos biure, lydimi 
liudininkų brolio Romano Kizevičiaus ir geriausios mokyklos laikų 
draugės Janinos Kupšienės. 1963 metais mokslininkų pora susilaukė 
dukters Inos. 

1960–1967 metais Liucija Stuogienė studijavo agronomijos 
specialybę Lietuvos žemės ūkio akademijoje Kaune. 1975 metais 
apsigynė disertaciją, vėliau, 1986 metais, jai buvo suteiktas docentės 
vardas. 

L. Stuogienė analizavo bulvių maro problemas ir vykdė bandymus. 
Stažavosi Maskvoje, Leningrade (dabar Sankt-Peterburgas), Minske, 
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Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir kt. Buvo ir 
aktyvi visuomenininkė. Aktyviai dalyvavo kultūrinėje Akademijos 
miestelio veikloje: kartu su vyru šoko jaunimo tautinių šokių ir senjorų 
pramoginių šokių kolektyvuose, pati subūrė ir vadovavo Akademijos 
kultūros namų pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvui. Buvo 
aktyvi Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto Profesinės 
sąjungos komiteto narė, vadovavo Naujų tradicijų, vėliau – Kultūrinio 
darbo komisijoms. 

1975 metais Liucija Stuogienė apgynė mokslų daktaro 
disertaciją „Bulvių selekcinės medžiagos įvertinimas pagal įvairias 
bulvinės fitoftoros rases Lietuvos TSR“. Disertacijos vadovai buvo 
I. Vaznonienė ir Z. Vinickas, kurie darė didelę įtaką mokslininkės 
pažiūroms ir darbui. Su šiomis ypatingomis asmenybėmis sies visą 
gyvenimą trukęs artimas ryšys. 

1986 metais Aukščiausios atestacijos komisijos prie SSSR 
Ministrų Tarybos Liucijai Stuogienei buvo suteiktas vyresniojo 
mokslinio darbuotojo (docento) vardas pagal specialybę „Augalų 
apsauga nuo ligų ir kenkėjų“. Lietuvos mokslo taryba 1993 metais 
nostrifikavo mokslo laipsnį. 

Liucija Stuogienė visą gyvenimą dirbo su bulvių ligomis, 
įsisavindavo naujus tyrimo metodus, rašė mokslinius ir mokslo 
populiarinimo straipsnius, dalyvavo moksliniuose projektuose, radijo 
ir televizijos laidose, konferencijose, skaitė pranešimus, konsultavo 
ūkininkus ir verslo atstovus, rašė knygą „Bulvių maras“ (kurios, deja, 
nebaigė). 

2000 metais agrarinių mokslų daktarė Liucija Stuogienė baigė 
savo profesinę veiklą Lietuvos žemdirbystės instituto Augalų apsaugos 
skyriuje. Tačiau visuomeninė veikla tęsėsi: vadovavo Akademijos 
senjorų klubui, aktyviai bendradarbiavo su Akademijos kultūros 
namais (direktorė Silvinija Žemaitienė), pasisakydavo įvairiuose 
renginiuose, radijo ir televizijos laidose, rašė populiarius straipsnius. 

2020 m. rugsėjo 30 d. po sunkios ligos nutrūko Liucijos 
Stuogienės gyvenimo styga. 
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4. Povilaitis J. Stuogienė L. Cukrinių runkelių auginimo 
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Dotnuva, 1969. 64 p. 
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Žemės ūkis, 1970, Nr. 2, p. 19. 
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гибридов картофеля. Тезисы научной конференции 
генетиков и селекционеров Литвы. Каунас, 1972, с. 42–44. 

1973

9. Стуогене Л. Расовый состав Phytophtora infestans (Mont.) 
D. B и эффективность отбора фитофтороустойчивого 
гибридного материала картофеля в Литовской ССР. 
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур. 
Саку, 1973, с. 155–157. 
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10. Stuogienė L. Jei bulvės ligotos. Valstiečių laikraštis, 1974 m. 
rugpjūčio 29 d., Nr. 104. 

11. Стуогене Л. Расы возбудителя фитофторы картофеля в 
Литве. Краткие итоги научных исследований по защите 
растений. Рига, 1974, с. 50–51. 

12. Стуогене Л. Устойчивость селекционного материала 
картофеля к местным рассам фитофторы. В сб.: Краткие 
доклады научной конференции по защите растений. Ч. 1, 
Таллин, 1974, с. 107–108. 

1975

13. Stuogienė L. Bulvės kaupuose. Valstiečių laikraštis, 1975 m. 
spalio 25 d., Nr. 127. 

14. Slauta V., Stuogienė L. Bulvių maras. Valstiečių laikraštis, 
1975 m. liepos 26 d., Nr. 88. 

15. Stuogienė L. Bulvių selekcinės medžiagos įvertinimas pagal 
įvairias bulvinės fitoftoros rases Lietuvos TSR. Disertacija. 
Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institutas. Dotnuva, 
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1979

18. Stuogienė L., Vinickas Z. Grybinės ir bakterinės bulvių ligos. 
Kn.: Kaip kovoti su bulvių ligomis, kenkėjais ir piktžolėmis. 
Vilnius, 1979, p. 21–29. 
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26. Petraitienė V., Stuogienė L. Žemės ūkio chemizavimo 
klausimai: (medžiaga lektoriui). Vilnius, Žinija, 1981. 13 p. 
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28. Stuogienė L. Bulvių kenkėjai ir ligos (bulvių ligos). Kn.: 
Svarbesnės augalų ligos ir kenkėjai 1981 metais ir jų prognozė 
1982 metams. Vilnius, 1982, p. 23–30. 

29. Stuogienė L. Bulvių pasėlyje / Apie bulvių pasėlių priežiūrą. 
Valstiečių laikraštis, 1982 m. rugpjūčio 3 d., Nr. 92. 

30. Lukošiūnienė E., Stuogienė L. Skysto mėšlo normų bei 
kietosios jo dalies efektyvumas lauko kultūroms sėjomainoje: 
1974–1981 Dotnuvoje vykdytų bandymų mokslinė ataskaita. 
LŽMTI, 1982. 44 p.

31. Lauko kultūrų desikacija: informacinis lapelis / Parengė 
V. Būdvytienė, L. Stuogienė, S. Nekrošas, V. Žemaitis. Vilnius, 
LTSR žemės ūkio ministerija, 1982. 7 p.  

1983

32. Stuogienė L., Petraitienė V. ir kt. Mineralinių trąšų normos ir 
santykis sėjomainoje: 1975–1982 m. Dotnuvoje vykdytų lauko 
bandymų ataskaita. LŽMTI, 1983. 199 p. 

33. Stuogienė L. Sodinkime sveikas bulves. Valstiečių laikraštis, 
1983 m. balandžio 23 d., Nr. 49. 

34. Stuogienė L. Užkirsti kelią bulvių ligoms. Tiesa, 1983 m. liepos 
20 d., Nr. 166. 

1984

35. Stuogienė L. Apsaugos būdai nuo bulvių gumbų apsikrėtimo 
maru. Kn.: LŽMTI darbai. T. 31. Agronomija. Vilnius, 1984, 
p. 62–69. 

36. Stuogienė L. Bulvių ligos. Kn.: Augalų apsaugos agronomo 
žinynas. Vilnius, 1984, p. 174–192.
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37. Stuogienė L., Šurkus J. Bulvių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų 
priemonės. Kn.: Augalų apsaugos agronomo žinynas. Vilnius, 
1984, p. 204–210. 

38. Stuogienė L., Šurkus J. ir kt. Bulvių sėklos apdorojimas 
elektros lauku, cheminėmis priemonėmis bei jų deriniais: 
1980–1984 m. atliktų tyrimų ataskaita. LŽMTI, Dotnuva, 1984. 
36 p. 

39. Stuogienė L., Petraitienė V. ir kt. Mineralinių trąšų normos 
ir santykis sėjomainoje. Kn.: 1983 metais užbaigtų tiriamųjų 
darbų trumpi pranešimai. Vilnius, 1984, p. 28–29. 

40. Lukošiūnienė E., Stuogienė L. Efektyvios skysto mėšlo bei 
tirštosios jo dalies normos sėjomainoje. Kn.: Rekomendacijos 
žemės ūkio gamybai intensyvinti 1984 metais. Vilnius, 1983, 
p. 27–28. 

1985

41. Stuogienė L. Bulvių ligos. Kn.: Svarbesnės žemės ūkio augalų 
ligos ir kenkėjai 1984 metais ir jų prognozė 1985 metams. 
Vilnius, 1985, p. 24–26. 

42. Stuogienė L. Fungicido Tekto efektyvumas naikinant bulvių 
sausąjį puvinį. Kn.: Augalų apsaugos naujovės. Vilnius, 1985, 
p. 62. 

43. Stuogienė L., Šurkus J. Išsaugokime sveikas bulves. Tiesa, 
1985 m. liepos 12 d., Nr. 160. 

44. Stuogienė L. Ridomilo naudojimas nuo bulvių maro: 1982–
1985 m. atliktų tyrimų ataskaita. LŽMTI, Dotnuva, 1985. 37 p. 

45. Стуогене Л. Текто для защиты картофеля от гнили во 
время хранения. В кн.: Защита растений в республиках 
Прибалтики и Белоруссии. Ч. 1, Таллин, 1985, с. 237. 

46. Пятрайтене В., Стуогене Л. Влияние норм минеральных 
удобрений в севообороте на урожайность и заболеваемость 
растений. В кн.: Защита растений в республиках Прибалтики 
и Белоруссии. Ч. 1, Таллин, 1985, с. 113. 

47. Пятрайтене В., Стуогене Л. и др. Эффективность 
возрастающих норм минеральных удобрений в севообороте 
на различных по механическому составу почвах Литовской 
ССР. В кн.: Известкование и применение минеральных 
удобрений в интенсивных системах земледелия. ВАСХНИЛ 
Зап. отд., Горький, 1985, с. 84–88. 
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1986

48. Stuogienė L., Šurkus J. Bulvių ligos ir kenkėjai. Svarbesnės 
žemės ūkio augalų ligos ir kenkėjai 1985 metais ir jų prognozė 
1986 metams. Vilnius, 1986, p. 22–24. 

49. Stuogienė L. Naujų sisteminių fungicidų efektyvumas bulvių 
marui. Kn. 1986 metais užbaigtų tiriamųjų darbų trumpi 
pranešimai. Vilnius, 1986, p. 49–50. 

50. Stuogienė L. Naujų sisteminių fungicidų efektyvumas prieš 
bulvių marą: 1984–1985 m. atliktų tyrimų ataskaita. LŽMTI, 
Dotnuva, 1986. 24 p. 

51. Privalomų kovos su piktžolėmis, augalų ligomis ir kenkėjais 
priemonių instrukcija / parengė L. Stuogienė ir kt. Vilnius, 
1986. 133 p. 

52. Stuogienė L., Šurkus J., Brazauskas R. Ridomilo ir kontaktinių 
fungicidų mišinys nuo bulvių maro. Rekomendacijos žemės 
ūkiui intensyvinti 1987 metais. Vilnius, 1986, p. 23–24. 

53. Stuogienė L. Saugokime bulves nuo ligų /Apie virusines ir 
bakterines ligas/. Valstiečių laikraštis, 1986 m. liepos 29 d., 
Nr. 90. 

54. Lukošiūnienė E., Stuogienė L. Skysto mėšlo ir kietosios jo 
frakcijos efektyvumas sėjomainoje. Kn.: Efektyvus cheminių 
medžiagų ir trąšų panaudojimas. Mokslinių straipsnių rinkinys 
Nr. 54. LŽMTI, Vilnius, 1986, p. 45–52. 

55. Petraitienė V. Stuogienė L., Svirskienė A. Trąšos vidutinio 
sunkumo dirvose. Žemės ūkis, 1986, Nr. 9, p. 28–29. 

56. Исследовать пути рационального использования 
органических и минеральных удобрений, повышения 
плодородия почв и продуктивности севооборота: 
заключительный отчет за 1981–1985 г. А. Байорюнене, 
В. Багдонене, О. Алекнавичюте, З. Биретене, Г. Греймас, 
Л. Крягждайте, А. Панамаревене, А. Плясявичене, 
К. Плясявичюс, В. Пятрайтене, Е. Симанауските, 
Л. Стуогене, А. Свирскис, М. Швядайте, Г. Шидлаускас, 
Л. Трипольская. Дотнува-Академия, 1986. 60 с. 

57. Разработать технологию получения 7000–9000 кормовых 
единиц с 1 га на прифермских севооборотахживотновo
дческих комплексов при использовании максимальных 
доз навоза: заключительный отчет за 1981–1985 г. 
Е. Лукошюнене, Б. Беляускас, В. Игнотас, Р. Канапинскене, 
Е. Малишаускене, А. Плясявичене, А. Свирскис, 
Л. Стуогене. Дотнува, 1986. 31 с. 
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1987

58. Stuogienė L. Arceridas apsaugo nuo bulvių maro. Kn. 
Rekomendacijos žemės ūkiui intensyvinti 1988 metais. Vilnius, 
1987, p. 24. 

59. Suogienė L. Bulvių apsauga nuo maro. Kn.: Augalų apsaugos 
mokslas gamybai intensyvinti. Vilnius, 1987, p. 33–39. 

60. Stuogienė L., Šurkus J. Bulvių ligos ir kenkėjai. Svarbesnių 
žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų paplitimo 1987 metais 
prognozė ir priemonės jų žalingumui mažinti. Vilnius, 1987, 
p. 19–21. 

61. Stuogienė L., Zabulienė J. ir kt. Miesto nutekamųjų 
vandenų dumblo vartojimas žemės ūkio kultūroms tręšti. Kn.: 
Žemdirbystė: mokslo darbai, Nr. 38. Vilnius, 1987. 

62. Stuogienė L., Zabulienė J. ir kt. Miestų nutekamųjų vandenų 
dumblo naudojimas tręšimui. Kn.: 1987 metais užbaigtų 
tiriamųjų darbų trumpi pranešimai. Vilnius, 1987, p. 38–40. 

63. Plesevičius K., Zabulienė J., Stuogienė L. ir kt. Miestų 
nutekamųjų vandenų dumblo vartojimas žemės ūkio kultūroms 
tręšti: 1980–1986 m. vykdytų lauko, mikrolauko bandymų, 
lizimetrinių ir laboratorinių tyrimų ataskaita. Vokė, 1987. 
160 p. 

64. Stuogienė L., Petraitienė V. ir kt. Mineralinių trąšų normos ir 
santykis sėjomainoje. Kn.: Žemės dirbimas ir tręšimas. LŽMTI 
mokslinių straipsnių rinkinys, Nr. 59. Vilnius, 1987, p. 39–58. 

65. Stuogienė L. Išsaugokime sveiką bulvių sėklą. Tiesa, 1987 m. 
rugpjūčio 16 d., Nr. 189. 

66. Stuogienė L. Sandėliuojame bulves /Apie pažeistų ir ligotų 
bulvių išlaikymą sandėliuose/. Valstiečių laikraštis, 1987 m. 
rugsėjo 22 d., Nr. 114. 

1988

67. Šurkus J., Stuogienė L. Apsaugos nuo ligų ir kenkėjų sistema. 
Parankinė agronomo knyga. Vilnius, 1988, p. 46–47. 

68. Stuogienė L., Šurkus J. Bulvių ligos ir kenkėjai. Svarbesnių 
žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų paplitimo 1988 metais 
prognozė ir priemonės jų žalingumui mažinti. Vilnius, 1988, 
p. 18–21. 
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69. Stuogienė L. Bulvės mėgsta rūpestingą ranką / Rekomendacijas 
paruošė Žemdirbystės instituto ir Elmininkų bandymų stoties 
darbuotojai: Stuogienė L. ir kt. Valstiečių laikraštis, 1988 m. 
balandžio 12 d., Nr. 44. 

70. Зональные системы земледелия Литовской ССР. Подгот.: 
Адомавичюс Б. и др.; Стуогене Л. Вильнюс, 1988. 228 с. 

1989

71. Stuogienė L., Šurkus J. Bulvių ligos ir kenkėjai. Svarbesnės 
žemės ūkio augalų ligos ir kenkėjai 1988 metais ir jų prognozė 
1989 metams. Vilnius, 1989, p. 19–25. 

72. Стуогене Л. Эффективность новых комбинированных 
фунгицидов против фитофтороза картофеля. В кн.: 
Защита растений и охрана природы. Тезисы докладов 
научно-производств. конф. в республиках Прибалтики и 
Белоруссии. Ч. 2. Вильнюс, 1989, с. 98–99. 

1990

73. Stuogienė L. Bulvių puvinių plitimo laikymo metu priežastys ir 
juos stabdančios priemonės: 1983–1989 m. atliktų laboratorinių 
tyrimų ataskaita. LŽI, Dotnuva, 1990. 34 p. 

74. Stuogienė L., Mališauskienė E. ir kt. Hidrolizinio lignino 
ir mėšlo komposto efektyvumas: 1984–1989 m. Dotnuvoje 
vykdytų laukobandymų ataskaita. LŽI, 1990. 91 p. 

75. Šurkus J., Dabkevičius Z., Stuogienė L., Kavoliūnaitė I. 
Gamybiniai pesticidų bandymai: informacinis leidinys. Vilnius, 
1990. 21 p. 

1991

76. Stuogienė L., Mališauskienė E. ir kt. Hidrolizinio lignino 
ir mėšlo komposto efektyvumas. Kn.: Rekomendacijos 
augalininkystei intensyvinti 1992 metais. LŽI, Vilnius, 1991, 
p. 4 0–41. 

77. Stuogienė L., Mališauskienė E. ir kiti. Hidrolizinio lignino 
ir mėšlo komposto efektyvumas. Kn.: 1990 metais užbaigtų 
tiriamųjų darbų trumpi pranešimai. Vilnius, 1991, p. 22–25. 



20

Dr. Liucija Stuogienė. Tarp mokslo ir kultūros

78. Banevičienė Z., Stuogienė L., Smulkienė B. Žieminių kviečių 
auginimo technologijos supaprastinimo galimybės: 1987–1989 m. 
Dotnuvoje atliktų lauko bandymų ataskaita. LŽI, 1991. 31 p. 

1992

79. Šurkus J., Stuogienė L. Bulvių ligos ir kenkėjai. Svarbesnės 
žemės ūkio augalų ligos ir kenkėjai 1991 metais ir jų prognozė 
1992 metams. Vilnius, 1992, p. 26–30. 

80. Šurkus J., Stuogienė L. Bulvių ligos, kenkėjai ir apsaugos 
priemonės. Augalų apsauga ūkininkams. Vilnius, 1992, p. 42–48. 

81. Prževodskytė J., Stuogienė L. Naujų fungicidų efektyvumas 
bulvių beicavime. Kn.: Rekomendacijos augalininkystei 
intensyvinti 1992 metais. LŽI, Vilnius, 1991, p. 55–56. 

82. Banevičienė Z., Stuogienė L. ir kt. Žieminių kviečių auginimo 
technologijos supaprastinimo galimybės. Kn.: 1991 metais 
užbaigtų tiriamųjų darbų trumpi pranešimai. LŽI, Vilnius, 1992, 
p. 78–80. 

1993

83. Šurkus J., Stuogienė L. Bulvių ligos ir kenkėjai. Svarbesnės 
žemės ūkio augalų ligos ir kenkėjai 1992 metais ir jų prognozė 
1993 metams. Vilnius, 1993, p. 20–23. 

84. Stuogienė L., Šurkus J. Ligos, kenkėjai ir apsaugos priemonės. 
Augalų apsauga. LŽI, Vilnius, 1993, p. 54–64. 

85. Stuogienė L. Oksadiksilo ir jų mišinių su kontaktiniais 
fungicidais efektyvumas prieš bulvių marą: 1987–1991 metais 
darytų tyrimų ataskaita. LŽI, 1993. 29 p. 

86. Stuogienė L. Veislinių bulvių superelito grunto kontrolės 
tyrimai: 1989–1991 m. Lietuvos žemdirbystės institute darytų 
tyrimų ataskaita. Dotnuva, 1993. 40 p. 

1994

87. Šurkus J., Stuogienė L. Agrotechninės ir profilaktinės bulvių 
apsaugos priemonės. Atmintinė ūkininkui apie tręšimą ir augalų 
apsaugą. LŽI, 1994, p. 133–141. 
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88. Stuogienė L. Aviksilas, vitaksilas ir oksichroma – bulvėms nuo 
maro apsaugoti. Rekomendacijos augalininkystei intensyvinti. 
LŽI, 1994, p. 31–32. 

89. Banevičienė Z., Stuogienė L., Smulkienė B. Žieminių kviečių 
auginimo technologijos supaprastinimas. Rekomendacijos 
augalininkystei intensyvinti. LŽI, 1994, p. 6–8. 

90. Stuogienė L. Bulvių ligos. Atmintinė ūkininkui apie tręšimą ir 
augalų apsaugą. LŽI, 1994, p. 125–131. 

91. Šurkus J., Bareišis R., Stuogienė L. Bulvių sėklos stimuliavimas 
elektros lauku, cheminėmis priemonėmis bei jų deriniais. 
Augalų apsauga: mokslinių straipsnių rinkinys Nr. 74. LŽI, 
1994, p. 135–151. 

92. Stuogienė L. Linų kenkėjai ir ligos. Svarbesnės žemės ūkio 
augalų ligos ir kenkėjai 1993 metais ir jų prognozė 1994 metams. 
LŽI, 1994, p. 29–30. 

93. Stuogienė L. Nauji sisteminiai fungicidai nuo maro. Augalų 
apsauga: mokslinių straipsnių rinkinys Nr. 75. LŽI, 1994, 
p. 87–93. 

94. Stuogienė L. Naujų kombinuotų sisteminių fungicidų 
naudojimo bulvėse nuo maro tyrimai: 1990, 1991, 1993 m. 
Augalų apsaugos skyriuje darytų lauko ir laboratorinių tyrimų 
ataskaita. LŽI, 1994. 17 p. 

95. Stuogienė L. Mūsų „antroji duona“. Kėdainių garsas. 1994 m. 
spalio 1 d., p. 4. 

1995

96. Stuogienė L. Bulvių puvinių plitimo laikymo metu priežastys 
ir jį stabdančios priemonės. Žemdirbystė: Lietuvos žemdirbystės 
instituto mokslo darbai. 1995, t. 45, p. 105–113. 

97. Stuogienė L. Oksadiksilo ir jo mišinių su kontaktiniais 
fungicidais efektyvumas nuo bulvių maro. Žemdirbystė: Lietuvos 
žemdirbystės instituto mokslo darbai. 1995, t. 45, p. 114–120. 

98. Stuogienė L. Veislinių bulvių superelito grunto kontrolės 
tyrimai. Žemdirbystė: Lietuvos žemdirbystės instituto mokslo 
darbai. 1995, t. 45, p. 121–129. 
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99. Mališauskienė E., Mašauskienė A., Stuogienė L., Svirskienė A., 
Atlavinytė O. Hidrolizinio lignino ir mėšlo komposto 
efektyvumas. Žemdirbystė: Lietuvos žemdirbystės instituto 
mokslo darbai. 1995, t. 44, p. 91–97. 

100. Banevičienė Z., Stuogienė L. Smulkienė B. Žieminių 
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101. Stuogienė L., Šurkus J. Bulvių ligos ir kenkėjai. Svarbesnės 
žemės ūkio augalų ligos ir kenkėjai 1994 metais ir jų prognozė 
1995 metams. Vilnius, 1995, p. 17–20. 

102. Stuogienė L., Valskytė A. Bulvių maro sukėlėjo Phytophthora 
infestans (Mont.) populiacijos atsparumas fenilamidams. 
1989–1994 m. Žemdirbystės institute Augalų apsaugos skyriuje 
ir Elmininkų stotyje darytų laboratorinių tyrimų ataskaita. 
Dotnuva, 1995. 29 p. 

103. Stuogienė L. Grybinių ligų paplitimą stabdančios priemonės 
sėklinių bulvių vegetacijos ir laikymo metu: 1991–1994 m. 
darytų lauko ir laboratorinių tyrimų ataskaita. LŽI, 1995. 19 p.

1996

104. Stuogienė L., Šurkus J. Bulvių ligos ir kenkėjai. Svarbesnės 
žemės ūkio augalų ligos ir kenkėjai 1995 metais ir jų prognozė 
1996 metams. Vilnius, 1996, p. 23–27. 

105. Stuogienė L. Linų kenkėjai ir ligos. Svarbesnės žemės ūkio 
augalų ligos ir kenkėjai 1995 metais ir jų prognozė 1996 metams. 
Vilnius, 1996, p. 30–31. 

106. Stuogienė L. Naujų kombinuotų sisteminių fungicidų 
naudojimas bulvėse nuo maro. Žemdirbystė: Lietuvos 
žemdirbystės instituto mokslo darbai. 1996, t. 55, p. 113–118. 

107. Stuogienė L. Naujų preparatų sėkliniams bulvių gumbams 
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Žemdirbystės institute Augalų apsaugos skyriuje darytų lauko 
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1997

109. Stuogienė L., Šurkus J. Bulvių ligos ir kenkėjai. Svarbesnės 
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110. Stuogienė L., Valskytė A. Bulvių maro sukėlėjos Phytophthora 
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Žemdirbystė: Lietuvos žemdirbystės instituto mokso darbai, 
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111. Stuogienė L. Fungicidų Ditano ir Aviksilo mišinio su 
insekticidu Karate ir karbamidu efektyvumas purškiant nuo 
maro ir papildomai tręšiant bulves per lapus. 1996 m. darytų 
augalininkystės bandymų duomenys. LŽI, LŽŪKT, 1997, p. 66–67. 
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mečiui, pranešimai. 1997 m. rugsėjo 7–9 d. LŽI, 1997, p. 120–124. 

114. Stuogienė L. Naujų preparatų sėkliniams gumbams apdoroti 
nuo ligų efektyvumo tyrimai. Žemdirbystės instituto užbaigtų 
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Dr. Liucija Stuogienė 

„Mano gyvenimas: 
šokio žingsneliu mokslo link”

Įdomiausias, labiausiai jaudinantis susidūrimas su pasauliu ir 
jo pažinimas būna vaikystės ir paauglystės metais. O vėliau? Vėliau 
– žmogų grūdinanti skuba, kūryba, veržimasis ten, kur nepažintas 
pasaulis, ten, kur prasmingų darbų pradžia. 

Tuo, kad nuo mokyklos baigimo praėjo jau daugiau nei pusšimtis 
metų, sunku patikėti. Tik kartais vartomi albumai priverčia pagalvoti 
apie.... Apie mokytojus jau pasakyta daug, ir kažin ar įmanoma surasti 
naujų žodžių, kurių jie, paprasti žmoneliai, pasirodo, lygiai taip pat, 
kaip paprasti mirtingieji, valgę, mylėję, auginę vaikus, išgyvenę dėl 
jų sėkmių ir nesėkmių, dažnai nelygioje kovoje kovoję už savo buitį, 
nusipelnė. Šiandien juos žodžiais galime kelti į padanges, tačiau kažin ar 
jie patys to norėtų. Be to, gyvenome ir tebegyvename žemėje. Per didelę 
laiko prizmę vis dėlto galime įvertinti, ką mums davė mokykla. Išmokė 
skaityti ir rašyti? Taip. Išmokė matematikos gudrybių? Nesiginčiju 
– tai vertinga. Sužinojome Omo arba Boilio ir Gei-Liusako dėsnius 
ar daugybę istorinių įvykių datų? Labai gražu. Tačiau man didžiausia 
vertybė buvo tai, kad mokykloje mes pajutome, jog gyvenime yra ir 
neprievartinė drausmė, mokykla mums, augusiems gana asketiškoje 
aplinkoje, parodė savitvardos vertę ir išmokė jos. Tų laikų mokiniai 
buvo užgrūdinti darbo, ir ne tik intelektualinio (ar tada žinojome šio 
žodžio reikšmę?) Galbūt todėl, kad buvo sunkus ir sudėtingas laikmetis, 
mes supratome mokslo, švietimo reikšmę ne tik savo, bet ir būsimų 
kartų gyvenime. Matyt, jau niekas nesugebės paveikti mūsų nuostabios 
savitarpio draugystės, prisiminimų apie klasę, pasilinksminimus, 
krepšinio arba tinklinio varžybas, pirmuosius pasimatymus ir nedrąsius 
palydėjimus, svajones, pasivaikščiojimus „Šiaurės plentu“. 

Dar besimokydama mokykloje svajojau apie baltą gydytojos 
chalatą, tačiau greitai ir lengvai jo užsivilkti nepavyko. Tik po keliolikos 
metų galėjau pasidžiaugti, kad svajonė lyg ir išsipildė: tapau ... augalų 
ligų specialiste. Tai – taip pat gydymas. Tiesa, prieš tai teko šį tą 
nuveikti: įgyti jaunesniojo agronomo-laukininko specialybę, padirbėti 
gamyboje ir Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgyti mokslinio agronomo 
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kvalifikaciją. Tik tada, kai peržengiau Lietuvos žemdirbystės instituto 
slenkstį, atsirado tikras baltas chalatas. Juo apsivilkusi, 35 metus 
paskyriau bulvių maro problemų nagrinėjimui. „Valgydama“ bulves ir 
daktaratą apgyniau, ir docentės vardą gavau, ir su Leonu Stuogiu šeimą 
sukūrėme, ir dukters Inos susilaukėme. Tik duktė nuo bulvių nusisuko: 
ją labiau domino galintys judėti organizmai, todėl ji tapo LSMU 
Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotoja. O anūkė Neda pasirinko 
komunikacijos mokslus Vytauto Didžiojo universitete, kuriame baigė 
kūrybinių industrijų bakalauro ir žurnalistikos bei medijų industrijų 
magistro studijas. 

Joniškio mokykloje teko šokti, sportuoti. Maniau, kad su mokyklos 
baigimu pasibaigs ir liaudies šokiai, ir sportas. Tačiau taip neįvyko: 
dirbdama institute, šokau liaudies ir pramoginius šokius, dešimt metų 
vadovavau   žmonių – šokių mėgėjų – kolektyvui. Teko koncertuoti ir 
kolegoms iš Latvijos ir Estijos, Kijevo, Minsko ir Sankt-Peterburgo. 
Dalyvavome rajoninėse ir respublikinėse dainų ir šokių šventėse. 

Ilgą laiką dalyvavau ir Lietuvos žemdirbystės instituto 
profsąjungos komiteto veikloje. Sutikau daug nuostabių žmonių, 
su kuriais suorganizavome daug renginių: V. Vitkauskienę, A. Ūsą, 
V. Račkauskienę, V. Skuodaitę, J. Židonytę, I. Simonaitytę. 

Mokslo pasaulyje puikūs ryšiai siejo su mokslininkais 
V. Petraitiene, A. Masevičiene, A. Kaselyte, I. Brazauskiene, 
E. Lukošiūniene, A.Kryževičiene, J. Rumbutiene, E. Černiauskiene, 
I.Gaurilčikiene, P. Petrausku, Z. Vinicku, E. Zubriu, I. Vaznoniene, 
A. Būdvyčiu, A. Onaičiu, V. Petraičiu, E. Mališauskiene, J. Šurkumi, 
Z. Dabkevičiumi, Z. Banevičiene, A. Bučiene, J. Gailiene, L. Terechova, 
V. Mašausku ir A. Mašauskiene, R. Brazausku, A. Svirskiene ir 
A. Svirskiu, R. Semaškiene ir J. Semaška, K. Tamošiūnu, A. Bujausku, 
A. Valskyte, E. Gruzdeviene, Z. Dabužinskaite-Duchovskiene, 
A. Brazdeikyte ir kt. 

Labai dėkinga už bendradarbiavimą vertėjai D. Šidlauskienei, 
redaktorei R. Švedienei, ištikimai laborantei L. Galinaitienei ir visam 
LŽI Augalų apsaugos skyriui, kuriame ir praėjo mano gyvenimas. 

Dirbdama Žemdirbystės institute daug keliavau: aplankyta 
Šveicarija, Jugoslavija, Bulgarija, Rumunija, Gruzija, Lenkija, Švedija, 
Rusija (Maskva, Sankt-Peterburgas), Tadžikija, Uzbekija, Kazachija, 
Latvija, Estija. Daug keliauta gimtojoje Lietuvoje. 

Nesiimu vertinti pragyvento gyvenimo, tačiau dėl jo negėda. Buvo 
taip, kaip buvo. 
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Pagyvenusių žmonių tautinių šokių 
kolektyvas 1963–1974 m. 

Pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas, suburtas dar 1963 metais 
Akademijos kultūros namuose, nuėjo ilgą ir sėkmingą kelią. Turėdama 
pakankamai jaunatviškos energijos ir šokėjos patirties, pakviečiau kartu 
pašokti ir šiek tiek vyresnius žmones. Pasisekė – „susicementavo“ ir 
visą dešimtmetį šoko puikus, nuoširdus kolektyvas. Jam akomponavo 
tuometinis kultūros namų direktorius T. Dobkevičius, vėliau – 
mokytojas A. Gaurilčikas ir A. Vaitkevičius. 

Pirmieji šokėjai buvo eksperimentinio ūkio darbuotojai: 
J. Stankevičienė, O. Vaicekavičienė, S. Kadūnas, J. Paplauskas, 
B. Urbonavičius, N. Vaznonis, instituto darbuotojai: J. Tonkūnienė, 
L. Daugnorienė, E. Tarvydienė, E. Zubrys, P. Mackus, Z. Vinickas, 
A. Čepas, ir namų šeimininkės J. Pivoriūnienė bei A. Jankauskienė. 
Vėliau į kolektyvą atėjo ir kiti šokėjai: V. Būdvytienė, I. Vaznonienė, 
B.Sadauskas, M. Vitkauskienė, E. Lemkė ir kt. 

Būta visko... Kiekvieną kartą išėję į sceną stengėmės padovanoti 
žiūrovams šypseną, nuoširdumą, šokio lengvumą. Matėme žvilgančias 
žiūrovų akis, jautėme jų supratimą, nuoširdų palaikymą, net 
susižavėjimą. Mus, kolektyvo narius, siejo šiek tiek daugiau nei 
šokis. Tapome gerais draugais, galinčiais pasidalyti ir džiaugsmais, ir 
rūpesčiais. 

Šokių kolektyvas nemažai pasiekė: dalyvavome rajoninėse 
ir respublikinėse šventėse, kuriose laimėjome ne vieną prizą, 
gavome aukščiausius įvertinimus. Šokius „Klumpakojį“, „Suktinį“, 
„Aleksandrovką“, „Padegrasą“ ir kitus šokome ne tik Akademijos, 
Kėdainių, bet ir Pasvalio, Kauno, Radviliškio rajonų žemdirbiams, 
Žemdirbystės, Melioracijos ir Gyvulininkystės institutų darbuotojams. 
Akademijos pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvas koncertavo 
Tarptautinės selekcininkų ir III tarptautinės jaunimo konferencijų 
dalyviams, iškilaus selekcininko D. Rudzinsko 100-ųjų metinių 
minėjime, taip pat minint saviveiklos dešimtmetį. 

Net keletą kartų mūsų kolektyvas pasirodė per respublikinę 
televiziją, o respublikiniame choreografinių kolektyvų „Pora už 
poros-73“ konkurse Kapsuko (dabar – Marijampolės) zonoje kaimo 
kategorijoje buvome geriausi. Repertuare buvo lietuvių, lenkų liaudies 
šokiai, šokome ir senovinius balinius šokius. 
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Buvo nepaprastai svarbu, kad kultūrinę veiklą palaikė ir skatino 
nuostabūs instituto vadovai profesorius Petras Vasinauskas bei 
daktaras Antanas Būdvytis ir eksperimentinio ūkio direktorius Vaclovas 
Putvinskis. 

Akademijos senjorų klubas
Akademijos senjorų klubo įkūrimo 2002 metais iniciatorius buvo 

habil. dr. Jonas Balžekas. Nuo 2002 metų jam vadovavo dr. Elena 
Lukošiūnienė, o po jos, nuo 2009 metų – dr. Liucija Stuogienė. Klubo 
branduolys – mokslininkai. Senjorų klube yra susibūrę ir Lietuvos 
žemdirbystės institute dirbę  laborantai, technikai, Akademijos 
gimnazijos mokytojai. Tai žmonės, kurių darbais yra paremtas žemės 
ūkio mokslas, taip pat Akademijos gyvenvietės Vidurio Lietuvos 
gražiame Dotnuvos dvare kūrimas. Klubo nariai noriai bendrauja su 
jaunesniaisiais kolegomis, rašo straipsnius, knygas, skaito paskaitas. 

Akademijos senjorai ne kartą viešėjo Kauno, Vilniaus, Šiaulių, 
Panevėžio teatruose ir muziejuose, aplankė Lietuvos istorines vietas. 
Klubo nariai – nereti svečiai ir rajono mokyklose. Jose ne tik jaunimui 
pasakoja apie netolimą praeitį, bet ir sužino, kas jaunimui dabar 
labiausiai rūpi. 

Šiuo metu Akademijos senjorų klube yra 67 nariai, iš kurių 31 – 
su moksliniais laipsniais. Klubas vienija ir mokytojus bei kitų profesijų 
atstovus, į renginius įtraukiama nemaža dalis Akademijoje gyvenančių 
žmonių. 

Pradedant 2002 metais, Akademijos senjorų klubas aplankė 
daugybę žymių Kėdainių krašto ir Lietuvos vietų. Dairytasi po Kėdainių 
ledų fabriką, Kalvinų bažnyčią, pabuvota Kėdainių pramogų centre. 
Aplankytas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Miškų institutas, 
VDU Botanikos sodas, Lietuvos Respublikos Seimas, Grūto parkas, 
Punios šilas, Naisiai, Kėdainių konservų fabrikas, Molėtų observatorija, 
Kauno Prisikėlimo bažnyčia, Valdovų rūmai ir Bernardinų parkas 
Vilniuje, Karo muziejus Kaune, Paberžės muziejus, „Dotnuvos 
projektų“ gamybinė bazė, dalyvauta šventėje „Bėk žirgeli“ Anykščiuose, 
ekskursijoje į Burbiškių dvarą, Lietuvos žemės ūkio universiteto 85-
mečio minėjime, daugelyje konferencijų, vykusių LAMMC Žemdirbystės 
institute. Surengtas susitikimas su Paberžės kunigu, poetu Skaidriumi 
Kondratavičiumi, Akademijos gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniais, 
diskutuota, kas pakeis mūsų kartą. Malonių įspūdžių paliko susitikimas-
popietė su Babtų senjorais. 
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Savo darbais mūsų senjorai įrodo, kad nėra amžiaus ribų 
smalsumui, pažinimui, norui bendrauti ir kūrybai: antai dr. Apolonija 
Zimkuvienė parašė knygą apie gimtąjį Šėtos kraštą, dr. Pranas 
Rumbutis išleido 4 knygas apie Plungės krašto kaimus, mokytoja 
Teklė Balsevičienė parašė 4 knygas apie Gudžiūnus, Krakes, Ažytėnus, 
Lenčius. Dr. Zina Banevičienė sudarė labai vertingą knygą „Kultūrinė 
veikla Akademijoje“. Daug straipsnių įvairiomis temomis vietinėje ir 
respublikinėje spaudoje parašė habil. dr. Vytautas Dovydaitis. Labai 
aktyvus visuomenininkas yra profesorius Antanas Svirskis: jis – žaliųjų 
judėjimo atstovas, Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos tarybos 
narys, Kėdainių lietuvių ir švedų draugijos narys, buvęs pirmininkas, 
buvęs Akademijos seniūnaitis. Aktyvūs senjorų klubo nariai – mokslų 
daktarai Vytautas ir Audronė Mašauskai, dr. Aldona Kaselytė, a. a. 
dr. Antanas Mališauskas ir kt. 

Akademijos senjorų klubo planuose – atnaujinti ryšius su filialų 
ir bandymų stočių mokslo darbuotojais veteranais, išplėsti ryšius su 
kitais šalies senjorų klubais. 

Dr. Ina Stuogė

Mokslinių diskusijų erdvėje
Pirmieji mano prisiminimai apie Mamą susiję su šokių sale ir 

geltonu dideliu meškinu. Augau mokslininkų – šokėjų – sportininkų 
šeimoje, tuometinėje Akademijos kultūros namų salėje. Dažnai 
miegodavau ant pianino, o tas prakaito, odinių šokių batų kvapas, 
tautinė muzika mane lydėjo dar ilgus metus. Žavėjausi savo Mama, 
jos organizaciniais sugebėjimais ir nuostabiomis šeštadienio vakarais 
kepamomis bandelėmis su vyšniomis. Kaip Ji sugebėjo derinti mokslą, 
šokius, sportą, visuomeninę veiklą, paskaitų skaitymą, man dar ir 
dabar tebėra paslaptis. O meškinas? Meškiną didelį, geltoną mama 
man parvežė iš Maskvos, kur buvo kursuose. Jį pastvėrusi (buvo beveik 
lygus su manimi) išbėgau į kiemą, o čia pasitaikė bitės, kurios sugėlė 
mane. 

Augau labai demokratiškoje šeimoje, kurioje kiekvienas buvo 
svarbus, kur buvo įsiklausoma, patariama neįkyriai, buvo galima laisvai 
diskutuoti visais klausimais, daug keliaujama, skaitoma, daug dėmesio 
skiriama menui. Gerai tai ar nelabai? Nežinau. Mama ir tėtis buvo 
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visuose mano koncertuose ir spektakliuose. Namai buvo pilni labai 
įdomių žmonių, kolegų, draugų, tad kartais ir man leisdavo paklausyti 
įdomių mokslinių diskusijų, visur veždavosi kartu. Daug laiko ir vasarą, 
ir žiemą mes praleisdavome Nidoje, su mamos brolio Romano šeima: 
jo žmona, mano teta Vida, pusseserėmis Edita ir Gitana. Buvo įdomu 
klausyti tų pasikalbėjimų, kupinų ateities vizijų, konkrečių planų, 
pokalbių apie meną... Labai svarbus žmogus mūsų gyvenime buvo ir 
geriausia Mamos draugė nuo mokyklos laikų teta Janina Kupšienė 
(Kudlaitė). Mama ir Janina pradraugavo 77 savo gyvenimo metus. 
Nuostabi draugystė! 

Mama man buvo be galo svarbus žmogus. Ir pasikalbėjimams, ir 
patarimams. Mamos nuomonę gerbiau, nors ne visuomet jos klausiau, 
bet ji visada buvo man svarbi. Mama visuomet mane stebino savo 
stipriu charakteriu, tikslo siekimu, gebėjimu organizuoti ir ypatingu 
užsispyrimu, galinčiu kalnus nuversti. Mama buvo puiki kulinarė, gabi 
siuvėja, gera psichologė, labai mėgo rožes, tulpes ir levandas. Namuose 
augino didelę kolekciją orchidėjų. 

Mama labai mėgo sportą, ypač krepšinį. Pamenu, kaip kartą, kai 
dar mokiausi Akademijos vidurinėje mokykloje, sporto salėje ji paėmė 
kamuolį ir nuo pusės salės pirmu bandymu pataikė tiesiai į krepšį. Visi 
buvusieji salėje stovėjo nuščiuvę iš nuostabos. Ji puikiai grojo ir gitara, 
galėjo pagroti iš klausos bet kokią ką tik išgirstą dainą. Nepaisant to, 
Mama buvo kukli, tolerantiška, niekada specialiai nedemonstravo savo 
sugebėjimų. 

Mama atjausdavo sunkiau gyvenančius žmones, padėjo jiems, 
kuo galėjo. Draugams buvo puiki draugė, mokanti išklausyti, o jei reikia 
– paguosti, pagelbėti, pagirti. 

Jau išėjus į pensiją Mamą siejo artima draugystė su kaimynėmis 
a. a. mokyklos direktore I. Rimūniene, redaktore A. Masevičiene 
ir moksline sekretore dr. A. Kaselyte, dr. A. Kryževičiene, a. a. prof. 
V. Petraičiu. Jie drauge leisdavo laiką prie kavos aptardami skaitytas 
knygas, pamatytus spektaklius, aplankytas parodas, kitus jiems 
svarbius klausimus. Ilgą laiką Mama vadovavo Akademijos senjorų 
klubui, organizavo ekskursijas, renginius. 

Mano Mama man – gyvenimo Mokytoja, nenuilstanti patarėja, 
mano darbų vertintoja, kritikė. Puikiai prisimenu ir gyvenime 
vadovaujuosi Mamos devizu: „Niekada nepasiduok“. 
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