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VARDINIŲ SUOLIUKŲ PRISTATYMO ŠVENTĖ  
VILNIAUS UNIVERSITETO BOTANIKOS SODE KAIRĖNUOSE 

Šių metų rugsėjo 12 d. gausus bū-
rys geologų rinkosi Vilniaus universi-
teto (VU) botanikos sode Kairėnuose, 
kur vyko vardinių suoliukų pristatymo 
šventė. Tradicija nusipelniusiems ir iš-
skirtinius jubiliejus švenčiantiems geo-
logams dovanoti vardinius suoliukus 
prasidėjo dar 2019 m. Tada labai gražio-
je, lyg specialiai geologams gamtos su-
kurtoje, akmeninės sienelės apsuptoje 
aikštelėje jie pastatyti VU profesoriams 
Juozui Paškevičiui, Vytautui Juodkaziui 
bei disidentui, politiniam kaliniui doc. 
Vytautui Skuodžiui pagerbti. Šią vietą 
parinko pats prof. J. Paškevičius, pava-
dindamas ją „akmenyne“. 

Tęsiant gražią tradiciją, šiemet čia 
pastatyti dar du vardiniai suoliukai – 
akademikui prof. Algimantui Grigeliui 
ir doc. Petrui Vaitiekūnui. Kita suoliu-
kų grupė įsikūrė netoliese – už tvenki-
nio prie tako, supančio įvairiaspalvių 
jurginų jūrą. Tai dr. Vytautui Narbutui, 
habil. dr. Valentinai Karatajūtei-Tali-
maa, doc. Valentinui Kadūnui ir VU 
profesoriams Algirdui Jurgaičiui ir Kas-
tyčiui Juozui Dunduliui skirti vardiniai 

suoliukai. Jie davė pradžią lyg ir besi-
formuojančiai Geologų alėjai, kurioje 
ateityje turbūt bus pastatyta ir daugiau 
geologams pagerbti skirtų suoliukų. 

Į šventę sugužėję kolegos ir artimie-
ji džiaugėsi puikiu oru – saulėta, tiesiog 
vasariška diena, nuostabia sodo aplin-
ka, žydinčiomis gėlėmis. Po ilgo nesi-
matymo visi turėjo progą pabendrauti, 
pasidalyti prisiminimais ir pagaliau pa-
sveikinti neeilinius gimtadienius atšven-
tusius kolegas, kurie ir „atidengė“ jiems 
skirtus suoliukus – perkirpo simbolines 
juosteles. Jubiliatus pasveikino ir gražia 
geologų tradicija pasidžiaugė botanikos 
sodo mokslo darbuotoja dr. Silva Žilins-
kaitė. Norisi tikėti, kad ji bus tęsiama ir 
ateityje, o Geologų alėja pasipuoš nau-
jais vardiniais suoliukais. Galbūt ši vie-
ta taps dažna mūsų pasivaikščiojimų,  
susitikimų, švenčių erdve, kurioje svajo-
sime ir planuosime, džiaugsimės ir prisi-
minsime. Nuoširdžiai dėkojame visiems 
šventės organizatoriams ir dalyviams. 
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Vardinių suoliukų pristatymo šventės dalyviai VU botanikos sode Kairėnuose. D. Gedminaitės nuotr.


