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REDAKCIJOS LAIŠKAS

Pasiutęs Šuo ir karo nuojauta

P
Arūnas BRAZAUSKAS

rikišus nosį prie savaitraščio „Literatūra ir
menas“ gruodžio 2 d. numerio įmanoma
perskaityti tamsiame fone vos matomą viršelio antraštę: „Pilietinio karo nuojauta“. Žodis „pilietinio“ perbrauktas. Tai teikia optimizmo. Kaip ir
tai, kad antraštei parinktas smulkiausias šriftas.
Kartais smagu apžvelgti kitą profesionalą. Arūnas
Spraunius „Literatūroje ir mene“ tąkart išspausdino
rašinį „Rietenų geopolitika, barnio kultūra...“. Kažkas (gal jis pats) parinko tekstui antraštėlę-kepurėlę „kas svarbiausia (iš reklamos metafizikos)“.
Skaitome A.Spraunių: „Panašu, kad Trumpo pergalė JAV prezidento rinkimuose atpalaidavo panieką ir elitams, ir demokratinėms vertybėms pačiose
įvairiausiose planetos vietose. Neapykantos ir įniršio žodynas turi galimybių sklisti pagal stilistinį algoritmą, kurį seniausiai nubrėžė Čečėnijos lyderisoratorius Ramzanas Kadyrovas, į savo retorikos
apyvartą įtraukęs tokius posakius kaip „būrelis
niekšingų liberalų“, „puspročiai padugnės“, „bailių
šunų smarvė“, „šakalai bus nubausti“ ir taip toliau.
Feodalams išminčiais prisiduoti nėra jokio reikalo.“

Išrinktasis prezidentas renkasi kadrus kaip laidoje „Mokinys“: kalbasi akis į akį ir paskui atmeta. N.Gingrichas
gerai įvertino D.Trumpo kantrybę, pavyzdžiui, filtruojant
kandidatus į valstybės sekretoriaus postą.
Prieš tai autorius priminė: „Rojus – mandagiųjų buveinė, taip XIII a. skelbė šventasis Tomas Akvinietis, neabejotinai nenujausdamas, kokių entuziazmo
aukštumų pasieks žmonija vos po 750 metų. Regis, dabar retorikos lygyje globaliu mastu liudijame
viešosios laikysenos slinktį į priešingą pusę.“
Taigi, kas šiandien svarbiausia toje „reklamos metafizikoje“? Ar tai, kad galiūnai liovėsi mandagiai
kalbėti?
Įsigalinčią barnio kultūrą A.Spraunius sieja su pinigais: „Atsakingą turinį patraukus į kokį šeštą planą,
būtent Vladimiro Žirinovskio mentalinio tipo personažai pagrįstai didžiuojasi pasiekę tikslą, kai užvaldo publikos dėmesį ištransliavę net visiškai apgailėtinus dalykus ir išpešę sau naudos iš viešąją erdvę
„moderuojančių“ vertelgų, kurie irgi mano pasiekę
tikslą, mat arba sėkmingai „paėmė transliavusiojo
pinigus“, arba sėkmingai uždirbo išmesdami į viešumą bet kokią informaciją. Visi kaip ir laimingi.“

Kadangi mentaliteto atžvilgiu V.Žirinovskį kai kas
linkę sieti su Donaldu Trumpu, verta priminti, kad
pastarasis yra profesionalus šoumenas. Nuo 2004
m. rodomame TV žaidime „Mokinys“ („The Apprentice“) sezono laimėtojas vieniems metams
tampa vienos iš D.Trumpo kompanijų vadovu už
250 tūkst. dolerių tam kartui.
D.Trumpo nusišnekėjimus, kurie erzina pažangiąją
žmoniją, galima laikyti šoumeno įpročiais. Greta to,
kad plepa, tokios programos vedėjui tenka priimti
sprendimus. Tarp laidos dalyvių atrastas vadovas
turėtų ne vien kainuoti ketvirtį milijono, bet ir duoti
pelno D.Trumpo imperijai.
Atrodo, nesiveržiantis į valdžią įtakingas respublikonas Newtas Gingrichas, buvęs Kongreso atstovų
rūmų pirmininkas, pareiškė, kad išrinktasis prezidentas renkasi kadrus kaip laidoje „Mokinys“: kalbasi akis į akį ir paskui atmeta. N.Gingrichas gerai
įvertino D.Trumpo kantrybę, pavyzdžiui, filtruojant
kandidatus į valstybės sekretoriaus postą.
Vis dėlto vieną įspūdingą pasirinkimą D.Trumpas
jau padarė. Gynybos sekretoriumi tapo atsargos
generolas Jamesas „Pasiutęs Šuo“ Mattisas. Jūrų
pėstininkų vadas, dalyvavęs kovinėse operacijose
Afganistane ir Irake, garsėja savo aforizmais, pavyzdžiui, „Būk mandagus, profesionalus, tačiau turėk planą užmušti kiekvieną, kurį sutinki“; „Kai kurie žmonės mano, jog turite jų nekęsti, kad nušautumėte. Nemanau, kad turėtumėte. Tai tiesiog
darbas.“
Jau vien garbinga pravardė Pasiutęs Šuo (Mad
Dog), kurią ir D.Trumpas, ir pats generolas vartoja
viešai, leidžia manyti, kad kariškių mandagumas
yra kitoks. Kita vertus, gen. J.Mattiso bibliotekoje –
per septynis tūkstančius knygų. Pats jis mielai cituoja antikinius autorius, pavyzdžiui, Julijų Cezarį,
Marką Aurelijų ir skatina jūrų pėstininkus skaityti.
Net ir generolas karo lauko sąlygomis negali nesikeikti. Šiuo požiūriu Pasiutęs Šuo nemandagus
kaip nepraustaburnis R.Kadyrovas. Tačiau Pasiutęs Šuo griežtai pasisako prieš belaisvių kankinimą, o R.Kadyrovo valdose žmonės kankinami ir
žudomi. Matyt, svarbu ne vien tai, kas kaip šneka,
bet ir ką daro.
JAV gynybos šefo paskyrimas stiprina karo nuojautą tuo požiūriu, kad toks profesionalas labai tinka karo sąlygomis. Ką jam veikti Pentagone taikos
metu? ■
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EKSPRESAS

SVARBIAUSI ĮVYKIAI

TS-LKD kelia kandidatus vadovauti partijai
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininko postą pretenduos užimti Seimo nariai Laurynas Kasčiūnas ir
Paulius Saudargas. Taip nusprendė partijos Vilniaus rajono skyrius. Per šio skyriaus visuotinį
susirinkimą dabartinio pirmininko Gabrieliaus
Landsbergio kandidatūra iškelta nebuvo.
TS-LKD priminko rinkimai turėjo įvykti gegužę,
tačiau partijos pirmininkas G.Landsbergis pasiūlė juos paankstinti. Pirmasis TS-LKD pirmininko rinkimų turas vyks vasario 11–12 d., kandidatai bus siūlomi iki sausio 8 d.

Italija balsavo prieš reformas
Italijos premjeras Matteo Renzi atsistatydino po
to, kai referendume rinkėjai atmetė konstitucines pataisas. Atmesti pakeitimai vyriausybei
būtų suteikę daugiau galimybių vykdyti ekonomines pertvarkas. Priėmus referendume siūlomas Konstitucijos pataisas būtų apribotos Senato galios, daugiau jų įgautų žemesnieji parlamento rūmai. Dalį reikalų, kuriuos dabar

Kraupi lėktuvo katastrofa
sukrėtė futbolo pasaulį
Praėjusią savaitę pirmadienio vakarą maždaug 50 km nuo Kolumbijos Medeljino tarptautinio oro uosto sudužo čia leistis turėjęs iš
Bolivijos užsakomuoju reisu skrendantis keleivinis lėktuvas „British Aerospace 146“. Orlaiviu skrido 77 žmonės, iš kurių šešiems pavyko išgyventi katastrofą, dar vienas žmogus mirė ligoninėje.
Lėktuvo katastrofa itin sukrėtė pasaulio futbolo pasaulį, mat tarp žuvusiųjų – 19 Brazilijos pietuose esančio Šapeko miesto futbolo
klubo „Chapecoense“ narių, taip pat šios
komandos treneriai, klubo darbuotojai ir 20
Brazilijos sporto žurnalistų, skridusių į Kolumbijoje rengtą Pietų Amerikos taurės turnyro finalą „Copa Sudamaricana“.
Šiame antrame didžiausiame Pietų Amerikos turnyre „Chapecoense“ komanda, iki tol
nepelnydavusi didesnių pergalių ir sėkmės
skonį pajutusi tik šiemet, turėjo susirungti su
Kolumbijos „Atletico Nacional“.
Po nelaimės minėtas turnyras buvo atšauktas, o tokios futbolo legendos, kaip Pele ir
Diego Maradona, taip pat dabartinės superžvaigždės Lionelis Messi ir Cristiano Ronaldo
pastarosiomis dienomis išreiškė pagarbą žuvusiems futbolininkams. Prieš kiekvienas
praėjusią ir šią savaitę vykstančias Čempionų ir Europos lygos rungtynes žuvę „Chapecoense“ nariai pagerbiami tylos minute.
Po lėktuvo katastrofos gyvi liko trys lėktuvu
skridę futbolininkai – Helio Hermito Zampieris Neto, Alanas Ruschelis ir Jacksonas Follmannas. Išsigelbėjo ir skrydžių palydovė Xi-

mena Suarez, skrydžių technikas Erwinas
Tumiri bei žurnalistas iš Brazilijos Rafaelis
Valmorbida.
Keli futbolininkai nelaimės išvengė skrydžiui
į Kolumbiją pasirinkę kitą reisą. Vienas sportininkas dėl traumos kelionės atsisakė paskutinę minutę. Dėl skrydžio į Kolumbiją persigalvojo ir Šapeko miesto meras Luciano
Buligonas, savo sprendimą paaiškinęs „politiniais įsipareigojimais“.
Nors išsamus trumpųjų skrydžių lėktuvo
„British Aerospace 146“ katastrofos priežasčių tyrimas gali užtrukti kelis mėnesius, jau
aiškėja, kad pagrindine nelaimės priežastimi
greičiausiai tapo tai, jog baigėsi degalai, –
tokią išvadą rodo lėktuvo garso įrašai. Juose
girdisi, kad pilotas pakartotinai prašo leidimo
leistis dėl elektros gedimo ir degalų trūkumo. Prieš pat nutrūkstant garso įrašui pilotas
informuoja, kad skrenda 2,743 m aukštyje.
Tuo metu Kolumbijoje siautė smarkios liūtys,
galėjusios prisidėti prie nelaimės, o paskui
gerokai apsunkinusios gelbėtojų darbą.
Kolumbijos civilinės aviacijos saugumo vadovas Freddy Bonilla patvirtino, kad lėktuvo
įgula nepaisė tarptautinių taisyklių dėl degalų rezervo. Bolivijoje įsikūrusios užsakomųjų
skrydžių bendrovės „LaMia“ licencija praėjusį ketvirtadienį buvo sustabdyta, o vyriausybė nurodė ištirti jos veiklą. „LaMia“,
kurios specializacija – skraidinti Lotynų
Amerikos futbolo komandas, nuolat aptarnaudavo regiono vietos klubus ir nacionalines rinktines. ■

sprendžia regioninės administracijos, tvarkytų
vyriausybė. Manoma, kad premjeras M.Renzi
padarė klaidą, kai gerokai prieš referendumą
pareiškė atsistatydinsiąs, jeigu rinkėjai atmes jo
siūlymus. Opozicija pasistengė, kad kova dėl
reformų, dėl kurių būtinumo sutaria dauguma
politinių jėgų, virstų kova dėl M.Renzi vyriausybės nuvertimo. Dėl vyriausybės pasitraukimo
po referendumo Italijoje kitąmet vyks priešlaikiniai parlamento rinkimai. Nuogąstaujama, kad
daug balsų gavus M.Renzi Demokratų partijos
oponentams, Penkių žvaigždžių judėjimui ir
Šiaurės lygai, Italijoje galėtų atsirasti koalicija,
kuri inicijuotų referendumą dėl Italijos priklausomybės euro zonai. ■
6 • 2016 gruodžio 7 d.

PANAUDOTOS „BFL“, „SCANPIX“, „VEIDO“ IR ASMENINIO ARCHYVO NUOTR.

EKSPRESAS

Austrijoje gruodžio 4-ąją vykusius prezidento rinkimus laimėjo nepriklausomas kandidatas Alexanderis Van der Bellenas. Jis įveikė
kraštutiniu dešiniuoju laikomą Norbertą Hoferį. A.Van der Bellenas buvo laimėjęs rinkimus gegužę, tačiau rezultatai tada anuliuoti dėl
balsavimo tvarkos pažeidimų.

EKSPRESAS

Arkivyskupas Teofilius
Matulionis (1873–1962)
bus paskelbtas palaimintuoju. Popiežius Pranciškus gruodžio 1 d. įgaliojo
Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo
tarno arkivyskupo
T.Matulionio kankinystę. Skelbimas palaimintuoju reiškia žingsnį į pripažinimą šventuoju. Pastarąjį kartą, 1987 m., Lietuvoje
palaimintuoju buvo paskelbtas vyskupas
Jurgis Matulaitis.
Andrius Montrimas paskirtas laikinuoju „Lietuvos geležinkelių“ generaliniu direktoriumi. Geležinkelių infrastruktūros
direkcijos direktorius
A.Montrimas laikinai
pakeis dešimtmetį „Lietuvos geležinkeliams“
vadovavusį Stasį Dailydką, kurio atsistatydinimo pareiškimą valdyba patenkino.
34-erių A.Montrimas geležinkeliuose dirba
nuo 2006 m.

BLOGOS NAUJIENOS
Gintaras Steponavičius
tyrime dėl politinės korupcijos buvo apklaustas
kaip specialusis liudytojas, nors anksčiau teigė,
kad prokurorai jį apklausė
kaip liudytoją. Teisininko
išsilavinimą turintis politikas aiškino „neužfiksavęs“, kad pasirašė po specialiojo liudytojo
statusu. Toks statusas suteikiamas asmenims, kai duomenų apie jų padarytą nusikaltimą yra, bet nepakanka įtarimams pareikšti. Seimo narys G.Steponavičius sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje.
Daivą Gineikaitę bandę
pridengti medikai nubausti. Prieš metus buvusi Nacionalinės žemės
tarnybos vadovė neblaivi
sukėlė avariją ir, kaip įtariama, bandė nuslėpti
girtumą. „Lietuvos rytas“ paskelbė, kad Kauno klinikinės ligoninės gydytojas ortopedas Artūras Šulnius, tuo metu laikinai vadovavęs priėmimo, skubios pagalbos ir
traumų skyriui, prisipažino, kad liepė slaugytojai Salomėjai Skersienei slapta antrą
kartą paimti kraujo iš D.Gineikaitės, vėliau
mėginiai turėjo būti sukeisti. Gydytojui ir
slaugytojai skirtos 289 eurų administracinės baudos. ■
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3 klausimai apie siūlomą
keisti Pagalbinio apvaisinimo
įstatymą gydytojai
akušerei-ginekologei
Audronei Usonienei
– Rudenį Seimas pritarė Prezidentės
veto ir atsisakė griežtų pagalbinio
apvaisinimo procedūros ribojimų – priimtas liberalesnis Pagalbinio apvaisinimo įstatymas, kuriuo leidžiama šaldyti embrionus, neribojamas jų skaičius. Tačiau dabar svarstoma grįžti
prie konservatyvaus varianto – riboti
sukuriamų embrionų skaičių, vietoj jų
šaldyti kiaušialąstes. Kuriuo atveju
50 tūkst. nevaisingų šeimų turi didesnę tikimybę susilaukti vaikų?
– Šeimos turi daugiau galimybių taikant

kia daryti ICSI, tai – atsitiktinumo reikalas,
esama daugiau prievartos. Yra žinoma,
kad darant ICSI būna truputį didesnis gimusių naujagimių apsigimimų procentas,
nei apvaisinant natūraliai, IVF. Mažesnis
nėštumų procentas, šiek tiek didesnė apsigimimų rizika – tai yra blogybės.

liberalųjį variantą. Tai šiuolaikinis gydymo
metodas, o konservatyvusis būtų žingsnis
atgal. Mano supratimu, pamąstymai apie
gyvybę – filosofiniai, bet aš, kaip gydytoja, esu linkusi tausoti tą gyvybę, kuri jau
yra. Tai padaryti leistų liberalusis įstatymo
variantas.

supratimu, Lietuvoje yra gerokai daugiau
problemų, kurias turėtų spręsti Seimo
nariai. Po šitiek metų kovos pagaliau
buvo priimtas liberalus Pagalbinio apvaisinimo įstatymas, tai kodėl dabar, vos
atėjus, reikia jį sugadinti?
Vienintelė šalis, kurioje veikia konservatyvus pagalbinio apvaisinimo įstatymas, yra
Malta. Toks, koks dabar siūlomas Lietuvoje, 2004 m. buvo priimtas Italijoje. Tačiau
moksliškai buvo įrodyta, jog gydymo perspektyva yra blogesnė, ir Italijoje per teismus pavyko pasiekti, kad tų nuostatų
būtų atsisakyta, bet tai užtruko kelerius
metus. ■

– Kuo skiriasi procedūros?
– Taikant konservatyvųjį variantą leidžiama sukurti ne daugiau embrionų, nei bus
perkelta į gimdą. Tai reiškia, kad galima
apvaisinti tris kiaušialąstes. Vadinasi, apsivaisins arba visos trys kiaušialąstės, arba
nė viena. Jeigu neapsivaisins nė viena,
„šviežių“, ne šaldytų embrionų į gimdą
įdėti nebus galima. Likusias kiaušialąstes,
kaip suprantu, būtų galima užšaldyti.
Tvirtinama, kad esą lygiai taip pat sėkmingai galima šaldyti ir embrionus, ir
kiaušialąstes, tačiau, kad ir ką sakytų
žmonės, kurie nėra šios srities specialistai, aš, kaip žmogus, dirbantis šį darbą,
galiu pasakyti, jog šaldant kiaušialąstes
rezultatai būna blogesni, nei gaunami šaldant embrionus.
Ne visos kiaušialąstės išgyvena šaldymą,
jų skaičius lieka mažesnis, tada privaloma
daryti ICSI – intracitoplazminę spermatozoido injekciją. Tai yra mažiau natūralus
ląstelių apvaisinimo būdas, nes su šviežiomis kiaušialąstėmis galima daryti įprastą procedūrą – IVF, kai ląstelėms leidžiama apsivaisinti pačioms. Tada jos geriau
atsirenka: ir kiaušialąstės geriau atrenkamos, kurios apsivaisina, ir spermatozoidai
– tik greičiausi ir energingiausi dalyvauja
apvaisinime.
O kiaušialąstes užšaldžius ir atšildžius rei-

– Kaip gydytoja, specialistė, ar galite
įvardyti bent vieną motyvą, kodėl
dabar siūloma grįžti prie konservatyvaus varianto? Kokia praktika taikoma
užsienio šalyse?
– Manau, tai lemia Bažnyčios įtaka. Mano
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GEROS NAUJIENOS

LIETUVA

Lietuva ir Kinija: nauja dinamika
m. rugsėjo mėnesį pažymėjome Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių 25-metį.
Neatsitiktinai jubiliejiniam vokui pasirinkome krepšinio temą: kol kas šioje šalyje esame labiausiai žinomi kaip krepšinio ir trenerio Jono (Jono Kazlausko, treniravusio Kinijos nacionalinę vyrų krepšinio rinktinę per Pekino olimpines žaidynes) šalis.
Labai dažnai renginiuose, pamatę užrašą Lietuva,
kinai sako: „krepšinis, Jonas“. Dar mus žino kaip
gintaro šalį. O gintarą kinai labai mėgsta, noriai
perka ir juo puošiasi.
Šie ir praėję metai pasižymėjo ypatingu politinio
bendradarbiavimo aktyvumu. Tą iš dalies lėmė ir
naujasis 16 Vidurio bei Rytų Europos šalių ir Kinijos
formatas, papildantis ES ir Kinijos bei dvišalio bendradarbiavimo galimybes, ir Kinijos prezidento „Vienos juostos, vieno kelio“ iniciatyva, kurioje paminėtas ir Baltijos regionas. Vien per 2016 metus premjeras Algirdas Butkevičius susitiko su Kinijos premjeru Li Keqiangu dukart – Boao Azijos forume Kinijoje ir Rygos „16+Kinija“ viršūnių susitikime. Kinijoje
su oficialiais vizitais lankėsi dauguma Lietuvos ministrų, viceministrų, savivaldybių vadovų. Pasirašyta
nemažai bendradarbiavimo sutarčių ir programų.
2015 m. vasarą Lietuvoje su oficialiu vizitu lankėsi
Kinijos vicepremjeras Zhang Gaoli, 2016 m. – Kinijos Valstybės Tarybos narys Yang Jingas, viceministrų Dong Wei, Wang Wei ir provincijų vadovų vadovaujamos delegacijos.
Turime susibroliavusių miestų – Klaipėda ir Čingdao, Vilnius ir Guangdžou, Kauno rajonas ir Dziašano apskritis, Alytus ir Ningbo. Netrukus jų gretas turėtų papildyti Vilnius ir Šendženas, Rokiškis ir Charbinas, Utena ir Džiningas bei kiti. Džiaugiamės šiais
ryšiais, nes jie tikrai artina mūsų šalis.
Žengdami į 26-uosius diplomatinių santykių metus
galime pažymėti, kad sąlyčio taškų ir bendrų darbų
bei projektų randasi vis daugiau. Ir Lietuvos, ir Kinijos verslas labai domisi galimybėmis vienas kito šalyse. Šįmet atsivėrė vartai į Kinijos rinką lietuviškai
pieno produkcijai, savo eilės laukia mėsos, šienainio, medaus, grūdų, gyvų gyvulių, pašarų, pieno
pakaitalo veršeliams, papildomų žuvų rūšių ir kitų
prekių eksportas.
Žinoma, leidimų gavimas – labai svarbus, bet tik pirmas žingsnis į šią didžiulę rinką. Dar reikės ilgai ir
kantriai dirbti, kad lietuviški produktai taptų pažįstami ir populiarūs, noriai perkami. Jau dabar įprastose ar e. parduotuvėse galima rasti lietuviškų sausų
pusryčių, alaus ar vandens, putojančio vyno, duonos traškučių ir kitų produktų, tad pamažu mūsų
verslas skinasi kelią.
Vis dažniau į Lietuvą krypsta kinų investuotojų akys.
Jiems įdomūs mūsų informacinių technologijų, gyvybės mokslų ir kiti sektoriai, jie žvalgosi ir mūsų
laisvosiose ekonominėse zonose. Ambasada labai
aktyviai dirba su potencialiais investuotojais, tikimės
gana netolimoje ateityje sulaukti gražių rezultatų.
Kita vertus, galime pasidžiaugti, kad mūsų lazeriai
vis labiau skverbiasi į Kinijos rinką – „Šviesos konversija“ atidarė savo filialą Šendžene.
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Ina MARČIULIONYTĖ
Lietuvos ambasadorė
Kinijoje

Mūsų universitetai, įmonės aktyviai dalyvauja įvairiose parodose Kinijoje, pristatydami mokslinį
potencialą ir produkciją. Šįmet pirmą kartą dalyvauta Pekino tarptautinėje prekybos paslaugomis
parodoje CIFTIs, Šenženio aukštųjų technologijų
parodoje. Taip mezgami naudingi ryšiai, pristatomas Lietuvos potencialas.
Kinams labai rūpi ir mūsų logistikos, transporto galimybės, mūsų Klaipėdos uosto privalumai. Ne veltui didžiulė kinų įmonė „China Merchants Group“
įkūrė dvi savo atstovybes Lietuvoje – Vilniuje ir
Klaipėdoje. Ji turi nemažai su Lietuva ir Baltarusija
susijusių planų.
Dar viena labai svarbi sritis – turizmas. „Švari, tyra,
elegantiška“, – taip apsilankęs mūsų šalyje ją apibūdino vienos didelės kinų turizmo agentūros atstovas.
Kol kas mes kinų turistams – neatrasta žemė, bet atvykę pas mus jie būna maloniai nustebinti ir visada
rekomenduoja Lietuvą aplankyti savo draugams.
Šįmet į Lietuvą pakvietėme daug didelių kinų turizmo agentūrų atstovų, o metų gale Turizmo departamentas pradeda energingą kampaniją, skirtą Lietuvai Kinijos socialiniuose tinkluose reklamuoti – tai
pats paveikiausias būdas, tą patvirtintų kiekvienas
kinas. Kinijoje jau net trijuose universitetuose dėstoma lietuvių kalba. Kinijoje gyvenantys lietuviai irgi
dažnai pasitelkiami į pagalbą. Lietuvių bendruomenės čia labai įvairios – Šanchajuje ir Honkonge gyvena daugiausia dirbantieji tarptautinėse įmonėse,
o Pekine – studentai.
Lietuviškų pėdsakų Kinijoje galima rasti nuo gana
senų laikų: štai šiemet sukanka 420 metų nuo pirmojo lietuvio misionieriaus Kinijoje Andriaus Rudaminos gimimo. Bandome rasti būdą įamžinti jo atminimą Fudžou mieste. Charbine dar išlikę buvusios tarpukariu lietuviškos kolonijos, konsulato pėdsakų, kuriuos taip pat norisi labiau patyrinėti, įtraukti į šį darbą Lietuvos mokslo institucijas.
Šie metai – Lietuvos kultūros eksporto į Kiniją proveržio metai. Šįmet čia po trejetą ar keturiasdešimt
kartų parodyta net 19 lietuviškų spektaklių. Kaip sako kinų teatralai, „į lietuviškus spektaklius eiti tampa
madinga“. Na, o tarp Lietuvos teatralų populiari frazė: „Negi tu dar Kinijoje nebuvai?“ Tikrai žinome,
kad daug lietuviškų spektaklių bus atvežta į Kiniją ir
kitais metais.
Kinijoje viešėjo lietuvių rašytojai, muzikai, prodiuseriai, festivalių vadovai. Kinų kalba išleistos septynios
Kęstučio Kasparavičiaus knygos, autorius jas pristatė Pekino knygų mugėje ir po to dar surengė kūrybinių dirbtuvių mažiesiems skaitytojams. Po Pekino knygų mugės dėl teisės leisti lietuviškas knygas
vaikams derasi ne viena kinų leidykla.
Kauno fotografų sąjunga surengė didžiulę Lietuvos
fotografijos pristatymo parodą.
Labai svarbu tai, kad bendraujant su milžiniška antrąja pasaulio ekonomika potencialo bendram darbui atsiranda visur – žemės ūkyje, turizmo srityje,
universitetų mainų programose, medicinoje, moksle etc. Svarbiausia – suprasti, kad net būdami nedideli turime kuo kinus sudominti, nustebinti ir patraukti. ■
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Tomoko Ako: „Kinijai reformo s
Tokijo universiteto docentė, sociologė Tomoko Ako savo gyvenimą paskyrė Kinijos studijoms. Ir
kuo labiau šią šalį pažįsta, tuo, sako, sudėtingiau daryti kategoriškas išvadas. Kas vieniems
kinams būtina, kitiems gali būti pražūtinga.
Rima JANUŽYTĖ

omoko Ako Kinijoje balansuoja tarp laukiamos viešnios ir nepageidaujamo asmens.
Vieniems kinams ji miela draugė, kitiems –
viltis pakeisti socialinę nelygybę, tretiems – įtartina užsienietė, renkanti nežinia kokius duomenis
ir šniukštinėjanti ten, kur prašalaičiams nevalia.
Su Kinija docentę sieja ir asmeniniai ryšiai, ir
mokslinis susidomėjimas. Jos tyrimų laukas labai
platus: nuo socialiai pažeidžiamų žmonių padėties, užsikrėtusiųjų ŽIV, ypač tų, kurie buvo apkrėsti kraujo perpylimo metu. Ji sako ypač besidominti atskiru reiškiniu – naująja imigrantų
karta. O pastaruoju metu dalyvauja pilietinės visuomenės bei socialinės medijos tyrimų projektuose ir džiaugiasi, kad tai suteikė progą ne tik
pažinti paprastus Kinijos gyventojus, bet ir pasikalbėti su intelektualais, žmogaus teisių gynėjais, žurnalistais.

T

– Jūs Japonijos mokslininkė, kurios studijų
objektas – Kinija. Skamba gana neįprastai.
Kodėl pasirinkote šią šalį?
– Pačioje pradžioje, baigdama bakalauro studijas, žinojau tik tiek, kad magistrui noriu kažko,
kas išeina už Japonijos ribų. Visuomet labai mėgau bendrauti su žmonėmis iš kitų šalių, tad iš
pradžių net norėjau studijuoti kokią nors užsienio kalbą – ne anglų, ne japonų. Pradėjau rinktis
tarp Azijos kalbų. Esu sociologė, mano darbe yra
labai daug praktikos ir tą praktiką norėjau atlikti, pavyzdžiui, Vietname. Bet dėstytojas mane paragino imtis Kinijos. Pasakė paprastai: taip lengviau susirasi darbą po studijų. Taigi galiausiai
taip ir apsisprendžiau. Paskui pradėjau suprasti,
kiek japonai ir kinai turi panašumų. Ir skirtumų.

Kinija tik atrodo kaip viena valstybė – viena
uniforma, vienas pavadinimas. Iš tiesų Kinijos žmonės
gyvena skirtinguose pasauliuose: vienus galima
palyginti su skurdžiais Afrikos regionais, o kitus –
su turtingiausiais Europos kraštais.
– Kas vienija ir skiria kinų ir japonų tautas?
– Visų pirma mes labai panašūs išoriškai. Panašios
mūsų kalbos. Mus vienija kad ir ta pati valgymo
lazdelėmis kultūra. Keliaudama po Kiniją ir bendraudama su vietiniais, valdžios atstovams dažniausiai net nesukeliu įtarimo, kad esu užsienietė.
Bet jau tada, kai pirmaisiais studijų metais porai savaičių nuvykau į Kiniją – Pekiną, Šanchajų,
pradėjau suprasti, kad išoriškai būdami panašūs
japonai ir kinai mąsto, elgiasi labai skirtingai. Visiškai kitokia ir visuomenės struktūra. Taigi man
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darėsi vis smalsiau. Kodėl? Kodėl, būdami azijiečiai, priklausantys tai pačiai technologijų kultūrai, turime tiek skirtumų? Taip pamažu panirau į gilesnes studijas.
– Ar Kinijos visuomenės struktūra, kinų mąstymas, mentalitetas, jūsų vertinimu, turi kokių
nors privalumų, palyginti su Japonija ir japonais? Kokie yra abiejų šalių pliusai ir minusai
žvelgiant sociologės akimis?
– Pirmiausia skiriasi šalių dydis. Dėl to, kad Kinija daug didesnė nei Japonija, joje yra daugybė
tautinių mažumų. Be to, šioje didžiulėje visuomenėje yra ir didžiulė nelygybė.
Japonija labai homogeniška kultūriniu ir socialiniu požiūriu. Žinoma, Japonijoje irgi egzistuoja atotrūkis, ir jis didėja. Tačiau jis vis tiek nepaprastai mažas, palyginti su Kinija. Pavyzdžiui,
žmonės, gyvenantys Okinavoje, uždirba mažiau
nei Tokijo gyventojai, bet tas skirtumas – keli
procentai. Kinijoje skirtinguose regionuose žmonių atlyginimai skiriasi šešis septynis kartus! Ir tai
– tik skirtumų vidurkis.
Kinijoje turiu vieną labai gerą turtingą draugą
ir vieną – labai neturtingą, gyvenantį provincijoje. Jų atlyginimai skiriasi daugiau nei 20 kartų.
Tai neįtikėtina.
Pagal socialinės apsaugos sistemą – per paskaitas tai sakiau ir Lietuvos studentams – Kinija
nėra viena šalis. Joje egzistuoja daugybė sistemų.
Kinija tik atrodo kaip valstybė – viena uniforma,
vienas pavadinimas. Iš tiesų Kinijos žmonės gyvena skirtinguose pasauliuose: vienus galima palyginti su skurdžiais Afrikos regionais, o kitus –
su turtingiausiais Europos kraštais. Šie pasauliai
egzistuoja vieni šalia kitų, bet tik tiek.
– Skaitėte paskaitą Kauno Vytauto Didžiojo universiteto studentams. Ar Lietuvos jaunimui
suprantama dabartinė Kinijos situacija?
– Mane nustebino studentų klausimai – jie buvo
labai taiklūs. Ir pradedu suprasti kodėl. Lietuva
pati išgyveno okupaciją, po jos – virtinę reformų.
Manau, mintyse dauguma studentų kažkuria
prasme lygina Lietuvos istoriją su tuo, kaip šiandien gyvena Kinija. Ir šiuo požiūriu iš tikrųjų yra
nemažai bendro.
Per paskaitas kalbėjau apie Kinijos intelektualus, žmogaus teisių gynėjus, teisininkus, žurnalistus – visi jie patiria spaudimą. Pabrėžiau pilietinės visuomenės svarbą, siekiant patobulinti visuomenę. Ir man susidarė įspūdis, kad Lietuvos
jaunimas puikiai mane suprato.
– Lietuvoje labai aktuali emigracijos problema.
Ko gero, Kinijoje, kur tiek daug skurdo ir nelygybės, žmonės taip pat ieško naujų galimybių ir
galbūt tampa imigrantais savo pačių šalyje?
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– Kadangi skirtumai Kinijoje didžiuliai, daugybė
jaunų žmonių migruoja. Ir tikrai tampa imigrantais savo pačių šalyje. Žinoma, jų taip niekas
nevadina, nes juk Kinija – viena valstybė… Žmogus, gyvenantis Sičuano provincijoje, gali išvykti į
Šanchajų ir ten susirasti darbą, bet jis neturės...
pilietybės. Tokiems atvykėliams neleidžiama naudotis net viešąja biblioteka. Jų vaikams neleidžiama laikyti stojamojo egzamino į valstybinę Šanchajaus mokyklą, tad „imigrantų“ vaikai iš didmiesčių dažniausiai vyksta atgal į gimtuosius kaimus.
Neteisybės labai daug, ypač etninių kinų, gyvenančių provincijoje, atžvilgiu. Jiems neleidžiama džiaugtis „socialine gerove“, prieinama kitiems visuomenės nariams.
– Savo moksliniuose straipsniuose apie Kiniją
jūs dažnai vartojate „naujosios kartos imigrantų“ terminą. Kuo skiriasi senosios ir naujosios
kartos imigrantai?
– Senosios kartos imigrantai iš kaimo vyksta į
miestus turėdami tikslą uždirbti pinigų savo vaikams ir tėvams. Ne sau. O štai naujosios kartos
imigrantai į miestus atvyksta dėl savęs. Jie nori
patirti, ką reiškia modernus gyvenimo būdas. Jie
jau nebemoka gyventi kaimiškose vietovėse, nebemoka dirbti žemės. Dauguma jų sutartinai svajoja studijuoti geruose universitetuose. Deja,
daugeliui tai nepavyksta. Ir tada jie pradeda dirbti, dažniausiai gamyklose, bet atgal vykti nenori.
Toks elgesys labai skiriasi nuo jų vyresnių tėvų.
Uždirbtus pinigus jie išleidžia drabužiams, mobiliesiems telefonams. Jie nori džiaugtis gyvenimu.
Tačiau šie jauni žmonės, nors ir gali gyventi
miestuose tiek, kiek jiems patinka, čia neturi jokių socialinių garantijų. Jeigu suserga arba susilaukia vaikų, jie susiduria su daugybe sunkumų ir
tikrai pajunta valstybės jų atžvilgiu vykdomą diskriminaciją.
Vietos valdžia šią problemą supranta ir nori
keisti tokią sistemą, suteikiant formalią, o ne laikiną pilietybę didesniam skaičiui žmonių. Bet tai
sudėtinga, nes tokių žmonių įtraukimas į valstybinę socialinę sistemą vietos valdžiai labai daug
kainuotų.
– Ar visuomenė turi galimybę pati inicijuoti
kokius nors pokyčius? Juk tokių beteisių gyventojų didžiuosiuose Kinijos miestuose yra vis
daugiau?
– Pokyčiai iš tiesų vyksta, ypač kai kuriose eksperimentinėse vietovėse. Be to, ir centrinė valdžia
jaučia stiprėjantį vis didesnės visuomenės dalies
nepasitenkinimą esama situacija. Kai kuriose vietovėse pradedami įgyvendinti eksperimentiniai
„namų ūkių registracijos“ sistemos pokyčiai. (Kinijoje ši formaliai pilietybės suteikimo, o realiai –
gyventojų judėjimo kontrolės sistema, egzistuojanti nuo 1958 m., vadinama hukou. Ją dėl diskriminacinio pobūdžio kritikuoja tokios organizacijos, kaip Jungtinės Tautos – R.J.)
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o s – ir būtinos, ir pavojingos“

Valdžia pradeda bendradarbiauti su privačiomis ir valstybės valdomomis įmonėmis. Jos moka
dalį darbuotojų medicininio draudimo, subsidijų
jų vaikams išlaidų. Bet jeigu ekonomika sušlubuoja, šios įmonės nebegali mokėti minėtų
mokesčių, tad tiesiog užsidaro.
Dabar Kinijos ekonomika kaip tik smunka. Šį
rugsėjį lankydamasi Kinijoje savo akimis mačiau,
kad daugybė šalies gamyklų persikelia svetur. 

Tomoko Ako Kinijoje
pastebi labai daug
neteisingumo, tačiau
skubėti drastiškai keisti
senų taisyklių irgi
neragina
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 Daugiausia – į Pietryčių Azijos šalis. Valdžia tai
mato ir supranta, kad kažką reikia daryti.
– Kaip šis dabar stebimas ekonomikos lėtėjimas
apskritai veikia Kinijos visuomenę, pradedant
viduriniu sluoksniu, baigiant skurdžiausiais
gyventojais?
– Didžiausia vidurinio gyventojų sluoksnio problema – paskolos, už kurias jie nusipirko nekilnojamojo turto. Mokėti bankui kiekvieną mėnesį
dažnam tampa pernelyg sudėtinga. Žinoma, skiriasi turtingesnių ir mažiau turtingų vidurinio
sluoksnio kinų padėtis ir problemos. Antai tarp
mano draugų kinų yra keletas tokių, kurie ryžosi
parduoti butą. Vieni pardavė tą vienintelį, kiti –
vieną iš kelių turėtų. Nemaža dalis turtingesnių
kinų pastaruoju metu turėjo po kelis butus – du
ar tris, kuriuos nuomodavo. Bet dabar pasilieka
tik vieną, nes kitų nebeišgali išlaikyti.
Vis dėlto jiems ekonomikos lėtėjimas nėra
toks skausmingas. Sutikite: jei turėjai tris butus,
o dabar – tik vieną, vis tiek gali normaliai gyventi, tiesa?
Žinoma, kai kuriems jų kelia nerimą įmonių,
kuriose jie dirba, ateitis. Mat, kaip sakiau, dalis
bendrovių išsikelia iš Kinijos.

Daugybė kinų tampa imigrantais savo
pačių šalyje. Žmogui, iš Sičuano provincijos
atvykusiam dirbti į Šanchajų, neleidžiama
naudotis net viešąja biblioteka.
Neturtingiesiems kinams – kitos problemos.
Nemažai vadinamųjų imigrantų netenka darbo.
Specialistai ir geri darbuotojai nesunkiai susiranda kitą darbą, nes jų nori daugybė įmonių. Jiems
viskas bus gerai. Nekvalifikuotų darbininkų
padėtis kur kas keblesnė – tik dalis jų randa kitą
darbą. Kiti priversti grįžti į savo gimtąjį kaimą.
Beje, labai įdomi situacija: kadangi pagal mano jau minėtą namų ūkių registracijos sistemą jie
yra kaimo, o ne miesto gyventojai, grįžę namo į
kaimą jie gauna kažkiek žemės, o tai gali padėti
išgyventi. Tiesa, tos žemės parduoti jie negali,
nes ji priklauso kaimo komitetams. Nebent gautų
tokio komiteto pritarimą.
– Ar kas nors tokį pritarimą yra gavę?
– Kartais kaimo komitetas su kokiu nors nekilnojamojo turto plėtotoju pradeda įgyvendinti
naują projektą, ir gyventojams, kurie, pavyzdžiui,
iš tiesų jau seniai gyvena miestuose arba kuriems
reikia pinigų norint emigruoti, leidžiama parduoti savo gimtojo kaimo žemės dalį.
Tačiau čia yra paradoksas. Kai turi kokio nors
turto mieste, o pagal namų ūkių registracijos sistemą esi miesto gyventojas, savo turtą pardavęs
gauni visus pinigus – 100 proc. Tačiau būdamas
kaimo gyventojas (net jei kaimietis esi tik formaliai) pardavęs kaimo žemę pelnu turi dalytis su
kaimo komitetu. Ir tai visiškai teisėta. Kokią dalį
atiduosi komitetui – derybų klausimas, bet daugeliu atveju gyventojui tenka tik maža dalis šios
sumos.
Taigi situacija dvejopa: viena vertus, žemė, ku14 • 2016 gruodžio 7 d.

rią tu gauni kaime, gali tave išmaitinti. Tai savotiška išgyvenimo garantija, jei mieste neteksi darbo. Visada žinai, kad grįžęs į kaimą turėsi savo
sklypą. Bet parduoti tos žemės negali.
Ekonomikos nuosmukio laikotarpiu ši sistema
labai pasitarnauja darbo netekusiems žmonėms,
nors ir yra dažnai kritikuojama.
– Tokios sistemos, matyt, nėra jokioje kitoje
pasaulio šalyje. Bet kai kurios reformos, kaip
pati sakote, gali ir nepasiteisinti, o galbūt net
padaryti žalos milijonams?
– Mano kolegos mokslininkai dažnai pasikalba
apie tai, kad Kinija – vienintelė tokia valstybė pasaulyje daugeliu atžvilgių. Ir todėl mes neturime
jokio pavyzdžio, kad galėtume sakyti, kas bus įgyvendinus vieną ar kitą reformą, ypač – drastišką.
Pavyzdžiui, jei ekonomikos augimas toliau taip
sparčiai lėtės, žmonės, kuriems ekonomikos reformos buvo naudingos, praras pasitikėjimą ir
neberems vyriausybės politikos.
Beje, Kinijos ekonomika svarbi ne tik šios šalies gyventojams. Jos augimo sulėtėjimas gali paveikti ir kaimyninę Japoniją, kitas šalis. Kaip
mokslininkė aš kritikuoju socialinę Kinijos politiką, bet kaip Japonijos pilietė manau, kad turime
kartu sieki ekonomikos stiprinimo. Priešingu atveju nestabilumo bus vis daugiau, kaip ir socialinių problemų.
– Dar kartą paliesiu migracijos temą. Tai, kas
vyksta Europoje, šiandien vadinama migracijos
krize. O Japonija kai kurių politikų laikoma sektinu pavyzdžiu, kaip visai neįsileisti imigrantų,
mat jūsų gimtoji šalis, jei neklystu, pernai
patenkino vos dešimt tokių prašymų. Kaip jūs
pati vertinate tokią savo šalies imigracijos
politiką?
– Labai gali būti, kad taip ir buvo. Kai keliauju
po visą pasaulį, kartais pagalvoju, kad Japonija
turėtų įsileisti daugiau imigrantų. Bet kai sugrįžtu namo, man atrodo, kad tie imigrantai nesugebėtų prisitaikyti prie mūsų gyvenimo. Ši visuomenė tokia homogeniška, ji nėra pratusi prie atvykėlių. Tiesa, Japonijoje yra imigrantų iš Vietnamo, bet jie vis dar gyvena mažoje bendruomenėje, uždaroje grupėje. Net antra, trečia šių imigrantų karta vis dar nesugeba prisitaikyti.
O štai prieš kelias savaites buvau JAV, ir akivaizdu, kad ši šalis tiesiog sudaryta iš imigrantų,
jos ekonomika dėl imigrantų ir žmonių skirtumų
tik stiprėja. Netgi dalis Japonijos imigrantų iš
Vietnamo galiausiai persikėlė gyventi į JAV ir ten
jaučiasi kur kas geriau.
Be to, Japonija – ne tokia pat kaip, tarkime,
Europa. Vienas britų mokslininkas manęs paklausė: kodėl vaikai Japonijoje nesimoko korėjiečių ar kinų kalbų, juk tai jūsų kaimynai? Jis
taip paklausė, nes europiečiams įprasta kalbėti,
tarkime, anglų, danų, prancūzų – įvairiomis kalbomis. O japonai kalba tik japoniškai. Kai kurie
– dar ir angliškai, nors tokių nedaug.
Galbūt aš norėčiau, kad Japonija būtų šiek
tiek tarptautiškesnė, kad prisiimtų daugiau tarptautinės atsakomybės. Tačiau priimant daugiau
imigrantų reikia labai gerai paruošti namų darbus. Reikia apgalvoti daugybę dalykų. ■

Norintys įveisti miškus turi paskubėti
Miškas – tai gyvas organizmas, nuolat besikeičiantis ir veikiamas
aplinkos veiksnių, todėl jo gyvybingumui gerinti būtina nuolatinė
priežiūra – tuo užsiima valstybinės urėdijos ir privačių miškų
savininkai. Tačiau dabartinis Lietuvos miškingumas – vis dar nepakankamas, todėl dėl ekonominių ir aplinkosaugos priežasčių
būtina veisti naujus miškų plotus. Ūkininkams, norintiems gauti
ekonominės naudos iš nederlingų ar dirvonuojančių žemių, ar
miškų valdytojams, siekiantiems praplėsti savo miškų valdas, gera
žinia – iki šių metų gruodžio 16 d. priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės
„Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“
veiklos sritį „Miško veisimas“.

Parama – išsigelbėjimas nederlingų atgauti 100 proc. visų veisimui skirtų kiekvienam projektui atskirai, priklaužemių savininkams
išlaidų“, – sako Žemės ūkio ministerijos somai nuo veisiamų želdinių rūšinės
Klysta tie, kurie galvoja, kad pagrindinė miško vertė – jo teikiama mediena.
Miško augalija naudoja anglies dvideginį iš atmosferos ir išskiria į aplinką deguonį, kuris reikalingas organizmų
kvėpavimui, mineralų oksidacijai ir degimo reakcijoms. Kaupdami iš atmosferos gautą anglį miškai švelnina klimato kaitos pasekmes, reguliuoja vandens
lygį upėse ir ežeruose, apsaugo žemę
nuo sausros ir erozijos, valo orą, mažina
bendrą triukšmo lygį, saugo biologinę
įvairovę. Galų gale – tai vaistų pramonės
žaliavos ir uogų bei grybų šaltinis.
„Naujų miškų įveisimas – tai galimybė
nevertingiems ūkininkavimui žemės
plotams – durpynams, slėniams, smėlynams, priemolio žemėms ar pelkėms
– virsti gražiai žaliuojančia teritorija,
kuri kurtų ne tik ekologinę pridėtinę
vertę, bet ir miško savininkui atneštų
materialinės naudos iš medienos kirtimų. Šia galimybe turėtų susidomėti
žemių paveldėtojai ar turėtojai, nežinantys, ką su savo nelikvidžia ir nepelninga nuosavybe daryti. Juolab, kad iki
šių metų gruodžio 16 d. užpildžius specialią elektroninę paraišką, galima

Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Dalia Rutkauskaitė.
Pasak specialistės, šiam KPP priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 12
761 207 Eur paramos lėšų, tačiau susidomėjusius tokia galimybe ragina paskubėti, mat iki paraiškų priėmimo
pabaigos liko tik mėnuo.

Paramos sąlygos
Paramos gali prašyti juridiniai ir ne
jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai
asmenys, kuriems žemė, planuojama
apželdinti mišku, priklauso nuosavybės
teise, ir savivaldybės, kurios tokią žemę
valdo patikėjimo teise. Tačiau miško
veisimo finansavimas – dvejopas.
„Pagal priemonę mokamos dviejų rūšių
išmokos: vienkartinė miško įveisimo
išmoka ir kasmetinė miško priežiūros,
apsaugos bei ugdymo išmoka (12 metų
mokama kasmetinė kompensacinė
išmoka). Miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško
priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo –
už veisiamo miško plotą. Miško įveisimo išmokų dydžiai apskaičiuojami

sudėties: daugiausia mokama už bekočių ir paprastųjų ąžuolų bei paprastojo buko miškų veisimą – 3 140 Eur už 1
ha, paprastajam uosiui įveisti skiriama 2
491 Eur už 1 ha parama, mažiausiai –
988 Eur už ha – skiriama eglių miško
įveisimui. Atkuriant medžių rūšimis,
nenurodytomis priemonės reikalavimų
lentelėje, taikoma mažiausia miško atkūrimo išmoka – 988 Eur už ha.
Pasak jos, parama neskiriama kalėdiniams medeliams auginti, greitai augančių medžių želdiniams, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra ne ilgesnis
nei 8 metai, veisti, taip pat želdiniams,
kurie skirti energijai gaminti. Parama
neskiriama ir iškirstam miškui atsodinti. Savaime mišku apaugusiems plotams
miško įveisimo išmoka nemokama, o
miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo
išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis
amžius yra iki 5 metų.
Pildantys paraišką turėtų atkreipti
dėmesį, kad, jeigu želiančio miško plote
tikslinių medžių rūšių tankis nepakankamas, jie auga netolygiai, padrikai
ir plotą reikia papildomai želdinti, apskaičiuota miško įveisimo išmoka už tą
medžių rūšį bus mažinama proporcingai tos rūšies savaiminukų skaičiui hektare. Žuvus miškui dėl nenumatytų
aplinkybių, paramos mokėjimas yra nutraukiamas, o išmokėta parama nėra
susigrąžinama.
Daugiau informacijos bei paraiškos forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos
ir Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt,
www.nma.lt).
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Socialdemokratai – įtarimų kor u
Saga, kaip tarp beveik 22 tūkst. savo narių socialdemokratai ilgai negalėjo rasti vieno kandidato į
teisingumo ministrus, kurio biografijos netemdytų istorijos apie įtartinus ryšius ir sandorius ar keista
vairavimo išgėrus epopėja, išryškino, kokia papuvusi mus valdžiusi ir vėl valdysianti partija.
Aušra LĖKA

andidato į ministrus paieškos ir apskritai per
pastarąsias savaites socialdemokratus vienas
po kito krečiantys neskaidrumo skandalai atskleidžia ne tik šios partijos pakrikimą pralaimėjus
rinkimus, bet ir giluminį sugedimą.

K

Ydingos teisingumo etalono paieškos
Ironiška, kad socialdemokratai susimovė siūlydami būtent teisingumo – tos srities, kurioje įstatymų
laikymasis turėtų būti etaloninis, – ministrą.
Pirmas dublis: Darius Petrošius pats pasitraukė
po to, kai Valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narys Povilas Urbšys priminė apie anksčiau viešai skelbtus įtarimus dėl jo galimų ryšių su nusikalstamo pasaulio atstovu ir kontroversiškos žemės pirkimo istorijos.
Tačiau D.Petrošius praėjusią kadenciją buvo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto
narys, Kriminalinės žvalgybos parlamentinės komisijos pirmininkas, vadinasi, tikrintas pertikrintas
specialiųjų tarnybų (norisi tikėti, kad jos savo darbą
atliko atidžiai), turėjo leidimą dirbti su itin slapta informacija. Tad kai kurie politinio gyvenimo analitikai suabejojo, ar politikui, jei jis ir jo partija neabejoja esantys tiesūs, reikia trauktis. Juk taip galima iš
posto pašalinti beveik kiekvieną.

Kaip galėjo nutikti, kad neblaivus vairuojant sugautas,
o dar ir galbūt bandęs išsisukti politikas nebuvo
svarstomas partijos Etikos ir procedūrų komisijoje?
Nes jis pats – šios komisijos narys.
Tačiau žodelis „beveik“ čia labai svarbus: kažin
ar tokių kaip D.Petrošiui pavojų galėtų kilti būsimam socialinės apsaugos ir darbo ministrui Linui
Kukuraičiui ar daugeliui kitų į Vyriausybę LVŽS pasiūlytų žmonių? Antra vertus, tokios politinės etikos
taisyklės: kilus įtarimų – pasitraukti, kad nekenktum
visai partijai, ir toliau įrodinėti savo teisumą.
Antru dubliu per savo ydingą įpratimą nepaisyti
politinės kultūros socialdemokratai į tikrai nepatogią
padėtį pastatė savo partietį Julių Sabatauską. Kaip
pratę, nederinę ne tik su premjeru ir valdančiosios
koalicijos partneriais, bet net ir iki sprendimo savo
partijos prezidiume, kai kurie socialdemokratai
paskelbė, kad partija į ministrus siūlo J.Sabatauską.
Jei ne šis socialdemokratų nenoras laikytis Konstitucijos (o joje aiškiai pasakyta: „Ministrus skiria ir
atleidžia Ministro Pirmininko teikimu Respublikos
Prezidentas“), ši Vyriausybė būtų buvusi unikali pavyzdingu procedūrų laikymusi. Saulius Skvernelis vis
pabrėždavo, jog ją formuojantys asmenys pirma randa konsensusą dėl personalijų, o tik tada jas paskelbia, kad atkritusių kandidatų vardai be reikalo nebūtų tąsomi viešojoje erdvėje. Tačiau socialdemokratai savo įprastomis manieromis unikalumą sugadino.
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Žinoma, koalicijos partnerių teisė – parinkti jiems
skirtos ministerijos vadovą, bet ji ne absoliuti: pagal
Konstituciją jis turi tikti ir premjerui, ir prezidentui.
Trečias dublis dar kartą atskleidė socialdemokratų įprotį užglaistyti ar net bandyti nuslėpti savo bendražygių nuodėmes. Julius Pagojus įeis į Lietuvos politikos istoriją kaip trumpaamžiškiausias paskirtasis
ministras: jo „karjera“ truko vos vieną dieną. Socialdemokratų viršūnės dievažijasi nežinoję buvusio teisingumo viceministro promilių epopėjos, kurią nuslėpė jo buvęs vadovas ligšiolinis teisingumo ministras, įtakingas socialdemokratas Juozas Bernatonis.
Tačiau kaip galėjo nutikti, kad neblaivus vairuojant sugautas, o dar ir galbūt bandęs išsisukti politikas nebuvo svarstomas partijos Etikos ir procedūrų
komisijoje? Kodėl ministras nekėlė klausimo, ar po
tokio fakto jis gali toliau eiti viceministro pareigas?
Na, į pirmą klausimą atsakyti lengva: juk pats
J.Pagojus – socialdemokratų etikos sargų komisijoje. Pats nuslėpęs savo pražangą, jis toliau drįso būti
kitų moralės vertintoju.
Visą savaitę – korupcijos purvyne
Teisingumo ministro paieškos – ne vienintelis socialdemokratų pastarosios savaitės fiasko. Per kelias
dienas viešumon iškilo dar dvi socialdemokratų galimos korupcijos istorijos.
Po STT ikiteisminio tyrimo dėl galimos korupcijos viešuosiuose pirkimuose, siekiant asmeninį namą statyti už viešuosius pinigus, įkliuvo Kauno rajono socialdemokratai: savivaldybės administracijos
direktorius Ričardas Pudževelis ir vicemeras Kęstutis Povilaitis. Specialiuoju liudytoju apklaustas ir
meras Valerijus Makūnas. Visų trijų narystė Socialdemokratų partijoje suspenduota.
Dar painesnė socialdemokratų linija praėjusią
savaitę BNS paviešintoje „Lietuvos geležinkelių“
dosnumo istorijoje. Atskleisti keisti sutapimai: išskirtinio „Lietuvos geležinkelių“ dėmesio sulaukė
dviejų regionų lopšeliai-darželiai ir sporto mokyklos: Vilkaviškio, kur jau dešimtmetį vienmandatėje
apygardoje kandidatuoja socialdemokratų pirmininkas Algirdas Butkevičius, ir Mažeikių, kurių savivaldybės tarybos narys yra ligšiolinio premjero patarėjas susisiekimo klausimais Darius Jarmantavičius.
Stabiliai remta ir su ligšioliniu susisiekimo viceministru, „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininku
„darbiečiu“ Sauliumi Girdausku susijusi įstaiga.
Be to, paviešinta, kad „Lietuvos geležinkeliai“
per savo antrinę įmonę Vilniaus lokomotyvų remonto depą be konkurso iš Rusijos bendrovės „Transmashholding“ pirko lokomotyvus.
Penktadienį „Lietuvos geležinkelių“ vadovas
Stasys Dailydka pareiškė atsistatydinąs. Gal pagaliau Lietuvoje tikrai atsirado viltis, kad su neskaidrumu nebus taikstomasi ir tam nebus parsiduodama? Juk „Lietuvos geležinkeliai“ metų metais su-
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r upcija ir savų dangstymo liūne

„BFL“ NUOTR.

J.Pagojus įeis į Lietuvos
politikos istoriją kaip
trumpaamžiškiausias
paskirtasis ministras:
jo „karjera“ truko vos
vieną dieną

laukdavo kritikos dėl savo abejotinų sandorių ir
sprendimų, bet dešimtmetį bendrovei vadovavusiam S.Dailydkai tai buvo nė motais.
2008 m. susisiekimo ministru tapęs liberalas Eligijus Masiulis buvo užsimojęs suvaldyti valstybę
valstybėje, kaip „Lietuvos geležinkelius“ yra pavadinusi Dalia Grybauskaitė. Bet netrukus liberalų ministrui ši bendrovė stebuklingai ėmė patikti.
2008–2012 m. premjeras Andrius Kubilius taip pat
bandė šią bendrovę priversti dirbti pagal valstybės
valdomos įmonės principus ir mokėti valstybei nustatytus dividendus. Bet „Lietuvos geležinkeliai“ savo
valstybėje elgėsi pagal savo taisykles ir net krizės
įkarštyje pasiskirdavo sau solidžias premijas.
„Lietuvos geležinkeliai“ kritikos sulaukdavo ne
tik iš Lietuvos vadovų, bet ir iš Europos Komisijos –
ir dėl „Rail Baltica“ įgyvendinimo vilkinimo, ir dėl
savavališkai išardytų bėgių į Latviją, dėl ko Lietuvai
gresia dešimčių milijonų eurų bauda ir pašlijusi reputacija.
Viešųjų pirkimų tarnyba šiemet taip pat nurodė
„Lietuvos geležinkeliams“ nutraukti porą konkursų,
įtariant, kad jų sąlygos pritaikytos vienam konkrečiam pardavėjui.
Kritikos dėl skaidrumo stygiaus būta nuolat, bet
valstybės įmonę valdančios Susisiekimo ministerijos
vadovai ją gynė. Juk ne veltui „Lietuvos geležinkeliai“
buvo vadinami socialdemokratų darbo birža ir lesyklėle. Bet valdžia keičiasi.
Auksinės šakutės, Vijūnėlės dvarai,
nemokami SPA malonumai
Socialdemokratus skandalai drebino visą kadenciją, tik kol jie turėjo valdžią, savus dangstė ir gynė iš
paskutiniųjų.

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas nepasitraukė iš posto po vadinamojo auksinių šakučių
skandalo, paaiškėjus, kad per viešuosius pirkimus ne
už kokią karinę amuniciją, o net už paprastus stalo
įrankius mokama kaip už auksinius. Tai nebuvo pirmas kartas, kai Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipė dėmesį į šią ministeriją, tačiau išvadų nebuvo daroma.
Pernai atskleistas skandalas Druskininkuose: savivaldybei priklausantis „Aqua“ sveikatingumo ir
poilsio centras, kuriame dirbo daug savivaldybės vadovų šeimos narių, nemokamai lepino valdžios
žmones.
Netrukus Druskininkuose kilo dar vienas – vadinamasis Vijūnėlės dvaro skandalas, kai ne tik savivaldybės vadovai, bet ir ministrai, Vyriausybės aparato darbuotojai vykdė „zadanijas“, gindami ne viešąjį, o privačius interesus. Bet nuo ministrų ir valdininkų galvos nenukrito nė vienas plaukas.
Skandalai ir skandaliukai dėl kokio socialdemokratų ministro namo, kieno žento ar patarėjos namo
stogo, kurio dengimu rūpinasi socialdemokratas
meras, ar dėl ministrės pasiskraidymo privačios bendrovės, dalyvaujančios ministerijos skelbiamuose
viešuosiuose konkursuose, lėktuvu netilo visą kadenciją, ir neatrodo, kad socialdemokratai imtųsi
daryti išvadas.
Kažin ar guodžia, kad skandaluose klimpo ir jų
koalicijos partneriai „darbiečiai“, ir „tvarkiečiai“, ir
opozicijoje buvę liberalai.
2008–2012 m. kadencijoje valdantieji irgi neapsiėjo be korupcijos skandalų: Dainiui Kreiviui net teko atsistatydinti paaiškėjus, kad ES pinigus jis dalijo
ir savo šeimos narių bendrovėms.
Partijos skirtingos, bet korupcija lipo prie visų.
Bent jau kol kas buvo taip. ■
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VERSLAS

Investicijos į transporto sektorių s
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Naujos 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų
investicijų kryptys transporto
srityje – ekologijos
skatinimas bei eismo saugos
didinimas
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ransporto priemonių gausėjimo priežastys
yra nekokybiškas ir atgyvenęs miestų viešasis transportas bei nepakankamas efektyvių miesto eismo srautų valdymo priemonių
kiekis. Būtent dėl to 2014–2020 m. planuojama
investuoti ir vykdyti projektus, kuriais miestų
gatvės bus pritaikytos viešojo transporto poreikiams, rekonstruojami bei plėtojami dviračių ir/
ar pėsčiųjų takai ir dviračių juostos. Numatytas
viešojo transporto paslaugų ir įrangos žmonėms
su specialiaisiais poreikiais diegimas, taip pat
intelektinių transporto sistemų diegimas, didinant viešojo transporto sistemos efektyvumą ir
darnų judumą. Planuojama ir elektromobilių
įkrovos prieigų tinklo plėtra.
Vienas iš 2014–2020 m. laikotarpio investavimo prioritetų – perėjimo prie mažai anglies
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų
visuose ekonomikos sektoriuose rėmimas, kuriam įgyvendinti išsikeltas uždavinys – skatinant darnų judumą plėtoti aplinką tausojantį
transportą. Veiklos, į kurias bus investuojama
2014–2020 m., apima darnaus judumo planų parengimą ir juose numatytų priemonių įgyvendinimą Lietuvos miestų bei rajonų savivaldybėse;
aplinkai palankių vietinio susisiekimo (miesto
ir priemiestinio) viešojo transporto priemonių
įsigijimą; pėsčiųjų ir dviračių takų plėtrą, elektromobilių įkrovos prieigų tinklo plėtrą; tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų, vietinio
susisiekimo keleivinių traukinių ir reguliaraus
susisiekimo laivų bei keltų pritaikymą specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir aprūpinimą
dviračių laikymo/pervežimo įranga.
Svarbu paskatinti miestų savivaldybes analizuoti, nustatyti ir spręsti miestų transporto problemas. Dėl kokybiškų darnaus judumo planų
būtų koordinuojama transporto infrastruktūros
plėtra, didinamas judumo efektyvumas, siekiant
mažinti asmeninių automobilių naudojimą ir jų
skaičių, dėl to šių planų parengimui ir juose numatytų priemonių diegimui skirta apie 30 mln.
eurų iš Europos regioninės plėtros fondo.
Kitas iššūkis – pasiūlyti gyventojams šiuolaikišką, patogią ir patrauklią keleivių vežimo viešuoju transportu paslaugą, siekiant atnaujinti
bei papildyti šalies miestų ir priemiestinio viešojo transporto autobusų parkus apie 120 ekologiškų transporto priemonių, kurioms skirta
apie 43 mln. eurų Sanglaudos fondo lėšų.
Dviračiai galėtų tapti puikia alternatyva
automobiliams ar net viešajam transportui,
tačiau dviračių takų nepakanka, o esami nėra
saugūs, dažnai nepatogiai įrengti ir besikertantys su automobilių eismu, todėl tinkamų
dviračių takų tiesimas yra būtina priemonė.
Tik gerai išplėtota, saugia ir vientisa dviračių transportui ir pėsčiųjų eismui skirta infrastruktūra galima paskatinti gyventojus dalį
savo kasdienių kelionių vykdyti saugia, sveika ir

ekologiška transporto priemone – dviračiu arba
pėsčiomis. Tam tikslui siekiama rekonstruoti ar
naujai įrengti daugiau kaip 20 km dviračių ir/ar
pėsčiųjų takų, tam skiriant apie 8,7 mln. eurų iš
Europos regioninės plėtros fondo.
VĮ „Regitra“ duomenimis, Lietuvoje šiuo
metu užregistruota per 200 elektromobilių.
Prieš keletą metų jų buvo vos keli. Sparčiai
populiarėjantys elektromobiliai yra viena išeičių, padėsiančių skatinti ekologišką keliavimą,
tačiau šių transporto priemonių skaičiaus didėjimui ir naudojimui kelią užkerta neišplėtota
elektromobilių įkrovos prieigų infrastruktūra.
Ilgą laiką Lietuvos sostinėje buvo vos viena vieša elektromobilių įkrovos prieiga. Vėliau naujas
prieigas pradėjo rengti ir verslo atstovai – tapo
populiaru, kad naujai atidaromi prekybos centrai būsimiems klientams įrengia nemokamo
naudojimosi elektromobilių įkrovos prieigas.
2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu numatyta dalį ES fondų investicijų skirti elektromobilių įkrovos prieigoms įrengti, plėtojant viešosios
infrastruktūros tinklą. Nors kelyje Vilnius–
Kaunas ties Vieviu ir Elektrėnais Lietuvos automobilių kelių direkcija yra įrengusi ir suteikia
galimybę greitai bei nemokamai įkrauti elektromobilių akumuliatorius, tačiau to nepakanka,
todėl jau 2017 m. planuojama įrengti 10 greito
elektromobilių įkrovimo stotelių magistraliniame kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir kelyje A2 Vilnius–Panevėžys. Vėliau planuojama
įrengti 7 greito įkrovimo stoteles tarptautinėje
automagistralėje E67 „Via Baltica“ bei 60 įprastos galios ir greito elektromobilių įkrovimo stotelių didesniuose Lietuvos miestuose. Tikimasi,
kad tai paskatins vairuotojus rinktis ekologiškus
elektromobilius ir sudarys galimybę plačiau
jais naudotis Lietuvoje. Tam ES fondų investicijų veiksmų programoje skirta 2,9 mln. eurų
Europos regioninės plėtros fondo lėšų.
Labai svarbu numatytomis priemonėmis
(projektais) skatinti gyventojus keisti požiūrį
į keliones asmeniniais automobiliais ir daliai
kelionių rinktis viešąjį transportą, dviračius,
keliones pėsčiomis ar kombinuotus darnaus
judumo mieste sprendimus, siekiant bent 10
proc. sumažinti namų ūkių iš transporto veiklos
į atmosferą išmetamo anglies dioksido kiekį bei
4 proc. padidinti viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičių.
Eismo saugumui didinti –
dar daugiau investicijų
2014–2020 m. ES investicijos kelių transporto infrastruktūrai plėtoti ir tobulinti, kurioms
skirta 406 mln. eurų iš Sanglaudos ir Europos
regioninės plėtros fondų, bus nukreiptos į projektus, kuriais numatoma mažinti avaringumo
rodiklius Lietuvoje, t.y. tiesiant aplinkkelius,
diegiant intelektines kelių transporto eismo
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ų skatins ekologiją ir eismo saugą

saugos, saugumo, pažeidimų kontrolės, eismo
stebėjimo, informavimo ir srautų valdymo sistemas, statant užtvarus eismui nuo laukinių
gyvūnų apsaugoti, rekonstruojant sankryžas
ir geležinkelio pervažas pavojingose vietose,
įrengiant didesnio atsparumo eismo atitvarus,
žiedines sankryžas ir kt. Planuojama pasiekti,
kad žuvusių pagrindinio transporto tinklo keliuose asmenų sumažėtų daugiau kaip 15 proc.,
palyginti su 2013 m. 2015 m. žuvusiųjų keliuose
sumažėjo 9,7 proc., palyginti su 2014 m.
Geležinkelių transportui didžiausias iššūkis
yra pietų–šiaurės krypties geležinkelio linijos
infrastruktūros trūkumas. Plėtojant geležinkelį šia kryptimi bus užtikrintas jo sąveikumas su
kitais pagrindiniais transporto infrastruktūros
tinklo koridoriais. Taip pat numatyta modernizuoti esamą geležinkelių transporto infrastruktūrą, įrengiant dviejų lygių sankryžas bei viadukus pėstiesiems. Įgyvendinus šias priemones
bus išgelbėtos bent trys gyvybės per metus.
Aplinkosaugos priemonių trūkumas – taip
pat viena pagrindinių problemų visų transporto rūšių infrastruktūroje, todėl 2014–2020 m.
Lietuvos geležinkelio tinklui atnaujinti, saugumui gerinti ir neigiamam poveikiui aplinkai
mažinti iš Sanglaudos ir Europos regioninės
plėtros fondų numatyta daugiau nei 320 mln.
eurų investicijų. Numatoma tiek geležinkelių,
tiek kelių ruožuose įrengti triukšmą mažinančias sieneles, tiesti naujus miestų ir miestelių
aplinkkelius, elektrifikuoti geležinkelių tinklą,
tobulinti jūrų uosto ir oro uostų infrastruktūrą,
diegiant aplinkosaugos priemones.
Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste bus siekiama didinti eismo bendro naudojimo laivybos
kanalu saugą, užtikrinti saugią laivybą uoste,
diegti aukščiausius reikalavimus atitinkančias

aplinkosaugos priemones. Numatoma pagilinti bei praplatinti uosto akvatoriją ir sudaryti
galimybę priimti didesnės grimzlės bei talpos
Baltijos jūra plaukiančius laivus. Jūrų uosto
teritorijoje planuojami krantosaugos įrenginių ir molų statybos bei rekonstravimo darbai.
Uostui modernizuoti planuojama skirti apie
94 ml. eurų Sanglaudos fondo investicijų, o vidaus vandens laivybos sąlygoms gerinti – apie
31 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo
investicijų.

Siekiama rekonstruoti ar
naujai įrengti daugiau kaip
20 km dviračių ir/ar pėsčiųjų
takų, tam skiriant apie
8,7 mln. eurų iš Europos
regioninės plėtros fondo

Europos aplinkos agentūra savo 2013 m. ataskaitoje
teigė, kad didžiausia aplinkos teršėja yra transporto
priemonė, kurios išmetami teršalai sudaro beveik 70
proc. viso oro užterštumo.
Intensyvūs pastarieji Lietuvos tarptautinių
oro uostų veiklos metai parodė, kad būtina
didinti skrydžių saugą ir aviacijos saugumą,
įrengiant tam tikslui tinkamą infrastruktūrą,
investuoti į įrangos bei skrydžių valdymo sistemų diegimą arba modernizavimą, panaudojant
naujausias technologijas. Numatyta atnaujinti
infrastruktūrą, kuri leistų sutrumpinti orlaivių
manevravimo trukmę 25 proc., taip mažinant
aviacinę taršą. Tarptautinių oro uostų aplinkosaugos ir skrydžių saugai gerinti planuojama
skirti 40 mln. eurų Sanglaudos fondo lėšų.
1,102 mlrd. eurų, arba 16 proc., – tiek iš viso
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų
programos lėšų skiriama transporto infrastruktūrai modernizuoti ir plėtoti, intelektinėms
transporto sistemoms diegti, aplinkosaugai gerinti bei eismo saugai užtikrinti.
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Tarptautinis mokinių pasiekimų
Pagaliau pasirodė tarptautinio švietimo tyrimo rezultatai, kuriais jau galima džiaugtis, o ne gėdinti mokinius bei mokytojus ar sudirbti visą švietimo sistemą. Per ketverius metus nuo praėjusio
2011 m. Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos (IEA) atlikto TIMSS tyrimo Lietuvos
ketvirtokai ir aštuntokai matematikos bei gamtos mokslų srityse padarė pažangą, be to, daugiau
mokinių įkopė į aukštesnius tarptautinių pasiekimų lygmenis.
Gabija SABALIAUSKAITĖ

P

raėjusią savaitę pristatyto TIMSS 2015 m.
tyrimo rezultatai atskleidė kelias pagrindines tendencijas ir sudarė prielaidas
manyti, kad kai kuriose srityse, dėl kurių labai
išgyvenome, gerokai pasitempėme. Pavyzdžiui,
ketvirtokai matematikos ir aštuntokai matematikos bei gamtos mokslų srityse pasirodė geriau
nei vidutiniškai jų bendraamžiai iš TIMSS dalyvavusių šalių (beje, Estija, kurios mokinių rezultatus jau įprasta matyti įvairių tyrimų suvestinių
aukštumose, nedalyvavo). Daugiau mokinių
pasiekė aukštesnius tarptautinių pasiekimų lygmenis, nors pastaraisiais metais kalta į galvą,
kad esame žemų pasiekimų šalis. Pirmą kartą
po ilgo laiko suvienodėjo mergaičių ir berniukų rezultatai, kurie visur, kur tik buvo lyginami,
ryškiai skyrėsi.
Lietuvos mokiniai, kurie, palyginti su bendraamžiais iš užsienio, beveik neturi laboratorijų, ir biologijos, chemijos, fizikos daugiausia
mokosi iš mokytojų pasakojimų, bet ne eksperimentų, demonstruoja pažangą gamtos moksluose ir pasiekia tokių rezultatų kaip laboratorijomis 100 proc. aprūpinti Vakarų mokiniai.
Lapkritį paskelbtas TIMSS tyrimas suteikia
progą atkreipti dėmesį ir į pagalbą tautinių mažumų mokykloms: ten, kur mokoma lenkų kalba, mokinių rezultatai yra kur kas prastesni nei
bendras šalies vidurkis.
TIMSS atskleistas tendencijas galima laikyti situacijos „nuotrauka“, tačiau tyrimas neatskleidžia jų priežasčių. Tam reikia antrinių
tyrimų, kuriuose Lietuva nedalyvauja, todėl
apie tai, kas lėmė vieną ar kitą rezultatą, galima
kalbėti tik kaip apie galimas prielaidas, bet ne
tikslesnius motyvus.
Gamtos mokslai, matematika – į viršų
Lietuvos ketvirtokai gamtos mokslų srityje
surinko 528 skalės taškus (15 taškų daugiau
nei 2011 m.) ir tokiu rezultatu prilygsta bendraamžiams iš Danijos, Kanados, Bulgarijos,
Čekijos, Kroatijos, Airijos, Vokietijos, Serbijos,
Australijos. Palyginimui, pirmūnai Singapūro
mokiniai surinko 590 taškų, o prasčiausiai pasirodė Kuveito ketvirtokai, surinkę 337 taškus.
Šiame sąraše Lietuva užima 20–21 vietą iš 47 šalių, statistiškai reikšmingai mus lenkia 15 šalių.
Aštuntokų gamtos mokslų rezultatas – 519
skalės taškų (8 taškais daugiau nei 2011 m.). Ir
čia pirmaujantys Singapūro mokiniai vidutiniškai surinko 597. Lietuvai šioje srityje teko 15
vieta iš 39 tyrime dalyvavusių šalių, o mūsiškių
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aštuntokų rezultatai panašūs į jų bendraamžių
Vengrijoje, Švedijoje, Naujojoje Zelandijoje ir
Australijoje.
Geriausiai 2015 m. TIMSS tyrime pasirodė
aštuntokai, pademonstravę matematikos žinias
ir gebėjimus.
„Nuo nepriklausomybės pradžios dabar aštuntokų matematikos rezultatai yra geriausi,
tokių niekada nėra buvę“, – teigia tyrimą atliekančios IEA generalinės asamblėjos narė dr.
Rita Dukynaitė.
Aštuntokų matematikos rezultatus statistiškai reikšmingai aplenkė tik devynios šalys.
Lietuvos mokiniai vidutiniškai surinko 511
taškų (10 taškų daugiau nei 2011 m.), sėkmingiausiai pasirodę Singapūro mokiniai – 621 tašką. Pagal aštuntokų matematikos pasiekimus
Lietuva užima 15–16 vietą iš 39 dalyvių šalių
ir prilygsta JAV, Anglijai, Slovėnijai, Vengrijai,
Norvegijai, Izraeliui, Australijai.
2015 m. aštuntokai pagerino matematikos
ir gamtos mokslų rezultatus, nors dar 2011 m.
tyrimas parodė, kad per ketverius metus nuo
2007 m. abiejose srityse šių mokinių rezultatai
buvo smuktelėję.
Vienintelių ketvirtokų rezultatai laikosi kaip
įkalti nuo pat 2003-iųjų. Nuo tada iki dabar atlikti jau keturi TIMSS tyrimai ir visų rezultatai
beveik tokie pat: aukščiausią pasiekimų lygmenį pasiekia vis dar tas pats dešimtadalis mokinių, minimalų – tie patys 96 proc. mokinių, ir
taip nuo 2003 m.
Pagal surinktų taškų skaičių geriausiai ketvirtokams sekasi pateikti duomenis, prasčiausiai
jiems sekasi geometrinės figūros ir matavimai.
R.Dukynaitė svarsto, kad šios ugdymo turinio
srities iškilimą lėmė daug metų matematikos
pamokoms sakyta kritika būtent dėl duomenų
pateikimo, statistikos. Todėl gali būti, kad mokytojai skyrė daugiau dėmesio šioms temoms
ir 2015 m. tyrime duomenų pateikimas (4 kl.),
statistika bei tikimybės (8 kl.) ir tapo geriausiai
mokinių įveiktomis sritimis.
TIMSS rezultatai rodo, kad ketvirtokams ir
ypač aštuntokams geriau nei vidutiniškai (pagal
bendrą surinktų taškų skaičių) sekasi matematikos taikymas, bet prastesnės nei vidutiniškai
yra jų matematikos žinios. Kadangi žinios yra
taikymo ir mąstymo pagrindas, ekspertai rekomenduoja į tokią tendenciją dėmesį atkreipti
jau dabar, nes vėlesniuose tyrimuose gali paaiškėti, kad matematikos žinios dar labiau senka.
Tyrimas rodo statistiškai reikšmingai
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mų tyrimas TIMSS: jau geriau
pagerėjusius mokinių matematikos ir gamtos
mokslų pasiekimus, tačiau apie švietimo sistemą diskutuojanti ir jos gerinimo siūlymus teikianti Lietuvos pramonininkų konfederacija
(LPK) dar neskuba vertinti pažangos ir planuoja išsamiau panagrinėti TIMSS bei šią savaitę
pasirodysiančius, kitokios metodikos penkiolikmečių pasiekimų tyrimo PISA rezultatus.
„Politikos intervencijos, kuri galėjo lemti pažangą, nematome, todėl reikia analizuoti abu tarptautinius tyrimus, – sako LPK
Švietimo, mokslo ir inovacijų skyriaus ekspertas Raimundas Balčiūnaitis – Dabar populiaru kalbėti apie STEAM centrus, tačiau šios
priemonės geriausiu atveju ims veikti 2018 m.
Žinoma, tai tendencijos, matomos pasaulyje,
bet Lietuvoje tokie centrai dar nestartavo.“
Lenkų mokyklų rezultatai prastesni
2015 m. pirmą kartą TIMSS tyrime Lietuvos
mokinių rezultatai atskirti ir pagal mokomąją
kalbą. Pasirodo, jei su 2011 m. būtų lyginami
tik lietuvių kalba besimokančių ketvirtokų ir
aštuntokų rezultatai, per ketverius metus padaryta pažanga būtų dar solidesnė.
TIMSS atskleidė, kad ir ketvirtoje, ir aštuntoje klasėje mokinių, kurie mokosi lenkų kalba, ir matematikos, ir gamtos mokslų rezultatai
daug prastesni nei šalies vidurkis, šios mokyklos pagal surinktų taškų skaičių atitrūkusios
nuo mokyklų, kuriose dėstoma rusų kalba, dar
labiau – nuo tų, kuriose mokomasi lietuviškai.
Pavyzdžiui, lenkų mokyklų ketvirtokai surinko 500 matematikos taškų, lietuvių – 536 taškus, rusų – 541 tašką. Beje, ekspertai pabrėžia,
kad rusų mokyklų matematikai visada išsiskyrė
aukšta dalykine kompetencija, o puikūs mokinių rezultatai dažnai yra vyresnio amžiaus mokytojų nuopelnas.
Iš gamtos mokslų ketvirtokai lietuviškose
mokyklose surinko 530 taškų, ten, kur dėstoma
rusų kalba, – 528, lenkų kalba – 465 taškus. Dar
didesnis aštuntokų atotrūkis: mokiniai, kurie
mokosi lietuvių kalba, surinko 522, rusų – 502,
lenkų – 453 taškus.
Ekspertai įsitikinę, kad reikia ieškoti dramatiško skirtumo priežasčių ir aiškintis, kokios pagalbos reikia tautinių mažumų mokykloms, bet
ne piktintis, jog tautinių mažumų mokyklų auklėtiniai „sugadino“ vidurkį. „Reikia atkreipti
dėmesį į tokius rezultatus ir padėti tautinių mažumų mokykloms spręsti šiuos klausimus“, –
teigia TIMSS tyrimo Lietuvoje koordinatorius
Mindaugas Stundža.
Ekspertai nelinkę vardyti priežasčių, kodėl
atsirado toks atotrūkis, nes tam nusakyti reikia
rimtų antrinių tyrimų. Kalbant hipotezėmis, viena iš priežasčių gali būti socialinė, ekonominė,
kultūrinė aplinka, kurios įtaka apskaičiuojama
vertinant mokinių pasiekimus visuose švietimo

tyrimuose. Viena vertus, mokyklos, kuriose
dėstoma rusų kalba, dažniau yra miestuose, kur
socialinė, ekonominė, kultūrinė aplinka geresnė, o štai mokyklų, kuriose ugdymas vyksta lenkų kalba, daugiau rajone, kaime, kur socialinė,
ekonominė, kultūrinė aplinka prastesnė. Kita
vertus, lietuvių mokyklų, kurių rezultatai geresni, yra ir mieste, ir kaime.
Kita prielaida – nepakankamas mokyklų
aprūpinimas, prasta mokymosi aplinka, kuriai
įtakos gali turėti ir politiniai sprendimai. LPK
atstovas primena, kad savivaldybėse, kuriose
įvairesnė gyventojų tautinė sudėtis, esama pavyzdžių, kai į lietuvių mokyklą vaikai nesutelpa, tačiau greta išlaikoma pustuštė mokykla,
kurioje dėstoma lenkiškai ar rusiškai, bet geros mokymosi sąlygos nesudaromos. „Tokiais
atvejais dėl keistų politinių sumetimų trūksta
infrastruktūros, pedagogų, mokymosi aplinka
prastėja. Ir tai lemia politikos klausimai, o ne
vaikų išsilavinimo ir jų gerovės siekis“, – apgailestauja R.Balčiūnaitis.
Ketvirtokų rezultatai
nuo 2003 m. – kaip įkalti
Pradinukus moko tas pats mokytojas, vadinasi, ir matematiką, ir gamtos mokslus ketvirtokams dėsto tas pats pedagogas. Tačiau kodėl
nuo 2003 m. ketvirtokų matematikos rezultatai
nesikeičia, o to paties mokytojo mokomų vaikų
gamtos mokslų rezultatai pagerėjo statistiškai
reikšmingai, 15 taškų?
Stasė Žabienė, Lietuvos pradinio ugdymo
mokytojų asociacijos prezidentė ir Vilniaus
„Genio“ progimnazijos mokytoja, ketvirtokų
pažangą gamtos moksluose sieja su išaugusiu
dėmesiu šių dalykų mokymui, pasikeitusiu turiniu ir naujais metodais. Pavyzdžiui, dabar ketvirtokai gali rinktis iš keturių vadovėlių, prieš
kelerius metus jų išleista du, o prieš dešimtmetį
buvo vienintelis vadovėlis. Mokytoja neabejoja, kad rezultatų davė aiški atnaujinto ugdymo
kryptis, kurios laikytasi įvairiose srityse – nuo
pedagogų kvalifikacijos kėlimo iki metodinės
medžiagos rengimo. Todėl per kelerius metus
pavyko atnaujinti pradinukų gamtos mokslų
mokymo turinį ir priemones. Atsirado daugiau
praktinių, kūrybinių užduočių, parinktų pagal
vaikų amžių, bandymų, darbo grupėse, išvykų,
parengta įvairios mokomosios medžiagos –
vaizdinės, filmukų ir kt.
O štai matematikoje tokio atnaujinimo nebuvo. Pradinukų mokytoja S.Žabienė sako, kad
matematikos mokymas daugelyje mokyklų ir vadovėlių paremtas loginiu mąstymu, tačiau tokiu
atveju mažiau ieškoma galimų sprendimo būdų.
„Negaliu kalbėti už visus, tačiau galbūt reikėtų kreipti daugiau dėmesio į praktinių įgūdžių
ugdymą, matematikos taikymą gyvenime. Be
to, dabar nemažai ketvirtokų jau naudojasi

Ir ketvirtoje, ir
aštuntoje klasėje mokinių,
kurie mokosi
lenkų kalba, ir
matematikos, ir
gamtos mokslų
rezultatai daug
prastesni nei
šalies vidurkis.
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skaičiuotuvais, o tyrimuose juk viskas „iš
galvos“. Todėl, kai nuolat leidžiama naudotis
pagalbinėmis priemonėmis, per tyrimus, kai jau
reikia „iš galvos“, pasidaro sudėtinga“, – kodėl
ketvirtokų rezultatai TIMSS matematikos pasiekimų tyrime nesikeičia daugiau kaip dešimtmetį, svarsto Pradinio ugdymo mokytojų asociacijos prezidentė.
Jos teigimu, pagal ugdymo planą pradinukams skiriamų matematikos pamokų lyg ir užtektų, tačiau pamokų turiniui trūksta nuoseklumo, pakankamai dėmesio skiriama tik pačioms
pagrindinėms temoms – sudėčiai, atimčiai, uždavinio sprendimui, o visa kita priklauso nuo
mokytojo pasirinkimo.
„Matematikos mokymas turėtų būti sistemingesnis. Dabar mokytojai patys pasirenka, ko
ir kada mokyti, nes vadovėlyje „šokinėjama“ –
geometrinės figūros, apvalieji skaičiai. Trūksta
nuoseklumo, kad vienai temai, vienam dalykui
galėtum skirti 3–4 pamokas, per kurias vaikai išmoktų, pritaikytų ir pasitikrintų žinias“, – sako
S.Žabienė.
Gamtos mokslai be laboratorijų
Ketvirtokai ir aštuntokai pagerino gamtos
mokslų rezultatus, kuriais prilygsta tokių šalių,
kaip Vokietija, Danija, Kanada ar Švedija, mokiniams. Rezultatai su Vakarų šalimis sutampa,
tačiau galimybės mokytis nė iš tolo nepanašios.
TIMSS tyrimas atskleidžia nemenką problemą,
su kuria susiduria gamtos mokslų besimokantys
Lietuvos mokiniai: tik 11 proc. aštuntokų mokosi mokyklose, kuriose yra laboratorija. Visų
TIMSS valstybių vidurkis – 85 proc. mokinių,
galinčių naudotis laboratorijomis.
Vengrijoje laboratorijomis aprūpinta 30 proc.
aštuntokų, Čilėje – 68 proc. Ketvirtose klasėse
Lietuvoje laboratorijomis gali naudotis 2 proc.
mokinių, tarptautinis vidurkis – 38 proc.
Pradinukų mokytoja S.Žabienė sako, jog
gamtos mokslų besimokantiems ketvirtokams
eksperimentai būtini ir tam, kad įsimintų, ir
tam, kad susidomėtų šiais dalykais. Ji patikina,
kad mintinai eilėraštį išmokęs vaikas atsimins
jį dvi dienas, o žinios, įgytos atliekant eksperimentą, užsilieka gerokai ilgiau. Todėl pradinukai iš namų atsineša bulvių, mokytoja prirenka

laidelių, ir taip ketvirtokai susipažįsta su elektros grandine.
Vis dėlto galimybės vaikams pabūti tikroje
laboratorijoje, pasirodo, net ir Vilniuje ribotos.
S.Žabienė pasakoja, kad su vaikais lankydavosi
vienoje iš Vilniaus universiteto laboratorijų, kai
ten dirbo vieno pradinuko mama. Dabar būtų
galima užsakyti eksperimentų pamoką, kai specialistai atvyksta į klasę, tačiau per brangu – tokia
pamoka vienam mokiniui kainuoja 3–5 eurus.
„Didesnėse mokyklose pradinių klasių mokytojos bendradarbiauja su pagrindinio, vidurinio ugdymo dalykų pedagogais, jų padedamos
naudojasi laboratorijomis, atlieka eksperimentus, tačiau pradinėse mokyklose, progimnazijose tokių galimybių nėra, – sako S.Žabienė.
– Būtų labai gerai, jei kolegijos, universitetai
bent vieną mėnesį per metus skirtų erdvės
pradinukams – ketvirtokai galėtų suvažiuoti,
pamatyti, kaip viskas atrodo iš tikrųjų. Tai jau
būtų žingsnis į priekį.“
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (EBPO) rugsėjį paskelbtoje švietimo apžvalgoje „Žvilgsnis į švietimą“ skaičiuojama, kad vidutiniškai EBPO šalyse bendrajam
ugdymui skiriama 3,7 proc. BVP, Lietuvoje –
2,7 proc.
Taigi pagal mokinių, galinčių mokykloje dirbti laboratorijoje, skaičių Lietuva yra paskutinė
TIMSS tyrime dalyvavusių šalių sąraše, tačiau
pagal tų pačių mokinių pasiekimus rikiuojamės
šalia tų šalių, kuriose laboratorijos mokiniams
pasiekiamos visu 100 proc. Tad TIMSS, kaip ir
kituose tarptautiniuose tyrimuose ar apžvalgose, Lietuvos mokiniai gali lygintis pasiekimais
su bendraamžiais iš kitų šalių, bet ne aprūpinimu ir galimybėmis tų rezultatų siekti.
R.Balčiūnaitis įsitikinęs, kad gamtos mokslams svarbu ne tik fizinė infrastruktūra, bet ir
turinys, pradedant dalyką dėstančiu mokytoju,
baigiant vadovėliais. „Kalbama apie šiuolaikines technologijas, išmaniąsias klases, kurias
įsteigę neva iškart sulauksime proveržio. LPK
akcentuoja, kad svarbiausia yra mokytojas.
Žinoma, mokantis chemijos reikia medžiagų,
priemonių, tačiau svarbesnis klausimas – turinio problemos, sistema, vadovėliai“, – komentuoja LPK atstovas.

Rezultatai pagal mokomąją kalbą
4 klasė

536

Bendras matematikos
rezultatų vidurkis

541

530

Bendras gamtos mokslų
rezultatų vidurkis

528

500

465
Lietuvių k.
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Lenkų k.

Rusų k.

550
540
530
520
510
500
490
480
470
460
450

8 klasė

522

Bendras gamtos mokslų
rezultatų vidurkis

512

Bendras matematikos
rezultatų vidurkis

515

502
470
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Lietuvių k.

Lenkų k.

Rusų k.
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Ketvirtokų gamtos mokslų rezultatai
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Lyginant Lietuvos 2015 m. rezultatus su ankstesnių metų rezultatais, šalies vidurkis apskaičiuotas naudojant tik mokinių, besimokančių
lietuvių kalba, rezultatus.
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Iš gamtos mokslų aštuntokams geriausiai sekasi biologija, prasčiausiai – fizika, ketvirtokai
daugiausiai taškų surinko iš fizinių mokslų, mažiausiai – iš Žemės mokslo (geografijos).
R.Balčiūnaičio teigimu, kaip tik dabar LPK derasi su verslininkais, mokslininkais ir ieško būdų,
kaip fizikos mokyti patraukliau, galbūt sukurti
pamainą atgyvenusiems seniems vadovėliams,
kurie mokinių nesudomina. „Vienas žinomas
tarptautinio lygio fizikos profesorius pasakojo,
kad anūkas prašė paaiškinti, kas rašoma vadovėlyje, ir pats profesorius turėjo atidžiau įsigilinti,
nes pateikimas buvo per painus ir per sudėtingas.
Todėl ir kalbame, kad reikia turinio audito, reikia
profesionalų, kurie galbūt net iš idėjinių paskatų
imtųsi sudaryti šiuolaikišką, patrauklų fizikos vadovėlį“, – sako LPK atstovas.

Dabar turėtume
orientuotis į tai,
kad kuo daugiau
vaikų pasiekų
aukštą ir aukščiausią pasiekimų lygmenis.
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Jau geriau, bet vis dar vidutiniokai
Lietuvos mokinių rezultatai naujausiame
TIMSS tyrime geresni, bet tokias temas aptariant vartojamais terminais – vis dar esame
vidutiniokai.
Naujausio tyrimo rezultatų ataskaitoje konstatuojama, kad dar gana nedidelė dalis ketvirtokų ir aštuntokų pasiekia aukščiausią tarptautinį matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų
lygmenį. Todėl rekomenduojama ugdymo procese daugiau dėmesio skirti mokinių, ypač galinčių pasieki aukščiausią ir aukštą lygmenis,
gabumams plėtoti ir gebėjimams ugdyti.
Aukščiausią matematikos pasiekimų lygmenį
nuo 2003 m. vis dar pasiekia 10 proc. ketvirtokų,
gamtos mokslų srityje į geriausią lygį iškopė 7
proc. pradinukų (2011 m. 4 proc.). Aukščiausius
matematikos pasiekimus demonstruoja 6 proc.
aštuntokų (2011 m. 5 proc.), gamtos mokslų – 8
proc. (2011 m. 6 proc.). Tačiau aukštą ir vidurinį
lygius pasiekė daugiau ketvirtokų ir aštuntokų
nei 2011 m. Prieš ketverius metus aukštą gamtos mokslų lygmenį pasiekė 29 proc. aštuntokų,
o 2015 proc. tokį rezultatą pasiekti pavyko 34
proc. mokinių. Vidutinį matematikos gebėjimų
lygmenį 4-oje ir 8-oje klasėje pasiekia 81 ir 69
proc., gamtos mokslų – 79 ir 73 proc. mokinių.
„Dabar turėtume orientuotis į tai, kad kuo
daugiau vaikų pasiekų aukštą ir aukščiausią pasiekimų lygmenis“, – sako TIMSS tyrimo koordinatorius Lietuvoje M.Stundža.
Be to, jis primena, kad yra šalių, kuriose minimalų pasiekimų lygmenį įveikia visi mokiniai,
o Lietuvoje mažiausius reikalavimus įgyvendina 92–96 proc. tyrime dalyvavusių mokinių.
IEA generalinės asamblėjos narė R.Dukynaitė
apie priežastis, kodėl daugiau mokinių pavyko
pakilti bent laipteliu aukščiau, kalba tik kaip
apie galimas prielaidas. Vis dėlto pagerėjimas
pastebėtas tose srityse, kuriose pastaraisiais metais įdėta daugiau darbo. Tai pasakytina ne tik
vertinant pasiekimų lygmenį, bet ir kalbant apie
pagerėjusius gamtos mokslų, ypač biologijos,
rezultatus, nes biologijos mokymas buvo stiprintas, bei apie sumažėjusį mergaičių ir berniukų
rezultatų atotrūkį, kurio mažinimas buvo viena
svarbiausių švietimo darbotvarkės temų.

Kaip ir dalies mokinių peršokimas į aukštesnį lygį. Kadangi norėta atsikratyti „žemų
pasiekimų šalies“ titulo, į mokytojų rengimą,
jų kvalifikacijos tobulinimą ir kitas sritis buvo
įtraukta tema, kaip ugdyti aukštesniuosius mokinių pasiekimus, kaip mokytojams pasiūlyti
skirtingesnių užduočių mokiniams. Juolab kad
vadovėliuose pateikiamos užduotys neretai yra
vieno kurpalio, o norintiesiems gilinti žinias,
ugdyti kitus gebėjimus, spręsti sudėtingesnius
dalykus reikia atrasti papildomos medžiagos.
„Ir viešojoje erdvėje buvo kalbama, kad esame žemų pasiekimų šalis, kad aukštieji mūsų
pasiekimai yra žemi. Taigi pakilo ir vidutinis,
ir aukštas, ir aukščiausias tarptautiniai pasiekimų lygmenys. Jei nuosekliai dirbti su tokiomis
užduotimis, didaktika, tai padeda“, – svarsto
R.Dukynaitė.
5 proc. aštuntokų neturi nei nuosavo
kambario, nei interneto
Mokinio rezultatai, taip pat ir galimybės pasiekti vieną ar kitą pasiekimų lygmenį susijusios
ir su socialiniais, ekonominiais rodikliais, ir su
mokymosi aplinka, ir su mokytojo ar net direktoriaus darbo stažu.
Vienas iš socioekonominių kriterijų TIMSS
tyrime – edukaciniai ištekliai mokinių namuose.
Aukščiausių rezultatų pasiekė tie mokiniai, kurie turi daug edukacinių išteklių – daugiau kaip
100 knygų, interneto ryšį, savo kambarį, o bent
vienas iš tėvų yra įgijęs universitetinį išsilavinimą.
Remiantis tokia tyrimo metodika, mažai edukacinių išteklių turi tie mokiniai, kurių namuose galima rasti 25 ar mažiau knygų, jie neturi interneto
ir savo asmeninio kambario, o nė vienas iš tėvų
nėra įgijęs aukštesnio nei vidurinio išsilavinimo.
Pagal tokį skirstymą 14 proc. aštuntokų turi
daug edukacinių išteklių, 81 proc. – šiek tiek,
o 5 proc. – mažai. 13 proc. ketvirtokų namuose yra daug edukacinių išteklių, 84 proc. – šiek
tiek, o 3 proc. – mažai. Kad būtų aiškiau, galima skaičiuoti ir absoliučiais skaičiais: 136 iš 4,5
tūkst. TIMSS dalyvavusių pradinukų neturi nei
savo kambario, nei interneto.
TIMSS tyrimo Lietuvoje koordinatorius
M.Stundža sako, kad pagal edukacinių išteklių
kiekį Lietuva neatrodo skurdžiai, nelabai skiriasi nuo daugelio šalių, tad negalima sakyti,
jog mūsų mokinių namų aplinka yra prasta.
Palyginimui, pagal pasiekimus pirmaujančiame Singapūre daug edukacinių išteklių turi 27
proc., Honkonge – ketvirtadalis, Suomijoje – 34
proc., Lenkijoje – 22 proc., Rusijoje, panašiai
kaip Lietuvoje, – 16 proc. ketvirtokų.
Beje, kaip tik Rusijos ketvirtokai gamtos mokslų srityje išsiveržė į aukštumas ir yra
ketvirti pagal bendrą surinktų taškų vidurkį
(567), iškart po Singapūro, Pietų Korėjos ir
Japonijos.
M.Stundža užsimena, kad TIMSS 2015 m.
tyrimas – ne pirmasis, kuriame Rusijos mokiniai parodė gerus rezultatus. Jų pažangą esą
galėjo lemti Rusijoje įgyvendinta pradinio ugdymo reforma.
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TIMSS tyrime aiškintasi, kaip mokinių rezultatus lemia skirtingi dalykai: ir mokyklos aplinka, ir saugumo jausmas, ir patyčios, ir mokytojų
išsilavinimas, ir įvairūs kiti kriterijai. Vienas jų
– mokytojų ir mokyklų direktorių darbo patirtis, tiksliau, jos trukmė metais.
Lietuvoje mokytojai ir direktoriai –
dirbantys ilgiausiai
Lietuvos ketvirtokų ir aštuntokų mokytojai yra
antroje vietoje pagal brandą: ketvirtokų mokytojai vyriausi Bulgarijoje, aštuntokų – Gruzijoje.
Tačiau šis tyrimas dar kartą paneigia viešojoje
erdvėje jau įsitvirtinusią formulę „jei senas – tai
blogas, jei jaunas – tai geras“. Pasirodo, aukščiausių matematikos rezultatų ketvirtoje klasėje
pasiekė mokiniai, kurių mokytojai dirba 10–19
metų, prasčiausių – pradinukai, kurių mokytojų
darbo patirtis mažesnė kaip 5 metai.
„Sakyti, kad vyresnio amžiaus mokytojas yra
negerai, negalima. Didelį rezultatą užaugina
brandaus amžiaus ir didelio stažo mokytojai,
tačiau kai kalbama apie naujų informacinių
technologijų taikymą, brandaus amžiaus pedagogams reikia stipriai tobulėti. Aštuntokų
gamtos mokslų mokytojai yra vyriausi iš TIMSS
tyrime dalyvavusių šalių, tačiau mokinių rezultatai rodo, kad turime prieš juos nulenkti galvą,
– komentuoja R.Dukynaitė. – Todėl reikia kalbėti apie tai, kas bus, kai iš mokyklų išeis vyresnių mokytojų karta, reikia sudaryti sistemą, kad
didelį stažą sukaupę mokytojai perduotų savo
patirtį jauniems specialistams, o vyresni pedagogai būtų mokomi dirbti naudojant naujas
technologijas. Tai jau anksčiau padarė olandai.

Kai iš Nyderlandų mokyklų išėjo visa karta mokytojų, po artimiausių tyrimų pastebėta, kad
mokinių rezultatai smuko, todėl į pensiją išėję
mokytojai buvo priimti dirbti kaip asistentai,
jaunų mokytojų pagalbininkai.“
Jau neabejojama, jog įtaką mokinių pasiekimams daro ir mokyklos direktorius: skaičiuojama, kad nuo jo priklauso 30 proc. mokinių
pasiekimų. Matyt, ne veltui kai kuriose šalyse
įtvirtinta asmeninė direktorių atsakomybę už
mokinių rezultatus, neretai ten, kur tokia praktika veikia, vyksta ir direktorių rotacija: gero
specialisto patirtis ir įdirbis panaudojamas
paskiriant jį dirbti toje mokykloje, kurioje mokinių rezultatai prasti.
TIMSS tyrimo duomenimis, Lietuvos ketvirtokai ir aštuntokai turi labiausiai patyrusius
direktorius – jų darbo stažas siekia vidutiniškai
15–17 metų, 33 proc. aštuntokų mokosi mokyklose, kurių direktoriai dirba 20 ir daugiau
metų. Pagal šį rodiklį mus lenkia tik Libanas,
kur tokie patyrę direktoriai vadovauja 34 proc.
aštuntokų mokyklų.
Prieš metus „Veidas“ apskaičiavo, kad didžiausią 26 metų stažą turintys mokyklų vadovai dirba Jurbarko rajone, o 2014 m. Lietuvoje
21 bendrojo ugdymo mokyklai vadovavo direktoriai, kurių vadybos stažas siekia 40–50 metų,
daugiausiai – 372 mokyklų direktorių darbo patirtis buvo 20–30 metų.
Tačiau Lietuvoje nekalbama nei apie direktorių atsakomybę už mokinių rezultatus, nei
apie jų kadencijas, o patys mokyklų vadovai
neretai labiau dirba ūkvedžio, nei švietimo įstaigos vadovo, darbą. ■

Tik 2 proc. ketvirtokų ir 11
proc. aštuntokų mokosi
mokyklose, kuriose yra
laboratorija. TIMSS tyrime
dalyvavusių šalių vidurkis –
38 ir 85 proc.
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naujų socialinių būstų?
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Atėjus rudeniui savivaldybės viena po kitos pradėjo skelbti pirksiančios ar įrengsiančios socialinius
butus, kuriuose galės apsigyventi nuosavo būsto negalintys įsigyti gyventojai. Naujų butų banga padidins galimybes tokį būstą gauti tiems, kurie jo laukia, tačiau problema yra daug didesnio masto:
laukiančiųjų – vis dar tūkstančiai.
Gytis KAPSEVIČIUS

N

uo 2016 m. rugpjūčio naujus butus įsigysiančios, įsirengsiančios ar pertvarkysiančios
jau paskelbė beveik trečdalis šalies savivaldybių. Štai Šiaulių miestas planuoja padidinti
savo socialinių būstų fondą 62 butais, Telšiai – 59,
Alytaus miesto ir Ukmergės savivaldybės – po
35, Trakų rajono savivaldybė – 28, Zarasų rajono
savivaldybė – 29, Plungės rajono savivaldybė –
25, Šakių savivaldybė – 23, Kalvarijos, Rokiškio
ir Utenos savivaldybės – po 20 butų. Apie planus
pirkti socialinius butus jau paskelbė Anykščių rajono (6), Kelmės rajono (6), Varėnos rajono (7),
Skuodo rajono (10) savivaldybės. Kauno miesto
savivaldybė butų pirkimo konkurse nustatė 400
tūkst. eurų įsigijimo sumą.
Klaipėdos miesto savivaldybė į socialinių
būstų problemą taip pat pasižiūrėjo gana rimtai:
ne tik pirks 10–20 butų, bet ir statys du naujus
namus, turinčius 76 butus, taip padidinant savivaldybės socialinių butų skaičių beveik šimtu.
Toks rudeninis socialinių būstų „lietus“ paaiškinamas labai paprastai: savivaldybės dalyvauja
Socialinio būsto plėtros programoje, kuriai iki
2020-ųjų numatyta skirti 58,7 mln. eurų. 49,9 mln.
eurų padengs Europos Sąjunga, o likusią dalį sudarys savivaldybių lėšos. Iki šios dienos Centrinė
projektų valdymo agentūra yra pasirašiusi 57
projektų įgyvendinimo sutartis su 57 savivaldybėmis. Kitų metų pradžioje planuojama įvertinti
Vilniaus, Neringos ir Panevėžio miestų savivaldybių paraiškas. Pagal paraiškas numatoma įsigyti
1105 socialinius būstus ir dar 500 atnaujinti.
Kai kas naujus planus ir naujus butus jau suskubo sieti ir su pabėgėlių krize, ypač turint omenyje
tai, kad Lietuva iki 2017 m. pabaigos įsipareigojo
priimti 1105 pabėgėlius. Tačiau Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ramina, kad pabėgėliai
teisės gauti socialinius būstus neturi ir Lietuvoje
apgyvendinami ieškant privačių nuomininkų bei
tam naudojant iš ES gautas lėšas.
Kol kas buto laukiama dešimtmetį
Padėtis, susijusi su socialiniais būstais, Lietuvoje
visuomet buvo gana bloga. 2014 m. pabaigoje
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė,
kad socialiniuose būstuose gyvena apie 27,8 tūkst.
šeimų ar asmenų, Dar 32,5 tūkst. žmonių laukė,
kol jiems toks būstas bus suteiktas. Iki 2015 m.,
ministerijos duomenimis, bendra šalies laukiančiųjų eilė padidėdavo po tris procentus kasmet.
Norint sulaukti galimybės apsigyventi socialiniame bute reikia nemažai kantrybės. Pavyzdžiui,
Vilniaus rajono savivaldybės skelbiamame eilės sąraše pirmi penki eilėje esantys gyventojai
savo prašymus yra pateikę 1992–2003 m., vadinasi, penktasis savo eilės laukia jau mažiausiai
13 metų. Vilniuje pirmieji penki eilėje esantys

žmonės savo prašymus pateikė 1992–1998 m.,
Panevėžyje – 1999–2003 m., Marijampolėje –
2004 m., Akmenėje – 2005–2008 m., Ukmergėje
– 2008 m., Elektrėnuose – 2005–2008 m.
Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento Socialinio būsto skyriaus vedėja Danguolė Netikšienė teigia, kad Klaipėdoje
dabartinis vidurkis nuo prašymo padavimo iki
realaus apgyvendinimo siekia 11 metų. „Tačiau
ši parama asmenims yra reikalinga tuoj pat, kai
žmogus atsiduria beviltiškoje situacijoje: bankrutavo, prarado už paskolą pirktą būstą, atsitiko blogų dalykų šeimoje, susirgo baisiomis ligomis ir nebesugebėjo išsimokėti bankui – tokių
situacijų būna kiekvieną dieną. Žmonės ateina
ir sako: mums reikalinga pagalba, o mes jiems
pasiūlome stoti į eilę. Ir laukti 10–11 metų“, –
pasakoja uostamiestyje dirbanti specialistė.

Komunaliniai mokesčiai – dar viena socialinių būstų
gyventojų problema, atsiliepianti laukiantiems eilėje.
Neretai gyvenantieji socialiniuose būstuose dėl socialinių įgūdžių stokos, ekonominės padėties ar tiesiog
piktybiškai vengia mokėti komunalinius mokesčius.
Pagal ankstesnį įstatymą buvo galima sudaryti šešis atskirus sąrašus, išskiriant socialiai
pažeidžiamiausias grupes, tokias kaip našlaičiai, neįgalieji, jaunos šeimos ir panašiai. Nors
ir šiuo metu eilės tvarka netikėtais atvejais gali
keistis (pavyzdžiui, kai namų netenkama per
gaisrą), dabar sąrašai bendri ir eilės priklauso
nuo paraiškų padavimo dienos: kuo anksčiau,
tuo daugiau šansų.
Net ir sulaukus savo eilės butas ne visuomet
išnuomojamas. Ukmergės rajono savivaldybės
Turto valdymo ir apskaitos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Kaselienė sako pastebinti ir kitą
tendenciją: „Būna taip, kad pasiūlome šeimai
nuomotis butą, o ji jo atsisako. Kitaip tariant,
nors buto neturi ir stovi eilėje, bet vis tiek renkasi. Čia yra problema – kartais toks rinkimasis prieina prie visiško absurdo. Pavyzdžiui, kai
Ukmergės mieste pasiūlius butą šeima renkasi
net mikrorajoną ir paaiškina, kad jiems per toli
važinėti į darbą. Manau, kad didmiestyje, tokiame kaip Vilnius, žmonės, kai reikia važiuoti iš
vieno rajono į kitą dirbti ar nuvežti vaikus, apie
tai net nesusimąsto. O mažųjų miestų gyventojai kartais būna gana išrankūs.“
Vis dėlto 2016 m. sąrašuose, skirtuose socialiniam būstui nuomoti, liko kiek daugiau nei
15 tūkst. šeimų – eilė sumažėjo beveik perpus.
2015 m. priėmus Paramos būstui įsigyti ar h
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išsinuomoti įstatymą buvo nurodyta, kad laukiantieji nuosavo būsto eilėje turi kasmet deklaruoti savo pajamas. Jas viršijus arba apskritai
negavus atsakymo laikoma, kad socialinio būsto asmeniui nebereikia. Tai eilėje laukiančiųjų
skaičių paveikė drastiškai visose savivaldybėse:
kai kur eilė trumpėjo perpus, o, pavyzdžiui,
Klaipėdoje eilė sumažėjo net dviem trečdaliais.
Iki tol žmonių retkarčiais „nubyrėdavo“ dėl apgyvendinimo ir kitų aplinkybių: išvyko į užsienį
ar kitą Lietuvos regioną, per tą laiką rado gerai
apmokamą darbą ar tiesiog mirė. Dalis pilnametystės sulaukusių gyventojų apskritai užsiregistruodavo sąraše tik dėl viso pikto – jei kada
nors ateityje jų padėtis pablogėtų.
Nors ši įstatymo nuostata suveikė sėkmingai,
antrasis eiles trumpinantis sprendimas buvo sutiktas pasyviai. Tuo pačiu įstatymu numatyta,
kad valstybė gali mokėti paramą žmonėms, kurie
atitinka kriterijus socialiniam būstui gauti, tačiau
negali ar nenori laukti eilėje. Atsisakiusiems vie-

Vilniuje socialinių butų esama net Senamiestyje – vietoje, kur nuomos kainos yra didžiausios. Ne kartą kalbėta, kad tokius butus pardavus būtų galima nupirkti
daugiau butų kitame, pigesniame Vilniaus rajone ar
skirti daugiau pinigų esamiems butams tvarkyti.
tos eilėje gali būti skiriama nuomos priemoka.
Didelio susidomėjimo toks pasiūlymas kol kas
nesulaukė: liepos mėnesį skelbta, kad kompensacijos mokamos tik 20-yje savivaldybių 52 šeimoms (159 asmenims). Šiais metais kompensacijoms iš biudžeto numatyta 780 tūkst. eurų, tačiau
akivaizdu, kad didžiuma lėšų liks nepanaudotos.
D.Netikšienė sako, kad trečiame pagal dydį
Lietuvos mieste šia lengvata naudojasi tik keturi
žmonės. „Tokios tvarkos norėtų nemažai eilėse
laukiančių žmonių, nes kompensacijos yra didelės. Pavyzdžiui, Klaipėdoje šeimos nariui gali
būti skirta 48 eurai per mėnesį. Vis dėlto problema – nekilnojamojo turto rinkoje, nes būsto
nuoma yra šešėlyje. Įsivaizduokite: žmonės nori
tuo pasinaudoti, bet negali vien dėl to, kad nuomotojas atsisako sudarytą rašytinę sutartį registruoti viešai. Žmonės neturi teisės pasinaudoti
lengvata. Kitas įstatymas – Piniginės paramos
– numato piniginių kompensacijų už šildymą,
karštą, šaltą vandenį teikimą tokiems nuomotojams, kurie turi sutartį, registruotą viešame
registre. Todėl jie galėtų nuomotis pigiau, gauti
kompensaciją už šildymą ir už suvartojamą vandenį. Jei toks dalykas mūsų valstybėje būtų įgyvendintas, tai būtų labai naudinga, tačiau manau, kad tam tiesiog nebuvo pasirengta. Galbūt
reikėjo pradėti nuo būsto nuomos traukimo iš
šešėlio“, – problemą nurodo specialistė.
Dabartinė tvarka, jos teigimu, taip pat gali
užprogramuoti eiles ir toliau po truputėlį jas
didinti. „Pats paramos būstui įstatymas kalba
apie tai, kad šeima yra mama, tėvas, nepilnamečiai vaikai. Pilnametystės sulaukęs asmuo,
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jeigu jis yra studentas ar moksleivis, laikomas
šeimos nariu iki 24 metų amžiaus. Vadinasi, jei
jis pradeda dirbti, faktiškai praranda teisę į socialinį būstą gyventi kartu su tėvais. Ir todėl, kai
šeimos nariai tampa pilnamečiais, jie taip pat
stojasi į tą eilę“, – aiškina D.Netikšienė.
Savivaldybės ir socialiniai
būstai – ne tas pats
Lietuvoje, faktiškai kiekvienoje savivaldybėje,
yra dviejų tipų valstybės remiami būstai – socialiniai ir savivaldybės būstai. Socialinį būstą
galima gauti pateikus paraišką, išlaukus eilėje
ir tenkinant įstatymo numatytus reikalavimus:
pajamos ir turtas neturi viršyti numatytų sumų.
Jos skaičiuojamos atsižvelgiant į valstybės remiamas pajamas (VRP), kurios šiuo metu siekia 102 eurus.
Šis dydis nurodomas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, tačiau pastebima,
kad tas fiksuotas dydis pradeda nebeatitikti
šių dienų ekonominių realijų. Įstatymas skiria dvi regionų grupes: vieną sudaro Vilniaus
miestas ir rajonas, Kauno miestas ir rajonas,
Klaipėdos miestas ir rajonas, Palangos miestas bei Neringos savivaldybė, antrąjį – likusi
Lietuvos dalis. Asmuo, norintis gauti socialinį
būstą pirmosios grupės regionuose, per metus
negali gauti daugiau nei 3876 eurų grynųjų metinių pajamų ir turėti daugiau nei 9486 eurų
turto. Kitoje Lietuvos dalyje šie reikalavimai
dar mažesni: pajamos turi neviršyti 3264, o turtas – 5712 eurų. Per mėnesį tai sudaro atitinkamai 323 ir 272 eurus. Minimalus atlyginimas
šiandien yra 380 eurų, vadinasi, grynųjų pajamų
paprastai lieka apie 318 eurų.
Tiesa, nuo 2015 m. galioja 20 proc. leistina
paklaida, tad uždirbantieji minimumą su šia
problema kol kas nesusidurs. Tačiau norint
uždirbti daugiau problemų jau gali kilti: pajamoms šiek tiek padidėjus buto netenkama.
Tokiu atveju gyventojas ne iš karto keliamas
iš socialinio buto – jis gali pateikti prašymą savivaldybei, o ši gali sutikti butą paversti savivaldybės būstu.
Savivaldybės būstai paprastai yra gyvenami
tų žmonių, kurie juose gyveno ir anksčiau, tačiau nespėjo jų privatizuoti iki 2003 m. sausio
1 d. Šie asmenys iki šiol turi pirmumo teisę į
butą, tačiau apsisprendus jį pirkti tai daroma
rinkos sąlygomis. Pasirašius savivaldybės būsto
nuomos sutartį, nuomos kaina didėja 20 proc.,
tačiau tokiu atveju gyventojams nebereikės deklaruoti pajamų, o išgyvenus jame penkerius
metus įgyjama teisė butą išpirkti. Gautą atlygį
savivaldybė gali vėl panaudoti socialiniams būstams pirkti. Tiesa, šiuo metu šalyje savivaldybės
butų yra bene trečdaliu daugiau nei socialinių.
Netenkinant savivaldybės butų kainoms,
gyventojai gali arba išsikelti, jį išsipirkti arba
atsisakyti savo teisių į jo privatizavimą – tokiu
atveju butas virsta socialiniu būstu. Taip sumažėja jo nuomos kaina, kita vertus, būstas pereina iš laisviau valdomo savivaldybės butų sąrašo
į kontroliuojamą socialinių butų sąrašą.

SAVIVALDYBIŲ REITINGAS 2016
VISUOMENĖ

Problemos tęsiasi ir būstą išnuomojus
Tokia tvarka, nors teoriškai ir racionali, praktiškai yra apsupta daugybės papildomų problemų,
kurios labiausiai išryškėja jau išnuomojus butus. 2015 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija apskaičiavo, kad 12,5 tūkst. būstų gyvena
žmonės, kuriems realiai jau nebereikalinga parama. Kai kurie į tai žiūri kaip į duotybę ir jo
užleisti nenori net ir tada, kai pajamos viršija
numatytąsias. Galbūt ir nenuostabu: dešimtmetį laukus būsto, jo netekti per metus ar dvejus
ne visiems atrodo teisinga.
„Yra ir tokių žmonių, kurie atsistoja ant kojų
ir jiems tos paramos nebereikia, nors kai kurie
labai protestuoja: jei žmogus yra motyvuotas
dirbti bei užsidirbti ir jį išbraukiame iš eilės už
tai, kad jo deklaruotos pajamos ar turtas yra
padidėjęs, tai ne visi priima draugiškai. Kiti aiškina, kad patiria didžiulių nuostolių, nes daug
metų laukė eilėje, o mes išbraukėme jį iš eilės
dėl padidėjusių pajamų. Iš tikrųjų yra pastebima, kad žmonės, kurie pradeda gauti didesnes
pajamas ir praranda teisę gyventi socialiniame
būste, nenori iš to būsto išeiti. Tuomet arba privalome iškeldinti teisine tvarka, arba leisti pasinaudoti įstatymo numatytomis galimybėmis.
Yra atsisakančių būsto dėl įvairių priežasčių,
viena jų – padidėjusios pajamos, noras įsigyti
savo būstą, bet tai vienetai. Dauguma tų, kurie
buvo apgyvendinti, nori likti ir mielai naudojasi
ta įstatymo dalimi, kad galima pakeisti nuomos
sąlygas ir likti gyventi“, – pastebi D.Netikšienė.
Teisę išlaikyti savivaldybės paramą garantuoja ribotos pajamos, tad socialinio būsto turėtojas stengiasi neviršyti uždirbamos sumos,
kad galėtų mažiau mokėti už butą. Tačiau kai
kuriems uždirbti norisi kuo daugiau, todėl pajamos gali būti pradedamos slėpti ar tiesiog atsisakoma naujai gauto darbo.
Tiesa, J.Kaselienė mano, kad bent jau
Ukmergėje tai nėra didelė problema: „Aš iš tikrųjų nežinau tokios šeimos, kuri nenorėtų turėti savo būsto. Net ir pasikeitus aplinkybėms,
kai netenkama teisės į nuomą, o pajamos yra didesnės, jie iš tikrųjų pradeda galvoti apie būstą,
kartais kreipiasi į banką. Pagal Paramos įstatymą jie gali turėti teisę į būsto įsigijimą, kreiptis
į banką ir priklausomai nuo aplinkybių gauti 10
arba 20 proc. subsidijas paskolai. Pasikeitus situacijai tos šeimos sprendžia problemas ir netgi
kažkaip sugeba įsigyti turtą. Be to, nėra taip, kad
gyventojai išmetami tiesiog į gatvę. Jei žmonės
pasako, kad kreipėsi į banką, eina tartis ir pirkti
nuosavybės, su jais šitas klausimas sprendžiamas
abipusiu sutarimu: galbūt terminas pailginamas,
duodama keletas mėnesių išsikraustyti.“
Kiti gyventojai eina dar toliau (tiesa, tai
būdingiau savivaldybės būstams, nes metinės
pajamos nėra reguliuojamos) – savo būstą paprasčiausiai pernuomoja. Nuomos kainos tokiuose būstuose nėra lygios rinkos kainoms, todėl savivaldybės būsto nuomininkai už sandorį
gali susižerti nemenką skirtumą. Taip daryti itin
apsimoka dėl palankių kainų: rinkoje dviejų
kambarių buto vidutinė kaina („Aruodas.lt“

duomenimis) spalį buvo 8,5 Eur/m2 Vilniuje
ir apie 6,1 Eur/m2 Kaune ar Klaipėdoje.
D.Netikšienės teigimu, pats brangiausias variantas Klaipėdoje siekia iki 3 eurų – toks butas
bus patogioje vietoje ir gerai įrengtas, tačiau
mieste pilna gerokai pigesnių variantų, kai
buto nuoma kainuos vos keliasdešimt eurų.
Mažesniuose miestuose praktiškai visos kainos,
be komunalinių mokesčių, tėra keletas dešimčių ar net keliolika eurų.
Komunaliniai mokesčiai – dar viena socialinių būstų gyventojų problema, atsiliepianti
laukiantiems eilėje. Neretai gyvenantieji socialiniuose būstuose dėl socialinių įgūdžių stokos, ekonominės padėties ar tiesiog piktybiškai
vengia mokėti komunalinius mokesčius. Skolos
iš esmės yra ne savivaldybių galioje ir netgi jų
išieškojimas vyksta ne tarp tiekėjo ir savivaldybės, kuriai priklauso butas, bet tarp gyventojo
bei tiekėjo. Skolų kaupimasis, bent jau tol, kol
jos nepasiekia reikšmingos sumos, nuomininko
statusui didelio poveikio nedaro.
Dar vienas iššūkis – socialinių ar savivaldybės būstų administracija ir kontrolė. Didesnių
miestų savivaldybės iki šiol kartais kritikuotos
už gana neūkišką socialinių būstų paskirstymą. Štai Vilniuje socialinių butų esama net
Senamiestyje – vietoje, kur nuomos kainos yra
didžiausios. Ne kartą kalbėta, kad tokius butus
pardavus būtų galima nupirkti daugiau butų kitame, pigesniame Vilniaus rajone ar skirti daugiau
pinigų esamiems butams tvarkyti. Pastaruoju
metu Vilniuje ši praktika peržiūrima, panašių
žingsnių ketinama imtis ir Klaipėdoje. ■

2015 m. priėmus naują
įstatymą, laukiančių
socialinio būsto asmenų
sąrašas sumažėjo perpus,
tačiau savo eilės vis dar
laukia 15 000 asmenų

2016 gruodžio 7 d. • 29

SAVIVALDYBIŲ REITINGAS 2016

Investicijų ratas jau rieda
mokslo laboratorijų link
Kaip susigrąžinti užsienyje besidarbuojančius mūsų šalies mokslininkus? Į kokius mokslinius tyrimus
sutelkti dėmesį skirstant investicijoms numatytas lėšas? Tai klausimai, į kuriuos jau surašyti atsakymai. Mat mokslo Lietuvoje kelias turi sukti prie veiklos, duodančios didžiausią postūmį ūkio plėtrai.
Aldona TUSKENYTĖ

Ši parama išskirtinė, nes bus
skiriama būtent
sumaniosios
specializacijos
programą atitinkančioms mokslinėms idėjoms
įgyvendinti.
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irmiausia moksliniai tyrimai, po to – realūs
produktai bei paslaugos. Tai kelias, kurį pasirinkę Lietuvos universitetuose bei kitose
mokslo institucijose dirbantys mokslininkai atlieka įvairių sričių tyrimus ir eksperimentus. Jie
kuria naujus medicinos, biotechnologijų, energetikos, kitų sričių produktus ir technologijas.
Todėl neatsitiktinai į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) sritis, duodančias
didžiausią postūmį šalies ūkiui, nukreipiamos ir
ES 2014–2020 m. investicijų etapo lėšos.
Lietuva yra pasirinkusi šešias MTEP ir inovacijų raidos kryptis, kurioms, finansuojant
įvairius projektus bei skiriant lėšų investicijoms,
bus skiriama pirmenybė. Tai energetika ir tvari
aplinka, aktyvi ir kūrybinga visuomenė, žemės
ūkio bei maisto technologijų inovacijos.
Tarp raidos krypčių – nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos, sveikatos technologijos ir biotechnologijos, transportas, logistika, informacinių ryšių technologijos.
Šios kryptys dar yra vadinamos mūsų valstybės sumanios specializacijos kryptimis, kurias finansuojant mokslininkų tyrėjų jėgos bus
nukreiptos į tas mokslo ir verslo sritis, kuriose
galima tikėtis didžiausios naudos.
Tad kokiais keliais ES investicijos pasieks
mokslą dabartiniu – 2014–2020 m. ES finansiniu laikotarpiu?
Investicijos didėja, reikalavimai – taip pat
Formuojant bei įgyvendinant mokslo, studijų
ir eksperimentinės plėtros politiką didelę įtaką turi Lietuvos mokslo taryba (LMT). Viena
iš gausybės jos užduočių – mokslinių tyrimų
bei eksperimentinės plėtros darbų finansavimas. Tad ant šios institucijos pečių gula ir projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų,
administravimas.
„Ankstesnė 2007–2013 m. ES struktūrinė
parama, kurią administravome, buvo skiriama
didelės apimties moksliniams tyrimams atlikti.
Ja naudodamiesi tyrėjai tobulinosi, darė karjerą, turėjo galimybių padirbėti užsienio šalyse.
Bendras mūsų tarybos administruotų projektų finansavimas siekė beveik 54 mln. eurų“,
– sako LMT pirmininkas profesorius Dainius
Haroldas Pauža.
Naujuoju 2014–2010 m. finansiniu laikotarpiu ES investicijoms mokslui LMT administruojamiems projektams numatyta skirti apie
110 mln. eurų.

„Svarbiausia, kad 2014–2020 m. finansiniu
laikotarpiu dėmesys bus skiriamas ne paramai
įsisavinti, bet tikslingoms investicijoms. Jomis
bus siekiama sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę. Reikės apčiuopiamų rezultatų – pradedant
veiksmų programa ir baigiant kiekvienu projektu“, – pabrėžia D.H.Pauža.
Lietuvos mokslo taryba yra paskirta ES fondų
investicijų projektus įgyvendinančiąja institucija, kai veiksmų programos prioritetų priemonės
įgyvendinamos visuotinių dotacijų būdu.
Visuotinė dotacija – tai dalies veiksmų programos įgyvendinimo būdas, kai numatoma
finansuoti vienarūšes veiklas ir projektų išlaidas apmokėti taikant tik supaprastintą išlaidų
apmokėjimą (ar apdovanojimus, ar išmokėti
palūkanų subsidijas). Pasak D.H.Paužos, projekto vykdytojams nereikės pagrįsti išlaidų bei
pateikti jas įrodančių dokumentų.
Dėmesys sumaniajai specializacijai
Kaipgi investicijos pasieks sumaniosios specializacijos programą? LMT numato administruoti tris veiklas, skirtas jai įgyvendinti. Tai
„Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai
tyrimai“, „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas
vystyti mokslinius tyrimus“ bei „Paralelinių laboratorijų MTEP veikla“.
Visoms joms įgyvendinti numatyta per 44,9
mln. eurų investicijų.
Ši parama išskirtinė, nes bus skiriama būtent
sumaniosios specializacijos programą atitinkančioms mokslinėms idėjoms įgyvendinti –
mokslinei produkcijai sukurti, kuri būtų realiai
pritaikoma atliekant eksperimentus bei plėtojant inovacijas.
Finansuoja Europos socialinis fondas
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Nė nepajusime, kaip alg
Kalbų apie darbdavio ir darbuotojo mokamų „Sodros“ įmokų sujungimą būta ankstesnės Vyriausybės laikais. Dabar šitas dalykai vėl svarstomas labai rimtai. Įmokų sujungimo nauda beveik nenuginčijama, nors ir „popierinė“. Užtat migloje skendi kitų naujosios valdžios projektų, pavyzdžiui,
gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifo didinimo, galimas poveikis valstybės ir piliečių finansams.
Arūnas BRAZAUSKAS

D

ar ankstesnė Vyriausybė sulaukė specialistų
darbo grupės siūlymų prijungti „Sodros“ įmoką, kurią už darbuotoją moka darbdavys, prie
darbuotojui „į rankas“ mokamo atlyginimo. Buvo
netgi tikimasi, kad pakeitimai įsigalios nuo 2014ųjų pradžios. Nauja tvarka nebūtų keitusi „į rankas“ gaunamų pinigų sumos, tačiau „popieriuje“
rašoma alga padidėtų maždaug 31 proc. be poros
šimtųjų po kablelio.

Svarbu, kaip atrodo
Argumentuojant tokius pakeitimus buvo aiškinama, kad „Sodros“ mokėjimų tvarka nebeatrodys
tokia paini. „Nebeatrodys“ šiuo atveju raktinis žodis. Viešiesiems ryšiams svarbus atrodymas būtų kitoks ir užsieniečių akyse. Mat Lietuvos darbuotojų
darbo užmokestis vis dar atrodo mažesnis nei kaimyninių valstybių. Pripliusavus prie algos „Sodros“
įmoką, atlyginimai išsipūstų trečdaliu. Galima tikėtis, kad Lietuva dėl to būtų geriau vertinama tarptautiniuose konkurencingumo reitinguose.
Prie pasikeitusios Lietuvos mokesčių rodiklių
„išvaizdos“ prisidėtų tai, kad sumažėtų nominalūs
mokesčių tarifai: „Sodros“ – nuo 39,98 iki 30,52
proc, GPM – nuo 15 iki 11,45 proc. Aritmetika paprasta: nesikeičiant realiam mokestinių įmokų dydžiui, vien padidinus algą „popieriuje“, procentais
išreikšta įmokų dalis atlyginime sumažėtų.
Prie „tarptautinio atrodymo“ argumentų pridėkime lūkesčius, kad tokie pakeitimai sukurtų paskatas mažėti šešėlinei ekonomikai šalies viduje.
Panašios viltys remiasi tuo, kad nesikeičiant atlyginimui „į rankas“ bent jau teoriškai nesikeičia ir
vokeliuose mokamos sumos. Darbuotojas matytų
žiniaraščiuose išsipūtusią savo algą ir tai galbūt įkyriau primintų, kad imdamas vokelyje jis skriaudžia
save. Į „Sodrą“ juk nekeliauja kitas „vokelis“ su atitinkama įmoka: darbdavys nusuko ir nuo „Sodros“,
ir nuo darbuotojo ateities.
Žinant, kad darbo liaudis nuo valytojų iki gerai
apmokamų specialistų dažniausiai operuoja atlyginimo „į rankas“ sąvoka, t.y. eurų skaičiumi, kuris
lieka po mokesčių, galima suabejoti, ar atlyginimų
„popieriuje“ didinimas savaime padidintų ir žmonių
sąmoningumą. Daugmaž visi žino, kaip iki šiol formuojamos „Sodros“ įmokos. Suvokiama ir tai, kad
vokelis reiškia nusuktą pensiją, tačiau viliamasi, jog
skylutę užpildys kas nors kitas. (Utopinis vaizdelis:
darbdaviai masiškai persiima atjautos dvasia, moka
pensijas irgi „vokeliuose“ – kiek negaila.)
Šviečiamasis „Sodros“ įmokų sujungimo poveikis veikiausiai būtų nedidelis. Priešingai, galima tikėtis nepasitenkinimo ar bent jau pašaipų bangos:
32 • 2016 gruodžio 7 d.

EKONOMIKA

lgos padidės trečdaliu
padidino atlyginimus „popieriuje“, bet realiai
niekas nepasikeitė – juk tai akių dūmimas.
Siekiant išvengti panašių vertinimų, reikėtų
valstybinės viešųjų ryšių kampanijos – dalyko,
kurį ligšiolinės Lietuvos valdžios darydavo atbulomis rankomis.
Pernai Lietuvos banko valdybos pirmininko
pavaduotojas Raimondas Kuodis „Veido“ diskusijoje „Kas mums mokės pensijas 2030-aisiais?“ pasakė: „Dabar tik idiotai dirba pagal
normalias darbo sutartis. Aišku, tie idiotai suneša didžiąją dalį „Sodrai“, bet tai nėra tvaru.“
(2015, nr. 16.)
Pensijos iš biudžeto
Naujoji Lietuvos Vyriausybė iš ankstesnės paveldėjo ne vien neįvykdytą „Sodros“ įmokų sujungimo darbelį, bet ir fundamentinį uždavinį –
dalį „Sodros“ išmokų pensininkams paimti iš
valstybės biudžeto. 2013-aisiais minėtos specialistų grupės siūlymai „Mokesčių žiniose“ buvo
suformuluoti taip: perkelti „Sodros“ bazinę
pensiją į valstybės biudžetą ir sukurti kaupiamųjų sąskaitų sistemą likusiai „Sodros“ įmokų
daliai, susijusiai su senatvės pensija.
Tokie siūlymai yra bandymas bent jau pradėti spręsti problemą, kurios amžius ne ką mažesnis nei pačios „Sodros“. „Seimo pavedimu
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą vertinusi tarptautinio audito kompanija
„Price Waterhousae“ pareiškė abejojanti dėl
fondo veiklos tęstinumo.“ Kiek metų šiai citatai? Atsakymas – apie dvidešimt. Tai 1996 m.
„Sodros“ biudžeto vertinimas.
Kaip valstybės pastangas sutvarkyti „Sodrą“
vertino piliečiai? 91,4 proc. baiminasi „Sodros“
bankroto ir teigia, kad dabartinę socialinio
draudimo sistemą būtina reformuoti. 56,6 proc.
apklaustųjų mano, kad turėtų būti derinamas
valstybinis ir privatus draudimas, 21,8 proc.
teigia nepasitikintys nei „Sodra“, nei privačiais
pensijų fondais ir pensijai taupo savarankiškai.
19,2 proc. gyventojų mano, kad tik privačiame
fonde galima sukaupti lėšų oriai senatvei, vos 0,8
proc. apklaustųjų teigė pasitikintys tik valstybiniu socialiniu draudimu, kurį, anot jų, reikėtų
sustiprinti. Šiems duomenims – beveik septyneri metai. Apklausą „Veido“ užsakymu tyrimų ir
konsultacijų bendrovė „Prime consulting“ atliko
2010 m. vasarį – praėjus maždaug tuzinui metų
nuo auditorių išvadų, kad „Sodra“ bankrutuoja.
Kas galėtų išgelbėti „Sodrą“ ir pensijas?
Atsakymas – mokesčių mokėtojai, tiktai iš kitos savo kišenės (pageidautina – ne kiauros).
2013-aisiais siūlyta: bazinė pensija, kuri yra
viena iš senatvės pensijos dalių ir kurią nepriklausomai nuo atlyginimo dydžio gauna visi,
turėtų būti mokama ne iš „Sodros“, o iš valstybės biudžeto. Tokiu atveju „Sodroje“ liktų tik

atlyginimui proporcinga pensijos dalis. Norint
bazinės pensijas mokėti iš biudžeto, reikia padidinti jo įplaukas. Pavyzdžiui, padidinti GPM
tarifą, o „Sodros“ įmokos tarifą sumažinti.
Manyta, kad tokia pensijų tvarka galėjo įsigalioti 2015-aisiais. Kodėl tai neįgyvendinta –
klauskime ankstesnės Vyriausybės.
Iš naujosios valdžios koridorių sklinda kalbos
apie GPM didinimą nuo 15 iki 29 proc. tuo pat
metu kažkiek mažinant įmokų „Sodrai“ tarifą.
Neužbėgdami už akių diskusijai apie GPM pakėlimo pasekmes, pavyzdžiui, individualiems
verslininkams, atkreipsime dėmesį į kitą problemą – patį biudžetą. Minėtoje „Veido“ diskusijoje R.Kuodis sakė: „15 metų šneku, kad Lietuva
turi praktiškai mažiausią biudžetą regione. Kam
nors tai įdomu? Tik dabar politikai pradeda apie
tai kalbėti. O kiek turime išvestinių problemų iš
to: jos apima gynybos finansavimą, skurdžią socialinę sistemą, sveikatos apsaugą ir daug kitų.“
Mokesčių tarifų keitimai, įmokų kilnojimas
nuo darbdavio darbuotojui turi dar ir informacinių technologijų (IT) aspektą. Atlyginimo padidinimas „popieriuje“ veikiausiai nesukels neįveikiamų problemų įmonių buhalterijoms. Didelių
keblumų kiltų bandant sujungti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) ir „Sodros“ sistemas.
Kaip „Veidui“ sakė vienas IT specialistas, tai
panėšėtų į badymą iš, pavyzdžiui, automobilių
„Mercedes“ ir „Toyota“ detalių surinkti naują
automobilį. Daug pastangų reikalaujantis dalykas, ir nėra garantijų, kad mašina gerai važiuos.
Todėl VMI kol kas net nesiėmė vertinti tokio
jungimo techninio ir ekonominių aspektų.
Apdairus VMI pasyvumas yra teigiamas dalykas: pradėjus vertinti sujungimo galimybes
dar kam nors šautų į galvą visa tai įgyvendinti,
nors sumanytas buhalterines pertvarkas galima
atlikti su esamomis sistemomis – keistųsi vien
piniginių srautų dydžiai. ■

Šviečiamasis
„Sodros“ įmokų
sujungimo efektas veikiausiai
būtų nedidelis.
Priešingai, galima tikėtis nepasitenkinimo ar
bent jau pašaipų
bangos: padidino atlyginimus
„popieriuje“,
bet realiai niekas nepasikeitė – juk tai akių
dūmimas.

„Sodros“ įmokos – darbuotojo reikalas
„Sodros“ įmoką pripliusavus prie algos
„popieriuje“
tam,
kad įmoka buhalteriškai keliautų į „Sodrą“ iš darbuotojo
kišenės, 30,98 proc. padidėtų alga
„popieriuje“ ir žmogus žinotų, koks
realus jo atlyginimas, kiek jis kainuoja
darbdaviui ir kiek jis sumoka mokesčių
valstybei. Faktiškai mokesčius kaip ir
anksčiau mokėtų darbdavys. Būtų padidintas darbuotojo atlyginimas „popieriuje“ – vien tam, kad prieaugis būtų
nuskaičiuotas ir keliautų į „Sodrą“.

Darbuotojas dabar moka 3 proc.
dydžio įmoką „Sodrai“ (pensijų ir
socialiniam draudimui), o perkėlus
darbdavio dalį darbuotojas mokėtų
33,98 proc. įmoką, tačiau „į rankas“ jo gaunama alga nepasikeistų. Pvz., darbdavys darbuotojui,
mokėdamas „popieriuje“ 380 Eur
užmokestį, „Sodrai“ dabar sumoka 117,8 Eur įmoką. Po pakeitimų
atlyginimas darbuotojui būtų padidintas iki 497,8 Eur „popieriuje“
ir tuos 117,8 Eur sumokėtų pats
darbuotojas.
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Du greitintuvai vienu metu
Kodėl vaikystėje gėda nekalbėti
tarmiškai, o suaugus pasidaro gėda
kalbėti? Kodėl tiek mažai literatūros
kūrinių, perkeliančių į dešimtąjį dešimtmetį? Ir ko rauda bronzinė Šiaulių
mergaitė?
Renata BALTRUŠAITYTĖ

N

orminės lietuvių kalbos atstovas, paėmęs į
rankas Rimanto Kmitos romaną „Pietinia
kronikas“, iš pradžių lavina kantrybę verždamasis pro neįprastos leksikos brūzgynus, o vėliau su siaubu pastebi, kad ir pats, pakeltas nuo
knygos, ima neįprastai kraipyti žodžius. Tasai
Šiaulių „bičiukų“ žargonas, pasirodo, kibus kaip
varnalėšos. Be to, reklamai jis labai parankus.
Taigi natūralu, kad „Pietinia kronikas“ pristatymai bei pirmieji romano autoriaus interviu buvo
tokiomis pat varnalėšomis aplipę.
Vis dėlto šįkart pabandykime jas nupešioti ir pasikalbėti apie tai, kokia reali gyvenimo
patirtis slypi už šmaikščia kalba surašyto teksto. Juolab savo vardą ir pavardę pagrindiniam
knygos veikėjui dosniai paskolinęs Rimantas
Kmita iš tikrųjų užaugo Pietiniu vadinamame
Šiaulių mikrorajone, jame iš tikrųjų žaidė regbį,
o vėliau iš tikrųjų pradėjo studijuoti lituanistiką Klaipėdos universitete. Visai kaip Rimantas
Kmita iš „Pietinia kronikas“...
– Romano pradžioje persekioja mintis, kad rankose laikai ne būsimo rašytojo, o būsimo kriminalinio autoriteto „bildungsromaną“. Ir tas netikėtas herojaus dvasinis prabudimas, perskaičius
Fiodoro Dostojevskio „Idiotą“ ir Richardo Bacho
„Džonataną Livingstoną Žuvėdrą“, nepaisant autobiografinės paradigmos, skaitytojui netgi šiek
tiek įtartinas... Ar tik nekyšo čia moralizuotojas,
siekiantis jaunimui įteigti, kad išlįsti iš išorinių ar
vidinių treningų niekada nevėlu?
– Man ta dvasinio prabudimo linija buvo viena
svarbiausių. Norėjosi suprasti, kas keičia žmogų,
kaip nutinka tokios Sauliaus virtimo Pauliumi istorijos. Tam personažo virsmui bandžiau rasti ne
vieną motyvaciją ir pretekstą. Tai ir įvairios knygos, kurios į rankas patenka dėl skirtingų, nors
ir gana anekdotiškų priežasčių, ir regbis, kuris
moko tam tikros etikos, sąžiningumo, ir religinis
auklėjimas, kuris susipynęs su kompleksais, stereotipais, naiviais įsivaizdavimais, na, ir bičiuliai, su
kuriais bendraujama, ir merginos, kurioms norisi
patikti. Šiaulių kultūrinė aplinka su roko muzika,
alternatyviu menu, avangardinėmis madomis,
įvairiausiais performansais irgi neabejotinai veikia personažo brendimą. Visa aplinka veikia.
Mano prielaida buvo ta, kad tokie virsmai
įmanomi. Iš dalies norėjau pergalvoti ir savo
brendimą, atsakyti sau į kai kuriuos klausimus.
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Iš dalies buvo įdomu galvoti apie aną labai
greitai besikeičiantį laiką ir taip pat greitai besikeičiantį jauną žmogų jame. Tarsi būtų tokie
du greitintuvai vienu metu. Ir kai viskas vyksta
taip greitai, žmogaus apsisprendimus gali nulemti net smulkmenos. Taigi moralizuoti tikrai
nesiekiau, man buvo įdomiau pasiaiškinti, kaip
tie virsmai vyko. Galiu prisipažinti, kad savo gyvenimo pokyčių likau neišsiaiškinęs, galbūt esu
prastas psichologas. O gal ne viskas gyvenime
yra paaiškinama. O štai personažui tas motyvacijas turėjau sukurti.
Dabar galvoju, ar aš pats patyriau tiek alternatyvaus meno poveikio, kiek jo patiria romano personažas. Atmintis yra keistas dalykas. Ji pergrupuoja viską taip, kaip nori matyti tam tikru metu.
– Įdomu, kaip susiklostė kitų Pietinio kvartalo
jaunuolių – jūsų kaimynų ir komandos draugų gyvenimo istorijos. Ar tai būtų vertinga medžiaga
kokiai nors socialinei studijai? Ar šiuo požiūriu
Pietinis būtų kuo nors išskirtinis Šiaulių arba visos Lietuvos kontekste?
– Jeigu kalbėčiau apie savo bendraamžius,
tai likimai patys įvairiausi – nuo kiečiausių
Lietuvos didžėjų iki ekonominių emigrantų.
Sunku būtų apibendrinti, nors tie, kuriems rūpėjo kultūra, menas, tuo daugiau mažiau ir tebegyvena. Turbūt nei Pietinis, nei Šiauliai nėra
išskirtiniai, o socialinė studija būtų labai įdomi,
tik kas surinktų medžiagą? Bet aš rašiau apie
dešimtojo dešimtmečio pirmą pusę, tuo metu
Šiauliai tikrai turėjo savo veidą ir buvo išskirtinis Lietuvos miestas.
– Kaip manote, ar nūdienos jaunuoliai tebejaučia
tokią pat gilią prarają tarp mokyklos brukamų teorinių tiesų ir realaus gyvenimo? Juk socialinės
atskirties žirklės nuo romane vaizduojamų laikų
dar beviltiškiau išsiskėtė, ir nemažai veikėjų,
anuomet susikrovusių pradinį kapitalą, vėliau iš
treningų sėkmingai peršoko į šiuolaikinių verslininkų ir valdininkų kostiumus...
– Apie nūdienos jaunuolius labai mažai galiu
pasakyti. Galiu juos stebėti kokiam „Coffe
Inne“ arba kartais susitinku mokyklose, kur
nukeliauju kaip rašytojas ar literatūros kritikas. Man atrodo, kad būdamas jaunas tu intensyviai gyveni kitais dalykais, esi pasinėręs į
muziką, hobius, tau svarbu kurti santykius su
bendraamžiais, o socialinės atskirties žirklės ne
taip pastebimos, ir kova su jomis nukeliama į
ateitį. Romane norėjau parodyti to meto kontekstą, kuriame veikia mano personažas, todėl
jis skaito laikraščius ir atkreipia dėmesį į tai,
kaip ir kuo gyvena mokytojai ar net jo paties
tėvai. Gyvenime visa tai buvo, bet kažkur kitur.
Kažkur kitur buvo visi mafiozų šaudymaisi ir
sprogdinimai, po kurių nemaža dalis jau galėjo
peršokti tik į velionio kostiumus.
– Mokytojai jūsų romane – apgailėtinos personos, kurioms paklūstama irgi nebent iš gailesčio.
Kadangi pačiam, kaip humanitarinių mokslų daktarui, veikiausiai tenka bent retkarčiais skaityti paskaitas, kaip jaučiatės perėjęs priešingon
stovyklon? Ir kas, žvelgiant iš nūdienos suvokimo, labiau kaltas dėl nemąžtančio antagonizmo

mokykloje: iškreiptas jaunuolių laisvės suvokimas ar stiprių pedagogų stygius?
– Kadangi romane norėjau priminti anuometinius „kietumo“ standartus tarp tam tikro
sluoksnio jaunuolių, tai atsainumas ar net panieka mokyklai ir mokytojams buvo vienas jų.
Paauglystėje visi užsiiminėjome keisčiausiais
dalykais, kurie iš tolimesnio žmogaus gyvenimo
perspektyvos gali pasirodyti netikėti.
Tas šiandienis antagonizmas vėlgi nėra labai aiškus. Kai kurie mokytojai skundžiasi, kad
vaikai visai neskaito, kai kurie džiaugiasi, kad
vaikai smalsūs, kūrybingi ir domisi menais bei
literatūra. Esu važinėjęs po įvairias Lietuvos
mokyklas ir kalbėjęs su mokiniais apie skaitymą – kam, kodėl verta skaityti. Bent jau man
liko įspūdis, kad susikalbėti įmanoma. Ir net didžiausias klasės chuliganas, sėdintis paskutiniame suole, galų gale sutikdavo, kad pasaulis be
knygų nebūtų visai geras. Nors aš jo neįtikinėjau
knygų grožiu, priešingai – hiperbolizuodamas
bandžiau vaizduoti pasaulį be knygų ir be skaitymo, naudoti tą neskaitančiųjų argumentaciją.
Taigi viskas įmanoma, tik ne viskas priklauso
nuo mokytojų. Jie yra įsprausti į visokius projektus, egzaminų reikalavimus ir tiesiog žmogiškai
pasikalbėti su mokiniais apie literatūrą, kad ir
kaip paradoksaliai skambėtų, dažnai neturi progų. Aš pats esu dėkingas savo lietuvių kalbos mokytojai, kuri pasiūlė paprastą dalyką: už dešimt
ne iš programos perskaitytų knygų rašydavo dešimtuką. Norėdamas pasigerinti pažymių vidurkį ėmiau skaityti viską iš eilės. Pamažu formavosi skonis, supratimas, kas yra gera literatūra. Ji,
nors ir sudėtingesnė, galiausiai vis tiek tave įtikina, ir pradedi labiau pasitikėti klasikais ar gerais
šiuolaikiniais rašytojais, o ne grafomanija.
Tiesą sakant, kai galvoju apie save prieš dvidešimt ir daugiau metų, tai net sunku galvoti apie
save kaip apie save. Aš tais laikais pats sau esu labiau personažas negu dabartinis „aš“. Gal dėl to
ir pajutau, kad jau laikas, kad galiu apie tą laiką ir
iš dalies save patį tame laike pabandyti rašyti.
– Jeigu romano personažas pirma būtų sutikęs
Jurgą, o ne Moniką, jo besikeičiančio pasaulio
vaizdas, tikėtina, galėjo susidėlioti visai kitaip.
Kaip apibūdintumėte pirmųjų širdies draugių auklėjamąjį vaidmenį „konkrečių“ vaikinukų gyvenime? Kokių merginų linkėtumėte savo sūnums
ateityje?
– Žinoma, tai būtų kitas personažas ir kitas
romanas. Bet kokie susitikimai su svarbiais
žmonėmis daro mums įtaką, keičia. Kai rašai
romaną, tai personažui sudėlioji jį keičiančius
įvykius tokia seka, kokia reikalinga pasakojimo sumanymui įgyvendinti. Jeigu Jurga būtų
pasirodžiusi anksčiau, greičiausiai nebūtų nutikę jokių istorijų, nes pasakotojui dar nebuvo
įdomūs tokie žmonės. O jeigu jie vis dėlto būtų
susipažinę ir bendravę, greičiausiai jis būtų nučiuožęs daug labiau, tapęs kokiu radikaliu alternatyvščiku. Monika pasakotojui teikia tam
tikro stabilumo, padeda jam išlaikyti pusiausvyrą tarp kraštutinumų gyvenime, bet ir verčia
stengtis tobulėti. h

Atmintis yra
keistas dalykas.
Ji pergrupuoja
viską taip, kaip
nori matyti tam
tikru metu.
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Bet čia romanas, o gyvenime nieko nesuplanuosi ir nežinosi, kas liks iš vienos ar kitos
pažinties, kiek ji tave sugniuždys ar sustiprins.
Sūnums, jeigu tokių kada turėčiau, linkėčiau lygiaverčių merginų, kurios pačios būtų kūrybingos ir besikeičiančios, kad gyvenimas nevirstų
vien inercija.
– Romane primygtinai akcentuojama tikrų ir
padirbtų dalykų takoskyra, kuri aname firminių emblemų ir lipdukų laikmetyje buvusi išties
reikšminga. Šiandien retas skiria daug dėmesio
drabužių etiketėmis, užtat kino ir muzikos kūrinių
piratavimui internetas atvėrė dar platesnius vartus. Taigi ar būtų pagrindo teigti, kad nūdienos
Lietuva nebėra, jūsų personažo žodžiais tariant,
„padielkių ir fufliakų“ žemė?
– Personažui visų pirma svarbu skirti „padielkes“ ir „fufliakus“ nuo originalų, bet man, kaip
autoriui, buvo svarbu parodyti ir jo tikrų dalykų
siekį egzistenciniame lygmenyje. Kaip jį erzina
melas, kaip jis skiria situacijas, kada melas pateisinamas, o kada – ne. Kaip jam svarbu, kad
viskas, kas vyksta gyvenime, būtų tikra, taip, kaip
jis tai supranta. O jei kalbėtume apie piratavimą,
manau, kad viskas susitvarkys augant pragyvenimo lygiui, nes kol kas situacija ne ką tepasikeitė: dar neseniai piratinė kasetė kainuodavo
penkis litus, originali kompaktinė plokštelė – 50.
Prieštaravimai tarp legalių produktų kainų ir
mūsų uždarbio niekur neišnyko. Tačiau gyvendamas Vokietijoje esu pastebėjęs, kad jeigu žinomi
prekių ženklai tuos pačius produktus pardavinėja Vokietijoje ir Lietuvoje, tai Lietuvoje, kaip
besivystančių šalių rinkoje, jų kokybė kažkodėl
būna žemesnė, nors mokame už juos tiek pat.
Štai dėl tokių „fufliakų“ mane siutas ima.

Palinkėčiau žmonėms, kurie formuoja Šiaulių įvaizdį,
nebandyti slėpti esamų problemų, nes kūrybiškai galima išnaudoti ir stereotipus, ir nedailias miesto puses.
– Iš Šiaulių išvažiavote į Klaipėdą, vėliau – į
Vilnių. Ar patyrėte situacijų, kai buvo gėda savo
šnektos? Ar tarmiškai kalbantys jaunuoliai didmiesčiuose, nepaisant oficialios pagarbos tarmėms, nebuvo ir nėra pašiepiami? Ar nepadaugins tų pašaipų jūsų knyga?
– Aš tokių situacijų nesu patyręs, nors tokių istorijų girdėjau. Lietuvoje taip jau priimta, kad
mes kitose vietose savo tarmę slepiame. Bet
kartais sutinki kokį užkietiejusį žemaitį ar žemaitę, kalbančius tik žemaitiškai. Šveicarijoje,
beje, irgi esu sutikęs tokią moterį.
Keisti dalykai, apie kuriuos rašydamas galvojau. Jeigu kas mokykloje ar kieme anais laikais
Šiauliuose būtų kalbėjęs bendrine kalba, tuomet
į jį visi būtų žiūrėję su pašaipa, na, maždaug, ką
čia iš savęs lauži, ką čia vaizduoji, tu ką čia – labiau mokytas, ir panašiai. Bet mes visi išvažiavę
kitur tuoj pereidavome į bendrinę. Ir net jeigu
pasakydavome ar sukirčiuodavome ką nors savo
tarme, tai pateikdavome tai kaip pokštą, kuris
paįvairina kalbą ar sustiprina pasakymą. Bet
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juk niekam į galvą nešauna Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje ar kituose miestuose su kolegomis
darbe kalbėtis tarmiškai. Tarmiškai kalbamės su
šeimos nariais, su artimais žmonėmis, kurie paprastai yra likę anoje kalbinėje aplinkoje. Kodėl
taip yra, aš iki galo nesuprantu, nors šiaulietiškai išleidau jau antrą knygą.
Žinoma, bendrinė kalba yra tapusi norma.
Tiek dėl televizijos, radijo, tiek dėl mokyklos. Bet
ji yra tapusi ir baime, su kuria susiduriu tuomet,
kai bendraujant su žmogumi paaiškėja, kad esu
filologas, ir jis puola atsiprašinėti, jog kalba netaisyklingai. Todėl tikiuosi, kad mano knyga ne
padaugins pašaipų, o sustiprins drąsą kalbėti taip,
kaip esame įpratę, ta kalba, su kuria užaugome.
Reikia daugiau kalbėti apie tai, kad yra skirtingos
kalbos vartojimo situacijos ir bendrinė kalba privaloma tik labai retose situacijose. Noriu pasakyti, kad per skaitymus, knygos pristatymus sutikau
žmonių, kurie patys sau uždavė klausimą, kodėl
jie nebekalba tarmiškai, atsirado žmonių, sakančių, kad jie visada norėjo rašyti tarmiškai, ir t.t.
Tad gal ne veltui rašiau šiaulietiškai.
Aš pats irgi savo šiaulietiškumo niekur per
daug nekišdavau. Kadangi kaip poetas debiutavau gyvendamas Klaipėdoje, daug kas mane
kildino iš uostamiesčio. Dabar, ėmęs rašyti
šiaulietiškai, dažniau ir prabylu taip. Žinoma,
gal jau vėlu, bet ir kai kurie mūsų kultūrininkai romantikai iš lenkų kalbos į lietuvių perėjo
jau subrendę. Ir jų laikais lietuvių kalba lenkų
kalbos atžvilgiu buvo suvokiama kaip prasta ir
verta tik pašaipos.
– „Pietinia kronikas“, iš verslo pozicijų vertindami, galėtume vadinti rizikingu projektu, nukreiptu
itin siauron, mažiau nei dešimtadalį Lietuvos teapimančion „rinkon“. Bet gal čia tas laimingas
atvejis, kai siauros specializacijos produktas sulaukia didesnio susidomėjimo nei kūrinys, skirtas „visiems ir niekam“? Kuo šis romanas galėtų
sudominti nešiauliečius?
– Kai Pedro Lenzo paklausė, kodėl jis parašė
romaną tarmiškai, juk bendrine vokiečių kalba
jį perskaitytų daug daugiau skaitytojų, jis atsakė, kad rašo ir bendrine kalba, tačiau bestseleriu tapo būtent Berno tarme parašyta knyga
„Čia aš varatarius“. Sėkmė nėra suplanuojama.
Galbūt knygų versle yra tam tikros tendencijos,
į kurias galima orientuotis, bet rašant grožinę
literatūrą tai gerokai sunkiau, ypač nedidelėje
mūsų rinkoje. Romanų rašymas čia dažniausiai
tėra hobis, todėl daug sau kvaršinti galvos dėl
auditorijos nėra prasmės.
Man rūpėjo daug dalykų, svarbių ne tik šiauliečiams. Norėjau parašyti apie Šiaulius, kurie
tuo metu buvo tikrai originalūs. Norėjau parašyti
apie regbį, kuris buvo ir tebėra Šiaulių veido dalis, ir savotiškai padėkoti treneriams bei komandos draugams už tą kartu praleistą laiką. Norėjau
parašyti tokia kalba, kokia kalbėjom mes ir mūsų
tėvai. Norėjau pakalbėti apie dešimtąjį dešimtmetį, apie mus tuo metu, apie besikeičiantį mūsų
santykį su aplinka, su kalba. Apie besikeičiančius
elgsenos standartus. Galiausiai apie meilę.
Romanus apie Berlyną skaito ne vien
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berlyniečiai, apie kokį mažą Afrikos kaimelį –
ne tik to kaimelio gyventojai. Nėra didelio skirtumo, kur vyksta literatūros kūrinio veiksmas.
O jei ta vieta tau kažkuo svarbi ar įdomi, tai gali
pridėti papildomos intrigos.
Ir dar jaučiu, kad su šiaulietiška kalba į kūrinį patenka daug autentikos, o autentika įdomi
visiems skaitytojams. Todėl ir Vilniuje skaitydamas šiaulietiškai jaučiu, kaip žmonės reaguoja
į tai, kas kyla tik iš pačios kalbos, ko kitomis
priemonėmis gal net nepavyktų perteikti. Netgi
anksčiau rašydamas eilėraščius daug dirbau su
šnekamąja kalba, jos intonacijomis.
– Kaip manote, ar dešimtasis dešimtmetis buvo
visiškai unikalus, ar apie nūdienos šiaulietišką
būtį kas nors laikui atėjus irgi galėtų suregzti ne
mažiau absurdiškų detalių pritvinkusį romaną?
Gal kasdienybės absurdo meninei vertei įžvelgti
tiesiog būtinas laiko atstumas?
– Manau, ir apie šiuolaikinius laikus bus parašyti tokie tekstai. Nutolęs laikas mums visada
atrodo egzotiškas – žmonių bendravimo formos, buities darbai, apranga, įpročiai ir pan.
Tik kai kalbame apie dešimtąjį dešimtmetį, tai
kalbame ne apie XIX amžių, kur nuostaba dėl
garo mašinų nėra nei juokinga, nei absurdiška.
Mes prisimename patys save. Tai mes esame tie
personažai, tik gyvenome, kaip dabar rodosi,
beveik kitoje epochoje. Dabar jau su nostalgiška šypsena galime prisiminti, kaip susikūrėme
pirmą elektroninį paštą, ko tuo metu ieškodavome internete ir ką ten rasdavome, kas buvo
laikoma greitu internetu ir panašiai.
Jau galima pateikti ir pavyzdžių: štai Gerdos
Jord grafinis komiksų romanas „Gertrūda“ taip
pat kalba apie dešimtąjį dešimtmetį, tik labiau
antrąją jo pusę. Autorė primena šiek tiek kitokią
muziką, kitokius gyvenimo įpročius, ir man jie
nebėra tokie juokingi, nes pats buvau vyresnis ir
su tų laikų madomis ar muzika nebesitapatinau
kaip paauglystėje. Vis dėlto įdomu palyginti,
kaip jaunesnė karta prisimena savo paauglystę.
Turbūt dar reikia šiokios tokios istorinės
distancijos, kad galėtume įvertinti dešimtąjį dešimtmetį. Mes per mažai turime tekstų ir meno
kūrinių apie tą laiką, per mažai mąstome, kas ir
kaip vyko tais metais. O juk gyvenome tokiais
kontrastais, kurie būtų puikus fonas keisčiausioms avantiūrinėms istorijoms.
Ir dar man atrodo, kad tie metai dabar šiek
tiek nurašomi. Sąjūdžio euforija jau dingusi,
atėję tokie rūstūs išgyvenimo laikai. Bet kai domiuosi anų metų literatūra, kultūra, tai aiškiai
matau, kad tada buvo deramasi dėl naujų estetinių, etinių normų, dėl naujų meno kalbos raiškų, vyko daug diskusijų ir eksperimentų. Todėl
manau, kad į tuos laikus dar nukryps rašytojų ir
menininkų dėmesys.
– Kaip apibūdintumėte šiandieninį Šiaulių miesto
įvaizdį? Ar smarkiai jis pasikeitęs? Iš ko dabar
atpažintumėte tarmės nedemonstruojančius savo
kraštiečius?
– Turbūt kad kraštiečių be tarmės nebeatpažįstu. Viskas jau tiek niveliuota ir komercializuota, kad geriausiu atveju didmiesčio ir

provincijos gyventojus gali skirti iš manierų, šukuosenos, drabužių, pokalbio temų. Ir tai gali
nepataikyti.
Šiandieninis Šiaulių įvaizdis man apsiriboja
tėvų namais ir pora pažinčių mieste. Nelabai kas
bekalba apie Šiaulių muzikinę sceną, nenuskamba plačiau ir Šiaulių dramos teatro pastatymai.
Netgi Šiaulių krepšininkai užleido jiems įprastą
bronzą kitiems klubams. Ir iš Šiaulių universiteto gerų naujienų nelabai girdėti. Atrodo, kad
Šiauliai dabar kenčia dėl emigracijos ir savotiškos stagnacijos. Bent jau iš tų žmonių, su kuriais
bendrauju, daug optimizmo nejaučiu.
Gaila, kad iš Šiaulių emigruoja ne tik darbo ieškantys žmonės, bet ir šviesios galvos, kurios kultūriniam miesto gyvenimui ir kartu jo
įvaizdžiui būtų labai svarbios. Bet tai praeis.
Anksčiau ar vėliau verkianti mergaitė nusišypsos. Aš tik palinkėčiau žmonėms, kurie formuoja Šiaulių įvaizdį, nebandyti slėpti esamų
problemų, nes kūrybiškai galima išnaudoti ir
stereotipus, ir nedailias miesto puses. ■

„Ir kai kurie mūsų
kultūrininkai romantikai iš
lenkų kalbos į lietuvių perėjo
jau subrendę. Ir jų laikais
lietuvių kalba lenkų kalbos
atžvilgiu buvo suvokiama
kaip prasta ir verta tik
pašaipos“, – sako R.Kmita
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Po kantraus laukimo – t
Apvogti ir priversti kantriai laukti – taip galima apibūdinti sportininkus, kurie po varžovų diskvalifikacijos pripažįstami laimėtojais. Bet sausakimši stadionai plojo apgavikams, o apvogtiesiems
medaliai grąžinami tyliai. Jeigu apskritai grąžinami.
Inga NECELIENĖ

Ne paslaptis,
kad po didžiulio
dopingą vartojusių atletų
dangstymo
skandalo į
lengvaatlečius
žiūrima lyg
pro didinamąjį
stiklą.
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engvaatletė Austra Skujytė ir imtynininkas
Mindaugas Mizgaitis kartu dalyvavo dvejose olimpinėse žaidynėse – 2004 m. Atėnų
ir 2008 m. Pekino. Iš Atėnų A.Skujytė grįžo su
olimpiniu sidabru, o M.Mizgaičiui olimpinis
debiutas baigėsi neįveikta kvalifikacija.
Po ketverių metų Pekine Austrai ne tik nepavyko apginti vicečempionės titulo, bet ir
apskritai baigti septynkovės varžybų. Užtat iš
Kinijos triumfuodama grįžo imtynininkų rinktinė su medalį pelniusiu M.Mizgaičiu priešakyje.
Kaip ir dera, jie buvo sutikti trankiai – juk pirmąkart tokio rango varžybose iškovota bronza.
Bet po daugiau nei aštuonerių metų aiškėja,
kad M.Mizgaitį derėjo sutikti kaip vicečempioną. Belieka spėlioti, ar dėl aukštesnės prabos
medalio imtynininko sutiktuvės būtų buvusios
trankesnės, bet svarbu, kad jos apskritai buvo.
Per 2012-ųjų žaidynes iš visų individualių sporto šakų atstovų labiausiai gailėjome
A.Skujytės, kuri Londone liko penkta. „Kiek
pralaimėjau – 20 taškelių? Skaudu, apmaudu...
Suprantu, kai esi toli nuo pakylos, o čia visai šalia“, – po paskutinės bėgimo rungties paaiškėjus
užimtai galutinei vietai sunkiai žodžius rinko
pavargusi sportininkė, beje, Londone pasiekusi
septynkovės rutulio stūmimo pasaulio rekordą.
Buvo pikta, kad po puikiai susiklosčiusios
pirmos varžybų dienos prieš lemiamą antrąją ją
vienintelę iš visų septynkovininkių iki vėlumos
užlaikė dopingo kontrolieriai.
Grįžusi namo už žaidynėse prizinę penktą
vietą premiją gavo, bet nuo gausių sutiktuvininkų, apspitusių naująsias čempiones, vicečempioną ir du bronzinius prizininkus, laikėsi
nuošaliau. Kalbėti apie olimpinį Londoną buvo
labai skaudu.
Nuryti nuoskaudą ir laukti
A.Skujytė neslepia, kad didelę nuoskaudą ir sunkumą jautė dar dvejus metus – mintimis grįžti į
daug vilčių teikusią olimpiadą, kuri galėjo būti
skambus atsisveikinimas su didžiuoju sportu,
buvo per skaudu. Menkos vilties, kad galbūt tiesa
triumfuos, suteikė ketvirtą vietą žaidynėse užėmusios ukrainietės diskvalifikacija ir vis garsesnės
kalbos apie Londone bronzą iškovojusios Tatjanos
Černovos įtartinus dopingo testo rezultatus.
Dukart dėl dopingo vartojimo įkliuvusios
T.Černovos bausmių kalendorius tarsi suskirstytas į dvimečius ciklus. Dveji metai prieš ir po
2012-ųjų žaidynių – dopingu paženklintas periodas, bet per vidurį įsiterpęs esą švarusis laikotarpis, per kurį sportininkė pasiekė dvi reikšmingas

pergales: 2011 m. tapo pasaulio čempione, o
2012 m. žaidynėse iškovojo bronzą. Bet po lapkričio 29 d. paskelbto Tarptautinio sporto arbitražo teismo (angl. CAS) sprendimo šio buvusio
švaraus periodo nebeliko, o per jį pasiekti rezultatai anuliuoti. Laimėtojai pasislinko.
Tačiau CAS verdikto teko palūkėti. 2016 m.
kovą Tarptautinės lengvosios atletikos federacijų asociacijos (IAAF) CAS pateiktas prašymas
persvarstyti T.Černovos diskvalifikaciją paskendo tyloje. „Iš pradžių buvo sakoma, kad jau šių
metų gegužę bus paskelbtas verdiktas, vėliau
sakė, kad rugsėjį. Baigėsi gegužė, praėjo ruduo
ir beveik žiema atėjo, kol sužinojome sprendimą. Bet čia turbūt normalu – visi teismai ilgai
trunka, o įkliuvę sportininkai griebiasi už menkiausio šiaudo, bandydami išsaugoti savo poziciją“, – nesistebi A.Skujytė, kuriai visą tą laiką
neliko nieko kito, kaip tik kantriai laukti.
„Viltis ruseno – o gal? Bet kai išteisinimo ar
kaltės pripažinimo procesai taip ilgai užtruko,
buvo aišku, kad kažkas vyksta. Laikas ėjo ir atrodė vis mažiau tikėtina, kad teisybė paaiškės,
todėl išgirsti tokį verdiktą buvo labai džiugu“, –
sako A.Skujytė.
Po Rio de Žaneiro žaidynių sportinę karjerą
baigusi olimpinė ir pasaulio čempionė Jessica
Ennis-Hill, iš kurios T.Černova pavogė 2011-ųjų
pasaulio čempionato laimėtojos titulą, belaukdama CAS sprendimo tikino, kad susidariusiai
padėčiai apibūdinti ir sukilusioms emocijoms
išreikšti žodis „nusivylimas“ yra per silpnas.
Teisinė estafetė
Ką reiškia oficialiuose varžybų protokoluose pakeisti sportininko užimtą vietą, Lietuvos
lengvosios atletikos federacija (LLAF) sužinojo netrukus po 2012 m. žaidynių. Jose disko metikė Zinaida Sendriūtė liko devinta, bet
diskvalifikavus sidabrą laimėjusią rusę Dariją
Piščalnikovą lietuvė palypėjo laipteliu aukštyn.
Šiam laipteliui protokoluose įveikti prireikė
daugiau nei metų – tiek truko įvairios popierinės procedūros.
M.Mizgaičiui ir A.Skujytei tenka atlaikyti
naują sveikinimų bangą, bet kada aukštesnės
vietos jiems bus oficialiai pripažintos ir atiduoti
pavogti medaliai – nežinia, nes procedūrų trukmė nereglamentuota. Taip pat neaišku, ar jie
išties atgaus medalius – tai priklausys ir nuo
varžovų sąžinės, ir nuo tos šalies sporto federacijos geranoriškumo. Kaip žinome iš Rūtos
Meilutytės ir Julijos Jefimovos pavogto medalio istorijos, 50 m plaukimo krūtine Europos
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– tylus triumfas
čempionės aukso grąžinimo procesas truko
pustrečių metų.
„Smagu gauti medalį, bet momentas jau praėjo. Būtų buvę daug smagiau girdėti Herninge
trečią kartą grojant Lietuvos himną“, – 2016
m. gegužę pagaliau atgavusi 2013-ųjų pabaigoje iškovotą auksinį apdovanojimą sakė
R.Meilutytė.
Kalbėdama apie A.Skujytę, kuriai medalį
irgi turėtų grąžinti Rusijos sportininkė, LLAF
gen. sekretorė Nijolė Medvedeva daro prielaidą, kad gal Rusijos lengvosios atletikos federacija, kuri iki šiol yra suspenduota, norėdama
pataisyti santykius ir greičiau grįžti į tarptautinę
areną pademonstruos norą bendradarbiauti ir
medalį atiduos.
„Po Tarptautinio sporto arbitražo teismo
sprendimo turi būti sutvarkyti teisiniai reikalai.
Pirmiausia IAAF turi patvirtinti, kad keičiasi
sportininkų užimtos vietos, tada kreiptis į varžybų organizatorių, šiuo atveju į Tarptautinį
olimpinį komitetą, gauti jo oficialų protokolą
ir tik tada nustatyti bei patvirtinti kitus laimėtojus – protokoluoti. Kol protokolas nepateikiamas, tol oficialiai nelaikoma, kad rezultatas patvirtintas. Procedūros ilgai trunka, nes,
tiesą sakant, TOK dirba nelabai skubėdamas.
O šių procesų pagreitinti negali nei šalies,
nei tarptautinė sporto federacija“, – pasakoja
N.Medvedeva.
Teisybės dėlei reikėtų pasakyti, kad ir pati
IAAF nelabai kur skuba. Jos oficialiuose
Londono žaidynių protokoluose A.Skujytė
tebėra penkta, nors prieš ją buvusi ukrainietė Liudmila Josipenko diskvalifikuota dar
2013-aisiais.
Lyg žiurkių lenktynės
Ką reiškia po daugiau nei aštuonerių metų mintimis grįžus į olimpines žaidynes suvokti, kad be
dopingo galutinė turnyrinė lentelė galėjo būti visai kitokia, žino sportinę karjerą jau baigęs graikų-romėnų imtynininkas Mindaugas Ežerskis.
2008 m. Pekine tarp svorio kategorijos iki 96 kg
kovotojų jis liko septintas, o dabar sužinojo, kad
yra penktas: diskvalifikavus Kazachstano atstovą Assetą Mambetovą, kuriam lietuvis nusileido,
šio iškovota bronza atiteko čekui, o Mindaugas
liko per žingsnį nuo medalio.
„Kai sužinojau, apėmė dvejopi jausmai.
Viena vertus, gerai, kad ir po aštuonerių metų
tiesa paaiškėjo. Kita vertus, apmaudu, nes olimpinis imtynių turnyras galėjo susiklostyti visai
kitaip – be dopingo būtų visai kitoks jėgų santykis ir visiškai kitokia galutinė sportininkų rikiuotė. Kas žino, gal sunkų 15 metų treniruočių
triūsą būtų vainikavęs olimpinis medalis, nes
dabar, kaip aiškėja, likau žaidynių garbės pakylos papėdėje. Bet yra, kaip yra, dabar galvoti,

kas būtų buvę, ne laikas“, – sako dabar imtynininkų rinktinės treneriu dirbantis M.Ežerskis.
Jam kova su dopingu primena žiurkių lenktynes – vieni vartoja, kiti gaudo, bet pratęstą dopingo mėginių saugojimo laiką iki dešimties metų imtynininkas vertina palankiai.
„Sportininkai, kurie nori vartoti dopingą, turėtų
rimtai pagalvoti, ar verta tą daryti, nes galbūt
šiandien laimėsi, bet tiesa gali paaiškėti ir po dešimties metų. Aišku, atgautas medalis – jau nebe
toks, koks būtų, jeigu jį iškart įteiktų, bet vis tiek
malonus įvertinimas. Ačiū Dievui, kad teisybė
aiškėja, nors ir po aštuonerių metų. Vadinasi,
M.Mizgaitis ne veltui dirbo“, – aukštesnės prabos kolegos medaliu džiaugiasi M.Ežerskis.
Dėl ko dabar pikčiausia A.Skujytei? Jai skaudžiausia ir apmaudžiausia, kad džiugios žinios
nesulaukė šį pavasarį netikėtai anapus iškeliavęs jos treneris Aleksas Stanislovaitis. „Juk tai
buvo bendras mūsų su treneriu darbas, bendri
lūkesčiai, norai, tikslai, o dabar aš viena galiu
pasidžiaugti. Dešimt metų – ilgas laikotarpis,
per tokį laiką ir sportininkas gali išeiti, teisybės
taip ir nesužinojęs. Žiauru“, – sako Austra. h

Imtynininkas M.Mizgaitis
Pekine stovėjo ant
nugalėtojų garbės pakylos
ir džiaugėsi užimta trečia
vieta, bet po aštuonerių metų
diskvalifikavus šių žaidynių
vicečempioną bronza turėtų
virsti sidabru
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2012 m. olimpinių žaidynių
bronzą turinčiai atgauti
A.Skujytei skaudžiausia,
kad šios džiugios žinios
nesulaukė šį pavasarį
netikėtai miręs jos treneris
A.Stanislovaitis

Apie varžovės diskvalifikaciją sportininkė
sužinojo iš viešo CAS pranešimo. O kada trečia vieta Londono žaidynėse oficialiai jai bus
pripažinta, sportininkei ne taip svarbu. „Metai
šen ar ten – ne taip reikšminga, svarbiausia pats
faktas. Kita vertus, jeigu jau Sporto arbitražo
teismas priėmė sprendimą, tai visi kiti procesai gal truks trumpiau. Bet čia tik prielaida.
Džiaugiuosi, kad tokia informacija apskritai pasirodė“, – greitų sprendimų nesitiki A.Skujytė.
„Labai tikimės, kad Austra atgaus medalį, bet
gali visaip nutikti“, – priduria N.Medvedeva.
Padėties šeimininkai – vagys
Kai nesąžiningi atletai paverčiami padėties
šeimininkais, o siekiantieji atgauti tai, kas iš jų
buvo pavogta, – mandagiais prašytojais, aišku,
kad kažkas čia iškreiptai buksuoja. Kūno kultūros ir sporto departamento (KKSD) generalinis
direktorius Edis Urbanavičius sako matąs kompleksinę problemą, kuri prasidėjo nuo tada,
kai Pasaulinė antidopingo agentūra (WADA)
nutarė, kad paimti sportininkų mėginiai bus
saugomi dešimtmetį. Viena vertus, pailgintas
mėginių saugojimo terminas drausmina potencialius vartotojus, kita vertus, atgaline data
pripažintiems medalininkams ir prizininkams
nėra paprasta biudžete numatyti premijas.
Kitas KKSD vadovui kylantis klausimas – ar
iš tų sportininkų, kurie, diskvalifikavus medalininką, slenkasi į priekį, tose pačiose varžybose
buvo paimtas dopingo mėginys? Dabar vyrauja
tokia praktika: privaloma tvarka imami visų trijų prizininkų dopingo mėginiai, o kiti sportininkai tikrinami atsitiktine tvarka. Vadinasi, visai
tikėtina, kad už medalininkų trejeto likęs, bet
vėliau į priekį pasislinkęs sportininkas galėjo
likti nepatikrintas.
„Adekvatumo čia nėra: vieniems įteikiamas apdovanojimas plojant 100 tūkst. žiūrovų
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stadionui, o kiti jį atsiima po ilgo laiko tyliai kokiame nors kabinete arba iš viso gauna paštu.
Argi dėl to sportuojama? Tai visomis prasmėmis
ydinga situacija. Kitas dalykas, kad visi turi būti
vienodai švarūs. Gal siekiant išlyginti sąžiningumo principą reikėtų privalomai tikrinti daugiau sportininkų – įvertinti galimą slinktį, ypač
olimpinėse žaidynėse, kur prizinės vietos yra
pirmosios aštuonios“, – siūlo E.Urbanavičius.
Dažna pastarojo meto medalininkų kaita verčia diskutuoti ir spręsti keletą dalykų.
Pirma, nesąžiningi sportininkai kartu su apdovanojimu pasiima visą šlovę bei dėmesį, o pasikeitus laimėtojui šio emocinio pergalės užtaiso
neįmanoma grąžinti. Kita vertus, galiojant dabartinei sportininkų testavimo varžybose tvarkai teisingumas kitų atletų atžvilgiu nebūtinai
užtikrinamas.
N.Medvedeva priduria, kad prie nuskriaustųjų reikėtų priskirti ir dėl varžovų apgaulės medalių netekusias sporto šakų federacijas, ypač jeigu
jos finansuojamos pagal mūsų šalyje veikiantį
modelį. „Po Londono žaidynių visus ketverius
metus galėjome gauti didesnį finansavimą – tokį,
kokį ir kitos federacijos, kurių sportininkai žaidynėse iškovojo medalius. Bet negavome, taigi
visi mūsų lengvaatlečiai buvo nuskriausti“, – atkreipia dėmesį LLAF gen. sekretorė.
Kaip bent iš dalies grąžinti atletams padarytą skriaudą ir sykiu kelti pasitikėjimą švariu
sportu, šiuo metu stipriai diskutuojama IAAF.
Ne paslaptis, kad po didžiulio dopingą vartojusių atletų dangstymo skandalo į lengvaatlečius
žiūrima lyg pro didinamąjį stiklą.
„Pasaulis margas – daug šalių, daug įvairiausių nuomonių. Yra ir priešininkų, sakančių, kad kapstytis po sportininko praeitį nėra
etiška. Kyla daug pasipiktinimo WADA darbu:
kur jie buvo anksčiau, kodėl teigiami dopingo
testai paaiškėja tik po aštuonerių ar dešimties
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metų, kodėl nešvariems sportininkams iš karto
neužkertamas kelias į varžybas. Tarp tarptautinių sporto federacijų ir Pasaulinės antidopingo
agentūros atsiranda įtampos, nes akivaizdu,
kad WADA turi daug trūkumų, jų darbą būtina
sutvarkyti. Visi sutinka, kad sportą reikia išvalyti, bet kuo ši kova baigsis, sunku prognozuoti,
nes tai jau kova tarp institucijų“, – praskleidžia
užkulisius N.Medvedeva.
Emocijų nesugrąžinsi, o piniginį atlygį?
Pasak imtynininko M.Ežerskio, kurio Pekine
pelnyta septinta vieta diskvalifikavus varžovą
virto penkta, ir po laiko atlyginti už užimtą vietą
arba sportininkui primokėti susidariusį skirtumą būtų sąžiningiausia ir teisingiausia. „Dabar
visi galime džiaugtis, kad lietuviai Pekine iškovojo dar vieną sidabrą, o Londone – dar vieną
bronzą“, – sako M.Ežerskis, kuriam taip pat
priklausytų daugiau nei pusdevinto tūkstančio
eurų premijos skirtumas.
„Tai jau mūsų finansinis rūpestis, kurį privalome spręsti, – dėl to negali būti klausimų“, – sutinka KKSD gen. direktorius E.Urbanavičius.
Ir su išmoka po laiko, ir su sunkumais norint duotą premiją susigrąžinti KKSD jau susidūrė. Kaip jau minėta, praėjus metams po žaidynių galutinėje lentelėje pakilo disko metikės
Z.Sendriūtės rezultatas, todėl jai už olimpinėse

žaidynėse prizinę aštuntą vietą teko sumokėti
mūsų Vyriausybės numatytą tada dar 20 tūkst.
litų sumą bei apie 15 tūkst. litų – jos treneriui
ir pagalbiniam personalui. Atvirkštinė – premijos susigrąžinimo procedūra susijusi su maratonininke Živile Balčiūnaite, kuri už anuliuotą
pergalę 2010 m. Europos čempionate priversta
atiduoti gautą premiją.
„Finansinius premijų klausimus būtų tikslinga spręsti tada, kai dėl užimtų vietų jau bus
galutiniai sprendimai. Kiek žinau, diskvalifikuoti sportininkai dar turi teisę į apeliaciją,
todėl būtų tikslinga palaukti, kol įsiteisės galutiniai verdiktai“, – kalbėdamas apie paaiškėjusius naujuosius olimpinius prizininkus siūlo
E.Urbanavičius.
Sulaukus naujųjų žaidynių protokolų, kuriuose būtų patvirtintos mūsų sportininkų
užimtos aukštesnės vietos, reikėtų atrasti per
60 tūkst. eurų premijų skirtumams padengti.
Emocijų nesugrąžinsi, bet už kadaise pasiektas
pergales papildyta sąskaita bent iš dalies kompensuotų patirtą skriaudą.
Šalia apdovanojimų pakylos likę sportininkai, įtariantys, kad laimėtojai sukčiavo, turi sąjungininką – kantrų laukimą. Jiems neplojo ir
jau nebeplos sausakimši stadionai, oro uostuose nebesutiks minios gerbėjų. Jeigu teisybė bus
jų pusėje, jie triumfuos tyliai. ■
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Versle geros manieros būtinos
Geros manieros – veiksminga verslo priemonė, į kurią verta investuoti. Žymi protokolo ekspertė Dorothea Johnson savo knygoje „Modernios manieros“ (iš anglų kalbos vertė Dalia Paslauskienė) dalijasi šiuolaikinio etiketo pamokomis, kurias įsisavinę laisvai jausitės bet kokioje situacijoje, įgysite
daugiau pasitikėjimo savimi, būtino siekiant aukštumų profesinėje veikloje ir asmeniniame gyvenime.
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Akių kontaktas
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Akių ko
kontaktas liudija nuoširdupasitikėjimą savimi. Jis taip
mą ir pa
parodo kitam žmogui, kad jūs
pat paro
klausotės ir skiriate jam ar jai
jo klau
savo dėmesį. Skirtumas tarp
visą sa
žmogaus, kuris žiūri į jus bei jūsų
žmoga
klausosi, ir žmogaus, kurio akys
klauso
laksto į šonus, yra stulbinamas.
Pirmuoju atveju išreiškiamas
Pirm
dėmesys, antruoju – abejingudėm
mas. Atsistodami susipažinti
mas
ar pasisveikinti, žiūrėkite į
akis. Jei nesate pratę žvelgti
ak
žmogui į akis, iš pradžių jaužm
sitės nejaukiai. Pripraskite –
si
taip parodysite pašnekesio
ta
dalyviui pagarbą.
d
Kalbėdamiesi maždaug
nuo 40 iki 60 proc. laiko
n
pašnekovui į akis. Mažiau nei
žiūrėkite pašn
proc. reiškia
reiškia, kad jums neįdomu arba jūs
40 proc
nepasitikite pokalbio dalyviu. Daugiau negu 60
proc. rodo, kad jūs abejojate tuo, ką girdite. Dėl
to pašnekovui gali tapti nedrąsu. Nukreipkite
žvilgsnį į tašką tarp nosies ir tarpuakio. [...]
TAIP. Kai spausite ranką susipažindami ar
sveikindamiesi, žiūrėkite žmogui į akis.
TAIP. Kalbėdami elkitės gyvai ir kartkartėmis pritardami linktelėkite. Tačiau nuolat nelinkčiokite kaip prisukti.
NE. Nesidairykite aplinkui. Kitaip atrodysite, tarsi nuobodžiautumėte ir jūsų nedomintų
žmogus, su kuriuo tenka bendrauti.
NE. Nespoksokite į pašnekovą.
NE. Nelenkite galvos į šoną, nebent flirtuotumėte. Jokiais būdais taip nesielkite, šnekėdami verslo reikalais.

Mūsų tarpininkas – kūno kalba, – supainiodamas
siunčiamus signalus, gali priversti pašnekovą pasijausti nejaukiai, tarsi jis būtų atstumtas.
Kūno kalba
Kūno kalba vaidina svarbų vaidmenį formuojant mūsų profesinį įvaizdį. Mums šnekant, valgant, klausantis kitų žmonių ar linksminantis,
judesiai ir gestai yra iškalbingesni už žodžius.
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Įsivaizduokite žmogų, kuris giria jus, nusisukęs
nuo jūsų, arba duoda jums pastabą juokdamasis. Mūsų tarpininkas – kūno kalba, – supainiodamas siunčiamus signalus, gali priversti
pašnekovą pasijausti nejaukiai, tarsi jis būtų
atstumtas. Bet jei gestais pasiųsime tinkamus
signalus, jie padės žmogui pasijusti laukiamam
ir pageidaujamam.
Kūno kalba – tai jūsų išvaizda, išreiškianti jūsų nuotaiką ir pasitikėjimo savimi lygį.
Sėdėdami ištiesinkite nugarą. Stovėdami laikykite pėdas pečių platumu, dešinę koją šiek
tiek atkiškite į priekį. Paskirstykite kūno svorį tolygiai, kad nė vienas klubas neišsikištų.
Nesurakinkite kelių – tuomet galėsite, esant
reikalui, grakščiai judėti.
Rami, natūrali kūno kalba padės sustiprinti
įspūdį, kurį darote aplinkiniams. Atlikite kuo
mažiau išorinių gestų – taip atrodysite labiau
pasitikintys savimi. [...]
Laikysenos TAIP
TAIP. Rankas lengvai ir grakščiai nuleiskite
prie šonų. Dešinė ranka turi būti laisva, jei tektų pasisveikinti. Jeigu turite gėrimą, laikykite jį
kairėje rankoje, kad netektų ištiesti šaltos, drėgnos rankos.
TAIP. Gerbkite asmeninę kitų žmonių erdvę.
Laikykitės mažiausiai 45 cm atstumu nuo kito
žmogaus.
TAIP. Per verslo susitikimus laikykitės „šalin rankas“ taisyklės. Be rankos paspaudimo
sveikinantis, neleidžiama atlikti jokio kito
prisilietimo.
Laikysenos NE
NE. Negalima stovėti viena ranka įsirėmus
į klubą. Tokia poza verčia pašnekovus jaustis,
tarsi jie privalėtų gintis. Taip stovėdami jūs parodote, kad abejojate tuo, kas yra sakoma, tad
sukeliate neigiamą reakciją.
NE. Neženkite į priekį, jei jūsų pašnekovas
atsitraukia per žingsnį atgal, – tai reiškia, kad
jūs peržengėte jo asmeninės erdvės ribas.
NE. Nekryžiuokite rankų ant krūtinės, tarsi
stengtumėtės apsijuosti gynybine siena. Tokia
poza rodo jūsų priešiškumą.
NE. Nesidangstykite figos lapu – nesuspauskite delnų V forma, nuleidę tiesias rankas.
Atrodysite esą drovūs ir nesaugūs.
NE. Nekiškite rankų į kišenes. Žmonės spėlios, ką ten slepiate.
NE. Nesitampykite. Jei perkėlinėsite kūno
svorį nuo kojos ant kojos, linguosite pirmyn ir
atgal, liesite savo veidą ar plaukus, tik didinsite
sau stresą bei dirginsite pašnekovus ir jiems bus
sunku sutelkti dėmesį į tai, ką jūs sakote. ■

