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TURINYS

44 p. 
ĮTARTINOS PERMAINOS
KAIMYNYSTĖJE
KGB įpėdinės Rusijos Federalinės
saugumo tarnybos (FST) veikla Kali-
ningrado srityje darosi vis aktyvesnė.
Tokia aktyvi, kad šis biuras mėgina
verbuoti net Lietuvos pasienio gyven-
tojus. „Pareigūnų“ iš Kaliningrado, dir-
bančių po įvairių Rusijos institucijų
priedanga, yra sulaukusios Šakių, Jur-
barko, Pagėgių, Šilutės savivaldybės.
Jose tokie agentai mėgina rinkti duo-
menis apie procesus savivaldybėse,
verslininkus, teisėsaugos pareigūnus.

20 p. 
ŠAKĖMIS ANT VANDENS RAŠYTA
Politikus sunku patraukti atsakomybėn už klaidinančią reklamą. Tačiau
to ir nereikia. Kas ketveri metai politinės partijos atsiima savo: kas perga-
lę, o kas pralaimėjimą. Į rinkėjų teismą ruošiamasi su nemažai popierių –
rinkiminių programų. Kitaip nei viešuosiuose pirkimuose, maži skaičiai
nėra argumentas. Rinkėjai nori didelių algų.

24 p. 
GANDAI APIE NAUJĄ KRIZĘ ŠIEK TIEK
PERDĖTI?
Euro zonos ekonomikos augimas lėtėja, o tarp ES šalių atsiranda vis
daugiau prastos ekonominės sveikatos požymių. Kol kas bent Lietuvoje
viskas labai primena 2008-ųjų krizės priešaušrį: bankai be atvangos sko-
lina, o jusdami grynųjų stygių siūlo puikias sąlygas indėliams. Tačiau, 
užuot prognozavę naują krizę, ekonomistai ragina neprarasti optimizmo.
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REDAKCIJOS LAIŠKAS

Vienas tokių „Veido“ analitikos,
kuria tikrai didžiuojamės, pavyz-
džių – Gabijos Sabaliauskaitės

atliktas milžiniškas darbas – Lietuvos
mokyklų reitingas (įvertintos net 365
mokyklos). Išanalizavę tik ką pasiro-
džiusius stojimo į aukštąsias mokyklas
duomenis, valstybinių egzaminų rezul-
tatus ir dalyvavimo olimpiadose statis-
tiką, mes pateikiame šviežiausią mo -
kyk lų vertinimą ir iškeliame aktualias
vidurinio mokslo problemas bei ieško-
me būdų joms spręsti. Visi mes esame
suinteresuoti, kad mūsų vaikai mokyk-

lose ne tik trintų suolus, bet ir daug ko
išmoktų, o svarbiausia – gebėtų surasti
save, atskleisti savo talentus ir susimū-
ryti stiprius žinių pamatus. 

Daugelyje Vakarų šalių mokyklų
reitingai – labai svarbi ir valstybinio ly -
gio tema. Iš savo patirties galiu papasa-
ko ti, kad, pavyzdžiui, Jungtinėse Vals -
ti jose iš pradžių mūsų šeima mokyklą
pasirinko pagal viešai prieinamą reitin-
gą, o tik tada, atsižvelgę į mokyklos vie -

tą, mes rinkomės būstą, kur apsigyven-
ti. Taigi mokyklos kokybė svarbi ne tik
tėvams, bet ir visai vietos bendruome-
nei, nes būtent tai lemia, tarkim, ir
nekilnojamojo turto kainas, ir saugu-
mo situaciją rajone. 

Žinoma, galima prieštarauti, kad
JAV – tai ne Lietuva. Galbūt, ypač jei
pa žvelgsime į artėjančius Seimo rinki-
mus. Iki jų likę mažiau nei du mėnesiai,
bet apie idėjas, pokyčius – tylu (kur kas
dau giau informacijos apie JAV rinki-
mus). Todėl Arūnas Bra zaus kas atsirai-
to  jęs rankoves imasi partijų eko no mi nių
vizijų analizės. Deja, programos ke lia
daugiau klausimų, nei pa teikia atsaky  -
mų, nes partijos dažnai ne skiria siekia  -
mos tikrovės nuo realiai egzistuojančios. 

O susimąstyti apie ekonomiką rei-
kėtų, nes, kaip rašo Rima Janužytė, be -
si telkiantys juodi debesys pasaulyje gali
atsiliepti ir Lietuvai. Tiesa, nosies nu -
kabinti tikrai nereikia.  

Dovaidas Pabiržis šiame numeryje
taip pat pateikia įdomiausių rinkimų
dvi  kovų žemėlapį: kur Seimo vien-
manda  tininkai jau aiškūs? Kur vyks
ko va tarp politikos sunkiasvorių? Be -
je, ar ži no te, kas kandidatuoja Jūsų
apy  gardoje?

Be šių tekstų, Jūsų, gerbiamas skai-
tytojau, laukia dar daug įdomių straips-
nių. Malonaus skaitymo ir visada lau-
kiame Jūsų įvertinimo, pastabų ir pa -
siūlymų. ■

ŽVELK GILIAU: 
NUO MOKYKLŲ IKI RINKIMŲ
Sveikinu, gerbiamas skaitytojau, su atsinauji nu -
siu „Veidu“. Aš asmeniškai ir visas „Veido“
kolektyvas tikisi, kad Jums patiks pasikeitusi
žurnalo išvaizda – lengviau skaitoma, labiau
traukianti akį, o šie pokyčiai tik dar labiau
įpareigoja mus ieškoti naujų temų, gi liau
analizuoti jas ir rašyti įdomesnius straipsnius.
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Praėjusi savaitė nebuvo sėkminga UAB „Ju-
dex“, siejamoje su Seimo nariu Petru Gražu-
liu. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba
(VMVT) rugpjūčio 8 d. užkardė koldūnus
„Liux“ – nurodė sustabdyti prekybą viena tų
gaminių partija. Priežastis – salmonelės.
Apie bakterijas, kurias koldūnuose aptiko ne-
priklausoma laboratorija, pirmosios sužinojo
teisėsaugos institucijos. Šios raportavo
VMVT, kuri pareikalavo iš rinkos atšaukti bir-
želio 10 d. pagamintų koldūnų siuntą, tinka-
mą parduoti iki 2017 m. birželio 10 d. 
Pirmadienį išbrokuoti koldūnai – dar vienas
juodas įrašas „Judex“ dosjė, kuriame rugpjū-
čio 5 d. buvo įrašyta „stop“: VMVT laikinai su-
stabdė „Judex“ veiklą dėl iš teisėsaugos gau-
tos informacijos apie bendrovės gaminiuose
besiveisiančius užkratus.
Stabdant „Judex“ veiklą nekilo abejonių, jog
VMVT – Lietuvos institucija, mat kiek anksčiau
buvo įtarta kitaip. Liepos pabaigoje Specialių-
jų tyrimų tarnyba (STT) pareiškė įtarimus
VMVT vadovui Jonui Miliui dėl prekybos po-
veikiu. Tada įtarta, kad VMVT ar jai pavaldžios
įstaigos galėjo gauti informacijos iš Rusijos
apie „Judex“ produkcijoje rastą listerijos bak-
teriją. Šį faktą VMVT neva nuslėpė ir nesiėmė
veiksmų. 
Pirmadienis buvo savaip sėkmingas VMVT
vadovui J.Miliui. Rugpjūčio 8-ąją žemės ūkio
ministrė Virginija Baltraitienė išgyrė J.Milių bei
jo vadovaujamą įstaigą ir apgailestavo, kad
Seimo rinkimų metais politinės spekuliacijos
bei nepamatuoti kaltinimai ima viršų ir prade-

da kenkti tos įstaigos darbui. Taip sudėliojusi
akcentus ir pareiškusi, kad neturi jokio teisi-
nio pagrindo teikti premjerui siūlymą atleisti
J.Milių iš pareigų, ministrė paragino VMVT va-
dovą „sprendimą priimti pačiam“. Tokia for-
muluotė tikrai nereiškia „atsistatydink pats“ –
juk vadovas gali nuspręsti pasilikti.
Pasitelkę palyginimą su maisto produktais,
V.Baltraitienės pareiškimą galėtume interpre-
tuoti taip: J.Milius – ne koldūnai, turi laisvą va-
lią, todėl pats tegul ir sprendžia, juolab, kad
ministrė, kitaip nei J.Milius koldūnų atžvilgiu,
negali vadovo išimti iš apyvartos. 
Premjeras Algirdas Butkevičius rugpjūčio 
10 d. parodė įstatymų išmanymą ir pareikala-
vo iš prokuratūros greta žinių apie salmone-
les bei listerijas pateikti daugiau informacijos
apie patį J.Milių, nes kol kas premjeras neturi
juridinio pagrindo atleisti VMVT vadovą. Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė irgi pasisakė: „Si-
tuaciją vertinu labai blogai, manau, kad jis tu-
rėjo trauktis seniai“. Galiausiai A.Butkevičius
paskambino atostogaujančiam J.Miliui ir pa-
ragino atsistatydinti, tačiau aiškaus atsakymo
neišgirdo.
Tas pirmadienis, kai V.Baltraitienė nusiplovė
rankas dėl J.Miliaus, buvo palankus ir „Už-
kalnio“ koldūnams su mėsa bei rozmarinu.
Juose, kaip ir „Mamos“ cepelinuose, rasta
daug žarninių lazdelių, tačiau nei koldūnai,
nei cepelinai nepašalinti iš prekybos. „Ju-
dex“ dabar negali pardavinėti produkcijos,
užtat yra laiko išsiplauti talpas, kuriose mai-
šomas mėsos faršas. ■

1490 
avarijų įvyko Lietuvos keliuose per
pirmuosius šešis šių metų mėnesius. 

13  
– tiek procentų daugiau avarijų įvyko
šiemet per pirmuosius 6 mėnesius nei
pernai tuo pačiu metu. 

1769 
žmonės buvo sužeisti per eismo įvykius.

11  
– tiek procentų išaugo sužeistųjų
skaičius, palyginti su pernai metais. 

86 
žmonės žuvo eismo įvykiuose per
pirmuosius šešis šių metų mėnesius. 

16  
– tiek procentų žuvusių keliuose yra
mažiau, palyginti su pernai metais.

953 
avarijos įvyko trijų didžiųjų miestų
(Vilniaus, Kauno, Klaipėdos) apskrityse. 

1131 
žmogus buvo sužeistas per eismo
įvykius Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos
apskrityse, o tai yra 18 proc. daugiau nei
pernai tuo pačiu metu.

29 
– tiek procentų daugiau žuvusių eismo
įvykiuose Klaipėdos apskrityje. 

20 
– tiek procentų žuvo daugiau šiemet
avarijose Vilniaus apskrityje. 

600–700 
eurų – tokia yra vidutinė avarijos metu
patiriama žala.

Šaltinis: Lietuvos kelių policijos tarnyba, „Compensa
Vienna Insurance Group“

KARAS KELIUOSE
ATSINAUJINA? 

EKSPRESAS

PIRMADIENIS – SUNKI DIENA KOLDŪNAMS IR PAREIGŪNAMS

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



– Statistikos departamentas paskelbė,
kad per dešimtmetį socialinės rizikos
šeimų Lietuvoje sumažėjo beveik trečda-
liu, nuo daugiau kaip 16 tūkst. iki beveik
10 tūkst. Ar tai galima laikyti pasiekimu
ir kokios priežastys nulėmė šį pokytį?
– Būdama optimistė, norėčiau įžvelgti, kad tai
yra daugelio socialinių darbuotojų ir pedago-
gų darbo vaisius, bet, būdama praktikė, gal-
voju, kad tai yra vienpusė informacija. Būtų
įdomu pasižiūrėti į dinamiką – kiek žmonių iš-
važiavo iš tų vietų, kiek vaikų iš tų šeimų, ku-
rių sumažėjo, buvo įvaikinta, atiduota į glo-
bos namus. Ir daugelį kitų aspektų.
Galbūt dalis indėlio iš tiesų yra, bet vidinis
balsas man sako, kad tai nėra tokie paprasti
skaičiai, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Vie-
nas iš faktorių, kuriuos būtina paminėti, be

abejo, yra ir demografija. Vis dėlto 10 metų
yra ilga atkarpa – žmonės miršta, juo labiau
iš tokių šeimų, kur žmonės vartoja alkoholį,
nesaugo savo sveikatos.
– 10 tūkst. tokiai tris milijonus gyventojų
valstybei kaip Lietuva yra daug ar mažai?
Ar tai šiuo metu yra didelė problema?
– 10 tūkst. rizikos šeimų, apie 3,8 tūkst. vai-
kų, kurie yra globos sistemoje. O kiek dar yra
taip vadinamų paribio šeimų, kurių nėra
įskaitoje. Žmonės ten dirba ar gauna pašal-
pas, bet gyvena labai sunkiai. Skurdo skai-
čius Lietuvoje, žinome, yra didžiulis pagal
įvairius paskaičiavimus. 10 tūkst. padalinus iš
visų savivaldybių, atrodytų, nėra daug, bet,
matant visą dinamiką, drastišką gyventojų
skaičiaus mažėjimą, tai kartu yra labai didelis
skaičius.
– Ką būtų galima padaryti, kad šių šeimų
skaičius pastebimai sumažėtų?

– Vis iš naujo atrandame dviratį. Vadovauju
organizacijai, kurios pagrindinis tikslas yra
prižiūrėti Jungtinių Tautų Vaiko teisių kon-
vencijos įgyvendinimą ir jau 10 metų kalba-
me apie tai, kad turi atsirasti bendruomeni-
nis kontekstas ir bendruomeninės paslau-
gos. Šias paslaugas reikėtų teikti visoms
šeimoms, kurioms jų reikia. Jeigu šeima gy-
vena mažame miestelyje ar kaime, ji neturė-
tų važiuoti kažkur į miestą, o gauti jas ten,
kur gyvena. Mažų miestelių gyventojai nėra
pasiturintys ir to negali padaryti. Šiuo metu
daug kalbame apie desocializaciją. Tai yra
didžiulis pokytis globos sistemoje, kuris ap-
ima ne tik vaikus iš globos namų, bet ir vai-
kus bei suaugusiuosius su negalia. Jie turi
grįžti gyventi į savo namus ir jiems turi būti
suteikta galimybė gauti įvairias paslaugas

vietoje. Nekalbu apie tai, kad
visur reikia įsteigti biudžetines
įstaigas – tai irgi yra didelė
klaida, kuri brangiai kainuoja
mūsų biudžetui ir žmonėms.
Turi atsirasti pajėgus nevyriau-
sybinis sektorius, iš kurio vals-
tybė galėtų pirkti paslaugas.
Tai yra kelias, kuriuo turime
eiti. Mažėjant žmonių, mažėja
surenkamumas į biudžetą, to-
dėl negalima iki begalybės
steigti biudžetinių įstaigų, kur
žmonės dirba nuo 8 iki 17 val.,
o nevyriausybinės organizaci-
jos dirba ten, kur reikia, ir tiek,
kiek reikia visai kitais pagrin-
dais. Viena iš pagrindinių

mūsų problemų yra žinybiškumas. Jeigu yra
vaiko gerovė, tai yra atskiros vaiko gerovės
Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir
mokslo ir Sveikatos apsaugos ministerijose,
o tarpusavyje jos praktiškai nesusikalba.
Nėra nei vienos tarpinstitucinės programos,
viskas yra fragmentiška ir be galo brangu.
Tik prieš 2 metus atsirado NVO plėtros įsta-
tymas, iki šiol mes iki galo net nežinome,
kiek NVO yra ir kokių. Finansavimas vyksta
tik projektiniu pagrindu nuo ir iki Naujųjų
metų, ir jokio tęstinumo, jokių investicijų į šį
sektorių nebuvo. Reikia kardinaliai keisti po-
žiūrį į NVO – valstybė turi iš jų pirkti paslau-
gas. Pasaulis dar nesugalvojo jokių kitų
efektyvių būdų. Visos Skandinavijos šalys
dirba šiuo pagrindu. Mūsų atotrūkis nuo jų
yra didžiulis. Ir ne dėl to, kad mes neturime
pinigų, tiesiog negalime pamatyti visumos ir
mąstyti strategiškai. ■

EKSPRESAS

Elenai Urbonienei, 85 nevyriausybinės 
organizacijas (NVO) vienijančios 
„NVO vaikams konfederacijos“ direktorei
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SVARBIAUSI ĮVYKIAI

SAUGUMO SPRAGOS
Gana komiška situacija Būtingėje privertė suabe-
joti Būtingės terminalo apsauga. Vidaus reikalų
ministras Tomas Žilinskas siūlo už strateginio ob-
jekto ir terminalo akvatorijos apsaugą atsakingai
bendrovei „Orlen Lietuva“ įvertinti, ar ji toliau gali
saugoti šį strateginį objektą. Ministro teigimu, Len-
kijos kapitalo bendrovė „Orlen Lietuva“ galėtų per-
imti gerąją  „Klaipėdos naftos“ patirtį, kai SGD ter-
minalo saugumu rūpinasi Viešojo saugumo tarny-
ba. Kad valstybei svarbių objektų apsaugoje yra
rimtų spragų, paaiškėjo maždaug prieš pusantros
savaitės, kai įkaušęs vokietis, nedidele jachta
plaukdamas iš Latvijos, nepastebėtas priplaukė
prie Būtingės terminalo ir taranavo prie jo prisi-
švartavusį tanklaivį. Vėliau, kai jachta judėjo link
Klaipėdos uosto, prie jos priplaukę pasieniečiai
pamatė, kad „kapitonas“ miega, vėliau jam nusta-
tytas 1,5 promilės girtumas. „Orlen Lietuva“ šį inci-
dentą komentavo lakoniškai: Būtingės terminalo
akvatorijos saugumas yra užtikrinamas bendra-
darbiaujant su Lietuvos kariuomene, Valstybės
sienos apsaugos tarnyba, taip pat dirbama su
profesionaliais rangovais, kurie užtikrina objekto
saugumą naudojant radarų ir vaizdo stebėjimo
sistemas bei fizinę objekto apsaugą. ■

SPROGIMŲ SAVAITĖ
Šią savaitę skirtingose planetos vietose nuaidėjo
mirtini sprogimai. Pirmadienį du išpuoliai sukrėtė
Pakistaną. Pirmasis sprogimas nugriaudėjo mirti-
ninkui detonavus apie 10 kg sprogmenų pripildytą
liemenę, antrasis – Civilinėje ligoninėje, skubios
pagalbos priimamajame, žuvo 75 žmonės. Ligoni-
nės priimamajame tuo metu buvo beveik 100 tei-
sininkų, susirinkusių pagerbti žuvusio kolegos. At-
sakomybę už abu išpuolius prisiėmė Pakistano
Talibano grupuotės galva Jamaat-ul-Ahraras. Jo
išplatintoje žinutėje teigiama, kad „atakos tęsis tol,
kol Islamo tvarka neįsigalės šioje šalyje.“ Teroristai
išpuolio Pakistane vietą ir laiką pasirinko neatsitikti-
nai. Jie žinojo, jog tuo metu ligoninės patalpose
bus daug svarbių, garsių asmenų, viską filmuos
kameros, o aplinkui dirbs žurnalistų būrys. Šį mirti-
ną aktą užfiksavus kameroms, vaizdai žaibiškai iš-
plito po visą pasaulį. Po poros dienų panašus sce-
narijus pasikartojo Turkijos Rytuose. Trečiadienio
vakarą vienas sprogimas nugriaudėjo Mardino
provincijoje, antrasis – Dijarbakyro mieste. Skel-
biama apie dešimtis sužeistųjų ir ma žiausiai septy-
nis žuvusiuosius. Kol kas atsakomybės už šiuos
išpuolius niekas neprisiėmė, o Turkijos valdžia dėl
jų kaltina kurdų kovotojus. ■



Laurynas Vilimas, 
Lietuvos prekybos
įmonių asociacijos 
direktorius

Jokio paradokso čia
neįžvelgčiau. Užstato
sistema, vadovaujantis

ES rekomendacijomis, valstybės buvo
įvesta tam, kad turėtume švaresnę aplin-
ką. Konteinerinė sistema lū-
kesčių nepateisino, ir dau-
gelį metų nuotaiką mums
visiems gadindavo kiemuo-
se, pamiškėse ir paežerėse
besimėtantys tušti buteliai ir
skardinės. O štai užstato sistemos rezul-
tatai pranoko lūkesčius. Bet viskas kai-
nuoja, todėl pagal principą „teršėjas
moka“ gamintojai ir eksportuotojai priva-
lo kompensuoti užstato sistemos admi-
nistratoriaus patiriamas sąnaudas. Paga-
liau šie mokesčiai perkeliami ant vartoto-
jų pečių. Tačiau už kelis papildomus

centus vartotojai gauna švaresnę aplin-
ką, kurios nuolatinis tvarkymas valstybei
irgi nemažai kainuoja. Daugiau sumokė-
dami parduotuvėje, išlošime aplinkos ap-
saugos srityje. 
Netikiu, kad dėl naujojo mokesčio gėri-
mų pakuotės parduotuvėse būtinai
brangs 5–6 euro centais ir daugiau. Vis-
kas konkrečiu atveju priklausys nuo dery-
bų tarp gamintojų, eksportuotojų ir pre-

kybininkų rezultato. Visi jie ga-
liausiai suinteresuoti turėti
mažesnę kainą, kuri leistų
daugiau parduoti, todėl gali
nutikti ir taip, kad parduotuvė-

se produktų pakuotės brangs
mažiau, nei gamintojai privalės mokėti
užstato sistemos administratoriui (šiuo at-
veju 2,5 cento). Net jei kokia smulki par-
duotuvėlė susitars su konkrečiu gaminto-
ju pasinaudoti proga ir labiau kilstelėti
kainas, pagal rinkos dėsnius jie abu galų
gale liks nubausti, nes pirkėjai rinksis ki-
tus produktus ir kitas prekybos vietas. ■

Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės 
inicijuotos kampanijos „Už
saugią Lietuvą“ vaikų atosto-
gų akcijoje „Padovanok vai-
kui vasarą“ dalyvavo 162
švietimo, kul tūros įstaigos,
kurios 52 savivaldybėse vai-

kams pasiūlė vasaros užsiėmimų. Per šią ak-
ciją keli šimtai vaikų pirmą kartą pamatė jūrą:
360 vaikų pa kvietė Palangos savivaldybė, 40
vaikų ją pamaty ti padėjo radijo stotis „Zip
FM“, 15 kelialiapių padovanojo UAB „Energe-
tikas“. ■

Andriaus Petkaus, 
užsienyje geriau nei Lietuvoje ži-
nomo menininko skulptūras – 
5 m aukščio žalią žiogą ir 3,5 m
dydžio skalbinių segtuką – nusi-
pirko aktorius Robertas Downey
Jr. Už abi skulptūras Oskarui no-
minuotas Holivudo aktorius

R.Downey jaunesnysis sumokėjo 42 tūkst. eurų.
Įdomus A.Petkaus darbas šiemet išdygo Ciuriche
– 10 m aukščio Kristaus Atpirkėjo statulos kopija.
Lietuvio darbu Šveicarijos oro linijų bendrovė
„Edelweiss“ kviečia pasinaudoti tiesioginiu skry-
džiu ir apsilankyti Rio de Žaneire. ■

Gintaras Steponavičius 
apklaustas politinės korupcijos
byloje. Kai vasarą pareigūnai
atliko kratas liberalo
G.Steponavičiaus paramos
fondo vadovo Vytauto Toleikio
namuose, fondo būstinėje,
G.Steponavičius užtikrino, kad

fondo veikla skaidri, o ikiteisminiame tyrime
linksniuojamo koncerno „MG Baltic“ parama iš
viso sudaro 34 tūkst. eurų. Įtarimai paėmus ky-
šius iš koncerno „MG Baltic“ viceprezidento Rai-
mondo Kurlianskio jau pareikšti buvusiems par-
lamentarams – buvusiam liberalų lyderiui Eligijui
Masiuliui ir „darbiečiui“ Vytautui Gapšiui. ■

Andriaus Tapino 
laidos „Pinigų karta“ naująjį
sezoną nebelieka LRT eteryje.
Apie tai savo „Facebook'e“
paskelbė pats žurnalistas:
„Dar liepą pasigirdo keistos
užkulisių kalbos, prodiuseriai
ėmė sukti akis į šoną, murmė-

ti, kad čia sprendžia ne jie, o grįžęs iš Sibiro su-
žinojau, kad laidos tiesiog nelieka.“ A.Tapinas,
vedantis LRT viktoriną „Auksinis protas“, teigė iš
LRT vadovybės neišgirdęs logiškos priežasties,
kodėl nuspręsta atsisakyti „Pinigų kartos“. ■
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Paulius Mereckas,
Lietuvos vartotojų
asociacijos 
prezidentas

Logiškai galvojant, jei
sistema veikia puikiai ir
mūsų vartotojai pakuo-

tes grąžina kruopščiau nei
kaimyninėse šalyse, tai jie už
tai turėtų gauti premijas, o
ne nukentėti. Pagaliau taip
pat logiška svarstyti, kad, jei
daugiau pakuočių surūšiuojama ir utili-
zuojama taromatuose, tai jų atitinkamai
nebelieka šiukšlių dėžėse ir konteineriuo-
se, todėl turėtų pigti šiukšlių surinkimas
bei išvežimas. Bet apie tai kažkodėl var-
totojams neužsimenama, tik prašoma už-

jausti gėrimų gamintojus dėl naujo mo-
kesčio ir plačiau atverti pinigines parduo-
tuvėse.
Taigi po šešiolikos darbo metų vartotojų
teisių gynimo srityje tegaliu pesimistiškai
konstatuoti, kad veikiama pagal įprastą
schemą: iš pradžių naujais mokesčiais
stengiamasi negąsdinti žmonių, o vėliau

žiūrima, kaip papildomai iš jų
užsidirbti. Negirdėjau, kad
konkretūs skaičiai, įrodantys
priemokos poreikį, būtų ap-

tarti su vartotojų organizacijo-
mis. Nedalyvavo jos ir kuriant pačią taro-
matų sistemą. Ir, aišku, nebūsime kvie-
čiami į derybas, kuriose dėl naujų
produktų kainų derėsis gamintojai, eks-
portuotojai ir prekybininkai. Juk visi jie
žiūrės, kaip iš sandėrio išpešti kuo geres-

nes sąlygas sau, o ne
vartotojams. Galiausiai
viskas, kaip įprasta, at-
sirems į gamintojų,
eksportuotojų bei pre-
kybininkų užimamą
„svorį“ rinkoje: labiau-
siai eilinį kartą nuken-
tės vartotojai, smulkie-
siems gamintojams ir
prekybininkams kon-
kurencinės sąlygos
taip pat taps sudėtin-
gesnės, o verslo „ban-
ginius“ pokyčiai palies
mažiausiai.  ■

TAIP

NE

SŪPUOKLĖS

PANAUDOTOS „BFL“, „VEIDO“ IR ASMENINIO ARCHYVO NUOTR.
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EKSPRESAS SAVAITĖS FOTO

Ir Ukrainos, ir Rusijos veiksmai praėjusią sa-
vaitę priminė rengimąsi naujam ginkluoto
konflikto proveržiui. Rusija viešai apkaltino
Ukrainą siekiant jėga atsiimti Krymą, o Uk-
rainos valdžia Rusiją kaltina provokacijomis. 
Veiksmai neatsilieka nuo žodžių. Nuo pra-
ėjusio savaitgalio Kryme netoli Ukrainos že-
myninės dalies telkiama rusiška karinė tech-
nika, o Ukrainos Donbaso regione įvesta
aukščiausia karinė parengtis. 
Rusijos versija tokia: šalies specialiosios tar-
nybos, remiamos kitų jėgos struktūrų dali-
nių, esą sutrukdė diversinei teroristinei gru-
pei įsiveržti į Krymą iš Ukrainos teritorijos.
Rusijos Federalinės saugumo tarnybos
(FST) pranešime nurodoma, kad vykdant
operatyvines paieškos priemones naktį iš
šeštadienio į sekmadienį prie Armiansko
miesto, kurį Krymo totoriai vadina Ermeni
Bazaru, buvo tariamai aptikta grupė diver-

santų. Sulaikant juos per susišaudymą,
žuvo vienas FST pareigūnas.  Taip pat pra-
nešama, kad kitą naktį į rugpjūčio 8-ąją esą
Ukrainos gynybos misterijos specialiosios
pajėgos mėgino surengti du diversinių tero-
ristinių grupių įsiveržimus, tačiau jiems su-
trukdė Rusijos FST ir su ja bendradarbiau-
jančių žinybų jėgos padaliniai. Pasak FST,
įsiveržimą mėginta užmaskuoti masiniu ap-
šaudymu iš gretimos valstybės ir Ukrainos
šarvuotųjų ginkluotųjų pajėgų pusės.
Ukrainos valdžios atstovų teigimu, tokie kal-
tinimai – prasimanymai, kuriais mėginama
eskaluoti konfliktą. 
Ukrainos generalinio štabo nuomone, jokio
apšaudymo nebuvo – Pietų Ukrainoje šalies
kariuomenė paprasčiausiai vykdė planuotas
karines pratybas. 
„Kad toliau kaitintų konfliktą, V.Putinas nu-
sprendė surengti pigų vaidinimą“, – ko-

mentavo Ukrainos nacionalinio saugumo
ir gynybos tarybos pirmininkas Oleksand-
ras Turčinovas.  Ukrainos ambasadorius
prie Europos Sąjungos Dmytro Kuleba so-
cialiniame tinkle „Facebook“ rašė, jog
„Rusija aktyviai kuria pasakojimus, kad
pateisintų karą“. 
Priminsime, kad Rusija Krymą aneksavo
2014 m. Nuo tada pačiame Kryme situacija
buvo palyginti rami. Tačiau Rytų Ukrainoje
mūšiuose tarp Rusijos kariuomenės remia-
mų separatistų ir Ukrainos pajėgų nuo tada
žuvo daugiau nei 9,5 tūkst. žmonių. 
Analitikai perspėja, kad konfliktas po pasta-
rosios savaitės įvykių gali vėl įsiliepsnoti.
„Įvykiai klostosi pagal gana blogą scenarijų.
Situacija Rytų Ukrainoje gali eskaluotis, o tai
yra labai pavojinga“, – teigė Maskvos politi-
nių technologijų centro vadovo padėjėjas
Aleksejus Makarkinas. ■

UKRAINOS IR RUSIJOS KONFLIKTAS VĖL PERAUGS Į KARĄ?

Vos per pusvalandį Lietuvos
irkluotojai Rio de Žaneiro

olimpinėse žaidynėse iškovojo du
medalius: Donata Vištartaitė 
(27 m.) ir Milda Valčiukaitė 

(22 m.) pelnė bronzos medalį, 
kita įgula – Saulius Ritteris 

(27 m.) ir Mindaugas Griškonis
(30 m.) – iškovojo sidabrą.
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EKSPRESAS JAU NETRUKUS

APKLAUSA

KAIP MANOTE, KIEK AUKSO
MEDALIŲ LAIMĖS LIETUVOS
OLIMPINĖ RINKTINĖ?

Didžioji lietuviškoji kova tarp pesimizmo ir
optimizmo. Taip galima įvardyti praėjusios
savaitės „Veido“ apklausos rezultatus. Dau-
giausia skaitytojų spėjo, kad Lietuvos olim-
pinė rinktinė Rio de Žaneiro olimpiadoje ne-
laimės nei vieno medalio. Tiesa, užkietėję
optimistai, t.y. manantys, kad lietuviai iško-
vos 3 ir daugiau aukso medalių, atsiliko nuo
pesimistų tik keliais procentais. O jei skai-
čiuosime ir kitus, kurie spėjo, kad į Lietuvą
parvyks 1 arba 2 aukso medaliai, galima
drąsiai teigti, jog „Veido“ skaitytojai išlieka
optimistiški. ■

VEIDO apklausa

Balsuoti galite išma-
niuoju telefonu ar plan-
šete nuskenavę šį QR
kodą arba interneto
svetainėje
www.veidas.lt

Kaip Jūs renkatės ar pasirinkote mokyklą
savo vaikams? 

● Nėra didelio skirtumo, nes mokymo kokybė
visur beveik vienoda. 
● Svarbiausia, kad mokykla būtų arti namų.
● Atsižvelgiu į draugų, giminių ir pan. reko-
mendacijas. 
● Renkuosi / rinkausi tik iš privačių mokyklų.
● Darau viską, kad mano vaikai pakliūtų į pres-
tižinėmis laikomas didmiesčių gimnazijas.

Savaitės klausimas

Atsisveikinimo vizitas. Rugpjūčio pabaigoje Latvijos sostinėje planuoja
apsilankyti kadenciją baigiantis JAV viceprezidentas Joe Bidenas (nuotr. dešinėje).
Rugpjūčio 23 d. Rygoje turėtų įvykti jo ir visų trijų Baltijos šalių vadovų susitikimas,
kuriame dalyvaus Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius. Nors kol kas susitikimo dienotvarkė nėra patvirtinta, tačiau Latvijos
žiniasklaida praneša, kad planuojama aptarti NATO viršūnių susitikime Varšuvoje pri-
imtų sprendimų dėl rotacinių batalionų grupių Baltijos šalyse ir Lenkijoje dislokavimo
įgyvendinimą. Taip pat bus kalbama apie padėtį Ukrainoje ir Sirijoje. Pasak Latvijos
užsienio reikalų ministro Edgaro Rinkevičiaus, J.Bideno vizitas – aiškus signalas in-
vestuotojams, kad regionas išlieka saugus. 2014 m. J.Bidenas lankėsi Vilniuje. Tuo-
met taip pat kalbėta, kad šis vizitas dar kartą parodo, jog JAV nesiruošia nusigręžti
nuo Baltijos šalių. Lankydamasis Vilniuje J.Bidenas taip pat patvirtino nekintantį savo
šalies įsipareigojimą ginti Baltijos šalių suverenumą ir teritorinį vientisumą. 

Akordeonininkai vėl kvies į maratoną. Kitą savaitę Vilniuje vyks
garsaus akordeonininko Martyno Levickio (nuotr.) organizuojamas festivalis „Akordeo-
no muzikos savaitė“. Klausytojų laukia šeši lietuvių ir užsienio svečių koncertai, įrody-
siantys, kad šis vis dar nepelnytai nuvertinamas instrumentas gali skambėti ne tik įvai-
riose erdvėse, bet ir savitais akordais kurti bei papildyti skirtingų stilių muziką.
M.Levickis festivalyje koncertuos su saksofonų kvartetu „Signum“, kuriame susibūrė
muzikantai iš Slovėnijos, Vokietijos ir Italijos. Norvegijos dueto „Julie & Andreas” siūlo-
mos arfos ir bandonijos melodijos užtvindys Vilniaus geležinkelio stoties laukiamąją
salę. Ispanų instrumentinis trio „Malandro Club“, jungiantis trimito, kontraboso ir akor-
deono šėlsmą, surengs linksmą vakarėlį Mokytojų namų kiemelyje. Soprano Dovilės
Kazonaitės ir akordeonisto Tado Motiečiaus duetas parengė mitologinę siurrealistinę
misteriją „Žemė prašė, kad žmonės mirtų“, kurią pristatys Energetikos ir technikos mu-
ziejuje, o „Akordeono muzikos savaitę“ užbaigs tradicinis akordeonininkų maratonas,
dėl savo trukmės jau patekęs į Lietuvos Rekordų knygą.

18 proc. – 1

32 proc. – nei 
vieno

20 proc. – 2

30 proc. – 
3 ir daugiau

PANAUDOTOS „BFL“, „VEIDO“ IR ASMENINIO ARCHYVO NUOTR.
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ŽVILGSNIS IŠ UŽ ATLANTO

Ką tai gali reikšti Lietuvai ir kaip mums reik-
tų reaguoti, turint omenyje, kad daugelis
pažymi, jog Lietuva prisidėjo prie daugelio

NATO operacijų, ir tikėjimą, kad pagal 5-ąjį Šiau-
rės Atlanto sutarties straipsnį JAV prisidės prie
NATO šalių gynybos? 

Noriu tik priminti, kad Ukraina buvo pasirašiu-
si sutartį, pagal kurią garantuotas jos teritorijos
vientisumas. JAV ir net Rusija buvo šios sutarties
dalyvės. Tad kodėl tos garantijos nesuveikė? Kodėl
Europa ir JAV nesiėmė ginti Ukrainos?

Esu labai gerai susipažinęs su Baltijos šalių stra-
tegija. Užtenka tik žvilgtelėti į žemėlapį ir suprasi-
me, kad JAV pagalba Baltijos šalis vargu ar pasiek-
tų laiku. Padėti apsiginti pirmosiomis krizinėmis
valandomis galėtų tik europiečiai. Bet jeigu jie
nepasiruošę? Deja, taip, tikėtina, ir yra.

Be to, JAV šiuo metu vis dar įsivėlusi į daugybę
konfliktų, o ir karinės pajėgos yra gan stipriai
nualintos.  Todėl lieka tik dvi Baltijos šalių gynybos
strategijos – branduolinis karas arba ilgai užtruk-
sianti „išvadavimo“ strategija.

Tarnaujant armijoje kartą teko išgirsti pamo-
kančią istoriją: per Antrąjį pasaulinį karą mulai
buvo naudojami armijos reikmenų transportui,
bet žmonių, kurie mokėtų su šiais gyvuliais elgtis,
nebuvo daug. Tad armija surado patyrusį senuką,
kuris sutiko išmokyti kitus vaidelioti mulus. Iš
pradžių visiems mokiniams suteikė progą
patiems pabandyti susitvarkyti su mulu – šie įkal-
binėjo jį, rėkė ant jų ar net bandė patys pastumti
gyvulį, bet šis – nė iš vietos. Galų gale atėjo senu-
ko eilė – jis pasiėmė gerą baslį ir priėjęs vožė vie-
nam mului tarp akių, tiesiai į kaktą.  Paėmus
vadžias mulas su entuziazmu nusekė iš paskos.
Mokiniai liko sužavėti, bet vis tiek puolė klausi-
nėti, kodėl senukas taip žiauriai pasielgė su
mulu. Šis atsakė, kad visų pirmą reikia priversti
mulą atkreipti dėmesį.  

Mano nuomone, būtent tai ir padarė D.Trum -
pas – trenkė NATO su basliu į tarpuakį. Re -
zultatas – mes apie visa tai pradėjome žymiai dau-
giau kalbėti.  

Vis dėlto nenoriu net abejoti, kad Lietuvos

gynyba yra gerose rankose ir einama teisinga link-
me, o tarnaujantys yra pasiruošę gynybai ir 1940 m.
tragedija neturėtų pasikartoti.  Mūsų kaimynai len-
kai, latviai ir estai taip pat pajėgūs rusams pakarto-
ti suomių pamokas. Didžiausios abejonės kyla dėl
kitų NATO šalių, kurios neneša savo kupri-
nės. Turime būti vieningi, o ir amerikiečiams nusi-
bodo tą didžiausią kuprinę nešti.  JAV sumoka 74
proc. NATO išlaidų, 4,4 proc. BVP eina gynybai, o
NATO  sąjungininkai, išskyrus Estiją, Graikiją ir
Didžiąją Britaniją, nesugeba pasiekti 2 proc. BVP,
kai kurie net neskiria ir 1 proc.  

Tiesa, amerikiečių bataliono grupė bus dislo-
kuota Lenkijoje, o Lietuvoje – vokiečių. Be to,
Lietuva perka iš Vokietijos savaeiges haubicas ir
šarvuočius, t.y. karo atveju vokiečiai negalės likti
nuošalyje.

Šis sprendimas dislokuoti po bataliono grupę
Baltijos šalyse ir Lenkijoje rodo, kad NATO siun-
čia aiškų signalą, jog gins sąjungininkus, o jei
NATO gins, tai ir Amerika įsitrauks. Kita vertus,
šios pajėgos pakankamai gausios, kad atbaidytų
rusus nuo puolimo, bet nepakankamos, kad būtų
laimėtas konfliktas.  Be to, reikia atkreipti dėmesį,
kad pačiam NATO didelę įtaką daro Vladimiro
Putino režimas. Sankcijų Rusijai panaikinimo
klausimas tai puikiai iliustruoja. Pavyzdžiui, mintį
sušvelninti ar net panaikinti sankcijas palaiko tiek
vokiečiai, tiek italai, olandai ir kiti.

Bet sugrįžkime prie JAV prezidento rinkimų.
Nepaisant skirtingų kandidatų pasisakymų, vis
dėlto, manyčiau, nesvarbu, kas taps JAV preziden-
tu – ar Hillary Clinton ar D.Trumpas – JAV politi-
ka Rusijos atžvilgiu per daug nesikeis.

Todėl svarbiausia strateginė užduotis ir toliau
bus NATO vienybės ir pajėgumų stiprinimas. Visą
tai vyks nelabai palankiomis sąlygomis: nedideli
JAV pajėgumai Europoje, kai kurių europiečių
abejingumas Rusijos klausimu ir pačios Maskvos
destrukcinė propagandinė veikla. Taigi reikalas
gan komplikuotas, bet tikėtis, kad, be kitų NATO
šalių įsitraukimo, vien tik JAV apgins Baltijos šalis
yra naivu. ■

Nepaisant skirtingų kandidatų pasisakymų, vis 
dėlto, manyčiau, nesvarbu, kas taps JAV 
prezidentu – ar H.Clinton ar D.Trumpas – 
JAV politika Rusijos atžvilgiu per daug nesikeis.

TRUPUTĮ APIE AMERIKOS POLITIKĄ IR NATO
JAV piliečiai neturi idealaus pasirinkimo šių metų prezidento rinkimuose. Grubiai kalbant
– vienas „skandalistas pijarčikas“, kita – „melagė“. Žiūrint per Lietuvos žiniasklaidos
prizmę atrodo, kad pastaroji – mažesnis blogis, o va Donaldas Trumpas – kvailys ir dar
proputiniškas kvailys. Mat jis nori, kad prieš JAV imantis NATO šalių gynybos šios turėtų
susimokėti arba, tiksliau, ištesėti savo pažadus skirti tam tikras sumas gynybai.
Ats. plk. ltn. Kęstutis EIDUKONIS, verslo konsultantas, 
PLB Ekonomikos komisijos narys
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Elegantiškos ir malonios mirties galimybę siū-
lančiam meniniam projektui aptarti įvairiose
pasaulio šalyse buvo skiriamos televizijos ir

radijo laidos, kuriami dokumentiniai filmai ir eks-
pertų forumai. Nuo to laiko J.Urbono autoritetas
meno pasaulyje sparčiai kopė aukštyn: šiandien jo
idėjos mielai pasitinkamos prestižinėse šiuolaiki-
nio meno galerijose ir festivaliuose. 

Tačiau ar jaunam Klaipėdos menininkui būtų
pavykę taip greitai pasiekti tarptautinių aukštumų,
jei ne doktorantūros studijos Londono karališkaja-
me meno koledže, jo idėjoms suteikusios autorite-
tingų meno ir mokslo ekspertų palaikymą? Todėl
šiandien jau būsimus lietuvių menininkus ugdančio
J.Urbono bandėme išklausti, kokios patirties įgijo
studijuodamas užsienyje ir ką savo jėgomis bando
keisti dirbdamas Lietuvoje. Ar po septynerių Lon -

do ne praleistų metų, grįžęs tėvynėn, nepatyrė pa -
našaus jausmo į tą, kurį netrukus fiziškai galės iš -
mė ginti Lietuvos paviljono Milano trienalėje lan-
kytojai – nesvarumo būklės, žemei staiga išnykus
po kojomis.
– Kokios priežastys savo laiku lėmė jūsų pasirinki-
mą kopti į doktorantūros kalną Londone?
– Prieš dešimtmetį, kai atkeliavau į Londono kara-
liškąjį meno koledžą studijuoti doktorantūrą, jau
vien mikroklimatas, kurį radau ten, po studijų Lie -
tuvoje atrodė kaip savotiška terapija. Nors išvykau
ne dėl to. Ieškojau praktinių tyrimų erdvės te mai
„Gravitacinė estetika“, kurios čia tiesiog nebuvo.

Nežinantiems trumpai papasakosiu savo vaikys-
tės istoriją, kurioje svarbų vaidmenį suvaidino Klai -
pėdos atrakcionų parkas. Mano tėvas jam va do -
vavo ir mus su seseria vietoj vaikų darželio vesda-
vosi kartu į darbą. Būčiau galėjęs suptis tuose
atrakcionuose ištisas valandas, bet greitai paaiškė-
jo, kad nuo jų mane pykina: suprakaituoju, apsive-
miu, ir tiek to malonumo. Būtent kritinis atstumas
– nuolatinis buvimas šalia to, kuo negali naudotis –
lėmė, kad pradėjau domėtis atrakcionais ne kaip
pasimėgavimo objektu, o kaip unikaliu reiškiniu.
Tik pagalvokite: pavyzdžiui, JAV kiekvieną dieną
atrakcionų parkuose lankosi milijonai žmonių.
Daž nai jie laukia eilėje po dvi tris valandas, kad
galėtų pasivažinėti bent vieną minutę. Argi tai nėra
unikalus reiškinys? 

Gravitacija neišvengiamai vienaip ar kitaip tave
veikia, įtraukdama į savo pasakojimą. Taigi suaugęs
ir pats trejus metus vadovaudamas Klaipėdos
atrakcionams pradėjau mąstyti, ar negalima būtų

to poveikio išnaudoti subtiliau, nei elementariam
vidurių supurtymui. Dairiausi analogijų kitose sfe-
rose, pradedant kosmonautų treniruotėmis, bai-
giant choreografijos pratybomis. O stojimo į dok-
torantūrą pokalbyje man pačiam netikėtai buvo
suformuluota ir mane dominanti tema – gravitaci-
nė estetika. 

Betgi VDA galėjau parengti nebent rašytines
to kios temos tezes kaip meno kritikas ar menotyri-
ninkas, nes individuali meninė praktika nebuvo įs -
kaitoma kaip tyrimo medžiaga. O štai Londono ka -
ra liškasis meno koledžas garsėja meninio (t. y. me -
nine praktika grįsto) tyrimo sampratos formavimu.
Ir, žinoma, intelektinių bei techninių išteklių bazė
ten visai kitokia. 

Tarkim, dirbant su vėliau išgarsėjusiais „Euta na -
zijos kalneliais“ man prireikė specifinių fiziologijos
žinių – tyrimų apie žmogaus organizmo reakcijas į
ekstremalius pagreičius ir sunkio jėgą. Taip pat fizi-
ko, galinčio paaiškinti dideliu greičiu krentančio
va gonėlio aerodinamiką. Ir vienos, ir kitos srities
specialisto toli ieškoti nereikėjo –  radau juos šalia
Karališkojo meno koledžo stovinčiame Imperijos
koledže, kuriame knibždėte knibžda kone visų
mokslo šakų ekspertų. Užteko nueiti ir prisipažin-
ti, kad tau, „kaimynui“, reikia tokios pagalbos. Aiš -
ku, būna arogantų, nenorinčių tavęs pripažinti, bet
jų pasitaiko visur. 
– Bet argi būtina, kad patarėjai dirbtų gretimame
pastate? Juk kurdamas robotizuotas judančias
platformas kvalifikuotų ekspertų radote ir
Lietuvoje. Netgi gana netikėtame jos taške –
Panevėžyje veikiančio Kauno technologijos univer-
siteto Technologijų ir verslo fakulteto robotikos
laboratorijoje.
– Apskritai tokio geranoriško ryšio su mokslinin-
kais kaip Lietuvoje niekur kitur nesu patyręs. Už -
ten ka parodyti bent kruopelę entuziazmo ir pasi-
teirauti patarimo, kad gautum ne tik srautą tavo
po reikius gerokai viršijančios informacijos, bet ir
bū tum pavaišintas bei pavedžiotas po laboratorijas. 

Visgi pačių ekspertų skaičius ir pasirinkimas čia
mažesnis. Aktualus pavyzdys – kitų metų pradžioje
Nacionalinėje dailės galerijoje planuojama paroda
„Citynature“, siūlanti miesto gamtos temą apmąs-
tyti įvairių šalių šiuolaikiniams menininkams.
Jiems sudaroma galimybė kurį laiką pagyventi
Ruperto rezidencijų centre Valakampiuose ir
užmegzti ryšius su organizatorių iš anksto parink-
tais vietos mokslininkais. Tačiau projekto kurato-
riams tenka gerokai pavargti, ieškant tinkamų eks-
pertų. Sakykime, vienas iš svečių ketina domėtis
skruzdėmis, tačiau Lietuvoje nepavyko rasti tikro
skruzdžių specialisto: yra mokslininkų, studijuojan-
čių vabzdžius, bet nėra tokio, kuris būtų atsidėjęs

Renata BALTRUŠAITYTĖ

Studijų kalneliais iš Lietuvos į Londoną
ir atgal  
Dvejus metus Vilniaus dailės akademijos (VDA) prorektoriumi menui dirbantis Julijonas Urbonas – veikiausiai
jauniausias prorektorius Lietuvoje. Trisdešimt penkerių metų menininkas ypač išgarsėjo 2010 m.
sumodeliuotais „Eutanazijos kalneliais“, kuriuos pirmąkart pristačius vienoje Dublino galerijoje jo tinklalapį
kasdien aplankydavo po 20 tūkst. smalsuolių. 

Atsiranda studentų, kurie vos įstoję jau demonstruoja
tokius įgūdžius, kad dėstytojams belieka pasimokyti.
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vien skruzdėms. Pavyko rasti tik mokslininkę, tyri-
nėjančią vapsvas – jos kolegos entomologai teigė,
kad ji geriausiai nusimano apie skruzdes. Tokia
Lietuvos realybė – kadangi dėl ribotų finansinių
išteklių nėra plačios mokslininkų pasiūlos, nėra ir
specializacijų būtinybės. 
– Grįžkime prie studijų atmosferos. Esate pasakojęs,
kad Londono koledže šalia jūsų dirbo ateities sekso
žaisliukus modeliuojanti mergina, kitas kolega
domėjosi molekuline kulinarija ir jos panaudojimu
menui... O Lietuvoje su savo gravitacinės estetikos
tyrinėjimais veikiausiai jautėtės kaip keistuolis? 
– Dar studijuodamas vizualinį dizainą VDA
Klaipėdos fakultete pradėjau domėtis elektronika.
Bet tuo metu neturint bazinių elektrotechnikos

pagrindų buvo tiesiog neįmanoma gilintis į šią sritį.
Tad jaučiausi pakankamai vienišas, nors žinojau,
kad Vakaruose elektronika senokai naudojama
kaip kūrybinė medžiaga menui ir dizainui. Teko
prisiminti mokyklinius fizikos vadovėlius, vėliau
siųstis specializuotą literatūrą, ieškoti aprašų spar-
čiai besiplečiančiame internete. Bet viską teko
daryti pačiam – akademija mažai kuo galėjo pagel-
bėti. Ir netgi rasti profesionalių elektronikos eks-
pertų, sugebančių jiems žinomas tiesas perteikti
suprantama kalba, reikėjo gerai paieškoti. Juk
menininkui ir inžinieriui susikalbėti sudėtinga: neį-
sisavinus specifinio žodyno, pokalbis rizikuoja virs-
ti nuobodžiu monologu. 

Šiandien situacija yra pasikeitusi, nes per

„Ne vien dažais,
kaltukais ir
gręžtukais šiandien
kuriamas menas“, –
sako VDA
prorektorius
J.Urbonas.
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pastarąjį dešimtmetį atsirado daug vaikams ir
šiaip „žaliems“ prieinamų konstrukcinių priemo-
nių. Žaidimai su elementariomis elektronikos
plokš  tėmis tapo tokie pat įprasti, kaip statybos su
lego kaladėlėmis. Per gerą pusdienį, paieškojęs ins -
trukcijų internete, kiekvienas gali pasigaminti kaž -
ką judančio, mirksinčio, interaktyvaus. Kons truk -
toriumi-mėgėju šiandien nesunku tapti ir neturint
bazinių elektronikos žinių. 

O štai VDA tik prieš porą metų įsirengė pirmą-
ją elektronikos laboratoriją. Joje dirba elektroni-
kos ekspertas – profesionalus inžinierius, bet vis
dar trūksta tarpininkų, padedančių suprasti, kaip
naudoti technologijas konkrečiam kūrybiniam
sumanymui. Žinoma, atsiranda studentų, kurie vos
įstoję jau demonstruoja tokius įgūdžius, kad dėsty-
tojams belieka pasimokyti. Pažįstu nemažai žmo-
nių, išvis nebaigusių aukštojo mokslo, tačiau pagal
savo sukauptą informacijos kiekį puikiausiai galin-
čių dėstyti akademijoje.
– Visgi anksčiau VDA auditorijose būdavo juntama
nemažai skirtumų tarp Nacionalinę M.K.Čiurlionio
meno mokyklą, kitas meno mokyklas baigusiųjų ir
visų likusių studentų. Ar situacija išliko nepakitusi? 
– Pats į tai nesigilinau, bet kolegos liudija, kad skir-
tumų tebėra. Ne be reikalo VDA imasi bendradar-
biavimo su Nacionaline M.K.Čiurlionio meno mo -
kykla, skatindama ją baigiančius abiturientus rink-
tis studijas Lietuvoje, o ne vykti užsienin. Pa vyz -
džiui, organizuojamas kūrybinis konkursas, kurio
nugalėtojus renka akademijos dėstytojai, o geriau-
sių darbų autoriams suteikiami papildomi kreditai
stojant į VDA. Praktiškai jiems, dar moksleiviams,
čia garantuojama studijų vieta.

Bet žinau ir visai ne iš meno srities atėjusių įdo-
miai mąstančių žmonių, kurie greitai tapo žinomais
konceptualiais menininkais. Tuo labiau, kad dabar
ne visoms meno sritims būtini tradiciniai, tapyba ir
akademiniu piešimu grįsti įgūdžiai. Galima būti fi -
losofu ir mąstant kurti unikalų, paveikų meną. Kar -
tais ir tradicinių katedrų atstovai staiga nutaria
išmėginti savo jėgas kitame meno fronte – atideda
šalin dažus, teptukus ir užsiima stroboskopinės
švie sos ir vėjo malūnėlių programavimu. Mirk sin -
čioje šviesoje besisukantis malūnėlis optiškai atro-
do kaip nejudantis, o krentantys vandens lašai pa -
kimba ore... Taigi visiems visos kūrybinės medžia-
gos atviros, jokių sienų tarp katedrų pačioje akade-
mijoje nėra. 

Jaunesni menininkai mėgsta užčiuopti „madas“,
imtis to, kas tarsi kybo ore. Tik tie „kybančio gau-
dymai“ dažnai būna diletantiškai mėgėjiški. Bet
ma dų vaikymasis kartu yra ir skatintinas mėgini-
mas megzti ryšius su dabartimi. Vienas kitas pro-
jektas, žiūrėk, pramuša sau dėmesio ir perspekty-
vos erdvę. Taip nutiko su postinterneto tyrinėji-
mais, virtusiais savarankiška menotyros kryptimi.
Studentai domisi, kaip, pavyzdžiui, nakvynės vietas
turistams siūlančių skelbimų portalų fotografijos
veikia interjerų tendencijas įvairiose šalyse, kaip,
atsižvelgiant į keliautojų lūkesčius, kinta pačių
būsto fotografijų stilius ir pan. 

Lietuvoje paruošiama daug IT specialistų, kurie
il gainiui siekia išsiveržti iš griežtų savo kasdienės
veikl os rėmų. Neretai jie pradeda žaisti su virtualios

realybės projektais, prisideda prie kultūrinių in -
dustrijų kūrimo. Bet, šiek tiek „paišdykavę“, ga liau -
siai grįžta į savąją, gerokai pelningesnę veiklos sritį. 
– Kokias aktualiausias problemas šiandien įžvelgia-
te mūsų meno krypties studijose?
– Problema tapo „mašininis“, gyvo pokalbio su
kandidatais vengiantis priėmimo į akademiją
modelis. Interviu metu iš pateikiamų argumentų ir
formuluočių greitai išryškėdavo motyvuoti, poten-
cialūs kūrėjai. Tokių pokalbių metu neretai ir patys
jaunuoliai susivokdavo, kad stoja ne ten. Bet dabar
Lietuvoje bet kokia kandidatų ir dėstytojų akistata
laikoma korupcijos terpe.  

Antra vertus, diskutuojame, ar bereikia pieši-
mo ar tapybos egzaminų studentams, kurie nesi-
rengia tapti nei tapytojais, nei skulptoriais. Aš pats
galėčiau būti pavyzdys. Turbūt nebereikia versti
jaunų žmonių orientuotis tik į vieną mediją, į vieną
terpę, kai prieš jį atsiveria visa jų įvairovė. Ne vien
dažais, kaltukais ir gręžtukais šiandien kuriamas
menas. Be elektronikos, jau gimsta ir įdomi sinte-
tinės biologijos, arba organinio biomedžiagų sinte-
zavimo, sritis – ji taip pat įtraukiama į kūrybos pro-
cesą. Lie tuvos menininkų duetas Pakui Hardware
(Neringa Černiauskaitė ir Ugnius Gelguda), taip
pat filosofas Kristupas Sabolius jau domisi sinteti-
ne biologija. 

Jūs traukote pečiais, bet dar palyginti neseniai
mažai kas įsivaizdavo, kaip menams panaudoti
informacines technologijas. Ir ne tik menams. Juk
ir kompiuteriai buvo išrasti uždarose mokslinėse
bei militaristinėse laboratorijose, dėl to ilgą laiką jų
panaudojimas viešoms reikmėms buvo problema.
Dabartiniai menininkai stengiasi, kad nesusifor-
muotų panašus atotrūkis su šiandieną laboratorijo-
se plėtojamomis technologijomis. 

Bet akademiniame gyvenime viskas sparčiai
kin ta. Tarkime, Londono karališkasis meno kole-
džas, kuriame studijavau doktorantūrą, dar pernai
ke lių nepriklausomų tarptautinių komisijų buvo
pri pažintas pasauline tokio profilio aukštąja
mokykla Nr.1. Tačiau šįmet, sumenkus mokslo ir
menų finansavimui Jungtinėje Karalystėje, iš jos
jau beišeiną visi garsūs dėstytojai. Jie teigia, kad
valdžia vis atkakliau pradėjo reikalauti skaičiukų,
balų, ataskaitų – to paties, nuo ko kenčia menų
akademijos Lietuvoje. Šitaip nebeliko laisvės meni-
niams eksperimentams arba ją tenka dangstyti su
rinka susieta demagogija. Kone trečdalis garsiausių
dėstytojų, tarp jų ir mano darbo vadovas, iš Ka ra -
liš kojo koledžo jau pasitraukė. Dar skaudžiau po -
kyčius jaučia įvairios mokyklos ir koledžai, veikian-
tys kaip Londono universiteto padaliniai. Nemažai
jų apskritai tenka uždaryti. 

Visgi reikia suprasti, kad mūsų akademijos ir
Londono karališkojo meno koledžo bėdos – nesu-
lyginami dalykai. Tarkim, garsus tapytojas Fran -
cisas Baconas (1909–1992), atsidėkodamas kole-
džui už sudarytas sąlygas jame dėstyti ir turėti savo
studiją, išeidamas dovanojo vieną savo tapybos
darbelį. Prieš keletą metų jį pardavęs, koledžas už
tą sumą pasistatė naują pastatą. 
– Ką iš savosios Londono patirties stengiatės per-
teikti dirbdamas Vilniuje? 
– Dar nedirbdamas prorektoriumi, bet dėstydamas

SAVAITĖS INTERVIU
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doktorantams stengiausi supažindinti mūsų stu-
dentus su meninio tyrimo sampratomis ir specifika.
Kitas dalykas – bandau diegti vakarietišką bendra-
vimo mikroklimatą ir leisti studentams paskaitose
kalbėti. Tiksliau pasakius – ne leisti, o versti. Lon -
do no koledže mums įprasto paskaitų formato
„dės  tytojas ir auditorija“ beveik nepatyriau, užsi-
ėmi mai labiau priminė laisvus pokalbius su dėsty-
tojais.  

Pastebėjau, kad lengviausia paskaitose prašne-
kinti dar kojų akademijoje neapšilusius pirmakur-
sius. Nors didesnė pusė jų šnekų iš pradžių būna
ab surdas ir nesąmonės – net gėda klausantis už
jau  nus žmones. Bet, žiūrėk, palaipsniui absurdo
pa  sisakymuose mažėja, ir kartais pats stebiesi, kaip
per tokį trumpą laiką žmonės sugeba pereiti prie
ki to žodyno ir retorikos stiliaus. Reikšdami mintis
drau giškoje, bet kartu kritiškoje bendraamžių ap -
linkoje jie įgunda patys jausti savo nusišnekėjimus. 

Visgi nebijojimas „susimauti“, suponuojantis
eksperimentų laisvę, ugdymui labai svarbus. Prieš
gerą dešimtmetį Šiuolaikinio meno centras Lie tu -
voje turėjo tokį įvaizdį, kad „neapšviestieji“ veng-
davo į tą pastatą užeiti, žinodami, kad vis vien
nieko nesupras. Aišku, nuo to laiko daug kas pasi-
keitė. Kad jaunimas pamatytų, jog „ne šventieji
puodus lipdo“, jau porą metų kiekvieną mėnesį
doktorantūros skyriaus pastate esančioje auditori-
joje rengiame neformalius, visuomenei atvirus po -
kalbius su tarptautiniu mastu pripažintais intelek-
tualais, menininkais, architektais, dizaineriais.
Pastaraisiais metais džiugiai stebiu, kaip jaunimas
nebesivaržo bendrauti su atvykstančiais svečiais,
nepaiso jų nuopelnų ir regalijų. Tai turbūt ir yra
didžiausias pasikeitimas, lyginant su manąja karta.
Didesnė kelionių ir pasaulio pažinimo patirtis lei-
džia jiems nebesijausti provincialais. Taip yra ne
vien akademijose. Neseniai stoties rajone veikian-
čioje „Iki“ parduotuvėje savo akimis mačiau, kaip
jauna kasininkė vokiečius aptarnavo pajuokauda-
ma vokiškai, o už jų eilėje stovėjusius prancūzus –
jau prancūziškai. Štai jums ir pardavėja.
– Dabar įtemptai rengiatės savo kūrinio pristatymui
Milano trienalėje. Gal papasakotumėte apie tai pla-
čiau? 
– Taip jau nutiko, kad šioje trienalėje su kūriniu
„Airtime“ („Oro laikas“) man buvo patikėta atsto-
vauti Lietuvai. Pagal pirminį sumanymą mūsų
šalies paviljonas, 70 kv. metrų ploto buvusios arkli-
dės, turėtų būti tuščias, bet su kylančiomis grindi-
mis. Iš pirmo žvilgsnio to, kad tai nėra įprastos
grindys, net nepastebėtumėte. Įsivaizduokite: įei-
nate, tuščioje salėje dairotės kažkur paslėptų eks-
ponatų ir staiga pradedate gaudyti orą, nes hidrau-
linis keltuvas, sumontuotas po grindimis, tuo metu
iš lėto dirbo savo darbą ir, pakilęs į užprogramuotą
aukštį, bloškė jus žemyn. Pakelti grindis bus galima
į 0,5 m aukštį, bet paviljono darbo pradžioje pradė-
sime nuo mažesnio 20 cm aukščio, kad įvertintume
lankytojų reakcijas į nesvarumo būklę. Jei viskas
bus gerai ir numatytos dekseleracijos, arba stabdy-
mo, priemonės veiks be priekaištų, palengva aukš-
tį didinsime.

Taigi Milane bandau surežisuoti sinchronišką
kolektyvinį (50–100 žmonių) kritimą, kuris taps

prielaida unikaliai socialinei ir  psichologinei pavil-
jono lankytojų dalyvių patirčiai. Meno požiūriu tai
galima vadinti performatyvia architektūra, galima
– gravitaciniu dizainu, o galima ir kinetine skulptū-
ra. Skirtumas toks, kad tą skulptūrą jaučiate nuosa-
vais viduriais. 
– Rudenį ketinate svečiuotis CERN branduolinių
mokslinių tyrimų laboratorijoje Šveicarijoje. Kokie
šio vizito ciklai? 
– Ruperto meno ir edukacijų centras buvo paskel-
bęs nacionalinį konkursą prie CERN veikiančiai
menininkų rezidencijai, kurį man pavyko laimėti.
Taigi turėsiu galimybę visą mėnesį ten gyvendamas
bendrauti su mokslininkais. Mano tema, kuri sudo-
mino rezidencijos organizatorius, yra dialogas tarp
mikroskalės (šiuo atveju – kvantinės fizikos specia-
listų) ir makroskalės (manęs, kaip gravitacijos reiš-
kinių tyrinėtojo). Tai – dviejų priešingų mastelių
tyrinėjimai, tačiau egzistuoja teorija, kad juos
suvienijus būtų įmanoma išspręsti visas fizikos
mokslo problemas. Aišku, nesu fizikas, tad dialogo
ieškočiau menine kalba. Man įdomu, kaip galėtų
žmogus, kasdien jaučiantis gravitaciją, taigi gyve-
nantis makroskalėje, apčiuopti mikroskalėje vyks-
tančius reiškinius. Todėl viena iš mano idėjų buvo
sukonstruoti apčiuopiamus magnetinius laukus.
Pradėjau „žaisti“ su feromagnetinėmis medžiago-

mis, reaguojančiomis į magnetinį lauką. Popu lia -
riausia iš tokių medžiagų – itin smulki plieno pu -
dra, kurią galima maišyti į skystį (tarkim, alyvą) ir
ištepti ja magnetais veikiamoje scenoje pasirodan-
čius šokėjus. Arba suformuoti savotišką tešlą, kuri
nuo elektromagnetinio lauko poveikio levituoda-
ma ore kaitaliotų savo formas, taip kartu su gyvais
atlikėjais dalyvaudama šokio performanse.  
– O kaip su darbų pristatymais Lietuvoje? 
– Jau netrukus, rugsėjo 6-ąją, savo naujus kūrinius
pristatysiu ir vilniečiams. „Vartų“ galerijoje bus
galima susipažinti su „Cumspin“, arba orgazmo
suktuko, maketu. Jis buvo sukurtas specialiai
Barselonos šiuolaikinės kultūros centro parodai
„Human +“, bandančiai nuspėti žmonijos ateitį, ir
pusmetį joje eksponuotas. „Cumspin“ centrifuga
skirta patirti ypatingam seksualiniam malonumui,
kurį sukelia lytinio akto partnerius veikiančios gra-
vitacinės jėgos. Dar projektuojant garsiuosius
„Eutanazijos kalnelius“, kosmoso medicinos spe-
cialistai, su kuriais konsultavausi, juokavo, kad
panašius kalnelius galima būtų sukonstruoti ne tik
mirčiai, bet ir meilei. Mat pastebėta, kad deguonies
stygius smegenyse leidžia patirti ypač stiprų orgaz-
mą, kokio negali suteikti jokie žmonijai žinomi nar-
kotikai. Todėl nemažai žmonių lytinio akto metu
mėgina visaip smaugtis, o tai sudaro sąlygas nelai-
mėms įvykti. JAV dėl šios priežasties statistiškai
kasdien miršta vienas žmogus. O štai „Cumspin“
konstrukcijos kapsulėse panašiu orgazmu būtų
galima mėgautis be didesnės rizikos.  ■

Pastaraisiais metais džiugiai stebiu, kaip jaunimas
nebesivaržo bendrauti su atvykstančiais svečiais,
nepaiso jų nuopelnų ir regalijų. Tai turbūt ir yra
didžiausias pasikeitimas.
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Nors prognozuoti Seimo rinkimų rezultatus
beveik lygu būrimui iš kavos tirščių ir nei
vieni jų neapsieina be didesnių ar mažesnių

staigmenų, vertinant paskutinių Seimo rinkimų
rezultatus, partijų ir atskirų asmenybių reitingus,
būsimus jų konkurentus, per 17 būsimo Seimo
narių galima įvardyti jau dabar. 

Keturios Vilniaus žvaigždės

Sostinėje tokiomis nuspėjamomis apygardomis
galima vadinti keturias iš dvylikos apygardų.
Naujamiestyje konservatoriai vietoj iki tol ten
paskutiniu metu laimėdavusios Irenos Degutienės
deleguoja buvusį ambasadorių JAV Žygimantą
Pavilionį, kuriam neturėtų kilti daug sunkumų
nugalėti. Šiai apygardai atitenka užsienio lietuvių
balsai, o buvęs diplomatas yra populiarus šiose
bendruomenėse. Kaip pažymi Vilniaus universite-
to Tarptautinių santykių ir politikos mokslų insti-
tuto politologas Mažvydas Jastramskis, nors buvęs
ambasadorius rinkimuose dalyvauja pirmą kartą,
jam paramą išreiškė I.Degutienė, kuri Nauja -
miestyje surinkdavo daugiau balsų nei jos partija.
Politologas prognozuoja antrą turą ir Ž.Pavilionio
pergalę. Rimčiausią iššūkį jam mesti mėgins su
liberalais einantis olimpietis Virgilijus Alekna,
socialdemokratų sąraše esantis kompozitorius
Faustas Latėnas ir „valstietė“ žmogaus teisių
gynėja Dovilė Šakalienė.

Rimtos konkurencijos konservatoriai greičiau-
siai nesulauks ir Antakalnyje, kur turėtų nugalėti
buvusi finansų ministrė Ingrida Šimonytė. Jaunas
liberalas Vincas Jurgutis, sveikatos apsaugos
ministras socialdemokratas Juras Požela ar buvęs
ambasadorius Vokietijoje, su partija „Tvarka ir
teisingumas“ sėkmę mėginantis Vaidievutis Ipo -
litas Geralavičius tiesiog neatrodo tie kandidatai,
kurie būtų pajėgūs su ja konkuruoti.

Panaši padėtis ir Lazdynuose – čia Tėvynės
Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-
LKD) rinkimuose deleguoja buvusį rajono seniū-
ną Algį Strelčiūną, kuris jau laimėjo 2012-aisiais.
Nors nacionaliniu mastu tai nėra itin žinomas
politikas, tačiau jo konkurentai atrodo dar silp-
nesni. Tai jauna liberalė Aušrinė Armonaitė,
socialdemokratas Julius Pagojus ar „valstietis“,
buvęs Sauliaus Skvernelio patarėjas Vytautas
Bakas, taip pat Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-
Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) kan-

didatas buvęs Vilniaus vicemeras Jaroslavas
Kaminskis.

Bene mažiausiai abejonių kyla dėl Karoliniš -
kių, kur kandidatuoja valstiečių sąrašo lyderis
Saulius Skvernelis, vien savo kandidatūra išvaikęs
galimus konkurentus – buvusį Vilniaus merą ir
Lietuvos laisvės sąjungos lyderį Artūrą Zuoką ir
Seimo narį Liną Balsį. Jiems pasitraukus iš kovos,
realiausiais S.Skvernelio varžovais taps konserva-
torius Kęstutis Masiulis, socialdemokratas Juozas
Bernatonis arba LLRA-KŠS kandidatė Edita
Tamošiūnaitė. Antrasis turas Karoliniškėse šiems
politikams jau būtų pasiekimas.

Kaune konservatoriams reikės kovoti

Nors įprasta Kauną vadinti konservatorių mies-
tu, tačiau šiemet dėl kai kurių sunkiai suprantamų
partijos sprendimų keisti iki tol laimėdavusius
politikus jaunesniais kandidatais, vos dvi šio mies-
to apygardas galime užtikrintai „atiduoti“ jiems.
Sunku įsivaizduoti scenarijų, pagal kurį Žaliakal-
nyje galėtų nelaimėti partijos lyderis Gabrielius
Landsbergis. M.Jastramskio manymu, neverta
tikėtis, kad liberalas Arūnas Gelūnas galėtų mesti
jam rimtą iššūkį – šis politikas gana gerai žinomas
viešojoje erdvėje, tačiau įdirbio apygardoje neturi,
o ir Žaliakalnio rinkėjams jis nebus taip gerai
pažįstamas. 

Nesunkią pergalę konservatoriai turėtų pasiek-
ti ir Petrašiūnuose, kur kandidatuos patyręs politi-
kas Kazys Starkevičius.

Dviejose vienmandatėse apygardose Rytų
Lietuvoje pergalė turėtų atitekti LLRA-KŠS kan-
didatams. Šalčininkų-Vilniaus apygardoje į parla-
mentą greičiausiai pateks Seimo narys Leonardas
Talmontas, 2012-aisiais pirmajame ture surinkęs
net 64 proc. balsų. Jam simbolinį iššūkį mėgins
mesti Andrius Kubilius. LLRA-KŠS kandidatas
Česlavas Olševskis turėtų pelnyti mandatą ir nau-
joje Medininkų apygardoje.

2012-aisiais Kėdainiuose dabartinė žemės ūkio
ministrė Virginija Baltraitienė laimėjo jau pirma-
jame ture. Per tą laiką buvo nemažai pokyčių –
Darbo partijos populiarumas nukrito, ji netgi pra-
laimėjo miesto mero rinkimus, tačiau kažin ar per
ketverius metus rinkėjų preferencijos taip greitai
pakito, todėl pergalę vis dar galima prognozuoti
V.Baltraitienei.

Išlikusios socialdemokratų tėvonijos

Kitos mažai konkurencingos apygardos šalyje
priklauso socialdemokratams. Vilkaviškyje, be
abejonės, nugalės premjeras Algirdas Butkevičius,
Marijampolėje – kitas socialdemokratas seimūnas
Albinas Mitrulevičius, 2012-aisiais surinkęs 68
proc. balsų. Šiaulių Aušros apygardoje parlamen-

Dovaidas PABIRŽIS

Įnirtingiausios Seimo rinkimų kovos ir
jau laimėti mandatai
Politinėms partijoms ir pavieniams politikams pabaigus dėlioti savo planus kandidatuoti vienmandatėse
Seimo rinkimų apygardose, „Veidas“ pamėgino atrinkti lengviausiai nuspėjamas ir įdomiausias dvikovas
pateiksiančias rinkimų apygardas bei detaliau pažvelgti į sostinės kandidatus.

Nacionaliniu mastu tai nėra labai gerai žinomi 
politikai, bet tai, kad mes jų nematome televizijos
laidose ar portaluose, nereiškia, kad jie nėra gerai
įsitvirtinę savo apygardose.
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taras Edvardas Žakaris praėjusiuose rinkimuose
pelnė 43 proc. balsų pirmame ir net 76 proc. – ant-
rame ture, todėl jis čia išlieka neabejotinu favori-
tu, nors, pasak M.Jastramskio, Šiaulių rinkėjų pri-
oritetus pastaruoju metu, kai savivaldoje įsitvirti-
no visuomeniniai komitetai, nuspėti yra gana
sudėtinga. Kitos partijos šiose apygardose stiprių
kandidatų taip pat nepateikia.

Tokių apygardų, kur socialdemokratai per pra-
ėjusius rinkimus laimėjo daugiau nei užtikrintai,
yra ir daugiau. Tauragėje dominavo Darius Pe tro -
šius, Jonavoje – Rimantas Sinkevičius. Prienų-
Birš tono apygardoje Andrius Palionis surinko per
73 proc. balsų, o buvusioje Jurbarko apygardoje
(dabar Jurbarko-Pagėgių) užtikrintai laimėjo
Bronius Pauža. Nors šalyje tai yra mažiau žinomi
politikai, jų sėkmę galima prognozuoti ir šiuose
rinkimuose. Dvikova tarp dviejų dabartinės vy -
riau sybės ministrų – Juozo Oleko ir Algimantos
Pa bedinskienės įvyks Sūduvos apygardoje, tačiau
čia taip pat sėkmė turėtų lydėti socialdemokratą.

„Jei bent vienoje iš šių apygardų laimėtų kas
nors kitas, tai jau būtų tam tikras netikėtumas.
Aiš ku, būna tokių šūvių, kai kažkas atsiranda, iš
Vil niaus ne visada matome, kas tuose regionuose
vyksta. Bet tokiose apygardose, kurias sudaro
vidutinio dydžio miestas ir aplinkinis rajonas,
socialdemokratams sekasi gerai, todėl labai dide-
lių netikėtumų nereikėtų laukti. Nacionaliniu
mastu tai nėra labai gerai žinomi politikai, bet tai,
kad mes jų nematome televizijos laidose ar porta-
luose, nereiškia, kad jie nėra gerai įsitvirtinę savo
apygardose. Be to, reikia žiūrėti, kas yra savivaldo-
je, nes ji suteikia tam tikrą administracinį resursą

ir viešumą. Tai yra startinių pozicijų pranašumas.
Kad ir Jonavos pavyzdys, meras – Sinkevičius jau-
nesnysis, o kandidatas – Sinkevičius vyresnysis,
abe jonių čia beveik nekyla“, – situaciją vertina po -
litologas M.Jastramskis.

Dešimt įdomiausių vienmandatininkų
dvikovų

„Veidas“ atrinko ir dešimt įdomiausių vien-
man dačių apygardų, kuriose susigrums politikos
sunkiasvoriai, o galutinę pergalę šiose dvikovose
prognozuoti yra pakankamai sunku. Net keturios
iš šių apygardų yra Kaune.

Šilainiuose į antrą rinkimų etapą turėtų patek-
ti čia įprastai renkamas konservatorius Rimantas
Jonas Dagys ir vienos populiariausių partijų šian-
dien – Valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Ra -
mūnas Karbauskis. Pažįstamų pavardžių čia gali-
ma atrasti ir daugiau: tai buvęs Kauno meras, libe-
ralas Rimantas Mikaitis, socialdemokratė Birutė
Vėsaitė ir darbietis Mečislovas Zas čiu rinskas.
M.Jastramskio manymu, R.Karbauskiui gali būti
kiek sunku įeiti į šią apygardą, o ir laiko nėra daug,
tačiau Lietuvos rinkimų istorija rodo, kad visoje
šalyje populiaraus politiko bandymai laimėti sau
nevisiškai priešiškoje apygardoje paprastai būna
sėkmingi. Greičiausiai R.Kar bauskis užsitikrins ir
„Vieningo Kauno“ paramą, pritrauks konservato-
riams nepalankų elektoratą, todėl jo šansai nuga-
lėti tikrai yra geri.

Dviejose Kauno apygardose savarankiškai
dalyvaus į naujosios konservatorių partijos vado-
vybės nemalonę patekę politikos veteranai, prara-
dę teisę kandidatuoti su partija. Kalniečiuose

Tarp to, kaip 
politikui atrodo 
jo populiarumas ir
vertinimas
konkrečioje
vietovėje, ir realaus
žmonių vertinimo
dažnai būna
didžiuliai skirtumai 
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tai yra parlamentaras Arimantas Dumčius, kuris
antrame ture greičiausiai susitiks su buvusiu Kau -
no meru Andriumi Kupčinsku. Rinkimai pa rodys,
ar ilgametė A.Dumčiaus sėkmė buvo Kal niečių
parama jam asmeniškai, ar konservatorių partijai
plačiau. 

Panemunėje savo kandidatūrą kelia Vida
Marija Čigrijienė. Jos varžovas iš TS-LKD – jau-
nas politikas Tadas Langaitis. Tačiau greičiausiai
Panemunėje V.M.Čigrijienė susigrums ne su juo –
čia savo kandidatūrą kelia ir socialdemokratas
užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, taip
pat valstietis Aurelijus Veryga. „L.Linkevičius
nėra tipinis socialdemokratas, jis labiau tinkamas
ir kairei, ir dešinei, todėl čia jis gali pasiekti neblo-
gą rezultatą. Be to, V.M.Čigrijienė Panemunėje
2004-aisiais pirmą kartą laimėjo savarankiškai, o
ne kaip TS-LKD atstovė. Tik vėliau ji prisijungė
prie partijos frakcijos. Taigi Panemunė per se kon-
servatorių tvirtovė niekada ir nebuvo, noras bal-
suoti už kitas alternatyvias jėgas čia yra gana
nemažas“, – būsimą kovą komentuoja M.Jas -
tramskis.

Ketvirtoji intriguojanti dvikova Kauno Dai -
navos apygardoje numatoma tarp dešiniųjų – libe-
ralo Kęstučio Glavecko ir konservatoriaus, chirur-
go Juozo Pundziaus, kuris pakeitė čia ligšiolinį
konservatorių laimėtoją Kazimierą Kuzminską.
Rezultatą prognozuoti sudėtinga – K.Glaveckas
2012-aisiais vienmandatėje apskritai nedalyvavo,
o bandymai sugrįžti po pertraukos dažnai būna
nesėkmingi. J.Pundzius yra naujokas politikoje.
Sumaišties šioje apygardoje gali įnešti ir kiti kan-
didatai: su socialdemokratais dalyvaujanti „Vie -
ningo Kauno“ politikė Rasa Šnapštienė, buvęs
Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas arba „lito
tėvu“ vadinamas tvarkietis Romualdas Viso -
kavičius.

Dvi intriguojančios dvikovos įvyks Klaipėdos
regione. Danės apygardoje susirems liberalas
Simonas Gentvilas prieš pajūryje įprastai popu-
liarų Naglį Puteikį. M.Jastramskio teigimu, dėl
smukusių liberalų populiarumo, kuris kartu
smukdys ir jų kandidatus vienmandatėse, kažką
prognozuoti čia yra sudėtinga. O Gargžduose
antrajame rinkimų ture beveik neabejotinai
rungsis liberalas Eugenijus Gentvilas su tvarkie-
čiu Petru Gražuliu. Abu politikai pastaruoju
metu buvo skandalų sūkuryje: E.Gentvilas vado-
vauja į korupcijos skandalą patekusiems libera-

lams, P.Gražulis – pagrindinis taip vadinamo
„kol dūngeito“ herojus.

„Tuose rinkimuose, kur jo partijai sekasi sun-
kiau, P.Gražuliui irgi sekasi prasčiau. 2008-aisiais
antrajame ture jis laimėjo labai nedidele balsų
persvara, tai rodo, kad ne visi rinkėjai jį taip jau
mėgsta. Gargždų apygarda yra savotiška, tai
Klaipėdos rajonas, bet per paskutinį dešimtmetį
čia pradėjo keltis daugiau gyventojų iš Klaipėdos,
jie čia statosi namus, turi daugiau pajamų ir tai
nėra P.Gražulio rinkėjas“, – sako politologas
M.Jastramskis. 

Konservatorių išsikeltas siekis atsikovoti Pa -
nevėžį lėmė tai, kad keletą savo partijos lyderių jie
delegavo būtent ten. Akivaizdu, kad šį tikslą jiems
įgyvendinti bus sudėtinga, tačiau dėl to bent jau
rinkimuose Panevėžyje užvirs įdomi intriga. 

Aukštaitijos apygardoje, kuri apima nemažą
dalį Panevėžio rajono, kandidatuos konservatorė
Rasa Juknevičienė. Praėjusiuose rinkimuose čia
susirėmė socialdemokratas Domas Petrulis ir dar-
bietis Rimantas Trota. Abu šie kandidatai varžysis
rinkimuose ir šiemet. Be to, Panevėžio rajono
savivaldoje dominuoja valstiečiai, būtent čia savo
kandidatūrą kelti svarstė ir R.Karbauskis. Jam
pasirinkus bandyti sėkmę Kaune, valstiečiai
Aukštaitijoje iškėlė mažai pažįstamą kandidatę
Guodą Burokienę.

Pasak M.Jastramskio, kadangi tai apskritai yra
rajoninė apygarda, R.Juknevičienės šansai joje
nėra dideli – paprastai tokio pobūdžio apygardose
konservatoriams sekasi tik Pietų Lietuvoje. Tačiau
greičiausiai jos ir D.Petrulio kovą išvysime antra-
jame rinkimų ture. 

Panevėžio Vakarinėje apygardoje kovos kon-
servatorius Arvydas Anušauskas. Jo pagrindi-
niu varžovu greičiausiai taps nepriklausomas
kan didatas Povilas Urbšys, remiamas valstiečių.
2012-aisiais jis antrajame ture čia surinko net
68 proc. balsų, todėl jis išliks favoritu ir šiuose
rin kimuose.

Įdomi 2012-ųjų dvikova pasikartos Alytuje.
Tąkart čia nedidele persvara antrame ture pergalę
šventė socialdemokratas Julius Sabatauskas,
keliais procentais aplenkęs darbietį Kęstutį
Daukšį. Abu šie politikai ir vėl susigrums ten pat,
nors dėl sumažėjusio darbiečių reitingo kiek
didesnes galimybes nugalėti turi būtent socialde-
mokratas.

Nemažiau įdomi kova laukia ir Šilutės (buvu-
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sioje Šilutės-Pagėgių) apygardoje. Čia rinkiminę
dvikovą pakartos tvarkietis Kęstas Komskis ir
socialdemokratas Artūras Skardžius. 2012-aisiais
pastarasis nugalėjo minimalia persvara, antrajame
ture surinkęs 50,7 proc. balsų. 

Daug sostinės nežinomųjų

Tarp įdomiausių dvikovų neatsitiktinai nepate-
ko nei viena Vilniaus miesto rinkimų apygarda.
Nors paskutiniuose rinkimuose sostinėje sėkmė
beveik visur šypsojosi dešiniesiems, šiemet stiprių
kandidatų koncentracija čia itin didelė ir progno-
zuoti rinkimų baigtį daugelyje jų yra labai sudė-
tinga.

Štai naujojoje Verkių apygardoje jėgas išmė-
gins konservatorius, buvęs ūkio ministras Dainius
Kreivys, buvęs švietimo ministras, liberalas Gin -
taras Steponavičius, finansų ministrė, socialde-
mokratė Rasa Budbergytė, buvęs policijos vadas,
A.Zuoko bendražygis Visvaldas Rač kaus kas. Prie
šių kandidatų reikėtų pridėti ir LLRA-KŠS atsto-
vą, Vilniaus miesto savivaldybės politinį veikėją
Gžegožą Saksoną, darbietį Sergejų Dmitrijevą ir
Nacionalinio transplantacijos biuro vadovę, vals-
tietę Astą Kubilienę. 

Ne mažesnė konkurencija ir Šeškinėje, kur pra-
ėjusiuose rinkimuose nugalėjo konservatorius
Audronius Ažubalis. Tačiau jo nesudėtingą perga-
lę antrame ture lėmė tai, kad į antrąjį etapą tąkart
pateko lenkas Zbignievas Maciejevskis. Šįsyk, be
šių politikų, čia varžysis liberalas Andrius Mazu -
ronis, socialdemokratas Algirdas Sysas, taip pat iš
Seimo ką tik pasitraukęs darbietis Vytautas Gap -
šys ir Artūro Zuoko žmona Agnė. 

Senamiestyje, kur 2012-aisiais antrajame ture
varžėsi A.Anušauskas ir Petras Auštrevičius, deši-
niesiems atstovaus kur kas mažiau pažįstami poli-
tikai – konservatorius Mykolas Majauskas ir libe-
ralas Vydutis Šereika. Todėl kur kas geresnius šan-
sus čia turi buvęs Vilniaus meras A.Zuokas,
socialdemokratė Marija Aušrinė Pavilionienė,
L.Balsio bendražygis, buvęs Valstybės saugumo
departamento vadovas Mečys Laurinkus ar finan-
sų analitikas Stasys Jakeliūnas, į rinkimus einantis
su valstiečiais.

Panaši situacija ir Fabijoniškėse, kur D.Kreivį
pakeitė visiškas konservatorių naujokas Vytautas
Kernagis jaunesnysis. Stiprių konkurentų šioje
apygardoje jam netrūksta – tai ir Seimo nacionali-
nio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas dar-

bietis Artūras Paulauskas, ir liberalė Dalia Kuo -
dytė, ir jaunasis socialdemokratas, Vilniaus vice-
meras Gintautas Paluckas, ir valstietis, buvęs
Valstybinių kainų ir energetikos kontrolės komisi-
jos vadovas Virginijus Poderys.

Mažai pažįstamų veidų atsidūrė naujojoje Pa -
nerių apygardoje. Čia nuo kovos su S.Skverneliu
atsitraukė Karoliniškėse 2012-aisiais laimėjęs
L.Balsys. Liberalams čia atstovaus Julija Mac ke -
vič, Tėvynės sąjungai – jauna politikė Aistė Ge -
dvilienė, socialdemokratams – kitas mažai pažįsta-
mas veidas Saulius Povilaitis. Galimybių čia turi ir
LLRA-KŠS kandidatė Romualda Po še veckaja, ir
darbietė Vilija Filipovičienė.

2012-aisias Naujojoje Vilnioje nugalėjęs dar-
bietis Sergejus Ursulas varžysis čia ir šiemet. Jam
iššūkį mes liberalas galiūnas Žydrūnas Savickas ir
LLRA-KŠS kandidatė Vanda Kravčionok. Tie
patys politikai varžysis ir Justiniškėse, kur praėju-
sį kartą laimėjo konservatorius Paulius Saudargas,
antrame ture lengvai nugalėjęs LLRA-KŠS kandi-
datę Sofiją Matarevič. Tačiau rezultatai gali susi-
klostyti kitaip, jei į kitą etapą patektų socialde-

mokratas Gediminas Kirkilas arba sostinės vice-
meras Linas Kvedaravičius.

Vienintelę 2012 m. pergalingą Žirmūnų apy-
gardą socialdemokratai šįsyk patikėjo ūkio vicemi-
nistrui Mariui Skarupskui, kuris varžysis su kon-
servatore Vilija Aleknaite-Abramikiene, pakarto-
tinius rinkimus po Vytenio Andriukačio išvykimo
į Europos Komisiją čia laimėjusiu liberalu Šarūnu
Gustainiu ir „Lietuvos sąrašo“ kandidate Aušra
Maldeikiene.

M.Jastramskio teigimu, politikų ir politinių
partijų vienmandačių apygardų pasirinkimą nule-
mia daugelis faktorių – politiko kilmės vieta, sub -
jektyvus numanymas apie tai, kur vienas ar kitas
politikas daugiau žinomas, tikėjimas susilaukti
mažiau konkurencijos. Tačiau tarp to, kaip politi-
kui atrodo jo populiarumas ir vertinimas konkre-
čioje vietovėje, ir realaus žmonių vertinimo dažnai
būna didžiuliai skirtumai. Todėl tikrai ne visada
tokie pasirinkimai būna racionalūs ir gerai apskai-
čiuoti. ■

Algirdas Albinas Edvardas Darius Rimantas Andrius Bronius Juozas
Butkevičius Mitrulevičius Žakaris Petrošius Sinkevičius Palionis Pauža Olekas
Vilkaviškio Marijampolės Aušros Tauragės Jonavos Prienų- Jurbarko Sūduvos

Birštono -Pagėgių
LSDP LSDP LSDP LSDP LSDP LSDP LSDP LSDP

os   valstiečių ir žaliųjų sąjunga; TS-LKD – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Jonavos pavyzdys: meras – Sinkevičius jaunesnysis, 
o kandidatas – Sinkevičius vyresnysis, abejonių 
čia beveik nekyla.
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Dvi didžiausios ir įtakingiausios partijos –
Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys de -
mokratai (TS-LKD) ir Lietuvos socialde-

mokratų partija (LSDP) – parengė daugiau ar
mažiau išsamius ekonominių pažadų rinkinius.
Jaučiamas rinkodaros pradmenų išmanymas.
LSDP „Ilgoji rinkimų programa“ atrodo solidžiai,
tačiau žvilgsnis krypsta į tinklalapį „Didi Lie -
tuva“, kuriame socialdemokratų pažadai iškaišio-
ti po spalvotais paveikslėliais. TS-LKD „Nau jas
planas Lietuvai“ po spalvota kepurėle slepia nuo-
rodą, pagal kurią galima atsiųsti 274 p. apimties
programinį dokumentą. Tokios apimtys mažina
galimų skaitytojų skaičių. Lankstinukai vi siems, o
elektroninė knyga – tik ilgų programų žanro mė -
gėjams.

Abi partijos eina į rinkimus su panašiais ekono-
miniais teiginiais, išdėliotais skirtingais pavidalais.
LSDP programos pateikimą kuruojantis dr. Ri -
mantas Vaitkus „Veidui“ sakė: „Mūsų programos
ekonominėje dalyje numatytas pajamų ir užimtu-
mo didinimas. Pajamų didinimas pagrįstas didelę
pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų buvimu ir
kūrimu, vartojimo auginimu, eksportu ir inovaty-
vios pramonės plėtra. Tokie yra ekonominio augi-
mo „banginiai““. 

Sunku įsivaizduoti, kad kurio nors iš nurodytų
„banginių“ atsisakytų TS-LKD. Vienas iš konser-
vatorių programos autorių, partijos rinkimų štabo
vadovas Dainius Kreivys „Veidui“ aiškino, jog
nepasitenkinimas mažais atlyginimais yra viena iš
emigracijos priežasčių; atlyginimai galėtų kilti
didėjant darbdavių konkurencijai dėl darbuotojų
ir didėjant darbo našumui bei darbuotojų kompe-
tencijai; investicijų pritraukimas didina konku-

renciją dėl darbuotojų – tai stimulas augti atlygi-
nimams. 

Koja kojon

Ketindami gydyti opiausius Lietuvos ūkio skau-
dulius, abiejų partijų programų rašytojai panašiai
dozuoja pažadus. Konservatoriai ketina sukurti
šalyje 147 tūkst. naujų darbo vietų, socialdemok-
ratai tokių mato 140 tūkst.: 80 tūkst. naujų darbo
vietų didmiesčiuose ir 60 tūkst. regionuose.

Konservatoriai 2021 m. žada 1250 eurų vidutinį
bruto darbo užmokestį, socialdemokratai kuklesni,
tačiau tai atperka žodis „viršys“ – pasak jų, viduti-
nis atlyginimas tada viršys 1100 eurų per mėnesį.
Konser va toriai žada, jog vidutinės senatvės pensi-
jos pasieks 400 eurų, socialdemokratai žada per 4
metus jas padidinti trečdaliu, t. y. iki maždaug 360
eurų. 

Nepamirštas ir darbo jėgos judėjimas šalies vi -
duje. Santūriam socialdemokratų pažadui skatinti
darbo jėgos migraciją šalies viduje konservatoriai
atliepia skambia fraze ir nemokamo transporto
pažadu: „50 km per 45 min.“ – į rajono centrus
dar buotojai atvyktų nieko nemokėję.

Konservatoriai ambicingi, o socialdemokratų
nuosaikumas, matyt, nusipelno apibūdinimų: „ge -
riau patyręs“ ar „senas arklys vagos negadina“.
Tačiau ir ambicingi, ir nuosaikesni politikai vengia
infliacijos prognozių. Mat esant 1,3 proc. metinei
infliacijai (tai ne prognozė, o tik pavyzdys) daly-
kai, už kuriuos 2016-aisiais tekdavo pakloti 400
eurų, 2021 m. kainuotų maždaug 425 eurus.

Auklėjamasis programų vaidmuo

Rinkiminių programų skaitytojai turėtų įvertin-
ti ir literatūrinę tų kūrinių vertę. Kadangi nuobo-
dybėmis rinkėjo nepatrauksi, programiniai doku-
mentai turi panašėti į nuotykių knygas ar filmus,
kuriuose gėrio karžygiai nugali piktadarius, atran-
dą lobį,  užkariauja mylimojo (-osios) širdį. Rin -
kimų proga kuriami siužetai, kuriais piliečiams
žadami lobiai, turintys pelnyti jų balsus. Pik ta -
dariai čia visuomet politiniai priešininkai. 

Oponentų demonizavimas auga iš demokrati-
jos šaknų. Antai garbinga Konservatorių partija
Didžiojoje Britanijoje dar vadinama toriais (angl.
tory). Pastarąją žymą toriai gavo iš priešininkų,
kurie senais laikais jai prilipdė airių kalbos žodį
„torai“ –  nusikaltėlis, plėšikas. Seni torių oponen-
tai, dabartinė  Liberalų partija, vadinta vigais
(angl. whig). Šio neaiškios kilmės žodžio paieškos
per istorijos vingius galų gale atveda prie ištiktuko
„whiggam“, kurį škotai vartojo varydami gyvulius.
Torių ir vigų politinė kovos: plėšikai rungiasi su va -
rovais, kurių bandos, žiūrėk, vis ištrypia svetimus
plotus. Kitaip tariant, ropė nesaldesnė už ridiką. 

Arūnas BRAZAUSKAS

Grožinės literatūros barai: 
TS-LKD ir LSDP rinkimų programos
Politikus sunku patraukti atsakomybėn už klaidinančią reklamą. Tačiau to ir nereikia. Kas ketveri metai politinės
partijos atsiima savo: kas pergalę, o kas pralaimėjimą. Į rinkėjų teismą ruošiamasi su nemažai popierių – rin -
kiminių programų. Kitaip nei viešuosiuose pirkimuose, maži skaičiai nėra argumentas. Rinkėjai nori didelių algų.
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Vis dėlto, kuriant oponentus triuškinančius kri-
tikos tekstus, nereikia palikti landų nereikalin-
giems klausimams. Antai TS-LKD „Naujame pla -
ne Lietuvai“ skaitome: „Nomenklatūrinei kairei
kartu su populistinėmis partijoms valdant šalį
paskutinius ketverius metus, o per visą nepriklau-
somybės laikotarpį praleidus už valstybės vairo
daugiau nei 17 metų, nuolat yra deklaruojamas
ne nuilstamas dėmesys ir pagalba paprastam žmo-
gui, socialinės lygybės didinimas, skurdo mažini-
mas. Tačiau realybėje tebeturime labai mažą ir
silpną vidurinę klasę, įsisenėjusias socialines įtam-
pas šalyje, nykstančius regionus, sparčiai senstan-
čią visuomenę, pagarbos žmogaus orumui trūku-
mą ir aktyvių bei darbingų žmonių emigraciją.“
Klausimas: ir kodėl gi tai „nomenklatūrinės kai-
rės“ valdžiai, kuri išrinkta demokratiškai, rinkėjas
patikėjo valstybės vairą du trečdalius metų, prabė-
gusių nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.? 

TS-LKD  „Naujo plano Lietuvai“ pristatymas,
kurį šią gegužę pateikė D.Kreivys www.delfi.lt,
skaitytinas ir kaip pasakėčia su doroviniais akcen-
tais. Rašoma, kad 2008–2012 m. Lietuvą valdžiusi
dešinioji Vyriausybė sprendė itin sudėtingus užda-
vinius. Ekonominio sunkmečio metu stojusi prie
valstybės vairo TS-LKD netruko suprasti, kad
Lietuvos verslas atsidūrė ties prarajos riba: įmo-
nėms pasiskolinti bankuose tapo tiesiog neįmano-
ma, staiga nutrūko ūkio subjektų tarpusavio atsi-
skaitymai, dramatiškai krito vartotojų pasitikėji-
mas, bankrotai sekė bankrotus. Gelbstint šalį nuo
ekonominio kracho reikėjo priimti nepopuliarius
sprendimus ir kartu kloti pamatus moderniai

vakarietiškai šalies ateičiai. Pamatus pakloti pavy-
ko, ir ne bet kokius, o esą labai tvarius: „Šie pama-
tai, kad ir stipriai apgriauti dabartinių valdančiųjų,
šalyje vis dar palaiko esamą gerovės lygį.“ D.Krei -
vys pasakoja apie pirmuosius metus prie valstybės
vairo: dėl ūkio skatinimo priemonių 2009-aisiais
mūsų šalies BVP papildomai paaugo 0,7 proc., o
2010-aisiais – net 1,5 proc. Atran damas ir atžvilgis,
kuriuo tąkart pralenkėme estus: „Taip Lietuva ne
tik anksčiau už Latviją ar Estiją pradėjo kopti iš
gilios ekonominio sunkmečio duobės, bet ir de -
šimtis tūkstančių savo žmonių apsaugojo nuo rea-
lios grėsmės netekti darbo.“ 

Tą „papildomą paaugimą“, matyt, galima nusa-
kyti palyginimu: net ir nuo kėdės krentančiam vai-
kui galima duoti lyžtelėti vitaminų. Žinoma, dėl

griū ties buvo kalta ne valdžia, o aplinka – kaip vi -
suomet. Išmaniai skatinamas augti, 2009 m. Lie -
tuvos BVP apskritai smuko daugiau kaip 14 proc. 

Iš to laikotarpio statistikos pranešimų. Trečiąjį
2009 m.  ketvirtį BVP to meto kainomis sudarė 23
954 mln. litų ir, palyginti su atitinkamu 2008 m.
ketvirčiu, sumažėjo 14,2 proc. 2009 m. trečiąjį ket-
virtį buvo fiksuoti neigiami beveik visų verslo veik-
lų ir ne rinkos paslaugų rezultatai. Sparčiausiai
krito statybos (45 proc.), pramonės ir energetikos
(15,1 proc.), prekybos, transporto ir ryšių

Rinkimų
programos:
šakėmis ant
vandens rašyta
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paslaugų (15,7 proc.), finansinio tarpininkavimo
bei nekilnojamojo turto (12,4 proc.) įmonių pridė-
tinė vertė. Lėčiau pridėtinė vertė mažėjo valdymo
ir gynybos, švietimo, sveikatos priežiūros ir socia-
linio darbo veiklos grupėje (1,2 proc.). Pridėtinė
vertė augo tik žemės ūkio įmonėse (4,9 proc.).

Prie tokios griūties, pasak TS-LKD atstovų, –
dar ir nepalankus verslo klimatas. D.Kreivys, pri-
statantis „Naują planą Lietuvai“: „Galima drąsiai
teigti, kad 2008-ųjų pabaigoje, kartu su milžiniško-
mis „Sodros“ skolomis ir deficitiniu biudžetu,
socialdemokratai kūrė priešiškumo užsienio kapi-
talui atmosferą.“

Nuosaiki, „sena ir patyrusi“ LSDP anaiptol ne -
vengia kapoti TS-LKD valdžios retoriniais smū-
giais, kurie labiau panašūs ne į pasakėčią, o į teis-
mo nuosprendį. Iš socialdemokratų „Ilgosios rin-
kimų programos“:

„Užuot analizavę pasaulio ir Lietuvos ūkio rai -
d ą, beatodairiškai kaltino buvusias vyriausybes.

Užuot parengę ekonomikos skatinimo progra-
mą, ėmėsi ekonomikos stabdymo veiksmų.

Užuot analizavę tarptautinę patirtį, kaip kovo-
ti su ekonomikos nuosmukiu, ir taikę pasiteisinu-
sius metodus (skaidraus bankų sistemos stabiliza-
vimo, privataus vartojimo skatinimo, paramos na -
cionalinei pramonei, valstybės investicinių ir so -
cialinių programų plėtros), ėmėsi „naktinės“ 2008

metų mokesčių reformos ir taupymo sunkiausiai
gyvenančių žmonių sąskaita.

Užuot diskutavę su Lietuvos ekspertais, parti-
jomis, visuomene, priiminėjo arogantiškus, nepa-
matuotus sprendimus, vienašališkai juos primes-
dami visai Lietuvai.

Iki neregėto masto padidėjo emigracija, kuri
šaliai gali turėti labai skaudžių ilgalaikių padarinių.

Valstybės skola pasiekė visų laikų rekordą.“
Komentaras dėl migracijos. Išties, 2010 m. ji

tapo „neregėta“ – daugiau nei 83 tūkst. išvykusių-
jų, o 2011 m. vėl tapo „regėta“, kokia buvo 2005
m. valdant LSDP Vyriausybei – apie 57 tūkst.

Komentaras dėl rekordinės valstybės skolos.
Vie nąkart prisiskolinus, sunku nusileisti iš aukštu-
mų: valdant socialdemokrato Algirdo Butke vi -
čiaus Vyriausybei, valstybės skola nemažėjo.

Kad ir į kokias literatūrines aukštumas preten-
duotų abiejų partijų programos, joms dar pravers-
tų akyla dalykinio redaktoriaus akis. Antai TS-
LKD tikisi, kad į Lietuvą  sugrįš ir bus pritraukta
per 80  tūkst. darbingo amžiaus žmonių – Lietuva
taps patraukliausiu nauju talentų traukos centru
Vidurio ir Rytų Europoje. Kitoje vietoje rašoma
apie 80 tūkst. darbingo amžiaus emigrantų susi-
grą žinimą. „Pritraukti“ reiškia pasikviesti ir, pa -
vyz džiui, Lenkijos, Ukrainos, Indijos piliečių.
„Susigrąžinti“, vadinasi, prisivilioti išeivius Lie tu -
vos piliečius. Beje, pritraukiant naujus talentus,
koks nors vietnamietis gali konkuruoti su iš JAV
norinčiu grįžti lietuviu.

Pastabėlė dėl procentų. Socialdemokratai žada
kasmet nurėžti nuo PVM po 1 proc. Jei iš tiesų
taip, tai per 4 metus nelabai ką pajusime. Gal jie
turėjo omenyje procentinius punktus?
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Atlyginimas
Vidutinis atlyginimas augs ir viršys 1100 eurų per mėnesį ribą.
Minimalus mėnesio atlyginimas augs ir viršys 550 eurų. Mūsų tiks-
las yra pasiekti, kad ateityje jis sudarytų ne mažiau kaip 50 proc.
vidutinio atlyginimo dydžio.
Sparčiai augs mokytojų atlyginimas, jis viršys 1200 eurų.
50 proc. didinsime socialinių darbuotojų darbo užmokestį.

Senjorai
Visiškai kompensuosime dešiniųjų valdymo metais sumažintas
pensijas. Įgyvendinsime Valstybinio socialinio draudimo pensijų
reformą: pakeisime bendrosios pensijos dalies finansavimo šaltinį,
taikysime naują pensijų apskaičiavimo būdą ir pensijų indeksavi-
mo mechanizmą.
Kasmet indeksuosime pensijas, atsižvelgdami į darbo užmokes-
čio augimą.
Per ketverius metus pensijas padidinsime daugiau kaip trečdaliu.

Mokesčiai
Didinsime neapmokestinamų pajamų dydį iki 490 eurų, už kiek-
vieną vaiką – iki 400 eurų.
2017 m. neapmokestinamų pajamų dydis (NPD) bus 310, o 2019
– 490 eurų.
NPD už kiekvieną vaiką nuo 2017 m. kils iki 200, nuo 2019 m. – iki
400 eurų.

Sugrąžinsime PVM į prieškrizinį lygį.
Per ketverius metus mažinsime PVM po 1 proc. per metus.

Užimtumas
Didžiausiuose šalies miestuose sukursime 80 tūkst. naujų darbo
vietų.
Išnaudosime žemas bankų palūkanas valstybės investicijoms, ku-
riant naujas darbo vietas.
Skatinsime inovatyvią, didelę pridėtinę vertę ir aukštus atlyginimus
garantuojančią pramonę: bioekonomiką, skaitmeninę inžinerinę
pramonę, nanotechnologijas.
Sukursime 60 tūkst. naujų darbo vietų regionuose.
Kursime sąlygas pritraukti investicijas į regionus, kurti naujas dar-
bo vietas. Užimtumas regionuose padidės penktadaliu.
Specialistų priėmimą ir mokymo bei studijų programų kūrimą grį-
sime regiono poreikiais.
Skatinsime darbo jėgos migraciją šalies viduje.
Bendras nedarbo lygis mažės iki 5 proc.
Vidutinis metinis 15–64 metų amžiaus asmenų užimtumo
lygis išliks 67,5–69 procentų ribose (2014 m. buvo 65,7,
2015 – 67,2).
Bendras nedarbo lygis mažės iki 5 proc., o ilgalaikio nedarbo ly-
gis bus ne didesnis nei 4,5 proc. (2014 m. buvo 6,2). ■

http://www.didilietuva.lt

LSDP: „Didi Lietuva“
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Ketindami gydyti opiausius Lietuvos ūkio skaudulius,
abiejų partijų programų rašytojai panašiai dozuoja
pažadus. Konservatoriai ketina sukurti šalyje 147 tūkst.
naujų darbo vietų, socialdemokratai tokių mato 140 tūkst.
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Ekonominė fantastika

Nurimus rinkimų aistroms, į TS-LKD ir LSDP
rinkimų programas bus galima pažvelgti kaip į
kūrinius, kurie tenkina dviejų tipų skonius. „Seni
patyrę“ socialdemokratai slenka gerų tarnybinių
raštų vaga ir jos negadina. Žalio ir jau gelsvėjančio
jaunimo nestokojantys konservatoriai patiks
tiems, kurie mėgsta „ekonomiksą“, grafikus, len-
teles. Kažkuris jų programos autorius daug skaitė
apie Airiją, kitas žavėjosi Izraeliu. Viską sudėjus į
krūvą, sugulė smagi knyga ekonominių specialybių
studentams.

Konservatoriai nebūtų konservatoriais, jeigu
planuotų kitokią integraciją nei europinė su tran-
satlantinėmis ataugomis. Kai kurios „Naujo plano
Lietuvai“ vietos – tarsi naujas kunigaikščio Ge -
dimino laiškas: „Sieksime, kad iki 2021 m. visoje
Lietuvoje įsteigtose LEZ įsikurtų iki 140 smulkaus
ir vidutinio dydžio gamyba eksportui užsiimančių
įmonių, kurių kiekviena vidutiniškai įdarbintų po
200 vietos darbuotojų. Kad toks tikslas taptų realy-
be, Šiaurės šalyse ir Vokietijoje sukursime inves-
tuotojų ieškančių agentūros „Investuok Lietuvoje“
atstovų tinklą. Šiaurės šalių kalbomis ar vokiškai
puikiai kalbantys, vietos universitetuose verslo stu-
dijas baigę ir svetur gyvenantys lietuviai aktyviai
pa dės smulkiam ir vidutiniam užsienio gamybi-
niam verslui savo veiklą perkelti į Lietuvą.“

Lietuva tarsi koks Kastytis iš Maironio baladės
ketina užmesti tinklus Vokietijos ir Šiaurės šalių
ekonominėse erdvėse. Kol kas nėra jokių ženklų,
kad galimai fragmentuojantis ES – jai dalijantis į
regioninius blokus (nors ir išsaugant centrines ins-
titucijas Briuselyje, Strasbūre) – Lietuva liks už
borto, neprisiklijuos prie minėtų erdvių. 

Vertinant ekonominę fantastiką, kokia neišven-
giamai yra bet kokia partijos programa, pravartu
pasižvalgyti naujienų lentynose – gal ten atsiras
kokių nors išskirtinių idėjų, pranokstančių šūkius
„Būkime kaip Airija!“, „Būkime kaip Izraelis!“
Šiuo požiūriu įdomūs kelių autorių išvedžiojimai,
paremti ūkio sudėtingumo rodikliu, kurį skaičiuo-

ja mokslininkų komanda, vadovaujama Harvardo
(JAV) profesoriaus Ricardo Hausmanno. 

Ekonomikai galioja gyvenimiška taisyklė: ne -
dėk visų kiaušinių į vieną pintinę. Seniai žinoma,
kad ekonomikos, kurios turi sudėtingas struktū-
ras, stabilesnės už primityvias ekonomikas. Jeigu
kokio nors produkto gamybai reikalingos kelios
sudėtingos technologijos, jas galima pergrupuoti,
sujungti į kitokias sekas ir tokiu būdu lanksčiai pri-
sitaikyti prie rinkos poreikių. Ekonomikos sudė-
tingumo rodiklis (Economic Complexity In dicator,
ECI), vaizdžiai kalbant, nusako, kiek yra kiaušinių
rūšių ir į kelias pintines jie sudėti.

Maskvos Carnegie centro tyrėjas Maratas At -
naševas iškėlė klausimą, ką Rusija gali ar negali
gaminti, išskyrus naftą. Ukrainietis Igoris Tyš ke -
vičius pasinaudojo tuo pačiu metodu, patyrinėjo
Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Lietuvos ekono-
mikas ir atrado, kad kooperuodamos šios šalys
galėtų sukurti neregėtą eksporto potencialą, kuris
pranoktų Vokietiją.

Kaip matome, popierius viską pakenčia, ir tik
laikas parodys, kas įvyks greičiau: ar Lietuvos LEZ
įsikurs 140 užsienio įmonių iš Vokietijos ir Skan -
dinavijos, ar paminėtos Rytų ir Vidurio Europos
šalys sukurs Tarpjūrio ekonominę erdvę – tikrai
nepadedant Vokietijai. ■
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Pagrindiniai mūsų įsipareigojimai ekonominės
(ūkio) politikos srityje (iki 2021 metų):
1) Lietuvoje bus sukurta per 147 tūkst. naujų
darbo vietų;
2) Vidutinis mėnesio (bruto) darbo užmokestis
pasieks 1250 eurų;
3) Vidutinė senatvės pensija (turint būtinąjį dar-
bo stažą) pasieks 400 eurų;
4) Lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eks-
portas išaugs 90 proc. – Lietuva taps greičiau-
siai eksporto apimtimis augančia valstybe Vidu-
rio ir Rytų Europoje;
5) Lietuva Vidurio ir Rytų Europoje pirmaus pa-
gal inovatyvių ekonomikos šakų – IT, biotechno-
logijų, šviesos technologijų ir kitų – plėtrą bei
taps patraukliausia šalimi regione steigti IT pa-
slaugų centrą;
6) Lietuvos laisvosios ekonominės zonos

(LEZ) verslui teikiamų paslaugų, infrastruktū-
ros kokybės, teisinio reguliavimo ir kvalifikuo-
tų darbuotojų pasiūlos kriterijais taps investici-
joms palankiausiomis LEZ Vidurio ir Rytų Eu-
ropoje; regionuose įsikurs iki 140 smulkių ir
vidutinių įmonių, vidutiniškai įdarbinsiančių po
200 darbuotojų;
7) Į Lietuvą sugrįš ir bus pritraukta per 80 tūkst.
darbingo amžiaus žmonių – Lietuva taps pa-
traukliausiu nauju talentų traukos centru Vidurio
ir Rytų Europoje;
8) Ne mažiau nei 70 proc. profesinio mokymo
įstaigų absolventų, baigusių mokslą 2020–2021
m., įsidarbins pagal specialybę;
9) Į Lietuvos ekonomiką bus papildomai inves-
tuota 6,88 mlrd. eurų. ■

http://tsajunga.lt/rinkimai/programos/ts-lkd-naujas-planas-lietuvai

TS-LKD: „Naujas planas Lietuvai“
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Kol kas bent Lietuvoje viskas labai primena
2008-ųjų krizės priešaušrį: bankai be atvan-
gos skolina ir, jusdami grynųjų stygių, siūlo

puikias sąlygas indėliams. Antai „Swedbank“ atgai-
vino tradiciją siūlyti trumpalaikį taupymą be jokių
terminų, o tokiam „indėliui“ pasidėti pakanka vos
5 eurų. Panašiai geras sąlygas taupyti šis bankas
siūlė ir maždaug prieš 8–9 metus. 

Savo ruožtu gyventojai ima būsto paskolas, ne -
kilnojamojo turto projektų plėtotojai praneša apie
nuolat augančias butų kainas. Logistikos bendro -
vės, dažnai vadinamos ekonomikos lakmuso po -
pierėliu, veržiasi diržus. Žodžiu, jei vertintume tik
per savo pačių patirtį, galėtume drąsiai teigti, kad
Lietuvoje bręsta ekonomikos krizė. 

Panašių požymių randasi ir visoje Europos Są -
jungoje. Vėl skelbiami bankai, neišlaikantys vadi-
na mųjų „streso testų“. Vėl kalbama apie konkre-
čias valstybes, kurioms sekasi prasčiau negu ki -
toms. Prisiminkime PIGS (angliškų Portugalijos,
Airijos, Graikijos, Ispanijos pavadinimų trumpi-
nys). Šį kartą tai Italija ir Prancūzija. Tačiau ekono-
mistai ramina: viskas būsią gerai. Ar tą patį, ką
patvirtina nuojauta, kalba ir skaičiai? 

Euro zonos skaičiai „stringa“

Preliminariais ES statistikos departamento
„Eurostat“ duomenimis, euro
zonos bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP) augimas lėtėja. 

Per praėjusį ketvirtį, paly-
ginti su pirmuoju šių metų
ketvirčiu, euro zonos ketvir-
čio ekonomikos augimas su -
lėtėjo perpus iki 0,3 proc.
Smuktelėjo ir metinis euro
zo nos BVP augimas: palygin-
ti su ankstesniu ketvirčiu, jis
sumažėjo nuo 1,7 iki 1,6 proc.
Tiesa, ekonomistai prognoza-
vo, jog augimo nuosmukis
bus netgi kiek didesnis, t. y.
prieaugis sudarys vidutiniškai
1,5 proc.

Nieko itin džiugaus ir kal-
bant apie visą Europos Są jun -
gą: Bendrijos ketvirčio eko -
nomikos prieaugis sudarė 0,4
proc. ir buvo mažesnis už jau
ir taip labai kuklų ankstesnio
ketvirčio rezultatą, kai ES
BVP augo 0,5 proc.

Vienintelė gera žinia, kad
liko nepakitęs bent jau metinis
ES BVP augimas (priešingai,
nei euro zonos atveju), kuris
dabar siekia 1,8 proc. 

Nedarbas mažėja

Nedarbo srityje Europoje šalis šaliai nelygu.
Euro zonoje nedarbas šiuo metu siekia 10,1 proc. –
tiek pat, kiek ir gegužę, o tai – žemiausias rodiklis
nuo 2011 m. liepos. Visoje Bendrijoje nedarbo
lygis dar mažesnis – 8,6 proc. Kai kurių šalių rodik-
liai iš tiesų labai geri. Štai mažiausias nedarbas yra
Maltoje – vos 4 proc., tik kiek didesnis jis Čekijoje
ir Vokietijoje. Užtat Ispanijoje, o ypač Graikijoje,
nedarbo rodikliai yra labai prasti – atitinkamai 19,9
ir 23,3 proc. Panašūs jie buvo ir šioms šalims artė-
jant prie giliausios ekonominės krizės, nors Grai -
kijos ir Ispanijos valdžios kaip sutarusios aiškina,
kad abi valstybės rodo pakilimo ženklus ir apie
jokią naują krizę ar jos grėsmę čia nėra nė kalbos. 

Butų pardavimas padvigubėjo

Nors šiame Europos kontekste Lietuvos ekono-
mikos rodikliai nėra prasti, mūsų šalies ekonomika
šiuo metu yra itin „burbuliuojanti“. Ir štai kodėl. 

Pirmiausia – ypač suaktyvėjusi nekilnojamojo
turto rinka, kurios intensyvumas stebina net visko
iki krizės ir po jos regėjusius analitikus. 

Antrąjį šių metų ketvirtį butų ir namų pirki-
mo–pardavimo sandorių kiekis buvo didesnis ne
tik palyginus su pirmuoju šių metų ketvirčiu, bet ir
aukštesnis, jei palygintume su tuo pačiu laikotarpiu
prieš metus. VĮ Registrų centro duomenimis, per
antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje sudaryta net
penktadaliu ( 19 proc.) daugiau butų ir beveik 7
proc. daugiau namų pirkimo–pardavimo sandorių,
palyginti su antruoju 2015 m. ketvirčiu. Antai ba -
landžio–birželio mėnesiais Lietuvoje vidutiniškai
per mėnesį buvo sudaroma po 890 namų ir 2,84
tūkst. butų sandorių. „Ober-Haus“ duomenimis,
namų pardavimo rodikliai gegužės mėnesį buvo
aukščiausi nuo pat 2007 m.

Antrasis šių metų ketvirtis išsiskyrė ir sparčiau
augusiomis butų kainomis. Skirtingai nuo ankstes-
nių laikotarpių, didesnis butų kainų augimas buvo
fiksuojamas ne tik Vilniuje, bet ir visuose šalies
didmiesčiuose. Pavyzdžiui, sparčiausias kainų augi-
mas balandį–birželį buvo užfiksuotas Šiauliuose,
kur butų kainos vidutiniškai ūgtelėjo 2,5 proc. (iki
585 Eur/kv.m.). Vilniuje butų kainos per tą patį lai-
kotarpį augo 2,4 proc. (iki 1,376 tūkst. Eur/kv.m.),
Kaune – 2,1 proc., Panevėžyje – 1,8 proc., Klai -
pėdoje – 1,2 proc.

„Ober-Haus“ duomenimis, per antrąjį šių metų
ketvirtį penkiuose didžiausiuose Lietuvos mies-
tuose tiesiogiai iš statytojų buvo nupirkta arba
rezervuota 1,395 tūkst. naujos statybos butų jau
pastatytuose ir statomuose daugiabučiuose na -
muose. O tai – net 45 proc. daugiau nei per 
2015 m. II ketvirtį.

Neparduotų naujų butų skaičius, nepaisant itin

Rima JANUŽYTĖ

Europos ekonomikos ligos – dar tik
pavienės
Euro zonos ekonomikos augimas lėtėja, o tarp ES šalių atsiranda vis daugiau prastos ekonominės sveikatos
požymių. Tačiau, užuot prognozavę naują krizę, ekonomistai ragina neprarasti optimizmo. 

Šalis Nedarbo 
lygis (proc.)

Euro zona    10,1
ES 8,6
Graikija 23,3
Ispanija 19,9
Latvija 9,9
Lietuva 7,7
Estija 6,7
Lenkija 6,2
Vokietija 4,2
Čekija 4,1
Malta 4

Šaltinis: EUROSTAT

Nedarbas Europoje
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iš augusios tokių butų pasiūlos, bent jau sostinėje su -
mažėjo penktadaliu ir šiuo metu neparduotų bu tų
kiekis Vilniuje yra mažiausias nuo 2014 m. trečiojo
ketvirčio bei mažėja antrąjį ketvirtį iš eilės. Ana li -
tikai tokią situaciją aiškina padidėjusia gyventojų
perkamąja galia ir bendru ekonomikos augimu. 

Esą Lietuvoje vis labiau juntamas darbo jėgos
trūkumas didina konkurenciją dėl darbuotojų, o
tai kelia į viršų atlyginimus, mažėja ir nedarbo
lygis. Dėl to vartotojai jaučiasi pakankamai užtik-
rinti ir vis labiau išlaidauja. Didėja ir jų optimiz-
mas dėl šalies ekonomikos. Tačiau tai, kas Lie -
tuvos ekonomiką šiandien augina, tiek daug vilčių
teikti neturėtų. 

Lietuvos ekonomiką augina „Lidl“ efektas

2 proc. – tiek per antrąjį ketvirtį, palygti su tuo
pačiu laikotarpiu pernai, augo Lietuvos ekonomika.
Nors tai yra didesnis augimo tempas nei praėjusiais
metais, kai ekonomika vidutiniškai augo 1,6 proc.

Daugiausia įtakos BVP augimui turėjo didme-
ninės ir mažmeninės prekybos įmonių veiklos
rezultatai. Kitaip sakant, stipriausiu ūkio plėtros
varikliu išliko vidaus vartojimas ir neatsiejama jo
palydovė – vidaus prekyba. Antai mažmeninės pre-
kybos apimtys per antrąjį ketvirtį augo beveik 7
proc. – panašiai tiek, kiek ir per pirmąjį ketvirtį. 

SEB banko prezidento patarėjas Gitanas
Nausėda atkreipia dėmesį, kad vidaus rinkos
padėtis susijusi su pastaraisiais metais stiprėjusia
mažesnes pajamas gaunančių namų ūkių perka-
mąja galia, kuriai augti padėjo keletas sprendimų

kelti minimalią mėnesio algą ir neapmokestina-
mąjį pajamų dydį. Darbo jėgos deficitas darbo rin-
koje lėmė spartų vidutinio darbo užmokesčio
didėjimą.

Tuo, žinoma, galima džiaugtis. Tačiau analiti-
kai perspėja, kad vartojimu pagrįsta ekonomika
nėra stabili – tam būtini gero eksporto ir investici-
jų rodikliai. O jie – visai nekokie. 2016 m. sau-
sio–gegužės mėnesiais, palyginti su tuo pačiu 
2015 m. laikotarpiu, šalies eksportas sumažėjo 
1,3 proc., importas – 4,9 proc. Tiesa, šį sumažėji-
mą lėmė naftos produktų eksporto susitraukimas,
kurį savo ruožtu išprovokavo naftos kainų kriti-
mas. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumen-
ko 2,2 proc. 

Jei tarpusavyje lygintume du šių metų ketvir-
čius, tendencijos atrodytų dar nemalonesnės. Per
pirmąjį ketvirtį prekių eksportas buvo ūgtelėjęs
daugiau kaip 8 proc., o antrojo ketvirčio laikotar-
piu, kaip rodo pirminiai duomenys, augimas jau
siekė vos kelis procentus. Traukėsi ne tik naftos
produktų, bet ir trąšų, reeksportuojamų vaisių ir
daržovių eksportas. Augimo trajektoriją išlaikė tik
grūdų, baldų, farmacijos produktų eksportas. 

Mažėjo ir investicijos. Per pirmąjį šių metų ket-
virtį investicijos traukėsi beveik 7 proc., antrąjį

Pagal ES statistikos
departamento
„Eurostat“
preliminarius
duomenis euro zonos
bendrojo vidaus
produkto (BVP)
augimas lėtėja
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Dar blogiau už ekonomiką, paremtą vartojimu, yra
ekonomika, paremta tik maisto ir gėrimų vartojimu. 
O Lietuva tokia ir yra.
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ketvirtį, tikėtina, susitraukimo mastas išliko pa -
našus. Neigiamas investicijų augimo tempas turėtų
išsilaikyti visus 2016 m., o ryškesnis atsigavimas
prognozuojamas tik 2017 m. 

„Vien remiantis vartojimu būtų sunku tikėtis
tvarios ir sparčios ūkio plėtros, kuri užtikrintų kon-
kurencinį pranašumą ir stabdytų emigraciją.  Ilgai
remtis vien vartojimo koja yra sudėtinga. Tikėtis
tvaraus ir spartaus ūkio augimo galima tik tuo atve-
ju, jeigu bus plėtojamas eksportas ir investicijos.
Pastarosios, kaip ir buvo prognozuota, lėtėjo dėl
ES finansavimo ciklo keitimosi“, – teigia DnB
NORD grupės vyriausioji ekonomistė bei finansų
analitikė Jekaterina Rojaka. 

Dar blogiau už ekonomiką, paremtą vartojimu,
yra ekonomika, paremta tik maisto ir gėrimų var-
tojimu. O Lietuva tokia ir yra. Mat antrojo ketvir-
čio laikotarpiu kilo tik maisto ir gėrimų vartojimas,
o specializuotų prekių (vadinasi, brangesnių) –
netgi krito. Kai kurie ekonomistai šį reiškinį jau
praminė „Lidl’o“ efektu. 

„Brexit“ baimės – dar nerealizuotos

Nors Lietuvos verslo lūkesčiai itin dideliu optimi -
zmu netrykšta, tačiau desperacijos irgi nėra. Nau -
jausias liepos mėnesio Lietuvos ekonominio vertini-
mo rodiklis buvo aukštesnis nei pernai ir, pa lyginti
su birželiu, net ūgtelėjo, nors buvo pranašaujama,
kad „Brexit“ referendumas optimizmo verslui nepa-
liks nė lašo. Sakykime, po „Brexit“ re ferendumo kai
kurie bankai (pavyzdžiui, „Dans ke Bank“) net su -
mažino Lietuvos BVP augimo prognozę. 

Visgi aiškėja, kad su „Brexit“ susijusios baimės
bent jau Lietuvoje kol kas dar nerealizuotos. 

Užtat euro zonos verslininkai nusiteikę kur kas
pesimistiškiau. 

Verslo lūkesčiai Europoje liepą nėrė į apačią –
daugelis verslo atstovų įsitikinę, kad euro zonai
antroje metų pusėje greičiausiai nepavyks išvengti
recesijos. Jei taip nutiks, tai neabejotinai turės nei-
giamų pasekmių Lietuvos eksporto plėtrai. Juolab,
kad apie ketinimus stabdyti investicinius projektus
jau yra pranešusios kai kurios nuo Jungtinės Ka -
ralystės rinkos labiau priklausančios Lietuvos įmo-
nės. Todėl išlieka rizika, kad neužtikrintumas Eu -
ropoje gali persimesti ir į Lietuvą bei stabdyti in -
vesticijų plėtrą šalyje. Be to, kritusi Jungtinės Ka -
ralystės svaro sterlingų vertė gali paveikti ir emi -
grantų perlaidas į tėvynę, o tai gali neigiamai pa -
veikti vartojimą mūsų šalyje. 

Na, o kaip sekasi pačiai Didžiajai Britanijai?
Paskelbti nauji duomenys liudija, kad visai neblo-
gai. Pavyzdžiui, praėjusį ketvirtį Didžiosios Bri -
tanijos BVP ūgtelėjo 0,6 proc. Kita vertus, svaro
vertė stabiliai krenta. 

„Tai, kad svaro vertė vėl smuko, rodo, kad rinka
linkusi žvelgti giliau. Rinkoje jaučiama, kad BVP
taip smarkiai nebekils. Apskritai, šiuo metu rinkose
visi geri rodikliai vertinami atsargiai“, – aiškina
Nacionalinio Australijos banko Londono padalinio
ekonomistas Geivinas Frendas. Jis ir kiti analitikai
prognozuoja, kad šis ketvirtis gali būti paskutinis
Didžiosios Britanijos ekonomikos „pasispardymas“,
ir kad artimiausioje ateityje didesnio augimo tikėtis

EKONOMIKA

Ypač suaktyvėjusi
Lietuvos
nekilnojamojo turto
rinka stebina net
visko iki krizės ir po
jos regėjusius
analitikus
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neverta. Priešingai, žadama, kad šalies BVP susi-
trauks. Ekonomikos tyrimų bendrovė „Markit
Economics“ prognozuoja, kad Didžiosios Britanijos
gamybos ir paslaugų sektoriuose šiuo metu fiksuoja-
mi akivaizdūs nerimą keliantys lėtėjimo ženklai. 

„Dabar rinkos laukia Anglijos banko sprendimo
dėl ekonomikos skatinimo priemonių“, – primena
analitikai. 

Didžiausios ligonės – Prancūzija ir Italija

Priemonių, kaip gelbėtis iš nemalonios situacijos,
turės ieškoti ne tik Didžioji Britanija. Dar prieš „Eu -
rostatui“ paskelbiant preliminarius euro zonos eko-
nomikos rodiklius, nerimo ženklai pasiekė iš Pran -
cūzijos. Šios šalies ekonomika antrąjį ketvirtį stagna-
vo (augimas buvo 0 proc.), nors pirmąjį ketvirtį stie-
bėsi 0,7 proc. Tokia situacija netikėta net patiems
prancūzams: šios šalies statistikos departamentas
buvo prognozavęs, kad antros pagal dydį euro zonos
ekonomika ūgtelės bent 0,3 proc., o vyriausybė – kad
2016 m. ekonomika augs bent 1,5 proc. 

Italija – dar viena potenciali euro zonos ligonė, o
tarp dešimties Europos bankų, neišlaikiusių vadina-
mųjų „streso testų“, net du yra Italijos: „Monte dei
Paschi“ yra labiausiai pažeidžiamas visoje euro zono-
je, o „Unicredit“ – pirmajame „ligonių“ penketuke. 

Kita vertus, šiame juodajame bankų sąraše, kurį
paskelbė Europos bankininkystės asociacija
(EBA), dar yra Airijos, Ispanijos ir net Austrijos
bei Vokietijos bankų. 

„Nors ir matome, kad bankai pritraukė daug
kapitalo, bankai nėra iki galo pasveikę. Darbo yra“,
– teigia EBA vadovas Andrea Enria. 

„Streso testais“, kuriuos rengė Europos banki-
ninkystės institucija (EBA), Europos centrinis ban-
kas (ECB) ir Europos Komisija (EK), buvo patik-
rintas 51 ES bankas. Vertinta, kaip jie reaguotų į iš -
a ugusią kredito, veiklos ir rinkos riziką. Šie rezulta-
tai nenurodo – bankai testą „išlaikė“ ar „neišlaikė“,
veikiau jie padės tikslingiau veikti Europos ban kų
sistemą tobulinančioms ES institucijoms.

Gera žinia Lietuvai, kur veikia daug Skan di na -
vijos bankų: šie bankai bandymus atlaikė be di -
desnių sunkumų, o Skandinavijos šalys ir Lenkija
pa sirodė esančios saugiausi Europos regionai.

Rusijai  –  geriau, JAV – blogiau

Žvelgiant į viso pasaulio ekonomikos sveikatą,
šiuo metu ryškėja dvi tendencijos. Pirmoji: nors
Ru  sijos ekonomikai yra palyginti blogai, to blogu-
mo nebedaugėja, o analitikai įžvelgia ir stabilumo
ženklų. Jie neliečia eksporto ir importo – šios sritys
Rusijai vis dar lemia tik neigiamus rodiklius. Pa vyz -
džiui, Rusijos ekonominės plėtros ministerijos
išankstiniais duomenimis, šalies eksportas pirmąjį
pusmetį buvo 29,7 proc. kuklesnis nei prieš metus,
o importas sumenko 9,5 proc.

Prekybos perviršis aptirpo 50,6 proc. iki 44,1
mlrd. dolerių. Rusiškos „Urals“ naftos vidutinė
kaina tarptautinėje šiuo palyginamuoju laikotarpiu
krito 33,9 proc. iki 37,7 JAV dolerio už barelį, o
rusiškų dujų kaina Vokietijos pasienyje – 48,1 proc.
iki 156,1 dolerio už tūkstantį kubinių metrų.

JAV – priešingos tendencijos. Nors šios šalies
ekonomika auga, bet žymiai lėčiau, nei norėtųsi. 

Per antrąjį šių metų ketvirtį metinis JAV ekono-
mikos augimas siekė vos 1,2 proc., nors tikėtasi, jog
jis sudarys vidutiniškai 2,6 proc. Be to, neigiama
linkme pakoreguotas anksčiau skelbtas pirmojo
ketvirčio augimas, kuris siekė 0,8 proc., o ne 1,1
proc., kaip buvo pranešama. 

Teigiama, kad labiausiai JAV ekonomikos augi-
mo lėtėjimą lėmė verslo nenoras nei investuoti, nei
kaupti atsargų. 

JAV investicijos į ilgalaikį kapitalą per praėjusį
ketvirtį smuktelėjo 3,2 proc. – daugiausiai per
paskutinius septynerius metus. Verslo investicijos į
įrangą ir intelektualią nuosavybę smuktelėjo 2,2
proc., o pirmąjį ketvirtį buvo smukusios 3,4 proc. 

Verslo atsargos per antrąjį šių metų ketvirtį
Amerikoje sumažėjo 8,1 mlrd. dolerių, arba labiau-
siai nuo pat 2011 m. trečiojo ketvirčio. Jos (tiksliau,
jų menkumas) BVP prieaugį sumažino 1,16 pro-
centinio punkto. 

Be to, per antrąjį šių metų ketvirtį šalyje suma-
žėjo ir investicijos į gyvenamąjį būstą. Jos krito net
6,1 proc., arba daugiausiai nuo pat 2010 m. trečio-
jo ketvirčio. Šis rodiklis smuko pirmąkart per pa -
skutinius dvejus metus.

Amerikiečiai vartoja dar daugiau 

Užtat Amerikos vartotojų išlaidos, kurios suku-
ria net apie 70 proc. šalies bendrojo vidaus produk-
to vertės, per praėjusį ketvirtį paaugo net 4,2 proc.,
arba labiausiai nuo pat 2014 m. pabaigos. Prie eko-
nomikos augimo jos prisidėjo net 2,83 procentinio
punkto. Be to, nuo 1,5 iki 1,6 proc. buvo padidintas
per pirmąjį ketvirtį užfiksuotas šio rodiklio prieau-
gis. Vis dėl to laukta, jog per antrąjį ketvirtį varto-
tojų išlaidos augs dar sparčiau, t. y. prognozių vi -
durkis siekė 4,4 procento.

Prie nepasiteisinusių prognozių iš dalies prisidė-
jo tai, kad savo išlaidas 0,9 proc., arba labiausiai per
paskutinius dvejus metus, sumažino JAV valdžia.
Daugiausiai sumažintos buvo karinio pobūdžio
išlaidos, be to, susispaudė ir atskiros valstijos. O tai,
be jokios abejonės, prisidėjo prie ekonomikos au -
gimo sulėtėjimo. 

Ar JAV galėtų grėsti ekonomikos stagnacija ar
net recesija? Analitikų vertinimu, ne. „Stratfor“
atkreipia dėmesį, kad po pastarojo sunkmečio JAV
ekonomika yra tokia diversifikuota, kad vieno ar
kito sektoriaus nesklandumai negalėtų turėti dides-
nės reikšmės visos šalies ekonomikos sveikatai. Kita
vertus, nedidelės turbulencijos yra neišvengiamos. 

„Vis dėlto net JAV skola, kuri per ateinančius
kelis dešimtmečius gali tapti šalies galvos skausmu,
neturėtų nugramzdinti JAV ekonomikos į recesiją.
Su savo resursais ir stiprybėmis JAV ekonomika
atsitiestų žaibiškai, tad baimintis nėra ko“, – žada
„Stratfor“ analitikai, tuo pačiu nuramindami ir Eu -
ropą. Jai, kaip ir JAV, atsitiesti esą nebūtų sun ku,
net jei to prireiktų. Tikėkimės, kad artimiausiu me -
tu neprireiks. ■

EKONOMIKA

Nors šiame Europos kontekste Lietuvos ekonomikos
rodikliai nėra prasti, mūsų šalies ekonomika šiuo 
metu yra itin „burbuliuojanti“.
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Geriausios Lietuvos
gimnazijos: kur glūdi
jų sėkmės paslaptis? 
Lietuvos mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimai yra
vidutiniai: lietuvių kalbos – 6,5 balo, matematikos – 5,7,
bendrojo ugdymo kokybė Lietuvoje matuojant pasaulio
masteliu – taip pat vidutinė. Bet įsikibus laikytis
vidutiniokų sindromo nereikėtų, nes aukštų akademinių
pasiekimų turinčių gimnazijų, pasirodo, yra ne tik
trikampyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Pamažu, bet randasi
daugiau mokyklų, kasmet gerai išlaikančių bent kai kuriuos
egzaminus ir nedarančių mokinių atrankos.

Gabija SABALIAUSKAITĖ „Veido“ gimnazijų reitingo didelę dalį
ir šiemet sudaro valstybinių brandos
eg zaminų rezultatai – šiemet abitu-

rientų gautų vals tybinių brandos egzaminų
įvertinimų vidurkis sudaro iki 70-ties galutinio
balo taškų. Antrasis kriterijus parodo, kaip abi-
turientams pa vyko įstoti į svajonių specialybę –
20 taškų gimnazija gali gauti už tai, kokia dalis
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pažymėtas gimnazijų, patekusių į reitingo
50-uką, skaičius savivaldybėse
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I II III IV V VI VII

1 Vilniaus licėjus 90,2 97 91,3 80 91,94

2 VšĮ Kauno technologijos universiteto gimnazija 86,2 77 88,5 54 85,95

3 Klaipėdos licėjus 84,6 18 88,4 9 79,93

4 Vilniaus jėzuitų gimnazija 88,1 76 83,1 4 76,29

5 Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 80,1 182 82,1 17 75,63

6 Vilniaus Žirmūnų gimnazija 72,2 200 81,2 5 71,90

7 Vilniaus M.Biržiškos gimnazija 66,5 196 81,7 9 71,59

8 Marijampolės marijonų gimnazija 70,8 30 77,7 68,56

9 Kauno jėzuitų gimnazija 64,4 66 76,1 7 67,05

10 Panevėžio J.Balčikonio gimnazija 63,1 182 73,6 7 65,04

11 Šiaulių J.Janonio gimnazija 59,9 178 67,4 29 62,77

12 Kauno „Saulės“ gimnazija 52,8 220 71,9 2 61,16

13 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija 40,8 59 74,7 5 61,07

14 Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija 62,2 219 67,1 6 60,17

15 Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 65,4 146 65,2 4 59,23

16 VšĮ Šiuolaikinės mokyklos centras 52,2 39 69,7 59,22

17 Vilniaus Š.Aleichemo ORT gimnazija 38,1 25 71,4 1 57,72

18 Klaipėdos H.Zudermano gimnazija 63,0 40 64,0 1 57,49

19 Vilniaus Gabijos gimnazija 58,6 157 64,7 57,05

20 Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazija 62,5 18 63,3 1 56,96

21 Vilniaus A.Kulviečio klasikinė gimnazija 49,2 73 66,8 1 56,73

22 Vilniaus S.Daukanto gimnazija 54,0 173 65,4 1 56,70

23 Vilniaus r. Juodšilių šv. U.Leduchovskos gimnazija 62,5 19 62,9 56,54

24 Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija 51,6 157 64,6 2 55,77

25 Mažeikių Gabijos gimnazija 61,8 144 59,5 13 55,63

26 Vilniaus r. Rukainių gimnazija 66,7 12 60,3 55,54

27 VšĮ „Saulės“ privati gimnazija 75,0 6 56,9 4 55,35

28 Vilniaus Žvėryno gimnazija 52,5 145 63,3 3 55,21

29 Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija 60,0 79 61,6 55,10

30 Vilniaus r. Marijampolio M.Lukšienės gimnazija 55,6 19 62,2 54,68

31 Vilniaus J.Basanavičiaus gimnazija 54,7 136 60,5 3 53,64

32 Kauno J.Basanavičiaus gimnazija 51,9 186 61,2 53,19

33 Utenos A.Šapokos gimnazija 60,6 153 58,5 53,06

34 Telšių Žemaitės gimnazija 49,4 89 61,2 1 52,86

35 Ukmergės A.Smetonos gimnazija 51,9 119 59,5 2 52,31

36 Mažeikių M.Račkausko gimnazija 51,4 179 58,1 10 52,19

37 Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija 59,8 148 56,4 4 51,93

38 Šiaulių Lieporių gimnazija 54,3 161 58,2 51,59

39 Vilniaus Tuskulėnų gimnazija 61,5 44 55,4 1 51,24

40 Vilniaus r. Bezdonių J.Slovackio gimnazija 50,0 17 58,7 51,08

41 Klaipėdos Vydūno gimnazija 51,4 47 57,2 6 51,05

42 Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija 48,8 146 57,9 4 50,78

43 Kauno J.Jablonskio gimnazija 54,8 215 56,8 50,74

44 Alytaus A.Ramanausko-Vanago gimnazija 38,6 173 60,9 3 50,73

45 VšĮ Pranciškonų gimnazija 54,8 105 56,4 2 50,68

46 Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla 72,2 56 51,6 50,58

47 Kupiškio r. Subačiaus gimnazija 60,0 16 55,0 50,50

48 Šiaulių Didždvario gimnazija 44,6 150 58,6 4 50,45

49 Kauno A.Smetonos gimnazija 49,0 216 58,0 50,40

49 Ukmergės J.Basanavičiaus gimnazija 59,5 125 54,8 1 50,40

50 Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus 64,3 24 53,2 1 50,22

51 Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija 42,7 115 58,7 4 50,14

52 Birštono gimnazija 51,3 58 56,8 50,02
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Kuri gimnazija geriausia jūsų vaikui

jų abiturientų šiemet įstojo į pirmu pageidavimu
nurodytą studijų programą Lietuvos aukštosiose
mokyklose. Valstybinių brandos egzaminų rezultatų
įtaką galutiniam mokyklos balui šiek tiek sumažino
šiemet atsiradęs trečiasis dėmuo – mokyklos ugdyti-
nių pasiekimai šalies žinių olimpiadose ir konkur-
suose – už 9–12 kl. auklėtinių 2015–2016 m. pelnytas
prizines vietas respublikinėse olimpiadose ir konkur-
suose mokyklai reitinge skiriama iki 10-ies taškų.

Dauguma gimnazijų reitinge gan smarkiai pakei-
tė savo vietas – vienos krito žemyn per keliasdešimt
vietų ar iš reitingo uodegos atsirado pirmoje jo pusė-
je ir aplenkė nemažai dar pernai geresnėse pozicijo-
se buvusių kolegių. Nors kai kurios egzaminų ar įsto-
jimo rezultatus akivaizdžiai pagerino, tačiau vis tiek
krestelėjo žemyn, nes buvo tokių mokyklų, kurioms
šiuos rodiklius pavyko pagerinti dar labiau. 

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet gimnazijų, ypač
nedidelių rajono mokyklų, vietas reitinguose, matyti,
nulėmė konkreti abiturientų laida – mokinių moty-
vacija, kai kuriose įstaigose – ir jų šeimų socialinė-
ekonominė situacija.

Štai pernai Rokiškio r. Juodupės gimnazijos di -
rek torė Diana Guzienė sakė, kad vos sužinojo egza-
minų rezultatus, atspėjo beveik tikslią vietą, kurią jos
vadovaujama mokykla užims „Veido“ gimnazijų rei-
tinge (257). Pernai direktorė prognozavo, kad arti-
miausiame reitinge gimnazija turėtų pakilti aukščiau
ir, pasirodo, buvo teisi – Juodupės gimnazija šiemet
iššoko keliasdešimt vietų aukštyn ir atsidūrė 188-oje
vietoje. Tąkart ir D.Guzienė, ir kiti ekspertai, svarstę
apie tai, kodėl tos pačios mokyklos rezultatai kasmet
gali skirtis kardinaliai, sakė tą patį: jei egzaminų įver-
tinimai pastebimai suprastėjo ar staiga mokinių pasi-
ekimai žymiai pagerėjo, tai jokiu būdu nereiškia, kad
vienerius metus mokytojai dirbo blogiau ar, atvirkš-
čiai – ėmė dirbti puikiai. Ypač mažesnėse mokyklo-
se bendrus abiturientų laidos rezultatus stipriai gali
nulemti vos keli stiprūs ar silpnesni mokiniai, o dide-
lėse miestų gimnazijose yra daugiau skirtingų gebėji-
mų vaikų, todėl keli prasti ar geri rezultatai stipriai
bendro vidurkio į vieną ar kitą pusę netrauko.

Tam tikras mokinių „sezoniškumas“ negalioja ne -
bent pirmojo dvidešimtuko gimnazijoms. Jame ge -
riau sių akademinių rezultatų pasiekusios mokyklos
kas met stumdosi, bet aukščiausių pozicijų neaplei-
džia. Pavyzdžiui, vilniečių dėl gerų mokslo sąlygų ir
ver tybių mėgstama Š.Aleichemo ORT gimnazija
2016-ųjų reitinge užima 17-tą vietą, 2015-ųjų – 7-tą,
nes sumažėjo bendras egzaminų įvertis (nuo 78,53 iki
71,4).

Įpusėjus mokyklų tinklo pertvarkai, kai vis dau-
giau vidurinių mokyklų virto gimnazijomis, paaiškė-
jo, kad pasikeitęs mokyklos pavadinimas pasiekimų
požiūriu nelabai ką pakeičia. Tačiau į reitingo pen-
kiasdešimtuką patenka jau net kelios universitetų
gimnazijos: be iš antrosios vietos šalyje nepajudina-
mos Kauno technologijos universiteto (KTU) gim-
nazijos, jame yra Lietuvos sveikatos mokslų universi-
teto gimnazija (13-ta), Vytauto Didžiojo universiteto
„Rasos“ gimnazija (14-ta), į 50-tą vietą iškopė KTU
inžinerijos licėjus.

Gali būti, kad geriausiomis šalyje vadinamos gim-
nazijos artimiausiais metais į pagal akademinius
rezultatus sudaromo reitingo viršūnes turės įsileisti
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naujų pirmūnių ir aukščiausiose vietose bus matyti
ne tik įprasti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio
ar Šiaulių miestų mokyklų pavadinimai.

Pavyzdžiui, trečius metus iš eilės į viršų stiebiasi
Alytaus A.Ramanausko-Vanago gimnazija, kuri šie-
met yra 44-ta, pernai iškopė į penkiasdešimtuką, nors
dar 2014 m. buvo 106-oje vietoje. Šios Alytaus gimna-
zijos abiturientų vidutinis valstybinių brandos egzami-
nų įvertinimas šiemet buvo 60,9 balo. Ši gimnazija
pakliūva į 4 geriausiųjų trisdešimtukus, sudarytus
pagal skirtingų egzaminų rezultatus: vidutinis infor-
macinių technologijų įvertinimas sudarė 89,32 balo,
chemijos – 71,08. Šiemet iš 33-ios į 25-tą vietą pakilo
ir 13 olimpiadų prizininkų bei 59,5 balų vidutinį egza-
minų įvertinimą turinti Mažeikių Gabijos gimnazija,
kuriai priklauso 9-tas Lietuvoje fizikos egzamino įver-
tinimas (neskaičiuojant mokyklų, kuriose fizikos egza-
miną laikė mažiau kaip 5 abiturientai). 29-ių jį laikiu-
sių Mažeikių Gabijos gimnazijos abiturientų vidurkis
yra 76,52 balo. 

Tad nors didžiausios tėvų ir mokinių kovos dėl vie-
tos prestižinėje mokykloje vyksta didmiesčiuose, pui-
kius akademinius rezultatus pasiekiančių gimnazijų
tinklas tankėja: geriausius akademinius rezultatus
pasiekusių gimnazijų penkiasdešimtuke šiemet yra po
dvi Marijampolės, Mažeikių, Ukmergės gimnazijas.
2015-ųjų „Veido“ gimnazijų reitinge šių trijų savival-
dybių mokyklos išsikovojo po vieną vietą 50-uke.

Prestižinių klube – nauja narė 

Į klausimą, kokia mokykla yra „gera“, jų bendruo-
menės atsakytų skirtingai, nes vienur mokyklos admi-
nistracija, pedagogų kolektyvas, mokiniai ir jų tėvai
orientuojasi į aukštus akademinius pasiekimus, pui-
kius egzaminų rezultatus, daugiausia nulemiančius ir
karjerą po mokyklos, kitur kelia visai kitokius tikslus –
bendruomenei svarbiausia geras mikroklimatas, vaiko
emocinė savijauta, dar kitos labiausiai rūpinasi nefor-
maliojo ugdymo galimybėmis.

Bet nepaneigsi, kad tos gimnazijos, dėl kurių vietų
savo atžaloms kai kurie tėvai kovoja kaip tik įmanyda-
mi – registruojasi neva gyvenantys pas menkai pažįs-

53 Vilniaus V.Sirokomlės vid.mokykla 50,0 59 56,2 5 49,97

54 Vilniaus V.Kačialovo gimnazija 53,0 108 55,7 3 49,94

55 Kauno dailės gimnazija 50,0 25 56,8 1 49,90

56 Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija 49,1 150 56,7 2 49,78

57 Vilniaus karoliniškių gimnazija 49,3 194 56,7 1 49,70

58 Radviliškio Vaižganto gimnazija 62,8 57 52,6 1 49,47

59 Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija 66,7 89 51,4 1 49,46

60 Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija 53,7 63 54,7 3 49,42

61 Širvintų L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazija 58,1 88 53,9 49,32

61 Alytaus r. Miroslavo gimnazija 62,5 15 52,6 49,32

62 Trakų r. Rūdiškių gimnazija 59,1 27 53,4 1 49,29

63 Vilniaus krikščionių gimnazija 50,0 15 56,0 49,17

64 Vilniaus J. I. Kraševskio gimnazija 57,1 44 53,9 49,16

65 Vilniaus Užupio gimnazija 46,1 143 56,3 4 49,13

66 Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija 57,4 75 53,4 2 49,12

67 Palangos senoji gimnazija 44,2 146 56,2 6 48,92

68 Kauno Jono Pauliaus II gimnazija 48,0 75 56,0 48,83

69 Kauno „Santaros“ gimnazija 51,4 137 54,7 1 48,65

70 Panevėžio 5-oji gimnazija 49,7 226 54,9 2 48,62

71 Prezidento Jono Žemaičio gimnazija 48,9 177 54,1 7 48,52

72 Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Algirdo gimnazija 66,7 17 50,2 48,46

73 Joniškio „Aušros“ gimnazija 55,3 115 53,2 1 48,45

74 Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija 56,9 165 52,4 3 48,43

75 Visagino „Verdenės“ gimnazija 57,9 31 52,6 48,41

76 Šiaulių r. Kuršėnų L.Ivinskio gimnazija 54,5 132 53,3 1 48,38

77 Vilniaus J.Lelevelio vid.mokykla 41,7 23 57,0 1 48,33

78 Jonavos J.Ralio gimnazija 48,5 128 54,3 4 48,19

79 Alytaus šv. Benedikto gimnazija 45,6 69 55,6 1 48,18

80 Panevėžio J.Miltinio gimnazija 42,5 170 56,5 48,07

81 Vilniaus A.Mickevičiaus gimnazija 46,0 138 55,3 1 48,00

82 Kauno r. Babtų gimnazija 55,0 26 52,7 47,92

83 Tauragės „Versmės“ gimnazija 50,0 114 53,4 3 47,78

84 Kėdainių šviesioji gimnazija 50,0 113 53,7 1 47,74

85 Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija 75,0 17 46,7 47,70

86 Ukmergės r. Taujėnų gimnazija 75,0 18 46,3 2 47,68

87 Raseinių r. Viduklės S.Stanevičiaus gimnazija 51,9 32 53,3 47,67

88 Panevėžio r. Krekenavos M.Antanaičio gimnazija 60,0 22 50,8 47,55

89 Kaišiadorių A.Brazausko gimnazija 59,5 142 50,9 47,54

90 Zarasų r. Antazavės J.Gruodžio gimnazija 36,4 19 57,5 47,51

91 Kauno r. Garliavos Jonučių gimnazija 57,9 91 50,8 2 47,38

92 Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija 37,5 20 56,8 47,29

93 Kupiškio L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazija 54,5 118 51,8 47,18

94 Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija 57,1 50 50,9 47,07

95 Neringos gimnazija 66,7 9 48,1 46,99

96 Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija 48,2 186 52,7 3 46,91

97 Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija 47,1 156 53,3 1 46,83

98 Šilalės S.Gaudėšiaus gimnazija 52,5 120 51,5 2 46,81

99 Šalčininkų r. Jašiūnų M.Balinskio gimnazija 52,4 26 51,9 46,80

99 Radviliškio r. Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija 70,0 13 46,9 46,80

100 Vilniaus Radvilų gimnazija 50,0 104 52,5 46,76

101–200 
101 Vilniaus Pilaitės gimnazija 56,9 89 50,4 46,68

102 Kauno Maironio universitetinė gimnazija 51,0 120 51,9 1 46,65

103 Druskininkų „Ryto“ gimnazija 51,4 159 51,4 3 46,63

104 Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija 56,1 154 50,6 46,62

105 VšĮ „Vilniaus Valdorfo mokykla“ 50,0 13 51,9 2 46,61

106 Šilutės Vydūno gimnazija 38,9 113 55,4 46,58

107 Vilniaus Žemynos gimnazija 42,0 148 54,1 2 46,52

108 Lazdijų r. Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gimnazija 47,4 20 52,8 46,42

109 Kauno „Aušros“ gimnazija 51,3 177 51,4 1 46,35

110 Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija 55,3 50 50,2 1 46,29

111 Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija 58,3 37 49,4 46,22

112 Elektrėnų „Versmės“ gimnazija 51,8 124 49,1 12 46,21

113 Pakruojo r. Linkuvos gimnazija 51,7 42 50,7 45,81

114 Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija 50,0 23 51,0 45,70

30 • 2016 rugpjūčio 17 d.
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Daugiausiai, 785, šimtukus 2016 m. abiturietai
gavo už anglų kalbos egzaminą, 389 pelnė
matematikos egzamino 100 balų įvertinimą
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tamus žmones, kad tik geroji mokykla būtų arčiau,
samdo visų dalykų korepetitorius, kad tik vaikas pui-
kiai išlaikytų stojamuosius egzaminus į konkrečią
gimnaziją ir t. t., iš kitų pirmiausia išsiskiria puikiais
akademiniais pasiekimais. 

Prestižinės mokyklos, kurių demonstruojami aka-
deminiai stebuklai, žvelgiant iš šono, grindžiami pui-
kiais pedagogais, rinktiniais mokiniais, ir didžiule
bendruomenės motyvacija, kur būtų gėda nesistengti
mokytis. Į geriausiųjų klubą įstojo, palyginti, naujas
narys – Klaipėdos licėjus, šiemet išleidęs dar tik ant-
rąją abiturientų laidą. 

Kai kurių egzaminų vidurkiu Klaipėdos licėjus
aplenkė Vilniaus licėjų ir KTU gimnaziją, bet jame
tuos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius yra
daug mažesnis. Visų egzaminų, kuriuos laikė 18 jo
abi turientų, įvertinimų vidurkis yra 88,4 balo. Pa ly -
ginimui – 77 KTU abiturientai, kuriems priklauso
antrasis geriausias rezultatas Lietuvoje, pelnė 88,5
balo. 2016 m. 18-ka Klaipėdos licėjaus abiturientų
gavo 15 šimtukų, pernai 22-jų abiturientų laida pelnė
20 šimtukų.

Klaipėdos licėjaus įkūrėja ir direktorė doc. dr. Re -
gi na Kontautienė sako, kad tikslo lenktyniauti su ge -
riaus iomis šalies mokyklomis neturi. 23-ius metus ku -
ria mos mokyklos uždavinys visada buvo sukurti tokią
mo kyklą, į kurią vaikai norėtų eiti, o mokslas jiems ne -
taptų našta ar sunkiu darbu iš pareigos. Taip pat direk-
torė užtikrina, kad geri akademiniai pasiekimai tai pat
nėra vienintelis mokyklos bendruomenės tikslas, nes
svarbiausia, kad kiekvienas vaikas pasiektų savo
didžiausią rezultatą, tokį, kokį būtent jis gali pasiekti. 

„Vaikai yra įvairiausių gebėjimų, nuo pat mažų
dienų jie turi savo interesų sritį. Mes kūrėme tokią
sistemą, kuri jiems leistų pasiekti maksimalių rezulta-

tų, tačiau ne tik akademinių. Norime, kad vaikas pa -
žin damas save ir adekvačiai įvertindamas, kas jam se -
kasi geriausiai, o kas prasčiau, galėtų pasiekti
sėkmę“, – sako R.Kontautienė.

Ji pasakoja, kad Klaipėdos licėjaus mokiniai mo -
ko si savo tempu – vienas be vargo gali išmokti daug
daugiau, nei reikalauja mokyklinė programa, ki  tam
reikia padėti pasiekti bent minimalius programos rei-
kalavimus. Šiųmečiai abiturientai irgi buvo skir tingi:
vieni olimpiadininkai, kitiems reikėjo įdėti daugiau
pastangų, kad pasiektų vidutinių rezultatų. 

„Padeda ankstyvas profiliavimas, kai jau 9-oje kla-
sėje siūlome mokiniams išbandyti programas – bio-
medicinos, inžinerinio ugdymo, socialinių, politikos
mokslų, menų. Mokiniai mokosi kelių papildomų
dalykų, bando ieškoti savęs, o po trimestro gali išban-
dyti jau kitą programą. Todėl, baigdami 10-tą klasę jie
žino, ko nori, gali kryptingai siekti gerų baigiamųjų
mokyklos rezultatų ir tolimesnės karjeros“, – paaiški-
na direktorė. 

Nors, jos teigimu, ši sistema veikia, net ir ją taikant
kiekvienas mokinys negali pasiekti aukščiausių

115 Vilniaus Antakalnio gimnazija 35,1 105 55,0 1 45,65

116 Vilniaus sav. Grigiškių „Šviesos“ gimnazija 54,1 47 49,6 45,52

117 Širvintų r. Musninkų A.Petrulio gimnazija 47,1 32 51,6 45,50

118 Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija 49,2 77 50,7 1 45,46

119 Vilkaviškio r. Kybartų K.Donelaičio gimnazija 43,5 107 52,3 1 45,42

120 Kelmės J.Graičiūno gimnazija 56,3 114 48,8 45,39

121 Kauno „Vyturio“ gimnazija 44,2 140 52,2 45,37

122 Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija 57,1 15 48,4 45,34

123 Utenos r. Užpalių gimnazija 60,0 22 47,6 45,33

124 Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija 45,1 262 51,7 45,19

125 Radviliškio r. Šeduvos gimnazija 50,0 61 49,9 2 45,17

126 Šakių „Žiburio“ gimnazija 50,8 163 48,2 10 45,14

127 Plungės „Saulės“ gimnazija 44,4 225 51,6 1 45,10

128 Pasvalio P.Vileišio gimnazija 54,5 152 47,9 5 45,06

129 Plungės r. Žemaičių Kalvarijos M.Valančiaus 

gimnazija 55,0 24 48,6 45,03

130 VšĮ Vilniaus privati gimnazija 28,6 10 55,9 1 44,96

131 Mažeikių r. Sedos V.Mačernio gimnazija 61,5 27 46,6 44,95

132 Vilniaus r. Mickūnų gimnazija 62,5 16 45,8 3 44,92

133 Kaišiadorių r. Rumšiškių A.Baranausko gimnazija 38,9 23 52,1 4 44,71

134 Elektrėnų sav. Vievio gimnazija 41,0 51 52,1 44,66

134 VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija 55,7 140 47,5 2 44,66

135 Kretingos r. Salantų gimnazija 38,5 40 52,5 1 44,56

136 Panevėžio r. Velžio gimnazija 47,1 25 50,2 44,54

136 Kauno S.Dariaus ir S.Girėno gimnazija 42,7 253 51,2 1 44,54

137 Marijampolės Sūduvos gimnazija 42,4 180 51,3 44,41

138 Alytaus r. Butrimonių gimnazija 81,8 24 39,8 44,25

139 Kauno r. Neveronių gimnazija 69,2 16 43,4 44,24

140 Klaipėdos r. Veiviržėnų J.Šaulio gimnazija 53,8 34 47,7 44,13

140 Šiaulių S.Šalkauskio gimnazija 55,3 131 46,9 2 44,13

141 Plungės r. Platelių gimnazija 60,0 20 45,9 44,11

142 Anykščių J.Biliūno gimnazija 44,8 165 50,2 44,10

143 Kretingos J.Pabrėžos universitetinė gimnazija 50,5 145 48,6 44,09

144 Tauragės r. Žygaičių gimnazija 77,8 20 40,7 44,03

145 Trakų r. Lentvario H.Senkevičiaus gimnazija 69,2 22 42,8 1 43,94

146 Rokiškio J.Tumo-Vaižganto gimnazija 44,1 220 49,9 1 43,86

146 Šilalės r. Kaltinėnų A.Stulginskio gimnazija 47,6 23 49,0 43,86

147 Prienų „Žiburio“ gimnazija 53,4 128 47,3 43,82

148 Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija 48,5 90 48,7 43,80

149 Vilniaus r. Pagirių gimnazija 31,4 56 53,6 43,79

150 Kauno r. Raudondvario gimnazija 52,0 36 46,7 5 43,70

151 Jonavos Senamiesčio gimnazija 44,5 161 48,6 6 43,65

152 Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija 41,7 81 50,4 43,62

153 Vilniaus r. Nemenčinės K.Parčevskio gimnazija 43,3 43 49,4 3 43,61

154 Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija 57,1 21 45,8 43,52

155 Alytaus Putinų gimnazija 50,5 151 47,1 3 43,41

156 Turgelių „Aistuvos“ gimnazija 50,0 10 47,5 43,24

157 Jurbarko A.Giedraičio-Giedriaus gimnazija 41,4 166 49,7 1 43,23

158 Kauno „Varpo“ gimnazija 39,7 117 50,4 43,22

159 Kretingos r. Vydmantų gimnazija 70,0 18 41,3 2 43,17

159 Radviliškio Lizdeikos gimnazija 39,8 127 50,1 1 43,17

160 Biržų „Saulės“ gimnazija 48,9 156 47,3 2 43,12

161 Akmenės r. Ventos gimnazija 40,0 27 50,2 43,11

162 Kauno Kovo 11-osios gimnazija 57,9 37 44,9 43,00

162 Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija 48,6 126 47,5 43,00

163 Lazdijų r. Veisiejų S.Gedos gimnazija 61,5 37 43,6 1 42,98

164 Vilniaus r. Kalvelių S.Moniuškos gimnazija 58,8 26 44,5 42,95

164 Alytaus Jotvingių gimnazija 34,6 159 51,5 42,95

165 Pakruojo r. Žeimelio gimnazija 71,4 15 40,8 42,82

165 Vilniaus Trakų Vokės gimnazija 60,0 15 44,0 42,82

166 Plungės r. Alsėdžių gimnazija 62,5 14 43,3 42,81

166 Raseinių r. Ariogalos gimnazija 51,6 51 46,4 42,81

167 Vilniaus Senvagės gimnazija 45,7 105 48,1 42,80

168 Vilniaus r. Buivydžių gimnazija 42,9 16 48,9 42,77

169 Alytaus r. Krokialaukio T.Noraus-Naruševičiaus 

gimnazija 60,0 14 43,8 42,67
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Didelėse miestų gimnazijose yra
daugiau skirtingų gebėjimų vaikų,
todėl keli prasti ar geri rezultatai
stipriai bendro vidurkio į vieną ar
kitą pusę netrauko.
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170 Šalčininkų r. Turgelių P.K. Bžostovskio gimnazija 83,3 15 37,1 42,65

171 Molėtų gimnazija 44,0 125 47,7 2 42,42

172 Ukmergės r. Siesikų gimnazija 50,0 26 46,3 42,40

173 Vilniaus S.Kovalevskajos gimnazija 60,0 128 43,4 42,39

174 Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija 61,1 49 42,8 42,20

175 Telšių „Džiugo“ gimnazija 49,5 150 46,1 42,15

176 Telšių r. Varnių M.Valančiaus gimnazija 50,0 18 45,6 41,95

177 Skuodo r. Mosėdžio gimnazija 52,0 41 44,9 1 41,93

178 Klaipėdos „Varpo“ gimnazija 39,0 115 47,8 4 41,75

179 Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija 33,3 5 50,1 41,71

180 Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija 36,1 49 48,4 4 41,57

181 Panevėžio K.Paltaroko gimnazija 44,8 79 46,5 41,52

182 Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazija 60,0 18 42,0 41,43

183 Rokiškio r. Pandėlio gimnazija 52,0 30 44,2 41,34

184 Tauragės Žalgirių gimnazija 42,9 174 46,8 41,31

185 Šilutės pirmoji gimnazija 48,7 133 45,1 41,30

186 Panevėžio r. Paįstrio J.Zikaro gimnazija 100,0 9 30,3 41,22

187 Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazija 25,0 10 51,7 41,20

188 Rokiškio r. Juodupės gimnazija 60,0 20 41,6 41,15

189 Vilniaus S.Nėries gimnazija 41,6 182 46,9 41,12

190 Šakių r. Griškabūdžio gimnazija 62,5 35 40,7 1 41,11

191 Molėtų r. Giedraičių A.Jaroševičiaus gimnazija 66,7 16 39,3 40,85

192 Tauragės r. Skaudvilės gimnazija 62,5 68 40,3 40,74

193 Vilniaus Ozo gimnazija 51,1 99 43,6 40,73

194 Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija 38,7 39 46,9 1 40,67

195 Akmenės r. Papilės S.Daukanto gimnazija 50,0 24 43,7 40,58

196 Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija 58,3 26 41,3 40,56

197 Riešės gimnazija 44,4 48 45,2 40,53

198 Kelmės r. Tytuvėnų gimnazija 34,5 45 48,0 40,48

199 Joniškio r. Žagarės gimnazija 38,5 19 46,8 40,46

200 Skuodo P.Žadeikio gimnazija 53,3 99 42,3 1 40,43

201–300 
201 Alytaus r. Daugų V.Mirono gimnazija 57,1 34 41,2 1 40,37

202 Klaipėdos Baltijos gimnazija 47,8 63 44,0 40,36

203 Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ gimnazija 43,8 19 44,9 40,20

204 Panevėžio r. Ramygalos gimnazija 55,6 38 41,3 40,03

205 Lazdijų M.Gustaičio gimnazija 46,0 133 43,7 1 39,89

206 Kauno r. Karmėlavos B.Buračo gimnazija 45,5 35 43,9 39,82

207 Panevėžio „Minties' gimnazija 40,7 138 45,3 39,81

208 Švenčionių Z.Žemaičio gimnazija 51,8 89 42,0 39,75

209 Kauno r. Domeikavos gimnazija 37,9 35 45,9 39,73

210 Vilniaus inžinerijos licėjus 44,4 54 44,0 39,68

211 Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija 42,9 26 44,1 1 39,56

212 Kauno Rokų gimnazija 31,3 32 47,5 39,50

213 Kalvarijos gimnazija 53,3 75 41,0 1 39,46

214 Šalčininkų J.Sniadeckio gimnazija 40,0 37 44,8 39,36

215 Tauragės r. Batakių vid.mokykla 66,7 13 37,1 39,33

216 Kauno J.Grušo meno gimnazija 42,9 79 43,9 39,30

217 Klaipėdos S.Šimkaus konservatorija 42,9 30 43,8 39,25

218 Kėdainių r. Akademijos gimnazija 62,5 25 38,1 39,17

219 Skuodo r. Ylakių gimnazija 56,8 56 39,7 39,11

220 Šilutės r. Vainuto gimnazija 43,8 22 43,3 39,09

221 Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija 30,0 18 47,2 39,06

222 Šiaulių S.Daukanto gimnazija 45,7 81 42,4 1 38,95

223 VšĮ Vilniaus „Versmės“ katalikiškoji gimnazija 40,0 35 44,0 1 38,94

224 Kretingos r. Darbėnų gimnazija 42,1 27 43,4 38,83

225 Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija 41,4 42 43,2 2 38,78

226 Trakų gimnazija 40,0 17 44,0 38,77

227 Visagino „Atgimimo“ gimnazija 44,8 61 42,2 2 38,74

228 Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vid.mokykla 0,0 9 55,3 38,68

229 Kauno r. Vilkijos gimnazija 42,9 49 42,5 1 38,46

230 Vilniaus „Minties“ gimnazija 40,5 106 43,2 1 38,44

231 Šakių r. Kudirkos Naumiesčio V.Kudirkos gimnazija 37,5 33 44,2 38,43

232 Kauno šv. Pranciškaus gimnazija 40,0 47 43,4 38,37

233 Vilniaus r. Avižienių gimnazija 33,3 27 45,2 38,32

234 Kelmės r. Šaukėnų V.Pūtvio-Putvinskio gimnazija 50,0 21 40,4 38,27
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rezultatų, kaip, pavyzdžiui, mokinių atranką vyk-
dančių gimnazijų auklėtiniai. Klaipėdos licėjus –
nevalstybinė mokykla, kurioje mokslo metai kainuoja
2,7–3,1 tūkst. eurų, tačiau mokiniams, kurie dažniau-
siai čia mokosi nuo pirmos ar priešmokyklinio ugdy-
mo klasės, atranka netaikoma, išskyrus tai, kad moki-
nys negali turėti stipriai išreikštų elgesio problemų. 

Dvi pirmosios abiturientų laidos tai pat užaugo
tame pačiame licėjuje. R.Kontautienės teigimu, moki-
niui tai yra didelis privalumas, dėl kurio galimybės
pasiekti geriausių įvertinimų, tik išauga: „Jau nuo 5–6
klasės siūlome sustiprintai mokytis kai kurių dalykų
modulių, vaikai mokosi mobiliose grupėse, kurios
suformuojamos pagal jų interesų kryptį ir pasiekimus.“

Pastebima, kad Lietuvos mokyklose sudėtinga
užtikrinti sklandų perėjimą iš vienos švietimo pakopos
į kitą – pradinuko smalsumas gali nunykti jam atėjus į
penktą klasę, per pertrūkius tarp pakopų kyla rizika
pamesti gabiuosius vaikus. 

Klaipėdos licėjaus įkūrėja svarsto, kad, jei vaikas
mokosi toje pačioje nedidelėje mokykloje, nereikia
eikvoti laiko jo adaptacijai naujoje mokymo sistemo-
je, kaip nutinka keičiant mokyklą, nes kiekviena ugdy-
mo įstaiga turi savo braižą, prie kurio naujokui reikia
priprasti. Privalumas, jos teigimu, ir galimybė jau pra-
dinukams stebėti vyresniųjų mokinių laimėjimus,
mokyklos paskatinimą už jų pasiekimus, nes tokie
pavyzdžiai dažniausiai įkvepia jaunesnius vaikus siek-
ti to paties.

Skirtinguose tyrimuose skaičiuojama, kad mokinių
pasiekimai nuo mokyklos vadovo priklauso 36–40

proc., kai kur net 50 proc. Klaipėdos licėjaus įkūrėja,
paklausta apie savotišką priešpriešą tarp privačių ir
valstybinių mokyklų bei galimybes gerąją jų patirtį
perkelti į paprastas mokyklas, taip pat atkreipia
dėmesį į direktoriaus darbą: „Nevalstybinės ir valsty-
binės mokyklos nėra visai skirtingos, tačiau pastaro-
sioms galbūt reikia įveikti inerciją. Jos turi labai daug
patirties, bet kartais atrodo, kad tai – daug metų kar-
tota ta pati patirtis, ir mokyklos sunkiai priima porei-
kį keistis. Dažnai labai daug priklauso ir nuo mokyk-
los vadovo: kodėl vienos pasiekia puikių rezultatų,
kitos, tai pat valstybinės mokyklos, neturi nė panašių.
Tai ne mokinių atrankos klausimas, norisi žiūrėti į
vadovo darbą, ar jis sugeba uždegti mokyklą poky-
čiams, pasiūlyti įvairių naujų programų.“

Pašnekovės nuomone, iliustratyvus inercijos švieti-
mo sistemoje pavyzdys – vis dar taikomos žinių olim-
piadų kvotos: iš vienos mokyklos konkurse gali daly-
vauti 2–3 mokiniai, nors joje norinčių ir gebančių varžy-
tis olimpiadoje yra bent penki. „O kai paklausi, kodėl
negali dalyvauti daugiau vaikų, atsakoma, kad reikės
taisyti daugiau darbų arba išrašyti daugiau raštų daly-
viams,“ – užuot pakeitusios  paprastus dalykus, inerciją
švietime išlaiko kaip tik tos institucijos, kurios turėtų
diktuoti pokyčius, apgailestauja R.Kon tau tie nė. ■

Mokiniai mokosi savo tempu –
vienas be vargo gali išmokti daug
daugiau nei reikalauja mokyklinė
programa, kitam reikia padėti
pasiekti bent minimalius programos
reikalavimus.
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„Jei suskaičiuotume, kiek per pastarąjį
dešimtmetį fizikos olimpiadininkų išug-
dė Ma žei kių Gabijos gimnazija, ir skai-

čius palygin tume su didmiesčio mokyklomis,
pamatytume, kad talentas nėra retas dalykas“, –
taip pernai „Veidui“ dėstė fizikas Aleksas
Mazeliauskas, Kemb ridžo universiteto absolven-
tas ir JAV Stony Brook universiteto doktorantas.
Jis retoriškai klau sė, kodėl viena mokykla kasmet
turi talentingų mokinių, olimpiadų prizininkų, o
kitų mokiniai konkursuose nėkart nedalyvavo.

Jei patikėtume, kad Mažeikių rajone gimsta
protingesni vaikai, nei, tarkime, Rokiškyje, viskas
lyg ir paaiškėtų. Žinoma, toks pasiteisinimas sun-
kiai įtikėtinas.

A.Mazeliauskas kelionę iš Užlieknės kaimo į
Niujorko valstiją pradėjo Mažeikių Gabijos gim-
nazijoje. Laimei, kaip tik joje, vos tik pradėjus
mokyti fizikos, jo talentą pastebėjo ir įdomiomis
užduotimis atskleidė mokytoja: „Mano talentas

235 Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija 50,0 116 40,4 38,26

236 Trakų r. Onuškio D.Malinausko gimnazija 11,1 17 51,5 38,24

237 Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija 40,3 108 42,8 1 38,15

238 Vilniaus „Žaros“ gimnazija 29,2 46 46,1 38,14

239 Vilniaus „Juventos“ gimnazija 32,4 67 45,0 1 38,09

239 Kauno r. Akademijos U.Karvelis gimnazija 43,2 116 42,1 38,09

240 Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija 36,4 14 43,9 37,97

241 Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija 53,8 123 38,8 37,95

242 Anykščių r. Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazija 33,3 25 44,6 37,91

243 VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo 

licėjus „Forumas“ 40,0 9 42,7 37,88

244 Trakų r. Lentvario M.Šimelionio gimnazija 38,2 54 42,9 37,69

244 Vilniaus r. Rudaminos F.Ruščico gimnazija 38,5 46 42,9 37,69

245 Trakų r. Aukštadvario gimnazija 50,0 14 39,4 37,57

246 Ignalinos gimnazija 39,3 80 42,1 2 37,55

247 Širvintų r. Gelvonų vid.mokykla 33,3 53 44,1 37,51

247 Telšių r. Luokės gimnazija 66,7 24 34,5 37,51

248 Rietavo L.Ivinskio gimnazija 42,6 71 41,3 37,45

248 Kauno J.Gruodžio konservatorija 45,5 43 40,5 37,45

249 Kauno Palemono gimnazija 60,0 26 36,2 37,35

250 Akmenės r. Akmenės gimnazija 65,0 41 34,8 37,34

251 Šakių r. Lukšių V.Grybo gimnazija 60,6 54 36,0 37,32

252 VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazija 50,0 2 39,0 37,30

253 Rokiškio r. Obelių gimnazija 36,4 18 42,6 37,13

254 Vilniaus r. Maišiagalos kun. J.Obrembskio gimnazija 16,7 15 48,2 37,07

255 Klaipėdos E.Balsio menų gimnazija 44,4 32 39,7 1 36,81

256 Kazlų Rūdos K.Griniaus gimnazija 41,7 76 40,6 36,73

257 Ukmergės r. Želvos gimnazija 50,0 18 38,2 36,72

258 Raseinių r. Šiluvos gimnazija 57,1 13 36,1 36,71

259 Vilniaus J.Tallat-Kelpšos konservatorija 45,0 38 39,6 36,70

260 Radviliškio r. Baisogalos gimnazija 34,8 44 42,4 36,63

261 Šilalės r. Kvėdarnos K.Jauniaus gimnazija 46,9 46 38,4 1 36,41

262 Radviliškio r. Sidabravo gimnazija 40,0 19 40,1 1 36,22

263 Vilniaus r. Valčiūnų vidurinė mokykla 50,0 9 37,3 36,11

264 Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija 50,0 56 37,2 36,06

265 Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija 40,0 16 39,9 35,96

266 Panevėžio V.Žemkalnio gimnazija 47,5 138 37,6 1 35,95

267 Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija 62,5 20 33,4 35,89

268 Utenos „Saulės“ gimnazija 50,0 108 36,9 35,82

269 Vilniaus Salininkų gimnazija 44,4 23 38,4 35,78

270 Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija 37,5 27 40,4 35,76

271 Šalčininkų r. Baltosios Vokės E.Ožeškovos 

gimnazija 50,0 9 36,7 35,68

272 Biržų r. Vabalninko B.Sruogos gimnazija 61,5 23 33,3 35,64

273 Klaipėdos r. Priekulės I.Simonaitytės gimnazija 50,0 29 36,4 35,48

274 Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija 50,0 20 36,4 35,47

275 Šalčininkų r. Eišiškių S.Rapolionio gimnazija 36,4 21 40,2 35,39

276 Panevėžio r. Raguvos gimnazija 66,7 19 31,1 1 35,26

276 Alytaus r. Simno gimnazija 37,5 34 39,7 35,26

277 Kauno Veršvų vid.mokykla 28,6 36 42,1 35,18

278 Vilniaus „Santaros“ gimnazija 31,0 107 41,1 34,99

279 Kauno r. Vandžiogalos gimnazija 66,7 13 30,8 34,88

279 Zarasų r. Dusetų K.Būgos gimnazija 45,5 18 36,8 34,88

280 Pagėgių sav. Vilkyškių J.Bobrovskio gimnazija 55,6 22 33,8 34,78

281 Šiaulių r. Meškuičių gimnazija 46,2 23 36,4 34,73

282 Varėnos r. Valkininkų gimnazija 42,9 12 37,2 34,58

283 Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazija 33,3 16 39,5 34,33

283 Kelmės r. Kražių gimnazija 46,2 18 35,7 1 34,33

284 Vilniaus P.Skorinos gimnazija 0,0 14 49,0 34,32

285 Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija 47,6 38 35,4 34,30

286 Ignalinos r. Vidiškių gimnazija 30,8 21 40,2 34,26

287 Jurbarko r. Eržvilko gimnazija 50,0 20 34,3 34,04

288 Kauno r. Čekiškės P.Dovydaičio gimnazija 36,4 14 38,1 33,97

289 Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija 41,9 37 36,5 33,95

290 Mažeikių r. Židikų M.Pečkauskaitės gimnazija 40,0 14 37,0 33,93

291 Šalčininkų r. Butrimonių A.Krepštul gimnazija 50,0 16 34,1 33,84
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Olimpiadininkų
skaičius: kada
mokyklos
tradicija, o
kada –
atsitiktinumas?
9–12 klasių mokinių, kurie skintų
pergales respublikinėse olimpiadose,
2016-aisiais turėjo maždaug 130
gimnazijų. Prognozuojama, kad 2016-ieji
turėtų būti derlingi – gausūs mokinių
iškovotų medalių tarptautinėse
olimpiadose. Tačiau būtent kam –
mokyklai ar pačiam mokiniui – priklauso
šis nuopelnas?
Gabija SABALIAUSKAITĖ

Rugpjūtį Lietuvos komanda iš tarptautinės
chemijos mokinių olimpiados parvežė 2
sidabro ir 2 bronzos medalius. Tarptautinėse
olimpiadose Lietuvos mokiniai šiemet jau
pelnė 15 medalių
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nas, A.Mazeliauskas į savo kelionių tvarkaraštį
įtrauktų ir vizitus į Lietuvą susitikti su gabiaisiais
mokiniais. Juk kol studijavo Kembridžo universite-
te, šis fizikas ir užduotis Nacionalinės moksleivių
aka demijos (NMA) auklėtiniams rengė, ir į jos už -
siėmimus atvykdavo. Kodėl? Todėl, kad Kem bri -
džo absolventas neabejoja, kad ugdymas yra
žymiai svarbesnis už prigimtinį talentą.

Gabumai – pagal gimimo vietą?

Jei tęstume atsakymų į fiziko klausimą paiešką,
galėtume daryti prielaidą, kad gabių vaikų talentas
pažadinamas, tačiau tik dalyje švietimo įstaigų.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
(LMNŠC) svarbiausių 2015–2016 m. respublikinių
olimpiadų ir konkursų rezultatų duomenimis, pra-
ėjusiais mokslo metais 130 gimnazijų (9–12 kl.)
turėjo olimpiadų prizininkų. 

Bent po vieną ar du respublikinės olimpiados
pri zininkus turėjo ir nemažai nedidelių rajoninių
gim nazijų, pavyzdžiui: Šilalės r. Kvėdarnos K.Jau -
niaus, Laukuvos N.Vėliaus, Šilutės r. Žemaičių
Nau  miesčio gimnazijos. 

Pasitaiko, kad skirtingų dalykų olimpiadose
dalyvauja ir jose laimi vis tie patys mokiniai. Pa vyz -
džiui, nedidelė Vilniaus r. Mickūnų gimnazija šių-
mečiame olimpiadų prizininkų sąraše paminėta 3
kartus, bet visi laimėjimai gamtos mokslų, lietuvių
kalbos ir biologijos olimpiadose priklauso tam
pačiam vienuoliktokui. 

„Jei kuriais nors metais mokykloje staiga atsi-
randa olimpiadininkų, prizininkų, tai rodo, kad
joje yra gabių vaikų, tačiau jei panašių laimėjimų
joje būna kasmet, tai tradicija, kuri rodo gabaus
mokytojo, kryptingą kolektyvo darbą“, – olimpia-
dų medalių statistiką „Veidui“ paaiškina LMNŠC
Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyrius vedėjas
Gediminas Beresnevičius.

Dešimtys olimpiadų medalių, kaip ir egzaminų
šimtukų lietus, kasmet nestebina Vilniaus licėjaus,
Kauno technologijos universiteto gimnazijos, puikiais
akademiniais pasiekimais pasižyminčios Jėzuitų gim-
nazijos ir dar kelių žymiausių šalies mokyklų.
G.Beresnevičius įsitikinęs, kad prestižinėmis vadina-
mos mokyklos atsirenka gabiausius mokinius, turi
gerus mokytojus, o tai dažniausiai ir nulemia gabiųjų
„trauką“. Paklaustas apie eilines mokyklas, ne did-
miesčių „žvaigždes“, apie kurias svajoja dauguma
tėvų, LMNŠC atstovas užtikrina, kad ir regionuose
yra mokyklų, kurių ugdytiniai nuo lat pateka į respub-
likinį olimpiados etapą ar laimi prizines vietas, o bene
vienintelė to priežastis – vienas geras mokytojas daly-
kininkas, dirbantis toje mokykloje.

„Jei mokykla niekada neturėjo olimpiadininko,
ma nyčiau, tai jau yra mokyklos problema. Juk ne ga -
li būti, kad viename mieste susitelkia gabūs fizikai,
kitame rajone – biologai ir t. t. Aš laikausi nuomo -
nės, kad kažkam gabūs yra visi žmonės“, – mo kinių
prigimtinių gabumų priklausomybės nuo gyvena-
mosios vietos teoriją neigia G.Be resne vi čius.

Be to, specialistai tikina, kad respublikinės
olim piados vien iš prigimties nelaimėsi, darbo įdėti
reikia ir mokiniui, ir mokytojui, nes, tarkime, fizi-
kos, matematikos olimpiadose, kuriose rungiasi
gimnazistai, reikia universiteto pirmo kurso mate-
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292 Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija 36,4 36 37,9 33,82

293 Utenos Dauniškio gimnazija 50,8 116 33,8 33,80

294 Varėnos r. Merkinės V.Krėvės gimnazija 42,9 33 35,6 2 33,77

295 Anykščių r. Troškūnų K.Inčiūros gimnazija 50,0 14 32,7 7 33,75

296 Šilalės r. Laukuvos N.Vėliaus gimnazija 41,7 39 35,7 1 33,44

297 Pagėgių A.Mackaus gimnazija 42,3 59 35,6 33,39

298 Panevėžio V.Mikalausko menų gimnazija 40,0 21 36,2 33,34

299 Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija 40,0 32 35,9 33,11

300 Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija 40,0 32 35,6 32,95

301–346 
301 Kauno r. Piliuonos gimnazija 50,0 15 32,7 32,92

302 Prienų r. Jiezno gimnazija 30,0 17 38,1 32,67

303 Šalčininkų r. Kalesninkų L.Narbuto gimnazija 25,0 18 39,5 32,62

304 Prienų r. Stakliškių gimnazija 60,0 14 29,3 32,48

305 Raseinių r. Nemakščių M.Mažvydo gimnazija 54,5 22 30,8 32,45

306 Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija 38,9 34 35,0 32,31

307 Pasvalio r. Joniškėlio G.Petkevičaitės-

Bitės gimnazija 42,9 26 33,3 2 32,11

308 Molėtų r. Alantos gimnazija 50,0 24 31,5 32,08

309 Marijampolės sav. Igliaukos A.Matučio gimnazija 41,7 17 33,5 31,81

310 Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija 50,0 21 30,9 31,66

311 Kauno šv. Mato gimnazija 37,5 39 34,1 31,39

312 Vilniaus „Laisvės“ gimnazija 33,3 33 35,3 31,37

313 Plungės r. Kulių gimnazija 23,1 18 38,2 31,33

314 Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija 22,2 16 38,3 31,27

315 Generolo P.Plechavičiaus kadetų licėjus 40,0 33 33,2 31,23

316 Juodšilių „Šilo“ gimnazija 11,1 19 40,9 30,87

317 Mažeikių r. Viekšnių gimnazija 34,8 37 33,4 30,32

318 Panevėžio R.Sargūno sporto gimnazija 71,4 22 22,7 30,20

319 Kauno A.Puškino gimnazija 52,9 119 27,7 1 30,11

320 Šalčininkų r. Dieveniškių A.Mickevičiaus gimnazija 0,0 4 42,8 29,96

321 Telšių V.Borisevičiaus gimnazija 25,0 52 35,2 29,66

322 Šiaulių r. Kužių gimnazija 37,5 13 31,6 29,64

323 Radviliškio r. Grinkiškio J.Poderio gimnazija 23,1 20 35,2 29,27

324 Lavoriškių gimnazija 0,0 5 40,8 28,54

325 Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija 40,0 14 29,1 28,39

326 Kėdainių r. Šėtos gimnazija 20,0 28 34,7 28,27

327 Kėdainių r. Josvainių gimnazija 30,0 29 30,9 27,62

328 Pasvalio r. Vaškų gimnazija 0,0 14 38,9 27,24

329 Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija 50,0 12 23,9 26,75

330 Alytaus r. Pivašiūnų gimnazija 30,0 21 29,4 26,56

331 Rietavo sav. Tverų gimnazija 0,0 14 37,8 26,46

332 Jurbarko r. Veliuonos A. ir J. Juškų gimnazija 11,1 22 34,6 26,43

333 Joniškio r. Skaistgirio gimnazija 16,7 13 32,3 25,98

334 Panevėžio r. Smilgių gimnazija 11,1 17 33,4 25,63

335 Eitminiškių gimnazija 0,0 9 36,5 25,53

336 Vilniaus r. Zujūnų vidurinė mokykla 22,2 15 30,0 25,47

337 Šiaulių sporto gimnazija 28,6 21 27,7 25,09

338 Vilniaus sav. Grigiškių gimnazija 33,3 14 26,2 25,00

339 Kelmės r. Pakražančio gimnazija 33,3 15 24,9 24,08

340 Trakų r. Paluknio vidurinė mokykla 0,0 7 33,9 23,73

341 Marijampolės sav. Liudvinavo K.Borutos gimnazija 14,3 17 29,7 23,64

342 Šilalės r. Pajūrio S.Biržiškio gimnazija 28,6 21 25,0 23,18

343 Šiaulių „Santarvės“ gimnazija 0,0 10 32,5 22,75

344 Šiaulių S.Sondeckio menų gimnazija 17,6 26 24,3 20,54

345 Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazija 0,0 6 21,0 14,70

346 Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazija 0,0 7 21,0 14,69
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nėra iš skir tinis. Lietuvoje daug gabių vaikų, bet
ar jų ta len tas pažadinamas?“

Tą praėjusią vasarą A.Mazeliauskas buvo įsikū-
ręs 90 km nuo Niujorko, tačiau namuose Long Ai -
len de tik stabtelėdavo, nes vyko į vis kitą mokslinę
kon ferenciją: tiesiai iš Kanados – į Sietlą, tada
trum pam namo į Niujorko valstiją, o jau kitą mė -
ne sį – į Japoniją. Ko gero, jei ne Atlanto vandeny-
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matikos žinių.
„Jei pažadinamas 2–3 metų amžiaus vaiko

smal sumas, susidomėjimas gamta, matematika, ar
dar kitais konkrečiais dalykais, jis pradeda dirbti,
skiria tam laiko, vėliau aplenkia tuos, kuriuos gali-
ma vadinti genijais iš prigimties, – sako G.Be res ne -
vičius. – Tyrimai rodo, kad gabiausi smuikininkai
nuo prasčiausių skiriasi tik griežimui skirtų valan-
dų skaičiumi. Taip yra ne tik muzikos srityje, bet ir
sporte, ir moksle.“

Gimnazijoje ieškoti gabumų per vėlu

Dar bent prieš kelerius metus buvo kalbama,
kad ugdymą reikia diferencijuoti – mokyti pagal
mokinių poreikius ir gebėjimus. Dabar gi pasauli-
nė praktika formuluoja kitą siekiamybę – ugdymą
individualizuoti, vadinasi, pritaikyti konkrečiam
mokiniui būtent pagal jo gebėjimus. Atrodytų,
tokioje sistemoje nebereikėtų ypatingų radarų, sie-
kiant aptikti tuos vaikus, kurie turi išskirtinį talen-
tą konkrečiai sričiai, tačiau mūsiškėje sistemoje
dalis gabių vaikų taip ir lieka nepastebimi.

„Gabiųjų ugdymo sistema turi prasidėti nuo
darželio ir veikti be pertraukų. Jei vaikas gabus, bet
jau pradinėse klasėse patenka į mokyklą, ku rioje
yra nepastebimas, jis dingsta iš gabiųjų horizonto, –
sako LMNŠC atstovas. – Dabar turime pradinę
mokyklą, progimnaziją, gimnaziją – tokioje siste-
moje trūksta sklandaus perėjimo. Iš gimnazijų
mokytojų teko girdėti nusiskundimų, kad devintoje
klasėje jau gauna „gatavą produktą“. Jei kalbame
apie olimpiadas, mokslinius tiriamuosius darbus, iš
tiesų pradėti dirbti devintoje klasėje yra per vėlu,
darbą su tuo vaiku reikėjo pradėti septintoje klasė-
je ar dar anksčiau. Taigi, estafetės lazdelė skirtingo-
se klasėse neperduodama arba perduodama, bet
tokioje sistemoje dalis vaikų pametama.“

Juolab kad olimpiadoms reikia ne tik dalyko
žinių, bet ir bendrųjų gebėjimų bei „šalto proto“,
nes jaudulys ar nemokėjimas sutelkti dėmesio bent
jau tiek valandų, kiek trunka olimpiada, gali iš
esmės nulemti prastą rezultatą konkurse.

„Kad gebėjimas suvaldyti emocijas yra labai
svarbus, matome ir olimpinėse vasaros žaidynėse,
tad jei mokytojai nuo pat pirmos klasės moko
ugdytinius išlaikyti „šaltus nervus“, vėliau gyveni-
me šis gebėjimas duoda vaisių“, – įsitikinęs G.Be -
res nevičius 

Nors kasmet atsiranda bent kelių egzaminų
šimtukininkų, kasmet Lietuvos mokiniai parveža
skirtingos spalvos tarptautinių olimpiadų medalių,
kasmet paaiškėja, kad kokiame nors prestižiniame
universitete studijuoja lietuvis, tačiau, kaip atrodo
bendras gabiųjų ugdymo vaizdas, neaišku. 

G.Beresnevičius mano, kad iš olimpiadų laimė-
jimų galima pastebėti tik atskirus gabiųjų ugdymo
situacijos epizodus. Ir respublikinės ar tarptautinės
olimpiados yra tik paskutiniai etapai, o juk iki jų –
dar bent keli atrankos konkursai, tad vien iš gautų
respublikinių olimpiadų rezultatų nenuspręsi, kaip
mokykla juos rengė didesniems laimėjimams nei
dešimtukas semestre. Juolab, kad dalis olimpiadi-
ninkų, pasirodo, joms rengiasi savarankiškai arba į
pagalbą pasitelkia aukštųjų mokyklų dėstytojus –
tiesiog nėra tam darbui tinkamo informatikos ar

filosofijos mokytojo. 
Natūralu, kad gabiųjų ugdymui reikia ir gabių

mokytojų. Juolab, parengti mokinį respublikinei
olimpiadai jau yra gana rimtas darbas mokytojui,
reikalaujantis visa galva daugiau išmonės nei, tarki-
me, valstybiniam brandos egzaminui. 

2016-ieji, atsižvelgiant į tendencijas nuo pat
2007-ųjų, turėtų būti derlingiausi – gausūs skirtin-
gų spalvų tarptautinių olimpiadų medalių (kol kas
lietuviai jau pelnė 15). Pasirodo, kas dvejus metus
Lietuvos mokiniai pasaulyje pelno gerokai per 20
medalių, kitais – 15–16 prizų: 2007 m. buvo 16
medalių, 2008 m. – 22, 2009 m. – 15, 2010 m. – 26,
2011 m. – 16, 2012 m. – 24, 2013 m. – 17, 2014 m. –
25, 2015 m. – 15. 

„Kodėl skaičiai taip keičiasi, atsakymo nėra, tai
mistika, atsitiktinumas. O nuo ko priklauso kasmet
skirtingas obuolių derlius?“ – Lietuvos mokinių
sėk mes tarptautinėse olimpiadose apibendrina
LMNŠC Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyrius
vedėjas G.Beresnevičius. ■
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Jei mokykla niekada
neturėjo
olimpiadininko,
manyčiau, tai jau yra
mokyklos problema.
Juk negali būti, kad
viename mieste
susitelkia gabūs
fizikai, kitame rajone
– biologai.
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„Veido“ trumpasis interviu su švietimo ir mokslo
ministre Audrone PITRĖNIENE. 

– Kodėl ugdymo kokybė mokyklose taip skiriasi?
– Mokyklos darbo kokybė pirmiausia priklauso
nuo vadovo: kokį kolektyvą jis suburia, kokius tiks-
lus kelia, kaip sutelkia bendruomenę, kokias ugdy-
mo erdves sukuria, kokias ugdymo priemones
taiko. Taip pat labai didelis savivaldybės administ-
racijos vaidmuo. Jau kelerius metus matome dide-
lius atotrūkius tarp tų pačių miestų, savivaldybių
mokyklų, kartais net esančių kaimynystėje. Kol kas
savivaldybių politikai per mažai dėmesio kreipia į
mokyklų kokybės atotrūkio mažinimą. Tad daug
kas priklauso nuo švietimo, bet mokymosi kokybė
susijusi ir su socialinės, vaikų apsaugos tarnybų
veikla. Vienai mokyklai rūpintis ir mokymosi koky-
be, ir sumažinti socialinius, kultūrinius, ekonomi-
nius skirtumus yra per sudėtinga.

Dažnai lankydamasi mokyklose, mažiausių
miestelių švietimo įstaigose, vienur girdžiu:
„Mokiniai nenori mokytis, jie neturi jokių siekių,
jais nesirūpina tėvais, ką mes galime padaryti?“,
kitur atvirkščiai kalbama, esą mokytojai jaustųsi
nepatogiai, jei jų mokiniai neįstotų į nemokamas
aukštųjų mokyklų studijas, ir jie darantys viską, kad
tik jų auklėtiniai pasiektų kas geriausia. Taigi daug
priklauso nuo mokyklos vadovybės požiūrio, ambi-
cijų ir gebėjimų.

Šiandien Lietuvos bendrojo ugdymo būklė ati-
tinka vidutinį pasaulio lygį – tai skelbia tarptauti-
nės ir Lietuvos švietimo ataskaitos apie mokinių
pasiekimus. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patik-
rinimo (PUPP) rezultatai irgi vidutiniai: 2016 m.
lietuvių gimtosios kalbos šalies vidurkis yra 6,5,
matematikos – 5,7. Žinoma, svarbiausia ne vidur-
kiai, nes už jų – tūkstančiai vaikų. Dalis jų tikrai
stokoja motyvacijos, kai kuriais nesirūpina tėvai.
Bet mokykla neturi nurašyti „negabaus“ vaiko, ji
turi padėti surasti tai, kas jį uždegtų, ir negali „už
borto“ palikti talentingų vaikų, kurie gali daugiau
nei įpareigoja standartinė programa. Šiemet pra-
dėjome projektą „Iniciatyva savivaldybėms“, kurio
tikslas – suteikti profesionalią pagalbą mokykloms,
kuriose mokinių pasiekimai žemesni.  
– Ar pritariate, kad mokyklos, kaip šiuo metu daro
prestižinėmis laikomos gimnazijos, turėtų atsirinkti
tik gabiausius mokinius?
– Tikrai nepritariu bet kokiai mokinių segregacijai.
Tokia tendencija, kuri atsiranda ir pagrindinio
ugdymo mokyklose, kelia nerimą. Ne kartą esu
pareiškusi nuomonę, kad ministerija pasisako
prieš bet kokią vaikų selekciją.

Ypač žalinga vaikų atranka pagal pasiekimus
yra žemesnėse klasėse. Kovo mėnesį raštu krei-
piausi į savivaldybių vadovus ir mokyklų direkto-

rius prašydama užtikrinti, kad sudarant klases
mokiniai nebūtų skirstomi nei pagal jų akademi-
nius, kognityvinius pasiekimus, nei pagal socialinį
statusą ar emocinę brandą. 
– Kaip Lietuvoje ugdomi gabūs vaikai, ar mokymas
diferencijuojamas? 
– Ministerija yra parengusi Gabių ir talentingų
vaikų paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir
mokyklų šiems vaikams prieinamumo didinimo
2014–2016 m. veiksmų planą. Jame buvo numaty-
ta sudaryti palankias sąlygas ugdyti gabiems moki-
niams, Ugdymo plėtotės centras, mokytojų švieti-
mo centrai organizavo mokymus pedagogams,
kaip atpažinti gabius vaikus, juos ugdyti.

Ugdymo turinys diferencijuojamas, nes jis turi
būti taikomas prie vaiko, o ne vaikas prie ugdymo
turinio. Bendrosiose ugdymo programose nusaky-
tą tikslą trumpai apibrėžčiau taip: kiekvienas vai-
kas turi būti ugdomas pagal jo galias. Vieno moki-
nio susidomėjimui išlaikyti reikia sudėtingesnių
užduočių, kito – lengvesnių, svarbi individuali
mokinio pažanga.
– Ką mokinių gebėjimams, pasiekimams, ugdymo
kokybei ar švietimo sistemai apskritai davė mokyklų
tinklo pertvarka?
– Mokyklų tinklo pertvarka vyksta nuolat, tik
dabar jau mažesnėmis apimtimis – dėl dviejų prie-
žasčių: pirma, drastiškai mažėjančio mokinių skai-
čiaus ir su juo susijusio mokyklų tuštėjimo, antra,
racionalaus ugdymo išteklių paskirstymo dėl geres-
nės ugdymo kokybės. Buvo sutarta ir iki šiol šio
sutarimo savivaldybės paiso, kad maži vaikai ugdo-
mi kuo arčiau namų, o vyresnieji gali būti vežioja-
mi į gimnazijas, kur įrengta stipresnė ugdymo bazė. 

Ir tarptautiniai, ir nacionaliniai tyrimai rodo,
kad mažesnėse rajonų mokyklose ir mažesnėse
klasėse mokinių pasiekimai, deja, yra prastesni.
Maža mokykla dažniausiai mažiau turi galimybių
pasiūlyti mokiniams įvairių kokybiškų veiklų,
neturi šiuolaikinių mokymo priemonių, ugdymo
erdvių, aukštos kvalifikacijos mokytojų – net ir
turtingos valstybės neišgali išlaikyti daug mažų
įstaigų, kuriose mokosi nuo pirmoko iki abiturien-
to, mokyklos buvo skaidomos ir tarpukario Lie tu -
voje. 

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros
analizė rodo, kad prasčiausia pradinio ugdymo
padėtis yra „ilgosiose“ gimnazijose. Priežastis –
dėmesys koncentruojamas į baigiamąsias klases.
Mokyklų iš skai dymas buvo prasmingas siekiant
garantuoti adekvatų dėmesį visoms ugdymo pako-
poms. Skir tin gų tipų mokyklos specializuojasi ir
orientuojasi į tam tikrą mokinių amžiaus tarpsnį,
tinkamiau taiko ugdymo didaktiką, efektyviau
aprūpina mokymo priemonėmis. Tai prisideda prie
ugdymo kokybės. ■

„Ne kartą esu
pareiškusi
nuomonę, kad
ministerija
pasisako prieš
bet kokią vaikų
segregaciją.“

„Vienai mokyklai rūpintis ir mokymosi
kokybe, ir sumažinti socialinius skirtumus
yra per sudėtinga“

TRUMPASIS INTERVIU
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Šiemet IT egzaminas turėjo nudžiuginti nema-
žai jį laikiusiųjų – šimtukus gavo kone 11 proc.
arba beveik kas dešimtas jį laikęs abiturientas.

24 šimtukai, pasirodo, priklauso vien Klaipėdos
„Ąžuolyno“ gimnazijai, kurioje 24 iš 30 gimnazistų
gavo 100 balo įvertinimą.

Koks šimtukų lietus ąžuolyniečiams pasipils,
paaiškėja jau per pirmąją naujų mokslo metų moky-
tojos ekspertės Vaidilutės Žukauskienės pamoką.
Pirmąjį susitikimą su mokiniais mokytoja pradeda
nuo sėkmės istorijų iš praėjusių metų laidos.
Gimnazistai sutaria, kad yra ne ką prastesni už savo
pirmtakus, todėl iškart nusprendžia padaryti taip pat
arba dar geriau. 

Užpernai IT egzaminą „Ąžuolyno“ gimnazijoje
laikė 6 abiturientai, trys iš jų gavo šimtukus, po jų
besimokiusieji pareiškė, kad nesvarbu, jog jų yra
daugiau, pusė vis tiek turi gauti šimtukus. Ir pavyko:
10 gavo 100, dar du – 99 balų įvertinimą. O šiemet
vėl tas pats – 30 abi turientų rugsėjo pirmąją pasakė,
kad turi pralenk ti pernykščius abiturientus ar bent
pusė jų vėl turi gauti šimtukus – gavo 24 iš 30-ies. 

„Aš pagalvojau, kad tai neįmanoma, nes taip
nebūna, o kai pasirodė egzamino rezultatai, džiau-
giausi, kad  neištariau to garsiai. Esu dėkinga tiems
abiturientams už tai, kad supratau, jog galime teigti
tik tiek, kad taip iki šiol nebuvo, ir jokiu būdu nega-
lime sakyti, kad „taip nebūna“. Dažnai tarsi užside-
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1 Kauno technologijos universiteto gimnazija 77 76,18

2 Klaipėdos licėjus 15 75,13

3 Vilniaus jėzuitų gimnazija 76 74,13

4 Vilniaus licėjus 97 73,65

5 Vilniaus M.Biržiškos gimnazija 196 71,52

6 Marijampolės marijonų gimnazija 29 68,66

7 Vilniaus Žirmūnų gimnazija 200 68,63

8 Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto gimnazija 59 68,44

9 Kauno jėzuitų gimnazija 66 67,08

10 Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 180 61,82

11 Telšių Žemaitės gimnazija 85 61,20

12 Klaipėdos H.Zudermano gimnazija 38 59,74

13 Zarasų r. Dusetų K.Būgos gimnazija 11 59,18

14 Vytauto Didžiojo universiteto 
„Rasos“ gimnazija 216 57,82

15 Vilniaus A.Kulviečio klasikinė gimnazija 66 57,64

16 Šiaulių J.Janonio gimnazija 170 56,98

17 Šiaulių Lieporių gimnazija 90 55,69

18 Šiuolaikinės mokyklos centras 35 55,51

19 Panevėžio J.Balčikonio gimnazija 182 54,87

20 Plungės r. Žemaičių Kalvarijos 
M.Valančiaus gimnazija 15 54,67

21 Šakių r. Kudirkos Naumiesčio 
V.Kudirkos gimnazija 15 53,87

22 Panevėžio 5-oji gimnazija 212 53,30

23 Rokiškio r. Kamajų A.Strazdo gimnazija 24 53,00

24 Vilniaus Š.Aleichemo ORT gimnazija 23 52,43

25 Plungės r. Platelių gimnazija 12 52,42

26 Utenos r. Užpalių gimnazija 11 52,27

27 Rokiškio r. Pandėlio gimnazija 22 52,05

28 Kauno J.Basanavičiaus gimnazija 143 52,04

29 Alytaus šv. Benedikto gimnazija 65 51,86

30 Panevėžio r. Velžio gimnazija 13 51,38

2016VIRŠELIO TEMA 13-ASIS LIETUVOS GIMNAZIJŲ REITINGAS

Geriausiai lietuvių kalbos ir literatūros 
egzaminą išlaikę mokiniai

Egzami-
no įverti-

nimų 
vidurkis

Mokiniai, 
laikę lietuvių
k. ir literatū-

ros VBE

Gimnazija/ vid. mokykla

1 Vilniaus licėjus 97 96,62

2 Kauno technologijos universiteto gimnazija 76 88,28

3 Klaipėdos licėjus 15 81,93

4 Vilniaus jėzuitų gimnazija 75 80,07

5 Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 174 76,24

6 Vilniaus Žirmūnų gimnazija 198 76,15

7 Vilniaus M.Biržiškos gimnazija 191 75,08

8 Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto gimnazija 56 65,59

9 Panevėžio J.Balčikonio gimnazija 175 65,40

10 Kauno jėzuitų gimnazija 56 64,50

11 Vilniaus A.Kulviečio klasikinė gimnazija 59 61,66

12 Šiaulių J.Janonio gimnazija 160 60,24

13 Vilniaus J.Lelevelio vidurinė mokykla 10 59,50

14 Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija 142 58,99

15 Vilniaus Š.Aleichemo ORT gimnazija 17 58,06

16 Vilniaus S.Daukanto gimnazija 153 56,99

17 Marijampolės marijonų gimnazija 29 55,72

18 Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 105 55,01

19 Vytauto Didžiojo universiteto 
„Rasos“ gimnazija 203 54,86

20 Vilniaus Gabijos gimnazija 146 54,54

21 Kauno technologijos universiteto 
inžinerijos licėjus 11 54,36

22 Kauno „Saulės“ gimnazija 210 54,35

23 Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija 45 53,29

24 Vilniaus Žvėryno gimnazija 114 53,04

25 Alytaus A.Ramanausko-Vanago 
gimnazija 116 50,98

26 Visagino „Atgimimo“ gimnazija 28 49,57

27 Kauno Kovo 11-osios gimnazija 11 49,45

28 Kauno r. Raudondvario gimnazija 24 49,42

29 Kauno Jono Pauliaus II gimnazija 34 49,35

30 Telšių Žemaitės gimnazija 85 49,26

Geriausiai matematikos egzaminą 
išlaikę mokiniai

Egzami-
no įverti-

nimų 
vidurkis

Mokiniai, 
laikę 

matematikos
egzaminą

Gimnazija/ vid. mokykla

* pateikiami tik tų mokyklų VBE rezultatų vidurkiai, kuriose šį egzaminą 2016 m. laikė bent 10 mokinių * pateikiami tik tų mokyklų VBE rezultatų vidurkiai, kuriose šį egzaminą 2016 m. laikė bent 10 mokinių

Gabija SABALIAUSKAITĖ

Kaip kiekvieną mokinį išmokyti iki 100-tuko
„Negi pavyko nusirašyti?“ – tokia pirmoji mintis kyla, pamačius Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos abiturientų
informacinių technologijų (IT) egzamino rezultatus – 30 mokinių egzamino įvertinimų vidurkis yra 99,5 balo.



dame psichologinį šalmą pavadinimu „taip nebūna“
ir todėl neišnaudojame daugybės galimybių. O jauni
žmonės yra laisvi, jie nežino, kaip „nebūna“, todėl
tiesiog daro ir padaro“, – „Veidui“ sako V.Žu kaus -
kie nė, 2015-aisiais klaipėdiečių išrinkta Metų moky-
toja, o šiemet – ir Metų klaipėdiete.

Su teiginiu, kad neįtikėtini rezultatai galimi tik
prestižinėse gimnazijose, kur mokosi rinktiniai mo -
kiniai, V.Žukauskienė sako galėtų ginčytis: „Aš dir -
bu ir „paprastoje“ Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijo-
je, dirbau „paprastoje“ miestelio mokykloje, Ak -
menės r. Ventės vi du rinėje mokykloje ir galiu pasa-
kyti, kad vaikai visur yra vaikai. Ir „paprastoje“, ir
prestižine laikomoje mokykloje yra gabių vaikų, tų,
kurie nori viską padaryti ir padaryti labai gerai.
Tačiau „paprastose“ mokyklose dažnai mokytojai,
tėvai, bendruomenė akcentuoja problemiškus mo -
kinius ir tada kalba apie tai, kaip sunku būti moky-
tojais, koks jaunimas yra beviltiškas. Mes kažkodėl
pa mirštame, kokių nuostabių vaikų yra visose mo -
kyklose. „Paprastose“ mokyklose yra daug mokinių,

kurie gali padaryti labai gerai, bet dėl aplinkinių
požiūrio „tu nieko negali“, jiems iš tiesų pasidaro
paprasčiau „nieko negalėti“ ir nesistengti.“

Iš viso ši mokytoja šiemet parengė 26 šimtukinin-
kus. „Paprastoje“ mokykloje geriausius balus gavo 2
iš 10 jos mokinių. Prog ra muoti mokanti V.Žu kaus -

kie nė pasakoja, kad kai buvo pasiektas rekordas –
dviženklis  IT egzamino šimtukų skaičius, ji ėmė aiš-
kintis, kodėl tų pačių gebėjimų, to paties lygio moki-
nys „paprastoje“ mokykloje egzaminą išlaiko pras-
čiau nei toje, kuri laikoma prestižine. Klaipėdos
Metų mokytojos teigimu, lemiamas dalykas yra
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1 Vilniaus licėjus 95 98,08

2 Kauno technologijos universiteto gimnazija 76 96,08

3 Vilniaus jėzuitų gimnazija 75 94,32

4 Klaipėdos licėjus 14 91,50

5 Kauno jėzuitų gimnazija 57 88,98

5 Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 182 88,98

6 Vilniaus M.Biržiškos gimnazija 194 88,93

7 Vilniaus Žirmūnų gimnazija 192 88,53

8 Vilniaus Š.Aleichemo ORT gimnazija 22 85,91

9 Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto gimnazija 44 83,86

10 Vilniaus Žvėryno gimnazija 143 81,74

11 Vytauto Didžiojo universiteto 
„Rasos“ gimnazija 207 81,53

12 Kauno r. Neveronių gimnazija 11 81,45

13 Marijampolės marijonų gimnazija 30 81,20

14 Panevėžio J.Balčikonio gimnazija 172 78,55

15 Kauno „Saulės“ gimnazija 215 77,62

16 Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija 150 77,17

17 Vilniaus Gabijos gimnazija 153 76,67

18 Vilniaus S.Daukanto gimnazija 171 75,98

19 Birštono gimnazija 41 75,46

20 Šiaulių J.Janonio gimnazija 177 75,41

21 Šiuolaikinės mokyklos centras 37 75,32

22 Kauno J.Basanavičiaus gimnazija 155 74,63

23 Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija 150 74,21

24 Vilniaus Valdorfo mokykla 12 74,00

24 Vilniaus krikščionių gimnazija 14 74,00

25 Vilniaus Užupio gimnazija 124 73,58

26 Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija 14 73,50

27 Vilniaus A.Kulviečio klasikinė gimnazija 73 72,93

28 Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus 18 72,39

29 Vilniaus Pilaitės gimnazija 73 72,05

30 Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 137 71,3

Geriausiai anglų kalbos egzaminą 
išlaikę mokiniai

Egzami-
no įverti-
nimų vi-
durkis

Mokiniai, lai-
kę anglų k.
egzaminą

Gimnazija/ vid. mokykla

1 Vilniaus licėjus 32 89,66

2 Vilniaus jėzuitų gimnazija 44 77,43

3 Vilniaus Žirmūnų gimnazija 80 76,99

4 Kauno technologijos universiteto gimnazija 23 76,61

5 Kauno jėzuitų gimnazija 27 70,74

6 Vilniaus M.Biržiškos gimnazija 80 69,94

7 Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 59 68,17

8 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
gimnazija 10 65,60

9 Marijampolės marijonų gimnazija 14 64,71

10 Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ 
gimnazija 106 62,69

11 Kaišiadorių r. Rumšiškių A.Baranausko 
gimnazija 11 61,55

12 Kauno „Saulės“ gimnazija 90 61,42

13 Vilniaus Gabijos gimnazija 78 59,10

14 Panevėžio J.Balčikonio gimnazija 67 58,54

15 Širvintų r. Musninkų A.Petrulio gimnazija 11 58,09

16 Rokiškio r. Kamajų A.Strazdo gimnazija 16 58,00

17 Vilniaus Žvėryno gimnazija 71 57,83

18 Utenos A.Šapokos gimnazija 61 57,31

19 Kauno Maironio universitetinė gimnazija 41 54,17

20 Vilniaus S.Daukanto gimnazija 79 53,46

21 Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija 46 53,30

22 Šiaulių J.Janonio gimnazija 73 52,79

23 Kauno „Santaros“ gimnazija 23 52,65

24 Kauno J.Jablonskio gimnazija 60 52,62

25 Alytaus A.Ramanausko-Vanago 
gimnazija 60 52,35

26 Vilniaus A.Kulviečio klasikinė gimnazija 24 51,75

27 Kauno r. Babtų gimnazija 12 51,08

28 Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija 82 51,07

29 Vilniaus Užupio gimnazija 49 50,82

30 Klaipėdos Vydūno gimnazija 19 50,47

Geriausiai istorijos egzaminą 
išlaikę mokiniai

Egzami-
no įverti-
nimų vi-
durkis

Mokiniai, lai-
kę istorijos
egzaminą

Gimnazija/ vid. mokykla

* pateikiami tik tų mokyklų VBE rezultatų vidurkiai, kuriose šį egzaminą 2016 m. laikė bent 10 mokinių * pateikiami tik tų mokyklų VBE rezultatų vidurkiai, kuriose šį egzaminą 2016 m. laikė bent 10 mokinių
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V.Žukauskienė: „Paprastose“ mokyklose yra
daug mokinių, kurie gali padaryti labai
gerai, bet dėl aplinkinių požiūrio „tu nieko
negali“, jiems iš tiesų pasidaro paprasčiau
„nieko negalėti“ ir nesistengti.



aplinkinių tikėjimas vaiku: „Kai „pa pras toje“
mokykloje, kai vienas vaikinas gavo 100 balų įverti-
nimą, man buvo sunku patikėti, kad jis galėtų būti
šimtukininkas, bet buvo. Jo pavyzdys paskatino
mane kiekvieną vaiką pritraukti iki jo „šimtuko“ –

ne 100 balų įvertinimo, bet geriausio re zultato, kurį
tas mokinys gali pasiekti, nes vienam gauti 76 balus
prilygsta gauti 100.“

Geriausias lietuvių kalbos ir literatūros egzamino
rezultatas šiemet priklauso Neringos gimnazijai (5
abiturientai vidutiniškai 85,4 balo), antrasis – Zarasų
r. Antazavės J.Gruodžio gimnazijai, kurioje 9 abitu-
rientai laikę šį egzaminą vidutiniškai gavo 77,13 balo
(į geriausiųjų gimnazijų trisdešimtuką šios gimnazi-
jos nepakliuvo dėl mažo konkretų ezaminą laikiusio

abiturientų skaičiaus). 
„Tikrai nedarau nieko išskirtinio, nuolat kalbuo-

si su vaikais, bandau įtikinti, kad jiems to reikia, pra-
šau, kad jie per vasaros atostogas perskaitytų prog-
raminius kūrinius, – paklausta, kodėl jau nebe pir-
mus metus gimnazistams pavyksta gauti gerus egza-
minų įvertinimus sako An tazavės J.Gruodžio gim-
nazijos lietuvių kalbos ir li teratūros mokytoja meto-
dininkė Ramutė Kuz mie nė. – Manau, kad daug
lemia ir tai, kad mažoje mo kyk loje mokinių ir vaikų
ryšys artimesnis. Kartais jie net ir labai nenorėdami
perskaito kūrinius, padaro tai, ką reikia, vien tam,
kad nenuviltų mokytojo, kurį mato ir mokykloje, ir
po pamokų.“

150 km nuo Vilniaus, tiek pat ir nuo Panevėžio
nutolusio, miestelio mokykloje, kuri „Veido“ reitin-
ge šiemet užima 90-tą vietą, mokosi 208 vaikai, 60 jų
yra iš globos namų, 70 gauna nemokamą maitinimą.
Tad galima sakyti, kad tai viena iš daugelio Lietuvos
mokyklų, kuriose, be ugdymo kokybės klausimų,
visų pirma reikia spręsti socialines problemas. Bet
lituanistė R.Kuzmienė įsitikinusi, kad kiekvienas
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1 Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 30 99,50

2 Vilkaviškio r. Kybartų K.Donelaičio gimnazija 5 97,20

3 Kauno technologijos universiteto gimnazija 14 96,21

4 Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija 5 95,00

5 Vilniaus licėjus 16 92,88

6 Šilutės Vydūno gimnazija 6 91,67

7 Kauno J.Basanavičiaus gimnazija 10 91,00

8 Kretingos r. Pranciškonų gimnazija 6 90,83

9 Šiaulių Lieporių gimnazija 10 90,60

10 Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija 9 90,11

11 Alytaus J.Ramanausko-Vanago 
gimnazija 19 89,32

12 Vilniaus M.Biržiškos gimnazija 31 88,77

13 Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija 10 88,40

14 Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija 8 86,50

15 Vilniaus jėzuitų gimnazija 11 86,45

16 Mažeikių M.Račkausko gimnazija 10 86,40

17 Kauno Jono Pauliaus II gimnazija 5 85,80

18 Šiaulių J.Janonio gimnazija 18 85,11

19 Rietavo L.Ivinskio gimnazija 8 85,00

20 Vilniaus Žirmūnų gimnazija 30 84,40

21 Marijampolės Sūduvos gimnazija 11 82,82

22 Kauno J.Jablonskio gimnazija 11 81,09

23 Vilniaus J.Basanavičiaus gimnazija 19 80,11

24 Kauno jėzuitų gimnazija 6 79,83

25 Raseinių r. Prezidento J.Žemaičio 
gimnazija 11 79,55

26 Visagino „Atgimimo“ gimnazija 8 78,75

27 Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 13 77,85

28 Vilniaus A.Kulviečio klasikinė 
gimnazija 6 77,83

29 Šilutės pirmoji gimnazija 8 77,13

30 Joniškio „Aušros“ gimnazija 5 76,80

Geriausiai informacinių technologijų
egzaminą išlaikę mokiniai

Egzami-
no įverti-
nimų vi-
durkis

Mokiniai, lai-
kę informaci-
nių technolo-
gijų egzaminą

Gimnazija/ vid. mokykla

1 Klaipėdos licėjus 5 92,80

2 Vilniaus licėjus 30 91,57

3 Kauno technologijos universiteto gimnazija 16 88,69

4 Marijampolės marijonų gimnazija 5 87,80

5 Vilniaus jėzuitų gimnazija 11 86,64

6 Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 45 84,47

7 Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija 5 79,40

8 Vilniaus M.Biržiškos gimnazija 44 78,82

9 Mažeikių Gabijos gimnazija 29 76,52

10 Kauno jėzuitų gimnazija 7 76,29

11 Vilniaus S.Daukanto gimnazija 19 75,11

12 Šiuolaikinės mokyklos centras 5 74,40

13 Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija 6 74,17

14 Vilniaus Žirmūnų gimnazija 26 73,50

15 Panevėžio J.Balčikonio gimnazija 33 72,85

16 Kėdainių šviesioji gimnazija 5 72,20

17 Vilniaus J. Ignacijaus Kraševskio gimnazija 9 72,00

18 Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija 17 71,18

19 Vilniaus Žvėryno gimnazija 27 71,11

20 Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija 20 69,25

21 Klaipėdos r. Veiviržėnų J.Šaulio gimnazija 5 69,00

22 Šiaulių J.Janonio gimnazija 37 67,43

23 Vilniaus Radvilų gimnazija 13 67,15

24 Tauragės „Versmės“ gimnazija 15 66,07

25 Vytauto Didžiojo universiteto 
„Rasos“ gimnazija 18 66,00

26 Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo 
gimnazija 5 65,40

27 Kauno „Saulės“ gimnazija 25 64,12

28 Šiaulių S.Šalkauskio gimnazija 8 63,88

29 Vilniaus J.Basanavičiaus gimnazija 28 63,61

30 Kauno r. Raudondvario gimnazija 5 63,60

30 Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija 5 63,60

Geriausiai fizikos egzaminą 
išlaikę mokiniai

Egzami-
no įverti-
nimų vi-
durkis

Mokiniai, lai-
kę fizikos eg-

zaminą
Gimnazija/ vid. mokykla

* pateikiami tik tų mokyklų VBE rezultatų vidurkiai, kuriose šį egzaminą 2016 m. laikė bent 5 mokiniai * pateikiami tik tų mokyklų VBE rezultatų vidurkiai, kuriose šį egzaminą 2016 m. laikė bent 5 mokiniai
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Neskaitė, rašydamas darė daug klaidų ir netikėtai ėmė
vesti renginius, tapo skaitovu, gavo 50 balų lietuvių
kalbos egzamino įvertinimą, kuris tam mokiniui buvo
labai labai didelis pasiekimas.



mokinys gali bent kiek pagerinti savo rezultatus:
„Prieš kelerius išleidome mokinį, kuris neskaitė,
rašydamas darė daug klaidų, labiau mėgo matema-
tiką ir netikėtai ėmė vesti renginius, tapo skaitovu,
gavo 50 balų egzamino įvertinimą, kuris tam moki-
niui buvo labai labai didelis pasiekimas.“

Mažeikių Gabijos gimnazija pasižymi giliomis
fizikų ugdymo tradicijomis: kasmet joje atsiranda
olimpiadininkų, o abiturientai egzamino metu
pademonstruoja puikius rezultatus. Viena iš jokios
mokinių atrankos nedarančios Gabijos gimnazijos
fizikos mokytojų, ekspertė Genovaitė Meinorienė
įsitikinusi, kad kiekvienas vidutinių gebėjimų
mokinys gali gauti 80 egzamino balų. 

„Vaikas, mokydamasis fizikos, pirmiausia turi
išmokti teoriją, o tada juo nuo jo paties priklausys,
kaip mokės ją pritaikyti. Mano atidirbta sistema
taip ir veikia: pirmiausia turime teorijos atsiskaity-
mus, kad įgytume pradinių žinių, be kurių negali-
me mąstyti, nes nesame einšteinai. Kad tokia
metodika, visų pirma paremta teorijos mokymu,
pasiteisina 100 proc., patvirtina patys mokiniai“, –
apie savo būdą išmokyti fizikos pasakoja

G.Meinorienė. 
Ieškant ugdymo kokybės sėkmės recepto, sie-

kiant prisitaikyti prie kintančio mokinių dėmesio,
išbandomos ir naujos mokymo formos, netradici-
niai metodai, kai interaktyviose pamokose gabieji
mokiniai moko bendraklasius, žaidžia žaidimus.
Vis dėlto savo metodikos besilaikanti fizikos moky-
toja ekspertė G.Meinorienė pripažįsta, kad kartais
pasimeta dėl brėžiamų gairių, kaip ji turi dirbti, o
kai paklausia buvusių mokinių patarimo dėl kito-
kių metodų, šie irgi purto galvas, kad tada jos fizi-
kos pamokos būtų lyg nebe tos mokytojos.
G.Meinorienė įsitikinusi, kad pedagogas, ypač jei
jo mokiniai pasiekia gerų rezultatų, turėtų gauti
laisvę pasirinkti, kaip dėstyti, o ne įgyvendinti rei-
kalavimus: pamokos pradžioje suformuluoti jos
temą, pabaigoje – reflektuoti, kaip viskas pavyko. 

„Dabar populiaru taikyti modernų mokymą,
įtraukti žaidimų, tačiau abejoju, kad tai pasiteisins.
Kai vaikams stinga motyvacijos, galima taikyti žai-
dimo formą, tačiau Lietuvoje turime gimnazijas, į
kurias motyvuoti vaikai susirenka žinių, tad moky-
mas turėtų būti akademinis“, – apibendrina ji. ■
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2016 VIRŠELIO TEMA13-ASIS LIETUVOS GIMNAZIJŲ REITINGAS

1 Klaipėdos licėjus 7 90,43

2 Kauno technologijos universiteto gimnazija 31 90,19

3 Vilniaus licėjus 16 89,69

4 Vilniaus jėzuitų gimnazija 15 83,87

5 Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 5 80,80

6 Vilniaus M.Biržiškos gimnazija 55 78,95

7 Kauno „Saulės“ gimnazija 42 78,86

8 Šilalės r. Kaltinėnų A.Stulginskio gimnazija 5 78,40

9 Šiaulių Lieporių gimnazija 6 78,33

10 Kretingos r. Salantų gimnazija 5 77,20

11 Vilniaus Žirmūnų gimnazija 30 76,30

12 Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 43 74,72

13 Šiaulių J.Janonio gimnazija 28 74,61

14 Alytaus Jotvingių gimnazija 11 72,91

15 Kauno jėzuitų gimnazija 15 71,93

16 Šiaulių r. Kuršėnų L.Ivinskio gimnazija 9 71,78

17 Alytaus A.Ramanausko-Vanago gimnazija 13 71,08

18 Jonavos Senamiesčio gimnazija 16 70,94

19 Šiaulių Didždvario gimnazija 26 70,92

20 Šilalės S.Gaudėšiaus gimnazija 10 70,50

21 Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija 13 70,46

22 Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija 28 69,18

23 Marijampolės Sūduvos gimnazija 9 68,22

24 Vilniaus A.Kulviečio klasikinė gimnazija 13 67,69

25 Rokiškio r. Pandėlio gimnazija 8 67,50

26 Panevėžio J.Balčikonio gimnazija 17 67,29

27 Ukmergės J.Basanavičiaus gimnazija 6 66,67

28 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
gimnazija 25 66,60

28 Pakruojo r. Linkuvos gimnazija 5 66,60

29 Vilniaus V.Kačialovo gimnazija 7 66,57

30 Naujosios Akmenės Ramučių 
gimnazija 5 66,20

Geriausiai chemijos egzaminą 
išlaikę mokiniai

Egzami-
no įver-
tinimų

vidurkis

Mokiniai, lai-
kę chemijos
egzaminą

Gimnazija/ vid. mokykla

1 Klaipėdos licėjus 6 94,67

2 Vilniaus licėjus 35 91,69

3 Kauno technologijos universiteto gimnazija 24 90,04

4 Vilniaus jėzuitų gimnazija 26 85,31

5 Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 58 84,60

6 Vilniaus Žirmūnų gimnazija 72 79,26

7 Kauno jėzuitų gimnazija 26 77,85

8 Vilniaus V.Sirokomlės vid.mokykla 6 77,17

9 Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto gimnazija 48 76,42

10 Vilniaus M.Biržiškos gimnazija 72 74,08

11 Vilniaus Š.Aleichemo ORT gimnazija 5 72,80

12 Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija 5 71,20

13 Panevėžio J.Balčikonio gimnazija 69 71,04

14 Šiuolaikinės mokyklos centras 11 69,82

15 Birštono gimnazija 8 68,88

16 Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija 51 67,76

17 Šilalės r. Kaltinėnų A.Stulginskio gimnazija 7 67,71

18 Kauno „Saulės“ gimnazija 82 67,70

19 Visagino „Verdenės“ gimnazija 5 67,60

20 Radviliškio Vaižganto gimnazija 9 67,33

21 Šiaulių J.Janonio gimnazija 44 66,57

22 Klaipėdos Vydūno gimnazija 8 65,38

23 Lazdijų r. Seirijų A.Žmuidzinavičiaus 
gimnazija 7 64,71

24 Kretingos r. Salantų gimnazija 15 63,47

25 Vytauto Didžiojo universiteto 
„Rasos“ gimnazija 61 63,46

26 Panevėžio 5-oji gimnazija 84 63,45

27 Vilniaus A.Kulviečio klasikinė gimnazija 14 63,21

28 Telšių Žemaitės gimnazija 33 62,82

29 Vilniaus S.Daukanto gimnazija 56 62,75

30 Vilniaus Gabijos gimnazija 30 62,00

Geriausiai biologijos egzaminą išlaikę
mokiniai

Egzami-
no įverti-

nimų 
vidurkis

Mokiniai, 
laikę biologi-
jos egzaminą

Gimnazija/ vid. mokykla

* pateikiami tik tų mokyklų VBE rezultatų vidurkiai, kuriose šį egzaminą 2016 m. laikė bent 5 mokiniai* pateikiami tik tų mokyklų VBE rezultatų vidurkiai, kuriose šį egzaminą 2016 m. laikė bent 5 mokiniai
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Tarptautinių tyrimų rezultatai rodo, jog sėk-
mingesni tie 15-mečiai, kuriems tėvai skai-
tė knygas vaikystėje, ypač – pirmaisiais

mokymosi metais pradinėje mokykloje. Be to,
geresni rezultatai tų vaikų, su kuriais tėvai kas-
dien kalbasi apie mokymąsi, domisi, ką vaikas
veikė per dieną, ar kai tėvai pasakoja vaikams
įvairias istorijas, diskutuoja politiniais ir sociali-
niais klausimais.

Jei namuose yra meno kūrinių, pavyzdžiui,
paveikslų, klasikinės literatūros ir poezijos
knygų, žodynų – tokiomis sąlygomis augančių
vaikų pasiekimai statistiškai reikšmingai geresni,
nei vaikų, kurie namuose neturi savo bibliote-
kos.

„Žmogų ugdo pati turtinga kultūrinė aplinka,
visas jo sociumas: tarkime, vaikas dažnai mato
savo tėvus skaitančius, diskutuojančius apie tai,
ką jie perskaitė. Fragmentuotas skaitymas, kai
tik peržiūrime naujienų antraštes kompiuteryje,
mąstymo nelavina. Romanų, poezijos, mokslinės
literatūros, kitų ilgų didelės apimties tekstų nuo-

seklus skaitymas skatina vadinamąjį „linijinį”
mąstymą: jį išlavinę mokiniai pasiekia žymiai
geresnių rezultatų, nei skaitantys fragmentuo-
tai“, – sako Švietimo ir mokslo ministerijos
Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduo-
toja, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų
Lietuvoje koordinatorė dr. Rita Dukynaitė.

Tyrimai išryškino dar vieną labai svarbų daly-
ką: netgi atsitiktinis vėlavimas ir pamokų pralei-
dinėjimas statistiškai turi didžiulės reikšmės
mokymosi rezultatams. Štai nė karto nepavėla-
vęs mokinys surenka 487 taškus, o pavėlavęs vos
5 kartus per paskutines dvi savaites iki tyrimo
– 441. O tai – beveik visų mokslo metų įdirbis.

Skaitymas: ugdo, moko, lavina, netgi gydo

„Kuo glaudžiau tėvai susiję su vaiko ugdymu,
tuo labiau jie gali paveikti vaiko pasiekimus, jo
raidą, psichinę sveikatą, socialinius santykius ir
ateities perspektyvą. Tačiau prisiimti mokytojo
vaidmenį ne visada reikėtų, o ir ne kiekvienas
gali“, – pastebi Mykolo Romerio universiteto
profesorė, edukologė Valdonė Indrašienė.

Tyrimai rodo, kad skaitymas yra veiksmingas
būdas, padedantis spręsti netgi vaiko emocinius,
psichologinius sunkumus, formuojant teigiamas
charakterio savybes bei kitus įgūdžius, būtinus

sėkmingam asmeniniam, profesiniam ir visuo-
meniniam gyvenimui. Tam ne tik užsienyje, bet ir
Lietuvoje taikomas biblioterapijos – gydomojo
skaitymo metodas.

Pasak profesorės, norint paskatinti vaikus
skaityti, pirmiausia reikėtų rasti, kas jiems
įdomu, ką jie mėgsta skaityti, o jei nelabai mėgs-
ta – ieškoti, kuo jis apskritai domisi, ir paskatin-
ti skaityti apie konkrečius daiktus ar reiškinius,
susijusius su asmeniniais pomėgiais. Svarbu skir-
ti laiko mėgstamiems kūriniams aptarti – verta
kalbėtis ne tik apie tai, kas patiko ar nepatiko,
bet ir kas ypatinga kūrinyje, kuo jis siejasi su
vaiko gyvenimu, pomėgiais, kodėl jį verta arba
neverta skaityti.

Galima išmėginti „skaitymo su numatymu“
strategiją, kuri yra paremta  atvirų  klausimų,
skatinančių  skaitytojo  mąstymą  ir  kūrybišku-
mą,  formulavimu. Ši strategija taikoma skaitant
drauge su vaiku. Pasirenkamas pasakojamojo
pobūdžio tekstas, kuris skaitomas ne visas ištisai,
bet su pertraukomis, darant pauzes po tam tikrų
teksto dalių, jas aptariant ir numatant tolesnę
pasakojimo eigą. Tekstas skaitomas dalimis,
keliant atvirus, mąstymą skatinančius klausimus,
o pauzių metu vaikai įtraukiami į ką tik perskai-
tytos dalies apmąstymą.

Užduodant klausimus labai svarbu skirti vai-
kui pakankamai laiko į juos atsakyti.

Tėvams reikia skaityti patiems ir dalytis skai-
tymu bendrai šeimoje, demonstruojant, kad
skaitymas ir jiems teikia vertingos patirties.

Skaitymas niekada negali būti bausmė!

„Kai skundžiamasi, kad vaikas neturi mate-
matinių, gamtamokslinių gebėjimų, tikėtina, kad
priežastis kita – prasti skaitymo ir rašymo gebė-
jimai. O šie įgūdžiai gali nulemti vėlesnius vaiko
ir suaugusiojo pasiekimus“, – pabrėžė Švietimo
ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo depar-
tamento direktorė Žydronė Žukauskaitė.

Ką daryti tėveliams, kad padėtų savo atžalai?
• Paaiškinkite savo vaikui, kodėl svarbu skai-

tyti. Svarbus yra linijinis skaitymas – skaitymas iš
kairės į dešinę ir kiekvieną eilutę, nes šis proce-
sas skatina žmogų mąstyti.

• Asmeniniu pavyzdžiu. Senolių išmintis tei-
gia, kad ko nedarė Jonas, to niekada nedarys
Jonelis.

• Rodykite pagarbą knygai: nuplautos rankos,
tinkamoje ir švarioje vietoje padėta knyga.
Pažiūrėkite, kas šeimoje „altorius“ – televizo-
rius, kompiuteris, knyga ar kita? Ar Jūsų namuo-
se yra knygų, ar apskritai yra skaitoma?

• Bent valandai namuose išjunkite televizo-
rių, kuris apkrauna smegenis nereikalinga infor-
macija, mums to net nejaučiant.

• Gerų namų taisyklėse labai tiktų kasdienė
šeimos skaitymo valanda: kasdien kartu su vaiku
tuo pačiu laiku skaitykite. Pradėkite nuo penkio-
likos minučių – taip neišgąsdinsite savo atžalos.
Pati išbandžiau su savo trylikamete dukra – jau
skaito šeštą knygą per šią vasarą!

• Aptarkite su vaiku, ką perskaitė: paprašyki-
te papasakoti (stiprinami kalbėjimo įgūdžiai),

Rasa VAITKEVIČIENĖ

Mokinių pasiekimai: 
ką gali tėvai?
Ekspertų patarimas: jei norite, kad vaikai užaugtų sėkmingi –
skaitykite jiems, skaitykite su jais knygas. Tarptautiniai tyrimai
atskleidžia, jog tėvų įtaka ugdant vaikų skaitymo, rašymo,
kritinio mąstymo gebėjimus – milžiniška.

Netgi atsitiktinis vėlavimas ir pamokų praleidinėjimas
statistiškai turi didžiulės reikšmės mokymosi
rezultatams.
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užduokite klausimų, kurie skatintų lyginti, argu-
mentuoti, interpretuoti (skatinsite mąstyti).

• Perskaitykite vaiko mėgstamą knygą: taip
ne tik turėsite apie ką kalbėtis su vaiku, bet ir
labiau jį pažinsite.

• Leiskite vaikui skaityti tai, ką mėgsta, bet
nepamirškite  ugdyti skonį. Jūsų patarėjas galėtų
būti vaiko darželio auklėtoja, klasės mokytoja,
lietuvių kalbos mokytoja, bet jei esate labai akty-
vus tėtis ir mama, rekomenduojamų knygų sąra-
šą rasite patys įvedę į paieškos lauką „Lietuvių
kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo ben-
droji programa“ ir „Lietuvių kalbos pradinio
ugdymo bendroji programa“.

• Apdovanokite vaiką už skaitymą: pagirkite
už perskaitytą knygą, už rodomas pastangas,
ypač kitiems girdint – jis to nusipelnė, nes liniji-
nis skaitymas yra sunkus darbas. Ledų porcija,
mėgstamas saldumynas, pasivaikščiojimas,
filmo, pastatyto pagal perskaitytą knygą, žiūrėji-
mas kartu ir kiti dalykai, kuriuos mėgsta Jūsų
vaikas. Tačiau labai svarbu – skaitymas negali
būti bausmė! Skaitymas negali būti Jūsų pykčio
priepuolio bausmė vaikui.

• Visa tai darykite nuolatos ir tik tada, kai
esate gerai nusiteikęs.

• Nėščios mamos ir besilaukiantys kūdikių
tėčiai, šeimos, auginančios kūdikius – ši žinutė
jums. Mokslininkai teigia, kad nuo maždaug sep-
tinto nėštumo mėnesio jau reikia skaityti garsiai:

paskatinsite savo būsimąją atžalą mąstyti.
• Tapkite aktyviais mokyklos bendruomenės

tėvais ir paskatinkite mokyklas, kurias lanko
Jūsų vaikai, tapti skaitančiomis mokyklomis.
Kartu formuokime skaitančios ir mąstančios
visuomenės kultūrą. 

• Inicijuokite mokyklos taryboje pasitarimą –
ko imsimės, kad mūsų mokykla taptų skaitanti
(mąstanti) mokykla. Burkitės po kelis, jei vie-
nam nedrąsu, siūlykite klasės vadovui, klasės
mokytojui, auklėtojui, mokyklos administracijai.

• Klasės tėvų susirinkimai, popietės, vakaro-
nės, išvykos – puiki galimybė tikslingai ugdyti
skaitymo įgūdžius, kartu – ir mąstymo.

• Nebūtinai skaitome tik grožinę literatūrą,
moksliniai, publicistiniai straipsniai, žinynai,
enciklopedijos – tinka viskas, kas skatina „sme-
genų vingius“ dirbti.

• Susitikimai su rašytojais, rašytojų muziejų
lankymas, knygų inscenizacijos, naktiniai skaity-
mai – visa tai tik maža dalis, ką gali tėveliai, kad
skatintų savo vaikus tapti skaitančiais. ■

Romanų, poezijos,
mokslinės literatūros,
kitų ilgų didelės
apimties tekstų
nuoseklus skaitymas
skatina vadinamąjį
„linijinį“ mąstymą: jį
išlavinę mokiniai
pasiekia žymiai
geresnių rezultatų,
nei skaitantys
fragmentuotai
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2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis bus remiami projektai, skatinantys telkti mokyklos 
bendruomenę ir gerinti bendrojo ugdymo kokybę.



„Pareigūnų“ iš Kaliningrado, dirbančių po
įvairių Rusijos institucijų priedanga, yra
sulaukusios Šakių, Jurbarko, Pagėgių,

Šilutės savivaldybės. Jose tokie agentai mėgina rink-
ti duomenis apie procesus savivaldybėse, verslinin-
kus, teisėsaugos pareigūnus. „FST siekia gerai išma-
nyti politinę, ekonominę ir karinę situaciją Lietuvos
pasienio rajonuose, įgyti juose įtaką ir aktyviau
įtraukti į tarptautinio bendradarbiavimo su Rusija
projektus“, – teigiama VSD ataskaitoje apie grės-
mes nacionaliniam saugumui. 

FST pareigūnams netrūksta ir išradingumo.
Pavyzdžiui, jie naudojasi tuo, kad daug pasienio
rajonų gyventojų vyksta į Rusiją pirkti pigesnių pre-
kių ar net lankosi savo išsinuomotose žemėse (taip
daro nemaža dalis dzūkų ir suvalkiečių, kuriems
Kaliningrade žemę nuomotis pigiau nei Lietuvoje).
Dalis jų sulaukia tikrų, o dar didesnė – fiktyvių kal-
tinimų dėl kontrabandos gabenimo ar procedūrinių
pažeidimų kertant sieną, ir čia pat sulaukia pasiū -
lymo bendradarbiauti, žadant užtikrinti neribotas
galimybes ir toliau vežti prekes iš Rusijos. FST taiki-

niais tampa net ir neturintys galimybių vykdyti žval-
gybinę veiklą Lietuvos piliečiai – teikti paprastą
vizualinę informaciją apie objektus Lietuvos pasie-
nio teritorijoje (pastatus, kelius ir pan.) iš tiesų gali
bet kuris asmuo. Vis dėlto labiausiai FST domina
turintieji bet kokių ryšių Lietuvos teisėsaugos insti-
tucijose. 

VSD duomenimis, FST siekia suformuoti agen-
tūrinį tinklą Valstybės sienos apsaugos tarnyboje
prie VRM (VSAT). FST vertina VSAT kaip integra-
lų Lietuvos kovinį vienetą, todėl siekia į ją įsiskverb-
ti ir surinkti detalią informaciją apie Lietuvos sienos
su Rusija apsaugai skiriamus žmogiškuosius ir tech-
ninius resursus (VSAT pareigūnus, jų skaičių, eki-
puo tę ir ginkluotę, automobilius, vaizdo stebėjimo
kameras, patruliavimo maršrutus, sąveiką su kito-
mis valstybės institucijomis).

Vis dėlto vietinės FST veikla, matyt, buvo nepa-
kankama, nes Kremlius į Kaliningradą neseniai pa -
siun tė patikimesnių kadrų. 

Naujas gubernatorius – irgi FST vaikinas

Neseniai Kaliningrado gubernatoriumi po neti-
kėto Genadijaus Cukanovo atsistatydinimo tapo
buvęs Vladimiro Putino asmens sargybinis, FST
generolas majoras Jevgenijus Ziničevas. 

Karjerą specialiosiose tarnybose J.Ziničevas pra-
dėjo dar 1987 m., kai įstojo į KGB gretas. Subyrėjus
Sovietų Sąjungai, šis karininkas trumpam įsidarbino

Pasak „Veido“ šaltinių, ir iki šiol Lietuvos verslininkai
Kaliningrade nuolat susidurdavo su FST. Dabar, tikėtina,
šie procesai bus dar aktyvesni, o tikrų ir dirbtinų
apribojimų lietuviškam verslui gali atsirasti dar daugiau. 
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J.Ziničevas (dešinėje) nėra pirmas jėgos struktūrų žmogus, paskirtas vadovauti vienam ar kitam Rusijos regionui –
šiemet gubernatoriais tapo trys veikėjai iš Federalinės apsaugos tarnybos, kuri saugo Rusijos vadovus

Rima JANUŽYTĖ

Kaliningradas 
virsta saugumiečių forpostu
KGB įpėdinės Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FST) veikla Kaliningrado srityje darosi vis aktyvesnė.
Tokia aktyvi, kad šis biuras mėgina verbuoti net Lietuvos pasienio gyventojus.
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FST, vėliau dirbo Federalinėje apsaugos tarnyboje,
kur ir saugojo V.Putiną. 2015 m. J.Ziničevas grįžo į
FST ir pradėjo vadovauti jos regioniniam padaliniui
Karaliaučiuje. Na, o dabar tapo laikinuoju srities ge -
ne raliniu – tol, kol kitais metais bus išrinktas (arba
perrinktas) nuolatinis.  

Ekspertai šią rokiruotę Karaliaučiuje vertina
skirtingai. Viena vertus, tokiu sprendimu V.Putinas
gali siekti pademonstruoti NATO bei ES vadovams,
jog stiprina strateginę Kaliningrado reikšmę, taip
atsakydamas į NATO aktyvumo didinimą Baltijos
valstybėse ir Lenkijoje. Būtent todėl jis didina FST
kontrolę regione.

Kita priežastis – artėjantys parlamento, o kitą-
met – ir prezidento rinkimai. Galbūt V.Putinas paju-
to, kad ankstesnis gubernatorius G.Cukanovas –
nepakankamai lojalus, ir nutarė jį pakeisti „savu“
žmogumi, taip konsoliduodamas valdžią ir sustiprin-
damas savo galios vertikalę atokiame ir palyginti
savarankiškame Rusijos regione.

FST žmogaus skyrimas gubernatoriumi patvirti-
na vadinamųjų „silovikų“ – karininkų ir jėgos struk-
tūrų atstovų – įtaką Rusijos politikoje. Rusijos prezi-
dento noras turėti patikimus žmones rodo regiono
svarbą Kremliui, be to, Maskva gali mėginti plėsti
specialiųjų tarnybų įtaką periferijoje. „Ne paslaptis,
kad Kaliningrado sritis tiek dešimtajame praėjusio
amžiaus dešimtmetyje, tiek pirmajame šio amžiaus
dešimtmetyje buvo centrinės valdžios dėmesio peri -
ferijoje“, – aiškina analitinio centro „Peterburgo
politika“ prezidentas Michailas Vinogradovas. 

Beje, J.Ziničevas nėra pirmas jėgos struktūrų
žmogus, paskirtas vadovauti vienam ar kitam Ru -
sijos regionui – šiemet gubernatoriais tapo trys vei -

kėjai iš Federalinės apsaugos tarnybos, kuri saugo
Rusijos vadovus. 

Iš prezidento atstovo posto Šiaurės Kaukaze at -
leistas Sergejus Melnikovas perkeltas į neseniai
įsteigtos Rusijos nacionalinės gvardijos pavaduotojo
pos tą. S.Melnikovas bus pavaldus kitam buvusiam
V.Putino asmens sargybiniui – Viktorui Zolotovui.

Be to, naujuoju ambasadoriumi Ukrainoje siūlo-
mas buvęs aukštas FST pareigūnas Michailas Ba bi -
čius.

FST veiklos suaktyvėjimas Kaliningrade Baltijos
valstybėms ir Lenkijai kelia vis didesnį nerimą. Ir
pirmoji praktinių veiksmų ėmėsi Lenkija. 

Lenkija Kaliningradui panaikino bevizį režimą

Ruošdamasi NATO viršūnių susitikimui ir popie-
žiaus Pranciškaus vizitui, Lenkija prieš mėnesį
atnaujino patikras pasienyje su Rusija ir Ukraina.
Vėliau ukrainiečiams palengvinta sienų kirtimo tvar-
ka buvo atnaujinta, o Rusijos Kaliningrado srities
gyventojams – ne.  „Mažojo pasienio judėjimo“
Len kija nebeatkūrė aiškindama, esą „priežastys,
susijusios su saugumu, neišnyko“. Lenkijos užsienio
reikalų ministerija susidariusią situaciją vadina  rūpi-
nimusi šalies saugumu.

Tačiau dienraštis „Gazeta Wyborcza“ spėja, kad
Lenkijos vyriausybės sprendimas nebeišduoti supa-
prastintų vizų kaliningradiečiams gali būti demonst-
ratyvus atsakas į Rusijos prezidento V.Putino veiks-
mus, tarp kurių – ir naujojo laikinojo Kaliningrado
gubernatoriaus paskyrimas. 

Beje, įdomu tai, kad buvęs Lenkijos užsienio rei-
kalų ministras Radosławas Sikorskis šiuo atveju yra
didis Rusijos interesų gynėjas, o valdančiųjų veiks-
mus vadina „nepamatuotu ir kvailu nacionalizmu“,
pakenksiančiu politiniams ir ekonominiams dviša-
liams santykiams. 

Tačiau kalbėti apie politinę partnerystę tarp
Lenkijos ir Rusijos ir taip nėra ko. 

Rusijos veiksmai Kaliningrado srityje visuomet
sulaukia griežto ir žaibiško atsako Lenkijoje. Ir prie-
šingai. 

Pavyzdžiui, per patį Rusijos ir Gruzijos karą
Lenkija ir JAV pasirašė sutartį dėl „Patriot“ sistemos
su 196 raketomis ir 100 juos prižiūrinčių kariškių dis-
lokavimo Lenkijoje. Po metų ši sistema jau buvo
Lenkijoje. 

Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo
atsakas į šį manevrą buvo greitas: Kaliningrado sri-
tyje pasirodė mažo nuotolio raketos „Iskander“. 

Žinoma, klausimas, ar jos įveiktų „Patriot“, kad
bent jau jas pasiektų – galima garantuoti. 

Karo ekspertų nuomone, lyginant amerikiečių ir
rusų raketas, didelių skirtumų tarsi nėra. Trys rake-
tų kompleksų „Patriot“ versijos yra skirtos zeniti-
niams pabūklams, tai yra paleidžiamos iš galingų vil-
kikų. Jos skrenda dvigubai trumpiau negu dviejų ti -
pų „Iskander“, kuriomis gali būti apšaudyti kariniai
štabai, radarai ir didelės ginkluotųjų pajėgų susitel-
kimo vietos. „Iskander“ Kaliningrado srityje galėtų
pasiekti ir amerikietiškųjų raketų dislokavimo prie
Gdansko vietą ir, žinoma, visą Lietuvos teritoriją.

Be to, 255 km sienų su Lietuva turinčioje Ka li nin -
grado srityje, kurioje gyvena per 400 tūkst. gyvento jų,
dislokuota kelios dešimtys tūkstančių aukštos pa -
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Baltijos laivynas

Įkurtas 1702–1704 m., Šiaurės karo metu.

Tai seniausias, bet mažiausias Rusijos laivynas.

Laivyno štabas yra Kaliningrade. 

Vi ln ius
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DIDŽIAUSIOS
LAIVYNO 
BAZĖS:
● Primorsko
● Baltijsko
● Kronštato
● Kaliningrado

■ Baltijos laivyną sudaro antvandeniniai, povandeniniai, priešpovandeniniai,
desantiniai laivai, traleriai. Bazėse yra dislokuojamos aviacijos pajėgos,
branduolinis arsenalas, įvairaus nuotolio raketų ir kitos ginkluotės. Tikslūs
amunicijos ir technikos, taip pat dislokuotų karių skaičius skirtinguose šal-
tiniuose skiriasi. 

■ Žinoma tai, kad 1996 m. laivyno pajėgas sudarė 9 povandeniniai laivai, 23
antvandeniniai koviniai laivai (3 kreiseriai, 2 eskadriniai minininkai, 18 fre-
gatų (sargybinių ir priešpovandeniniai laivai)) ir 65 smulkesni pagalbiniai
laivai. 2000 m. Baltijos laivyno aviacija turėjo apie 112 orlaivių.





rengties karių, regione sutelkti priešlėktuvinės, kran -
to gynybos, „žemė-žemė“ klasės raketų pajėgumai. 

Kiekvienas Rusijos veiksmas čia sulaukia didelio
NATO, ypač Baltijos šalių ir Lenkijos, dėmesio, nes
akivaizdu, kad galimo karo atveju Kaliningrado sri-
tyje dislokuotos pajėgos galėtų gerokai apsunkinti
NATO sąjungininkų atvykimą ginti Baltijos šalis. 

Na, o pastaruoju metu tokių Rusijos veiksmų čia
būta gana ryškių. 

Pakeitė karinio laivyno vadus

Neseniai iš pareigų buvo atleistas Lietuvos pašo-
nėje, Kaliningrade, dislokuoto Rusijos Baltijos jūros
laivyno vadas ir dar 50 aukšto rango karininkų. 

Vienintelis atleidimo išvengęs aukšto rango kari-
ninkas Baltijos laivyne –  viceadmirolas Sergejus
Jelisejevas, buvęs Ukrainos karinio laivyno vado
pavaduotojas, iš esmės – tėvynės išdavikas. Krymo
aneksijos metu S.Jelisejevas sutiko su Rusijos pasi-
ūlytu didesniu atlyginimu ir geresnėmis gyvenimo
sąlygomis ir persimetė į priešo stovyklą. Ukrainos
teisėsauga jį yra paskelbusi ieškomu asmeniu, o jam
pareikšti kaltinimai – išdavyste ir dezertyravimu. 

Tačiau Baltijos karinio laivyno vado vairas šiam
išdavikui neatiteko: vadovavimą mažiausiam Ru si -
jos laivynui perima du patyrę admirolai iš Juodosios
jūros ir Ramiojo vandenyno laivynų. Baltijos laivyno
vadu paskirtas Juodosios jūros laivyno viceadmiro-
las Aleksandras Nosatovas, o jo pavaduotoju – Ra -
mio jo vandenyno laivyno viceadmirolas Igoris Mu -
chametšinas. 

Sprendimą nuimti senuosius laivyno vadus ir
pakeisti juos naujais Rusijos gynybos ministras Ser -
gejus Šoigu esą priėmė lankydamasis Kaliningrade
ir vaikštinėdamas parke. 

Kodėl parke į galvą šauna tokios idėjos? Gy ny -
bos ministerija apsiribojo lakonišku pranešimu, jog
viceadmirolas Viktoras Kravčiukas, jo štabo vadas,
kontradmirolas Sergejus Popovas ir dešimtys aukšto
rango karininkų atleisti dėl „rimtų pažeidimų“.
Baltijos jūros laivyno vadovybė esą neįvykdė kovinio
rengimo reikalavimų, blogai rūpinosi laivyno narių
gyvenimo sąlygomis.  

Tačiau tikrosios priežastys greičiausiai yra visai
kitos. Viena – S.Šoigu į Kaliningradą atvyko jau
turėdamas tikslą pakeisti laivyno vadovybę Kremliui
lojaliais karininkais. Juolab kad valymai prasidėjo
visos Rusijos mastu. Pavyzdžiui, birželio pradžioje

V.Putinas iš pareigų atleido FST Ekonominės žval-
gybos tarnybos vadą Jurijų Jakovlevą, jo įtakingą
pavaduotoją generolą Viktorą Voroniną, dažnai
vadinamą „bankų kuratoriumi“. Jis, kaip manoma,
rūpinosi svarbiausiomis Rusijos finansinėmis opera-
cijomis, taip pat – pavedimais į lengvatinio apmo-
kestinimo sąskaitas. 

V.Voroniną poste gali pakeisti Igoris Tkačiovas –
2004 m. Igorio Sečino rūpesčiu įkurtos 6-osios FST
valdybos vadas. Ši institucija „specializuojasi“ oligar-
chų, ypač neįtikusių V.Putinui, „priežiūros“ srityje. 

Taigi, V.Putinas svarbiausiose jam institucijose

siekia turėti tik visiškai lojalius, atsidavusius ir pati-
kimus vadus. Kai kurie šaltiniai (pavyzdžiui, rusiškas
portalas lenta.ru) teigia, kad S.Šoigu Baltijos laivyno
vadovybės lojalumu suabejojo dar kovą lankydama-
sis Kaliningrade. Po kilusių įtarimų birželio pradžio-
je buvo pradėtas patikrinimas, o po jo sekė minėtas
laivyno vadovybės „valymas.“  

Kiti šaltiniai, tokie kaip fontanka.ru, atskleidžia,
kad atleistas laivyno vadas V.Kravčiukas buvo susijęs
su buvusiu Rusijos laivyno vadu admirolu Viktoru
Čirkovu, taip pat – vadinamuoju „gintaro baronu“
Viktoru Bogdanu, kuris, įtariama, prekiavo iš
Baltijos karinio jūrų laivyno vogtais degalais ir kon -
troliuoja Kaliningrado gintaro kontrabandos į
Lenkiją biznį.  

Pagaliau Rusijos žiniasklaidoje pasirodė spėjimų,
esą sprendimą pakeisti laivyno vadovybę S.Šoigu
priėmė paaiškėjus, kad Baltijos jūros laivyno kari-
ninkai klastodavo į Maskvą siunčiamas ataskaitas
apie laivyno būklę ir pasirengimo lygį. O būklė, kaip
paaiškėjo, kur kas apverktinesnė, nei galvota
Maskvoje. 

Laivynas – nerimtas? 

Naujuoju Rusijos laivyno vadu paskirtas Viktoras
Čirkovas Baltijos jūros laivyno būklę vertina geriau-
siu atveju šešetu. Pavyzdžiui, Baltijsko uoste sutelk-
ta Rusijos karinių laivų eskadra į Baltijos jūrą išplau-
kia rečiau, nei numatyta. O jei išplaukia, neapsieina
be nemalonių incidentų. Antai vienų pratybų metu
(beje, tiesiai prieš V.Putino akis) buvo sugedęs
Rusijos desantinis laivas. O išminavimo laivai praty-
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V.Putinas svarbiausiose jam institucijose siekia turėti tik
visiškai lojalius, atsidavusius ir patikimus vadus.
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bų metu nesugeba aptikti minų. Pavyzdžiui, į
Kremlių apie laivus „Sergejus Kolbasiovas“ ir „Leo -
nidas Soboliovas“ siųstose ataskaitose rašoma, kad
užduotys įvykdytos, o iš tiesų šie „senukai“ minų ne -
be sugeba aptikti. 

Be to, ankstesnė Baltijos jūros laivyno vadovybė
stengėsi nuslėpti informaciją apie laivuose kildavu-
sius gaisrus, incidentus povandeniniuose laivuose,
korupciją organizuojant konkursus dėl karinių
objektų statybos. 

Informacinis Kaliningrado karas prieš Lietuvą

Kaliningrado verslo ypatumai – kiek kitokie nei
visoje Rusijoje. Nors visoje šalyje verslas neatsieja-
mas nuo politikos, Kaliningrade tai ypač ryšku. Kiek
įtakos verslui turi gubernatorius ir ar lietuviams,
turintiems verslus Kaliningrade, kas nors keisis,
G.Cukanovą pakeitus J.Ziničevu? 

Pasak „Veido“ šaltinių, ir iki šiol Lietuvos versli-
nin kai Kaliningrade nuolat susidurdavo su FST: iš
esmės čia bandoma verbuoti visus. Dabar, tikėtina,
šie procesai bus dar aktyvesni, o tikrų ir dirbtinų apri-
bojimų lietuviškam verslui gali atsirasti dar daugiau. 

Tiesa, kai kurie vietos veikėjai su naujuoju guber-
natoriumi sieja viltis išjudinti Kaliningrado ekono-
miką ar net bendradarbiavimą su Lietuva, bet
tokių – mažuma. 

Opozicinės frakcijos Karaliaučiaus Dūmoje
„Rusijos Vakarai“ vadovas Solomonas Ginzburgas,
kuris regiono parlamentui  pateikė klausimą  dėl
J.Ziničevo skyrimo, teigia, kad geopolitinė įtampa
yra tik fonas, o didžiausią nerimą regione kelia eko-

nominės ir socialinės problemos. „Išoriniai faktoriai,
NATO grėsmė ir kita yra tik fonas, o kur kas dides-
nės grėsmės Rusijai yra ekonomikos stagnacija,
aukšto lygio korupcija, investicijų nebuvimas, pragy-
venimo lygio sumažėjimas, socialinė poliarizacija ir
tai, kad nebuvo Kaliningrado plėtros strateginės
krypties“, – aiškina S.Ginzburgas. Pasak jo, per pa -
staruosius šešerius metus, kol gubernatoriumi bu vo
G.Cu kanovas, „į priekį nejudėjo derybos su to kio -
mis broliškomis šalimis, kaip Lietuva, nei dėl in -
vesticijų, nei dėl vizų režimo sąlygų palengvinimo“.

Beje, viešojoje Kaliningrado erdvėje apie
Lietuvą, kaip apie brolišką valstybę, apskritai beveik
neišgirsi – čia vyrauja negatyvi nuomonė apie mūsų
šalį, nors Kaliningrado srityje, neoficialiais duome-
nimis, gyvena apie 10 tūkst. asmenų iš Lietuvos. 

Ypač daug neigiamos informacijos – socialiniuo-
se tinkluose. 

Pernai socialiniuose tinkluose pradėjo veikti
Baltijos valstybėms priešiški Vilniaus, Latgalos,
Baltijos rusų „liaudies respublikų“ puslapiai, dalyje
visuomenės sukėlę nerimą dėl Ukrainos scenarijaus
pasikartojimo. Vasarį tiesioginiame eteryje suklasto-
ti TV3 apklausos apie propagandos poveikį rezulta-
tai, siekiant parodyti, kad Rusija neužsiima propa-
ganda, o sako tiesą. Birželį įsilaužus į Lietuvos
kariuomenės Jungtinio štabo svetainę pateiktas klai-
dingas karinių pratybų „Kardo kirtis“ tikslas. Vėliau
šį suklastotą pranešimą dalis rusiškos žiniasklaidos
pateikė kaip originalų, stengdamasi parodyti priešiš-
kus Lietuvos ketinimus Baltijos regione ir net anek-
suoti Kaliningrado sritį. ■
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dešimtys tūkstančių
aukštos parengties
karių, didelės laivyno
pajėgos,
priešlėktuvinės,
kranto gynybos,
„žemė-žemė“ klasės
raketų pajėgumai
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Amsterdamo olimpiadoje 1928-aisiais Lie tu -
vai atstovavo jau 12 sportininkų, o geriausiai
sekėsi boksininkui Juozui Vinčai, kuris pasi-

dalijo 5–8 vietas. Vėliau mūsų sportininkai dalyva-
vo olimpinėse žaidynėse, tik jau Lietuvai patekus į
ją okupavusios Sovietų Sąjungos sudėtį. Tiesa, dar
1912-aisiais, Rusijos imperijos laikais, pasirodė
sportininkai iš Vilniaus krašto – Stokholme Rusijai
atstovavo plaukikas Nikolajus Voronkovas ir šaulys
Leonardus Syttinas.

Kaip žinia, pirmoji olimpiada moderniais laikais

buvo surengta 1896-aisiais Atėnuose, nors keletas
kitų XIX a. sporto renginių Europoje taip pat pasi-
vadino šiuo vardu. Tuo metu žaidynėse dalyvavo tik
14 tautų sportininkai mėgėjai, o 10 iš jų laimėjo
medalius. Daugiausiai apdovanojimų pirmojoje
olimpiadoje pelnė JAV atstovai, antri liko šeimi-
ninkai graikai, treti – Vokietijos sportininkai.

Rusijos imperija, kuriai tuo metu priklausė et -
nografinė Lietuva, olimpiadoje debiutavo 1900-
ai siais Paryžiuje. Tąkart keturi sportininkai daly-
vavo jojimo ir fechtavimo rungtyse, tačiau apdo-
vanojimų jie neiškovojo. Tarp jų buvo ir karinin-

kas Julianas Michaux’as iš Varšuvos, būsimas
Lenkijos kariuomenės kapitonas – pirmasis lenkų
olimpietis.

Antrosios, trečiosios ir ketvirtosios olimpinės
žaidynės sutapdavo su pasaulinėmis parodomis
(1900 m. vyko Paryžiuje, 1904 m. – Sent Luise,
1908 m. – Londone) ir tęsdavosi maždaug pusme-
tį, o įvairios sporto rungtys buvo traktuojamos kaip
papildoma pramoga parodų žiūrovams. Į žaidynes
JAV atvyko vos dvylikos tautų atstovai, o net 78 iš
96 aukso medalių tuomet laimėjo amerikiečiai. Nei
Anglija, nei Prancūzija ar Rusijos imperija sa vo
sportininkų už Atlanto neatsiuntė. 

1908-aisiais Didžiojoje Britanijoje savo delega-
ciją pirmą kartą atsiuntė Rusijai tuo metu priklau-
siusi Suomija – ji delegavo net 67 atletus, šie 5 kar-
tus lipo ant apdovanojimų pakylos. Per atidarymo
ceremoniją buvo tikimasi, kad suomiai žygiuos su
Rusijos vėliava, tačiau jie verčiau pasirinko nesi-
nešti jokios. Rusijai atstovavo tik 6 atletai, kurie
iškovojo tris apdovanojimus. Tarp jų buvo Kuršo
gubernijoje (šiandieninė Latvija) gimęs ir tuo
metu Londone gyvenęs maratonininkas Georgas
Lindas.

Kai kurios tuometinės imperijos į jautrius tau-
tinius klausimus taip pat pažvelgė liberaliai. Ang -
lai, baimindamiesi airių boikoto, pakeitė koman-
dos pavadinimą į „Didžioji Britanija / Airija“.
Nuo pat pirmųjų olimpinių žaidynių 1896 m. ats -
ki rai dalyvavo Vengrija ir Austrija, nuo 1900-ųjų –
Bo h emija, Indija.

Gausią sportininkų delegaciją Rusijos imperija
atsiuntė į Stokholmą 1912-aisiais – iš viso jai Švedi-
joje atstovavo 159 sportininkai. Tarp jų buvo 31 lat-
vis ir 12 estų. Tąkart Rusija iškovojo du sidabro ir
tris bronzos medalius, o daugiau nei pusę jų pelnė
Baltijos šalių atstovai. 

Estas Martinas Kleinas vidutinio svorio katego-
rijoje imtynėse laimėjo sidabro medalį. Dvikova
pus finalyje truko net 11 valandų 40 minučių – tai
yra ilgiausia dvikova imtynių istorijoje. Kitą dieną
jis jau neturėjo jėgų kautis finale ir auksą atidavė
be kovos. Kitas estas Martis Kuusikas 1912-aisais
Rusijai laimėjo bronzą irklavimo rungtyje. Švedijo-
je pirmąjį olimpinį apdovanojimą pelnė ir latvis –
šaulys Haraldas Blausas iškovojo bronzą.

Baltijos sesėms geriau sekėsi ir tarpukario olim-
piadose: Estija iš viso iškovojo 6 aukso, 6 sidabro ir
9 bronzos medalius, Latvija – 2 sidabro ir 1 bron-
zos apdovanojimą. Pirmuosius medalius lietuviai
iškovojo 1952-aisiais Helsinkyje – sidabru pasipuo-
šė krepšininkai Stepas Butautas, Kazimieras Pet -
kevičius ir Justinas Lagunavičius. ■

Dovaidas PABIRŽIS

Pirmieji besivadavusių tautų žingsniai
olimpiadose
Debiutinis lietuvių startas olimpinėse žaidynėse įvyko Prancūzijoje 1924-aisiais, gegužės 25 dieną, kai
Paryžiaus „Pershing“ stadione susitiko Lietuvos ir Šveicarijos futbolininkai. Likus vos 12 valandų iki
rungtynių, į Prancūziją atvykę sportininkai nepasipriešino savo varžovams ir pralaimėjo galutiniu rezultatu
0:9. Šioje olimpiadoje taip pat pasirodė du Lietuvos dviratininkai, kurie dalyvavo 188 km atskiro starto
lenktynėse, tačiau nei vienas jų finišo nepasiekė. 

Per atidarymo ceremoniją buvo tikimasi, kad suomiai
žygiuos su Rusijos vėliava, tačiau jie verčiau pasirinko
nesinešti jokios.

1912-ųjų Stokholmo
olimpiadoje estas im ty -
nininkas Martinas Klei -
nas Rusijai iškovojo si -
da bro medalį. Jo dvi ko -
va pusfinalyje yra il -
giau sia imtynių kova is -
to rijoje - iš viso ji truko
beveik 12 valandų
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