
- Seimas 2017-uosius paskel-
bė Lietuvių kalbos kultūros me-
tais. Metai eina į pabaigą. Kokie 
tikslai buvo iškelti, ar pavyko 
bent dalį jų įgyvendinti? - klau-
sėme Genovaitės KAČIUŠKIENĖS.

- Pagrindinis tikslas - ugdyti 
visuomenės kalbinį sąmoningumą, 
skatinti taisyklingos kalbos įgū-
džių formavimąsi - manau, tikrai 
pasiektas. Juk renginių, skirtų Lie-
tuvių kalbos kultūros metams, 
srautas dar iki šiol nemažėja. Juo-
se atkreipiamas dėmesys į lietuvių 
kalbos kaip kultūros paveldo svar-
bą visuomenei, lietuvių kalbos uni-
kalumą ir originalumą, skatinama 
domėtis lietuvių kalba, jos noriau 
mokytis Lietuvoje ir užsienyje. Ne 
viename tokiame renginyje teko 
dalyvauti ir pačiai. Buvau nuste-
binta rengėjų išradingumo, prade-
dant oficialiu tarptautiniu renginiu 
Seime ar baigiant šilta ir jaukia 
Šiaulių rajono Bubių mokyklos 
konferencija... Man, kaip Lietuvių 
kalbos draugijos pirmininkei, labai 
malonu paminėti faktą, kad po to-
kių renginių ima kurtis naujos 
LKD grupės, o jau egzistuojančias 
papildo nauji nariai. Viešai norė-
čiau pasveikinti Bubių mokyklą, ką 
tik įsteigusią pirmąjį Šiaulių rajone 
Lietuvių kalbos draugijos skyrių. 
Kūrimosi kelyje yra Alytus, Kaunas, 
Šalčininkai, Ukmergė... Smagu, kad 
vis labiau suvokiama, kad būti Lie-
tuvių kalbos draugijos nariu - dide-
lė garbė ir pasitikėjimas. Nuo pat 
įkūrimo dienos - 1935-ųjų - draugi-
ja tapo savotišku kalbos sąjūdžiu, 
sovietiniu laiku uždraustu, atgai-
vintu užsienyje, vėl atkurtu ir da-
bar gyvuojančiu Lietuvoje. Ji jun-
gia ir vienija lietuvius ir kitų tau-
tybių žmones, mylinčius ir ger-
biančius lietuvių kalbą. Draugija ir 
jos nariai rūpinasi daugeliu kalbos 
aspektų: kovoja su kalbos negero-
vėmis, jos susinimu, stebi kalbos 
vartoseną, skatina domėtis kalbos 
paveldu - tarmėmis, ugdo visuo-
menės kalbos kultūrą, dirba lin-
gvistinio švietimo darbą, organi-
zuoja renginius, skaito paskaitas. 
Taigi jie dažniausiai ir yra įvairių 
kalbos renginių iniciatoriai ne tik 
išskirtiniais Lietuvių kalbos kultū-
ros metais.

- Vienoje televizijos laidų te-
ko girdėti jus sakant, kad kalba 
nemėgsta revoliucijų, kad kal-
bos kaita vyksta šimtmečiais, 
bet pastaruoju metu matome, 
kalba kinta kur kas greičiau ir 
ne visada tie pokyčiai pateisi-
nami. Toks pavyzdys - prieš 

maždaug dešimt metų Valsty-
binė lietuvių kalbos komisija 
(VLKK) priėmė sprendimą dėl 
neutralių moterų pavardžių su-
darymo, kai pavardė iš vyriš-
kosios formos gali būti sutrum-
pinama tik iki galūnės -ė. Žino-
ma, visada galima pasakyti, 
kad tai ne prievarta, tai pasi-
rinkimas. Nori keisk, nori ne. 

Kokia jūsų nuomonė? Mūsų po-
litikai atvirai spaudžia kalbi-
ninkus lietuvių kalbos raidyną 
praplėsti trimis raidėmis (q, w 
ir x). Kai kurie kalbininkai su 
tuo linkę sutikti. Daugelio lie-
tuvių kalbos autoritetų many-
mu, jeigu taip atsitiktų, pasira-
šytume nuosprendį lietuvių 
kalbos alfabetui. Kurią pusę pa-
laikytumėte jūs?

- Lietuvių kalba nesubyrės ir 
neišnyks nei dėl neutralių trumpų-
jų moterų pavardžių formų, nei dėl 
vadinamųjų trijų raidžių raidyne. 
Abu atvejai arba jau buvo žinomi 
kalboje, arba dalyje žodžių jau ne-
įteisinti egzistuoja. Blogai yra tai, 
kad kalba vis pastebimiau tampa 
ne politikų savastimi, jų kultūros 
dalimi, o politinių užmačių tarnai-
te... Štai kad ir keli pastarųjų dienų 
pavyzdžiai. Gal jau girdėjote apie 
Seimo ketinimus pritarti leidimui 
įmones pavadinti užsienietiškais 
žodžiais? Čia iš tikrųjų būtų didžiu-
lis žingsnis atgal, turėsiantis daug 
skaudesnių pasekmių nei trys rai-
dės pase. Arba ką reiškia konstitu-
cinio Valstybinės lietuvių kalbos 
įstatymo pataisose siūlymas „atsi-

sakyti konkrečių institucijų pava-
dinimų įvardijimo konstituciniame 
įstatyme (Valstybinė lietuvių kal-
bos komisija; Valstybinė kalbos 
inspekcija)“. Kaip taikliai situaciją 
įvardija kolegė Laima Grumadienė 
savo straipsnyje „Vyriausybė siūlo 
atimti iš lietuvių kalbos jos valsty-
binį statusą“, nėra pavadinimų, nė-
ra institucijų - nei konkrečių, nei 
abstrakčių - nėra problemų. O kaip 
teisiškai suprasti ir interpretuoti 
kitus šio projekto siūlymus, pavyz-
džiui, „išplėsti Įstatymo projekto 
taikymo sritis (ne tik valstybės ir 
savivaldybių institucijoms, bet ir 
kitoms asmenų grupėms, Lietuvo-
je veikiantiems ES narėse įsistei-
gusiems juridiniams asmenims, 
organizacijoms ir kt.) arba „užti-
krinti fizinių asmenų teises į admi-

nistracinį, baudžiamąjį, civilinį pro-
cesą nediskriminuojant kalbos pa-
grindu“? Kalbininkai siūlomas pa-
taisas supranta vienaip, politikai 
aiškina kitaip. O kaip į visa tai pa-
žiūrės, įstatymą supras ir jį taikys 
teisininkas? Todėl natūraliai kyla 
klausimas, ar iš tiesų Seimo nariai 
teikiamu Įstatymo projektu, kaip 
patys deklaruoja, atsižvelgia į nau-
jas politines, ekonomines ir socia-
lines aplinkybes ir ar tikrai bus 
įtvirtinta skaidresnė, nuoseklesnė 
kalbos politika?

- Būdama kalbininke jūs 
turbūt pastebėjote ir kitų kal-
bos virsmų, kurie nežinia ar 
mūsų kalbą priartino, ar atstū-
mė nuo jos baltiškųjų šaknų. 
Kas lemia kalbos pokyčius?

- Kalbos inovacijų atsiranda ne 
dėl pačios kalbos įnorių ar netobu-
lumo, o dėl įvairių vadinamųjų 
ekstralingvistinių priežasčių - nau-
jų reiškinių atsiradimo, kitų kalbų 
mokėjimo, migravimo ir kt. Tai le-
mia gyvenimiškos aplinkybės, kitų 
kalbų apsuptis, natūrali kalbos rai-
da. Kalba nėra nekintamas, nuo 
nieko nepriklausomas organizmas, 

egzistuojantis pats sau ir savaime. 
Ji kinta, nuolat pildosi, keičiasi. 
Bet lietuvių kalbos baltiškosios 
šak nys yra ir bus - jų neįmanoma 
nei atsisakyti, netgi nuo jų nutolti. 
Nes net ir išnykusios kalbos - lo-
tynų, graikų ar prūsų - amžiams 
lieka indoeuropiečių šeimos kal-
bomis, o paskutinė iš jų - ir vakarų 
baltų. Kalba taip greit nesikeičia, 
kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgs-
nio. Keičiasi bendravimo stilius, 
atsiranda tam tikrai epochai būdin-
gų žodžių ar terminų, tačiau kalbos 
stuburas ir kūnas išlieka. Juk be 
specialaus pasirengimo skaitome 
prieš 470 metų parašytą Martyno 
Mažvydo „Katekizmą“ ir beveik 
viską suprantame. Kol turime to-
kias nuostabias tarmes ir jomis kal-
bančius žmones su savo nepakar-

tojamais žodžiais ar jų formomis, 
intonacijomis, priegaidėmis, tol ga-
lime didžiuotis ir būti ramūs - ne-
išnyksime. Tai gražiai rodo ir Me-
tų žodžio rinkimai. Kokių nuosta-
bių žodžių ir posakių kasdien su-
laukia šio konkurso rengėjai! Klau-
simas, kuris dabar „cirkuliuoja“ 
visuomenėje ir neduoda visiems 
ramybės, yra kitas, ar reikia spe-
cialiai spartinti kai kurių kalbos 
formų išnykimą ir per liberalią 
vartoseną savaime leisti priartėti 
prie kaimynių kalbų? Tačiau ar ne-
įdomu mums, lietuvių kalbos var-
totojams, būti kiek kitokiems ir 
turėti savo gimtojoje kalboje iš-
skirtinių, savitų, senovinių žodžių 
ar formų? Drabužius dedasi kai-
mynai ir iš Rytų , ir iš Vakarų. O 
mes  - aunamės, maunamės, riša-
mės, velkamės, segamės...

- Ar pastebite, kad dėl infor-
macinių technologijų (mobiliųjų 
telefonų, kompiuterių) atsiran-
dantys įpročiai ir mados veikia 
mokinių rašybą? Jei taip, koks 
tas poveikis? Ar pritartumėte 
paplitusiai nuomonei, esą šiuo-
laikinis jaunimas yra mažiau 

raštingas nei jų tėvai ir sene-
liai? Visuomenės informavimo 
priemonės dažnai teigia, kad 
esą auga neskaitančių vaikų 
karta. Ką jūs sakytumėte? Ar 
mūsų laikų jaunimas mėgsta 
skaityti knygas, ar skaito tik 
privalomą pagal programą lite-
ratūrą?

- Apie tai esu kalbėjusi ne vie-
name interviu. Ši karta yra išma-
niųjų technologijų amžiaus karta - 
jie yra ir „pateptieji“, ir aukos. 
Technologijų požiūriu, jie švies-
mečiais tolsta ar yra nutolę nuo 
savo tėvų ir senelių kartos. Šian-
dien dar nesėdintis pyplys geba 
žaisti mobiliuoju telefonu, o ką jau 
kalbėti apie abiturientus?! Tačiau 
tai nelieka be pasekmių. Nekalbu 
čia apie įvairius gresiančius svei-
katos ar psichikos sutrikimus. Kal-
bos vartosenos aspektu, viso pa-
saulio kalbų vartotojų kalba kasmet 
darosi vis skurdesnė, vartotojiška, 
nevaizdinga ir netaisyklinga - dėl 
įvairių trumpinių, tarpusavio ben-
dravimo žargono, dia kritinių ženk-
lų nepaisymo ir kt. Šiuolaikiniam 
jaunimui tikrai nelengva - tenka 
įdėti dvigubai, trigubai ar net dau-
giau pastangų, kad išmoktų kelis 
bendravimo raštu ar žodžiu kodus 
ir juos vartotų pagal paskirtį. Kad 
būtų lengviau pereinama nuo „raš-
liavos“ ar žargono prie taisyklin-
gos rašybos ir kalbos, reikia nuolat 
tobulinti gimtosios kalbos teorines 
žinias, skaityti grožinės literatūros 
kūrinių, stebėti rašytojų, lietuvių 
kalbos mokytojų ir kitų taisyklin-
gai kalbančių žmonių kalbą, pa-
mėgdžioti jų kalbos stilių ir pan. 
Klausimas, ar tam lieka daug laiko 
ir ar to norime? Tačiau pats litera-
tūros skaitymas ar neskaitymas 
daug priklauso ir nuo tėvų, šeimos 
papročių, namų aplinkos, ir nuo 
mokytojų. Jei nuo mažumės vaikas 
kasdien girdės skaitomas ar seka-
mas pasakas, o į mokyklą atėjęs 
turės reiklų ir uždegantį skaityti 
mokytoją, jis tikrai skaitys. Ir 
daug. O formų tam yra labai daug 
ir įvairių. 

- Neseniai priimti naujau-
sias Švietimo ministerijos po-
tvarkis, kuriuo laikant naciona-
linės kalbos ir literatūros egza-
miną kaip lygiaverčiai būtų pa-
teikiami užsienio literatūros 
autoriai. Mokiniai neva džiugiai 
priėmė šį sprendimą, bet kal-
bėti turbūt reikia ne apie mo-
kinius, o kaip tai paveiks mūsų 
požiūrį į lietuvių literatūrą. Ar 
tokie sprendimai neturės įtakos 
ateityje?

-  Mano nuomone, daug blo-
giau, kai dabartiniai abiturientai, 
baigę mokyklas ar gimnazijas, nie-
ko nėra girdėję nei apie Dantės 
„Dieviškąją komediją“, nei apie 
V.Hugo „Paryžiaus katedrą“. Juk 
tai pasaulio klasika, literatūros še-
devrai!

Kalbėjosi Dalia ByČIENĖ
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Savo studentams, dejuojantiems, kad lietuvių kalba yra labai sunki, 
kad jos iki galo neįmanoma išmokti, Šiaulių universiteto ir Matejaus 
Belo universiteto Slovakijoje profesorė Genovaitė Kačiuškienė visada 
primena, kad mūsų kalba yra išskirtinė ir mes ne tik turime ją išmokti, 
bet ir didžiuotis ją paveldėję iš tėvų ir senelių. Pasak lietuvių kalbos 
mokslininkės, tik mirusios indoeuropiečių kalbos - lotynų, senovės 
graikų ar prūsų - gali lygintis su lietuvių kalba. Anot lietuvių kalbos 
puoselėtojos, lietuviško žodžio kultūros nepaisantis asmuo nėra, nebuvo 
ir nebus vadinamas kultūringu. Darbščiai mokslininkei šiemet kolegos 
patikėjo ir atsakingas Lietuvių kalbos draugijos vadovo pareigas.

Lietuvių kalbos ateitis - mūsų 
vaikų ir vaikaičių širdyse ir lūpose

 � Švenčių 
proga visiems 
„Respublikos“ 
skaitytojams 
noriu palinkėti 
po eglute padėti 
arba dovanų 
rasti bent 
vieną knygą
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nigus turi būti daromi pagal Viešų-
jų pirkimų įstatymą. Lygiai taip pat 
ir su tuo privatizavimu - negali bū-
ti tokių vienetinių argumentų: čia 
galbūt greičiau, galbūt efektyviau. 
Turime pradėti nuo principo. Jeigu 
turtas yra išvalstybinamas, tada tai 
turi būti atlikta pagal tam tikras 
procedūras.

Prisiminkime, prieš penkerius 
ar septynerius metus buvo tokia 
valstybės turtą valdančios bendro-
vės „Visuomis“ idėja. Vienas svar-
biausių kontrargumentų prieš „Vi-
suomį“ buvo toks: ne ne, negalima, 
nes tai yra schema išparduoti turtą 
be privatizavimo. Tai buvo vienas 
iš argumentų atsisakyti „Visuo-
mio“. Bet tada „Visuomio“ gerbėjai 
sakė: ne ne, tikrai čia negali būti, 
tikrai ne taip.

Dabar, sukūrus holdingus, - jų 
yra keli, dar daugiau ruošiama kur-
ti, - lygiai tas pats daroma. Įkeli 
turtą į holdingo bendrovę, ir tada 
teisiškai jis nėra valstybės valdo-
mas, jis yra valdomas holdingo 
bendrovės. Tada remiantis tokiu 
argumentu teigiama, kad ne, čia ne 
valstybės turtas, čia yra holdingo 
turtas, dėl to aš parduodu, kaip 
man atrodo. Sistemiškai žiūrint, tai 
yra pavojinga. Mes visi turime 
strategiškai apsispręsti, ar tai to-
leruojame, ar tai tikrai yra teisinga. 
O vienetiniai efektyvumo ar nee-
fektyvumo argumentai turi būti pa-
dedami ant stalo, bet jie nėra pa-
grindiniai. Pradžioje turi būti fun-
damentalus valstybės požiūris.

G.JAKAVONIS: Kodėl Lie-
tuvoje vyksta tokie dalykai? Ar 
tikrai reikia tokias valstybei 
reikalingas sritis atiduoti į pri-
vačias rankas? 

A.SKARDŽIUS: Yra privati-
ninko norai, yra viešasis interesas, 
galų gale yra nacionalinis saugumas. 
Ne kartą tuos klausimus kėlėme.

Ekonominiam nacionaliniam 
saugumui ir strategijoje, ir tarppar-
tiniame susitarime, kuris rengiamas 
nacionalinio saugumo klausimais, 
yra absoliučiai nulinis dėmesys. To-
kių užduočių Valstybės gynimo ta-
ryba, vadovaujama prezidentės, 

Valstybės saugumo departamentui 
neformuluoja. Tą pripažino Ekono-
mikos komitete Valstybės saugumo 
departamento direktoriaus pavaduo-
tojas. Jiems nėra tokių užduočių, to-
dėl jie savarankiškai neveikia toje 
plotmėje. O visos pasekmės, visas 
krūvis tenka visuomenei, kuri su-
renka biudžetą. Arba pinigai iš mo-
nopolinių sektorių iškeliauja į kitų 
valstybių biudžetus.

Matome finansinio tarpininka-
vimo sektorių, kai paslaugų įkai-
niai labai dideli, o pinigai iškeliau-
ja. Ypač per krizę, kai skolinomės 
po 10 proc. Didelės sumos buvo 
paskolintos eurais. Vien palūkanų 
reikės mokėti 2 milijardus. Pagrin-
diniai sektoriai, kurie yra likę, - 
miškai, kelių įmonės, - yra jungia-
mi į holdingus. Geležinkeliai, ku-
riuos saugome, kad nebūtų atskir-
ta infrastruktūra, keleivių veži-
mas, krovinių vežimas. Nebūtų 

išskaidyta. Nuostolingos veiklos 
kaip keleivių vežimas ir infras-
truktūra permestos valstybės biu-
džetui, o pelningoji veikla, kuri 
kompensuodavo, tai yra krovinių 
vežimas, atitektų privatininkams, 
kurie susižertų pelnus, o iš biu-
džeto būtų išlaikomi.

Net Europos Parlamentas 2007 
metais priėmė specialų nutarimą, 
Lietuvai padarė išimtį todėl, kad 
Lietuva yra vienintelė Europos Są-
jungos valstybė, turinti geležinke-
lių susisiekimą iš trečios šalies į 
trečią per savo teritoriją. Tada su 
Audito komitetu teko nemažai ko-
voti ir su vietiniais grobuonimis, 
kurie bandė pasigvelbti krovinių 
vežimą. Tuo metu vienas milijonas 
tonų generuodavo 10 mln. litų - 

3 mln. litų švaraus pelno „Lietuvos 
geležinkeliams“. Taigi tokia siste-
ma veikė.

Šiandien matome, kad, be jokių 
skrupulų apkaltinus buvusią „Lie-
tuvos geležinkelių“ vadovybę ne-
žinia kuo, - jokie kaltinimai nepa-
sitvirtino, - 2018 metais turėsime 
35 mln. kompensuoti keleivių ve-
žimą iš valstybės biudžeto. Dėl in-
frastruktūros neaišku kaip - turbūt 
ateities klausimas. Turėsime dide-
lę infrastruktūrą, prisiimtus „Rail 
Baltica“ įsipareigojimus, kurie ne-
generuos pajamų, tai daugiau so-
cialinis projektas. Bet greičiausiai 
pervesime į pirminę įmonę, į Lat-
viją, tuos pinigus už infrastruktū-
rą, kuri drieksis nuo Lenkijos sie-
nos iki Talino per Lietuvos terito-
riją, - didžiausias „Rail Baltica“ 
gabalas. O krovinių vežimas, kuris 
generuodavo pajamas, iškeliaus 
privatiems asmenims. Mūsų Vy-
riausybė buvo visiškai atskyrusi 
šių trijų sektorių valdymą ir tai 
tenkino Europos Sąjungos reika-
lavimus.

Grįžtant prie energetikos sek-
toriaus, matau, kad toliau vykdo-
mas planas, pradėtas 2010 metais, 
kurį parengė tuometinis energe-
tikos ministras. Dar kartą prime-
nu, be jokio teisės akto - Valsty-
bės kontrolė nerado tokio Vyriau-
sybės nutarimo. Planas parengtas 
su privačiomis kompanijomis 
„Lawin“ ir „Ernst and Young“ ir 
tame plane numatyta atskirti įmo-
nes, perkelti jas į aptarnavimo 
įmones, o vėliau jas privatizuoti 
parduodant užsienio investuoto-
jams, turintiems darbo toje srity-
je patirties. Tai štai toliau vykdo-
mas tas planas. Nei buvusi, nei 
dabartinė Vyriausybė nesugeba 
suvaldyti valstybės valstybėje, t.y. 
„Lietuvos energijos“. Nei Viešų-

jų pirkimų tarnyba, nei Valstybės 
kontrolė, nei Antikorupcijos ko-
misija, nei Audito komiteto pirmi-
ninkė nekreipia jokio dėmesio.

Asmeniškai dėl kalėdinio „Lie-
tuvos energijos“ turto išpardavi-
mo kreipiausi į valstybės kontro-
lierių, prašiau, kad jis, gindamas 
viešąjį interesą ir valstybės turto 
teisėtą ir efektyvų valdymą, kreip-
tųsi į prokuratūrą. Jis turi tokią 
teisę, bet, kiek žinau, dar nesi-
kreipė, šio klausimo vengia. 

N.PUTEIKIS: Norėjau at-
kreipti dėmesį, kad tokios aukštos 
ir skambios retorikos apie skaidru-
mą ir rūpinimąsi rinkėjais iki 
S.Skvernelio dar nebuvo. Jisai labai 
aukštai užkėlė tuos žodžius, ypač 
rinkimų kampanijos metu, ir dabar 
tai, kas vyksta, būtent tas kalėdinis 
„Lietuvos energijos“ turto išpar-
davimas, yra visiškai priešingas 
dalykas. Tokio skirtumo tarp žo-
džių ir darbų nesu dar matęs.

Šitame išpardavime skaudžiau-
sia tai, kad nuo 1990 metų politikai 
niekaip neranda valios pasakyti, 
kad Lietuvos Respublikoje, jeigu 
yra nusprendžiama parduoti pasta-
tus, turėtų būti parduodama ir že-
mė. Dabar žemę masiškai visos 
vyriausybės dalindavo nekilnoja-
mojo turto pirkėjams. Kitaip ta-
riant, parduodant sandėliuką arba 
buvusią elektros pastotę, prie jų 
priskiriamas milžiniškas sklypas. 
Parduodamas tik sandėliukas, že-
mė neparduodama, o tas, kas nusi-
perka tą sandėliuką, po to tame 
milžiniškame plote dažniausiai sta-
to gyvenamuosius arba komerci-
nius didelio aukštingumo namus ir 
gauna pelną, skaičiuojamą dešim-
timis milijonų eurų.

Visi įstatymai labai aiškiai sako, 
kad prie nekilnojamojo turto vie-
neto turi būti priskirtas tik toks 
žemės sklypas, koks reikalingas 
tam nekilnojamajam turto vienetui 
eksploatuoti. Esmė, kad ne turtas 
kainuoja, o vieta. Ir čia atsiranda ti-
kroji rinkos kaina. Jeigu privatinin-
kas privatininkui parduoda, tai visa-
da yra parduodama vieta. Dabar par-
duodamos pačios geriausios vietos, 
nekilnojamasis turtas, kuris „Lie-

tuvos energijos“ įmonių holdingo 
yra perduotas ant rinei „Lietuvos 
energijos“ įmonei „NT valdos“. Iš 
tikrųjų yra pardavinėjami auksiniai 
žemės sklypai ir kadangi apeinamos 
procedūros, tai parduodama ne per 
Turto banką, o pavadinkim tiesiai 
šviesiai - žemė yra dovanojama. Do-
vanojama užstatymui.

Jeigu Seimas nesugebės išleis-
ti nutarimo, raginančio premjerą 
tai stabdyti, jeigu premjeras neras 
savyje jėgų sustabdyti šito prich-
vatizavimo, tai dar kartą geriausio-
se vietose esanti žemė, prisiden-
gus neva nekilnojamojo turto par-
davimu, bus padovanota konkre-
tiems investuotojams, kurie ten 
pastatys grandiozinius pastatus, 
susižers dešimtis milijonų eurų 
gryno pelno, o Lietuvos Respubli-
kos biudžetas beveik nieko negaus.

G.JAKAVONIS: Kaip šitoje 
situacijoje turėtų elgtis Vyriau-
sybė?

V.PODERYS: Reikia apsi-
spręsti, ar pritariame principui, kad 
valstybės valdomas turtas turi būti 
išvalstybinamas privatizavimo ins-
titucijų, pagal privatizavimo įstaty-
mą, per Turto banką, ar gali būti 
išparduotas ir kitaip. Mano many-
mu, jeigu yra privatizavimo proce-
dūros ir privatizavimo institucijos, 
tai per jas ir turi būti parduodama. 
Pinigai, gauti už tą turtą, turi ke-
liauti į biudžetą ir tarnauti visuo-
meniniam gėriui. Visų pirma reika-
linga politinė valia šiuo klausimu.

V.MAZURONIS: Manau, reikia 
padaryti labai paprastą dalyką: reikia 
įstatymu įteisinti, kad parduodant 
pastatus, pavyzdžiui, valstybės ar 
valstybės įmonių, turi būti ne pra-
tęsiamos nuomos sutartys, o turi 
būti kartu parduodami ir žemės 
sklypai. Nežinau kodėl, bet buvo su-
sidariusi tokia praktika: šiandien iš 
esmės turėdamas pastatą tu privalai 
turėti arba nuomą, arba nuosavybę. 
Įstatymiškai reikia įvardinti, kad 
parduodant pastatus miestuose, kur 
žemė brangi, - gal kitur kita situaci-
ja, - kartu privalo būti parduodamas 
ir žemės sklypas. Ir viskas būtų iš-
spręsta. Turėtų būti labai aiškiai įs-
tatymiškai pasakyta, kad tik taip, ne 
kitaip, ir šitie žemės sklypai turėtų 
būti pardavinėjami.

Kalbant apie tai, kodėl taip 
įvyksta, mano nuomone, čia yra 
dviejų lygių dalykas. Vienas, vadin-
kime, pagrindinis valstybinio ly-
gmens dalykas yra tas, kad atėjusi 
nauja politinė jėga bando padaryti 
perskirstymą, kad užsitikrintų eko-
nominį pagrindą savo, kaip politinės 
valdžios, buvimui. Galbūt kai kurios 
valdžios šakos tokiu būdu ruošiasi 
išėjimui iš valdžios, bet tai yra bū-
tent tas didysis žaidimas, perskirs-
tymas yra tam, kad atėjusi politinė 
valdžia įgytų ir ekonominį užnugarį. 
O kadangi griaunant senas struktū-
ras atsiranda savotiškas chaoso ele-
mentas, tai grupės, kurios jaučia 
situaciją ir gali kažką pasiimti, pasi-
naudodamos tuo irgi bando atplėšti 
sau gabaliuką ir didžiojo perdalini-
mo kontekste susitvarkyti savo 
smulkesnius reikalus. Mano supra-
timu, šiandien Lietuvoje vyksta 
dviejų lygmenų žaidimas, kuris yra 
pavojingas.

Parengė Audrė KUBILIŪTĖ

Šiemet pradėtas naujas valstybės 
turto perskirstymas. Ar kitąmet 
nepaaiškės, kad Lietuvos 
žmonės galutinai apvogti? 

Apie tai prie ŽALGIRIO 
NACIO NALINIO PASIPRIEŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo 
diskutavo Seimo nariai Naglis PU-
TEIKIS, Artūras SKARDŽIUS, 
Virgilijus PODERyS ir europarla-
mentaras Valentinas MAZURO-
NIS. Diskusiją vedė žalgirietis Ge-
diminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Pastarai-
siais metais daug abejonių kelia 
priimti sprendimai dėl „Lietu-
vos geležinkelių“, urėdijų refor-
ma. Dar viena iš tokių sričių 
yra energetika. Kas vyksta mū-
sų valstybėje?

A.SKARDŽIUS: Kokios gi 
Kalėdos be dovanų? Manau, tikrai 
dėmesio vertas kalėdinis „Lietu-
vos energijos“ turto išpardavimas. 
Mūsų visų turtas, valdomas per ak-
cijas, yra perduotas 2010 metais 
darant neteisėtą energetikos refor-
mą, nes ji nebuvo įtvirtinta jokiais 
teisėtais aktais. Net Vyriausybės 
nutarimas, pasirodo, buvo visai ne 
tas, kai Valstybės kontrolė tikrino 
ir savo audito ataskaitoje pažymė-
jo. Turtas buvo perduotas sukur-
tiems „uabams“, t.y. aptarnavimo 
įmonėms.

Valstybės turtas, valdytas ener-
getikų, turtas, kuris buvo energe-
tikos įmonėse, tai yra ne technolo-
ginis turtas, ne pastotės, ne linijos, 
o tiesiog turtas, ypač Vilniaus mies-
te, labai brangiose vietose - sena-
miestyje, šalia Aušros vartų, šalia 
Gedimino pilies, prie pat Mindaugo 
tilto arba Aguonų gatvėje, - buvo 
perduotas „uabui“. Ir tas „uabas“, 
pradedant gruodžio 11 diena, bai-
giant gruodžio 20 diena, išpardavi-
nėja tą turtą. Ne Turto bankas, vie-
nintelė valstybės institucija, kuri 
skaidriai gali parduoti turtą, - Vals-
tybės ir savivaldybių turto valdymo 
įstatymo 21 straipsnyje yra įtvir-
tinta, kaip valstybės turtas yra pri-
vatizuojamas, - o uždaroji akcinė 
bendrovė pagal savo sugalvotas tai-
sykles.

Yra nurodytos kainos, galbūt 
aukcione tos kainos pakils, šiandien 
jos yra juokingai mažos. Bet įdomu, 
kad prie šito parduodamo nekilno-
jamojo turto dovanų dar duodami 
žemės plotai su parengtais projek-
tais. Pavyzdžiui, 2 hektarai žemės 
Žvejų gatvėje prie Mindaugo tilto 
devyniems naujiems statiniams iki 
aštuonių aukštų statyti. Garsioje 
Karalienės Mortos mokykloje, ku-
ri išnuomota beveik neribotam lai-
kui, Gervėčių g.4, netoli Aušros 
vartų, hektaras žemės su teise sta-
tyti 8000 kvadratinių metrų naujo 
ploto. 4 pastatai iki 4 aukštų. Žemė, 
kuri valdoma patikėjimo teise, duo-

dama dovanų dar prie to turto, ku-
ris bus parduodamas aukcione.

Kodėl gi ne kalėdinis išparda-
vimas? Tam buvo rengtasi nuo 
2010 metų. Sugalvota schema, aiš-
ku, nenuskriaudžiant ir galvojant 
apie būsimą partijos lyderį, apie 
Gabrieliaus verslą, nes jis ten ir 
įsikūręs. Jam buvo suteiktos patal-
pos 2013 metais ten įsikurti, 
regist ruoti įmonę, subnuomoti ki-
tai savo įmonei, buvo pradėta sta-
tyti nauja mokykla. Po to 2016 me-
tais prieš rinkimus buvo sustabdy-
ta ta statyba, bandoma parduoti, 
bet niekas nepirko todėl, kad buvo 
surašyti įsipareigojimai valstybės 
valdomos įmonės, t.y. UAB „NT 
valdos“, kad jie privalės pastatyti 
naują mokyklą, vykdyti visus įsi-
pareigojimus ir išnuomoti ją už nu-
statytą sutartinę kainą. Dėl to ne-
pavyko aukcionas.

Bet labiausiai stebina, kad dau-
giau nei 4000 vilniečių laukia grąži-
nant žemę natūra, o dabar ta vals-
tybės žemė, valdoma patikėjimo 
teise, staiga pridedama kaip Kalėdų 
dovana prie kalėdinio išpardavimo, 
kuriam buvo rengtasi nuo 2010 me-
tų. Todėl mes Seime specialioje ty-
rimų komisijoje nagrinėjome, kokiu 
pagrindu tai buvo daroma. Kaip mi-
nėjau, nebuvo jokio teisinio pagrin-
do daryti pertvarką, bet įdomu, kad 
Arvydas Sekmokas su privačiomis 
verslo grupėmis buvo parengęs 
pertvarkos planą. Ten buvo aiškiai 
parašyta: aptarnavimo įmonės, tarp 
jų ir „NT valdos“, bus privatizuoja-
mos parduodant užsienio investuo-
tojams, turintiems patirties šioje 
srityje. Viena įmonė, duomenų tvar-
kymo centras, jau yra privatizuota, 
ją nusipirko „Telia“, irgi aptarnavi-
mo įmonė, kaina neskelbiama.

N.PUTEIKIS: Paminėta data 
- 2010 metai. Pasižiūrėkime, praė-
jo septyneri metai, vyriausybės 
keičiasi, o pigaus ir greito turto iš-
pardavimo planas - ne. Ir koks čia 
mechanizmas veikia?

Pirmieji Sauliaus Skvernelio žo-
džiai, tapus premjeru, buvo labai tei-
singi: kad dabar viskas bus skaid ru, 
viskas bus pagal įstatymą, kad svar-
biausia yra valstybės interesai, pilie-
čių interesai, kad reikia gausinti biu-
džetą, kad jeigu turtas bus pardavinė-
jamas, tai jis bus pardavinėjamas skai-
driai. Ir šitie pareiškimai, kaip aiškėja, 
pradeda skirtis nuo praktikos.

Stebint iš Audito komiteto var-
pinės kyla toks jausmas, kad ne Vy-
riausybė „Lietuvos energijos“ įmo-
nes valdo, o „Lietuvos energijos“ 
įmonės delegavo Vyriausybei, kon-
krečiai - premjerui, patarėjus, kurie 
realizuoja „Lietuvos energijos“ pla-
ną. Kitaip tariant, toks jausmas, kad 
premjeras nekontroliuoja šitos pa-
čios didžiausios valstybės įmonių 
grupės, o valstybės įmonių grupė 
diktuoja premjerui, jo komandai ir 
Energetikos ministerijai savo stra-
tegiją. Ir ta strategija, kaip teisingai 
pasakė A.Skardžius, susiveda į pas-
tatų pardavimą geriausiose Vilniaus 
vietose.

Kompleksas anapus Mindaugo 
tilto, priešais Sporto rūmus, - tai 
ten auksinė kaina. Atsimenu, kai 
buvo ginčai dėl žydų kapinių iš-
saugojimo ir vadinamųjų Mindau-
go apartamentų, kokios galingos 
jėgos įsijungė, netgi Amerikos 
kongresmenai įsikišo į šitų Min-
daugo apartamentų statybas. Buvo 
skelbiamos kainos - Vilniaus se-
namiesčio kainos.

Labai keista, kad Lietuvos 
Respublikos premjeras, deklara-
vęs skaidrumą, staiga tyli. Mes įti-
kinome Energetikos komisijos pir-
mininką Virgilijų Poderį, kad jis 
padarytų pareiškimą. Jis papasako-
jo, kad turtas išparduodamas grei-
tai, o tai reiškia - pigiai. Jis užsi-
minė, kad Turto bankas pardavi-
nėja sandėliukus, kai valstybės 
misija yra visą valstybės turtą par-
davinėti per Turto banką. Nes tai 
yra ilga procedūra, įtraukiami tarp-
tautiniai pirkėjai, aiškūs kriterijai, 
pardavinėjama su žeme, kitaip ta-
riant, valstybė, valstybės biudže-
tas gauna maksimalią naudą.

Greitas „Lietuvos energijos“ 
grupės nekilnojamojo turto išpar-
davimas tokiomis aplinkybėmis 
šiurpina. Ir man kelia daugybę 
klausimų, kodėl po tokių teisingų 
A.Skardžiaus, V.Poderio viešai pa-
reikštų priekaištų Vyriausybei 
premjeras nesiima jokių veiksmų. 
Šiaip jis mėgsta komentuoti viską, 
o čia nėra ne tik komentaro. Visi 
Seimo nariai tikėjomės iš premjero 
ryžtingo žingsnio, kad jis padarys 
pareiškimą, jog „Lietuvos energi-
jos“ grupė elgiasi neteisingai, jog 
jis, Vyriausybės vadovas, Vyriau-
sybės posėdyje nusprendė proto-
koliniu sprendimu stabdyti šitą ka-
lėdinį išpardavimą ir perduoti tur-
tą Turto bankui, kuris galėtų ilgų 
procedūrų, kurios sukelia kainą, 
būdu tą turtą realizuoti.

Deja, mes matome mirtiną ty-
lą. Aš, kaip Seimo narys, maty-
damas, kad „Lietuvos energijos“ 
grupė diktuoja premjerui darbo-
tvarkę, esu pašiurpęs. Taip vals-
tybė negali būti valdoma. Ne 
valstybės įmonių vadovai valdo 
Vyriausybę ir Lietuvos Respubli-
kos turtą, o Vyriausybė valdo tur-
tą ir priima strateginius sprendi-
mus. Premjero retorika apie tei-
singumą, skaidrumą, apie tai, kad 
jis atėjęs iš teisėsaugos, kad jis 
buvęs vidaus reikalų minist ras, 
kad jis čia įves tvarką ir viskas 
bus teisinga ir skaidru, deja, ne-
galioja „Lietuvos energijos“ 
atveju.

Kalbant apie A.Skardžiaus pa-
minėtą duomenų centro pardavi-
mą, mes išklausėme informaciją 
Audito komitete, tai man sukėlė 
tokius pačius jausmus, kad vyksta 
neskaidrūs dalykai. Kažkas siekia 
asmeninės naudos. Ir visa tai da-
roma valstybės sąskaita. Valdančio-
ji koalicija nereaguoja į tai. Iš tikrų-
jų kažkas yra labai negerai mūsų 
valstybėje.

V.MAZURONIS: Aš gal kiek 
plačiau pasakysiu, kaip man atrodo 
šiek tiek iš šalies stebint procesus, 
kurie vyksta Lietuvoje esant šitai 
Vyriausybei. Man atrodo, kad Lie-

tuvoje šiandien vyksta didžiulis, 
radikalus valstybės valdymo sferų 
įtakos, valstybės turto valdymo įta-
kos ir turėjimo persiskirstymas. Ir 
pagrindinių piniginių srautų persi-
skirstymas. Ir šie žingsniai daromi 
atskirose srityse visiškai su skir-
tingomis ideologijomis arba su 
skirtingais priėjimais.

Paimkime „Lietuvos geležinke-
lius“. Buvo teigiama, kad tai vals-

tybė valstybėje. Kad tai super-
įmonė, kurią būtina suskaldyti, nes 
mažesnėje atsiranda galimybės 
skaidrumui. Gali sutikti su tokiu 
požiūriu, gali nesutikti. Sakykime, 
valstybės požiūris yra toks. Miškų 
pertvarka - visiškai priešingai. Bu-
vo atskiros įmonės, urėdijos, kurios 
tvarkėsi. Dabar yra kuriamas ana-
logas buvusiems „Lietuvos gele-
žinkeliams“ - monstras, perimantis 
į vienas rankas milijardinį valstybės 
turtą, t.y. miškus, ir visus piniginius 
srautus. Nors jeigu kalbame apie 
miškų pardavimo sistemą elektro-
ninėje biržoje ir pan., jokių nusis-
kundimų nebuvo. Jinai dirbo, viskas 
buvo normaliai.

Kalbant apie „Lietuvos energi-
ją“, čia dabar vyksta kažkoks susis-
kaldymas, laiko išlaukimas ir turto, 
piniginių srautų ir visų kitų dalykų 
perdavimas tam, kam reikia. O visa 
tai maskuojama tokiais mini skan-
daliukais. Sukeliamas skandaliukas 
ir vyksta didysis turto, pinigų ir įta-
kos perskirstymas. Štai kas vyksta 
šiandieninėje Lietuvoje.

Vadinamojo likutinio ar nerei-
kalingo turto energetikos sistemo-
je išpardavimas į šitą schemą vi-
siškai įsipaišo. Ir nesvarbu, kokią 
schemą galima naudoti, svarbu, 
kad piniginiai srautai ir turtas pa-
tektų ten, kur režisieriams atrodo, 
kad jis turi patekti. Tą patį galime 

kalbėti apie atliekų deginimo ga-
myklas, statybas, atliekų tvarkymo 
sferas. Visur vyksta šie procesai.

Mano nuomone, vyksta pokili-
miniai dalykai: Seime priimamuose 
įstatymuose arba pasisakymuose 
viršutinė paklodė lyg ir visiškai skai-
dri, o giliau vyksta afera valstybės 
lygmeniu. Vieną rytą atsibusime ir 

suprasime, kas čia įvyko, pamatysi-
me, jog griaunamos visos dirbančios 
senos sistemos, kad valstybės tur-
tas būtų perskirstytas, kam reikia. 
Ir atitinkama įtaka visam valstybės 
valdymui. Mano manymu, tai yra 
grėsmė nacionaliniam saugumui, 
kaip dabar madinga sakyti. Tai labai 
rimti dalykai, kuriems nagrinėti tu-
rėtų būti skirtas atitinkamas Seimo 
dėmesys. Turėtų iš tikrųjų išsiaiš-
kinti, kas vyksta, ir tai stabdyti.

G.JAKAVONIS: Valstybės 
turtas jau seniai yra ne aukso 
atsargos, o šalies galimybės pa-
sigaminti tam tikrą energijos 
kiekį ir energetinę sistemą 
kontroliuoti savo rankomis. 
Kas dabar vyksta su tais išpar-
davimais, kai einama ne per 
Turto banką?

V.PODERYS: Tie dalykai vi-
sada vykdavo. Ir tie, kurie arčiau 
valdžios ar aplink valdžią, ar pa-
čioje valdžioje, pamena, kad prieš 
20-25 metus valstybės turto iš-
valstybinimas be privatizavimo 
procedūrų irgi kartais vykdavo. 
Bet tada politinė sistema jį stab-
dydavo, sakydavo: ne, taip negali-
ma. Tai tada ir buvo pakrikštyta 
prichvatizavimu. Tą žodį gerai pri-
simename, dabar tas žodis pri-
mirštas. Į tuos procesus net ne-
bekreipiamas dėmesys.

Vadybininkų požiūriu, dabar mes 
optimizuojame savo veiklą, lengvi-
name bendroves ir išparduodame 
turtą. Bet yra ir kiti valstybiniai rei-
kalai, bendrasis požiūris ar bendro-
ji doktrina, kuri sako, kad valstybės 
turtas turi būti išvalstybinamas tik-
tai per privatizavimo procedūras, 
per privatizavimo institucijas, pagal 
privatizavimo įstatymą.

Galiu priminti kitą fenomeną. 
Tarkime, viešieji pirkimai. Jeigu 
kalbėtum su atskiru verslininku, 
atskiru vadybininku ar institucijos 
vadovu, visi tau pasakys: ne ne, 
jeigu nebūtų viešųjų pirkimų, aš 
labai greitai, efektyviai, su paside-
rėjimais ir su sveiku protu žymiai 
greičiau ir pigiau nupirkčiau. Gal 
taip, gal ne. Bet valstybės mastu, 
sistemiškai tikrai yra gerai, kad yra 
viešieji pirkimai, kad yra procedū-
ros, kad yra priežiūra, kad yra 
bend ras sutarimas, bendra doktri-
na. Tokie pirkimai už valstybės pi-
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plotai su parengtais projektais

Valentinas MAZURONIS
Europarlamentaras

 � Lietuvoje šiandien vyksta didžiulis, 
radikalus valstybės valdymo sferų 
įtakos, valstybės turto valdymo 
įtakos ir turėjimo persiskirstymas

Naglis PUTEIKIS
Seimo narys

 � Turtas išparduodamas greitai, 
o tai reiškia - pigiai. Turto 
bankas pardavinėja sandėliukus, 
kai valstybės misija yra visą 
valstybės turtą pardavinėti

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

 � Valstybės turtas jau seniai yra ne 
aukso atsargos, o šalies galimybės
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