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Nuo 2006-ųjų trunkanti Darbo partijos byla.  

2013 m. Vilniaus apygardos teismas V. 

Uspaskichą nuteisė ketveriems metams nelaisvės 

„Juodosios buhalterijos“ byla 

DP byla 

Kol „juodosios buhalteri-

jos“ byloje galutinai 

nesibaige  teisminis 

procesas, Prezidente  negali 

vertinti teismo sprendimo. 

Tac iau, atsiribojant nuo 

konkrec ios bylos, Pre-

zidente  ne kartą pabre z e , 

kad Lietuvos bausmių 

sistema neatgraso 

nusikalte lių - dar kol kas 

„apsimoka“ ir sukc iauti, ir 

vogti bei vengti mokesc ių.  

 

2016m. vasario 1 d. Lietuvos apeliacinis teismas pakeite  

2013 m. liepos 12 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendį 

vadinamojoje Darbo partijos ir jos vadovų byloje. Darbo 

partijos įku re jas ir europarlamentaras Viktoras Us-

paskichas, Seimo narys Vytautas Gaps ys ir buvusi partijos 

finansininke  Marina Liutkevic iene  lieka pripaz inti kaltais de l 

apgaulingo apskaitos tvarkymo, be to, papildomai pripaz inta 

jų atsakomybę sunkinanti aplinkybe  - veikimas organizuota 

grupe (auks tesnis organizuotumo lygmuo), o ne ben-

drininkų grupe, kaip buvo nuspręsta anksc iau pirmosios in-

stancijos teisme. V. Uspaskichas ture s sumoke ti 190 MGL 

(6878,48 Eur) baudą, V. Gaps ys - 100 MGL (3620,25 Eur), o 

M. Liutkevic iene  - 160 MGL (5792,4 Eur) dydz io baudas. 

Baudų dydis yra proporcingas nuteistųjų vaidmenims 

darant nusikaltimus. DAUGIAU 

Generaline s prokuratu ros prokuroras Saulius Ver-

seckas Apeliaciniam teismui siu le  nuteisti Darbo 

partijos įku re ją V.Uspaskichą s es erių metų laisve s 

ate mimo bausme, parlamentarui V.Gaps iui skirti 

pusantrų metų bausmę jos vykdymą atidedant 

dvejiems metams, M.Liutkevic ienei -  vienų metų 

bausmę, vykdymą atidedant dvejiems metams. 

(2015m. rugse jo 18d.) DAUGIAU  

http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/prezidente-dar-kol-kas-apsimoka-ir-sukciauti-ir-vogti-bei-vengti-mokesciu-1432512/
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/v-uspaskicho-advokatas-praso-politika-isteisinti-arba-atideti-bausmes-vykdyma.d?id=69046762


Viena is  trijų sprendimą prie musių Lietuvos apeliacinio teismo teise ja V.Raz inskaite : „Tam, 
kad bu tų sukc iavimas, bu tina esmine  apgaule . O esminei apgaulei bu tini trys dalykai. Turi bu ti 
bu tinai tikslas suklaidinti valstybę. S iuo atveju, teise jų kolegija tokio tikslo neįz iu re jo. (...) Jis 
neture jo tikslo nemoke ti mokesc ių. Jo tikslas buvo trupute lį kitas – nemokant mokesc ių ture ti 
pakankamai pajamų Darbo partijos reikme ms“. Apie Darbo partijos susijungimą: „Gali bu ti 
pripaz intas kaltu tiktai kaltas asmuo. Jį [nusikaltimą] padare  Darbo partija. Ta partija ve liau 
susijunge  su kita partija ir tapo Darbo partija-leiboristais. (...) Jeigu mes nuteistume Darbo 
partiją, kaip ture tų jaustis tie z mone s, kurie niekuo de ti, kurie prisijunge . Galimas daiktas [kad 
„darbiec iai“ su leiboristais junge si bu tent de l is sisukimo nuo atsakomybe s juodosios 
buhalterijos byloje]. Bet c ia jau yra ne teismo problema. Mes negalime nuteisti to darinio. (...) 
Nemanau, kad bausme s yra neteisingos. (...) Suprantu z monių reakciją, bet teisininkai turi 
viską vertinti is  teisinių pozicijų. Ir z monių reakcija daz nai nesutampa su teisine pozicija. (...) 
Uz  ekonominius nusikaltimus stengiamasi s itos bausme s [laisve s ate mimo] nebeskirti.“ Ar 
kelių tūkstančių eurų bauda už milijonus eurų neapskaitytų pajamų – pakankama priemonė 
atgrasymui nuo panašių veikų? „Sunku pasakyti – atgrasys ar neatgrasys“. DAUGIAU 

Seimo narys, buvęs Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 

Paneve z io valdybos virs ininkas Povilas Urbs ys: „Tyrimas 

vyko gan ilgai, įtraukta daug pareigu nų, galų gale uz trukęs 

teismo procesas, as  nenustebsiu, kad s i byla valstybei gale jo 

kainuoti irgi kokius 7 milijonus eurų, panas iai tokia pinigų 

suma, kurią į juodąją kasą gavo Darbo partija is  neais kių 

s altinių, tai kaip savotis kas pasityc iojimas is  mokesc ių 

moke tojų.“ (2016m. vasario 8d.) DAUGIAU 

V.Uspaskichas interviu 

BNS: „Palyginus su pirmos 

instancijos (teismo nuos-

prendz iu – BNS), vertinu 

kaip is teisinimą ir lenkiu 

galvą pries  s ituos teise jus, 

kad jie atlaike  visus spaudi-

mus ir suteike  vilc ių 

ž mone ms, ne tik man, bet 

visiems z mone ms, kad Lie-

tuvoje gali vis de lto gali 

įsigale ti teisingumas 

nepasiduodant spaudi-

mui.“ (2016 m. Vasario 1d.) 

 

V. Uspaskichui pavyksta is sisukti ne pirmą kartą. Pries  

daugiau nei 10 metų buvo nustatyta, kad su V. Uspaskicho 

koncernu susijusi dujų tarpininke  įmone  „Jangila“ valstybe s 

biudz etui nesumoke jo beveik 250 mln. litų. Tac iau teismas 

nusprende  baudz iamąją bylą nutraukti.“ (2016m. vasario 

8d.) DAUGIAU 

Buvęs VSD vadovas M. Laurinkus:  „Už  viso to slypi politine  

potekste  – paprasc iausiai yra nuspręsta, kad V. Uspaskichas 

ir Darbo partija yra reikalingi, ir viskas. Euroskepticizmas, 

augantis savaite mis, nekalbu me nesiais, ir is  esme s bijoma 

naujų partijų, geriau ture ti tokią partiją, kuri daugmaz  yra 

prognozuojama, stengiasi neutraliai laikytis uz sienio poli-

tikos atz vilgiu, negu ture ti savo scenoje kokią naują pusiau 

ekstremistinę partiją.“ (2016m. vasario 8d.) DAUGIAU 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/v-uspaskicho-i-kalejima-nepasiuntusi-teiseja-jis-sieke-ne-to-uz-ka-buvo-nuteistas-56-576041
http://www.alfa.lt/straipsnis/49978453/kam-naudinga-darbo-partija-ir-isteisintas-jos-ikurejas
http://www.alfa.lt/straipsnis/49978453/kam-naudinga-darbo-partija-ir-isteisintas-jos-ikurejas
http://www.alfa.lt/straipsnis/49978453/kam-naudinga-darbo-partija-ir-isteisintas-jos-ikurejas


1.       Ar buvote apie s ią bylą girde ję anksc iau? Ką apie ją ž inote? 

2.       Ar sutinkate su A. Cicino ir sprendimą prie musios teise jos 
nuomone, jog nuosprendis buvo priimtas laikantis įstatymų? 

3.       Ar įstatymai ture tų numatyti galimybę is skirtiniais atvejais 
skirti is skirtines bausmes? Kokios gale tų bu ti teigiamos ir neigiamos 
tokio sprendimo pasekme s? 

4.       Teismine  valdž ia ture tų bu ti atskirta nuo kitų valdž ių. Kaip tai 
uz tikrinti? Kaip aptikti valdz ių pasidalinimo principų paz eidimus? 

5.  Už duotis: Kitose s alyse teismuose sprendž ia prisiekusieji. Ar 
Lietuvoje toks modelis tiktų? Pasidalinkite į grupes po 8-15 z monių ir 
priimkite vieningą grupe s sprendimą, koks nuosprendis ture jo bu ti 
priimtas „Juodosios buhalterijos“ byloje. 

Pusantrų metų nagrine jo ir is nagrine jo keistai, s iuo 
atveju Auks c iausiasis Teismas turi pasakyti, kurią 
teise jų kolegiją reikia s alinti is  teise jų, nes abi 
teisios bu ti negali. Antra, toks skirtumas po 
pusantrų metų ir kai Viktoras Uspaskichas sako, kad 
is einu is  politikos į ezoteriką, staiga toks malonus 
teismo sprendimas leidz ia bent jau samprotaut, kad 
kaz koks susitarimas auks c iausiu lygiu gale jo bu ti. 

Visuomenininkas Darius Kuolys: „Tie pinigai, 

kuriais papirkine jama Lietuvos z iniasklaida, 

kuriais buvo papirkine jama Lietuvos politine  

klase , is  kur jie, jų kilme ? Taigi s i byla is  pat 

pradz ių buvo jau prokuratu ros apkarpyta, tai 

buvo politiniai sprendimai, kurie nule me  

bylos esmę. Vyriausybe , teisingumo ministras 

Juozas Bernatonis teikia Baudz iamojo 

Kodekso pataisas s velninanc ias bausmes arba 

galinc ias teismui sudaryt galimybes sudaryt 

galimybę s velnint uz  sukc iavimą, tam pritaria 

Seimo dauguma, tylint opozicijai, opozicija 

tuo metu neanalizuoja, visis kai ignoruoja, o 

prezidentei irgi pasiras ant įstatymą, 

neprotestuojant, prezidente , kuri kovoja pries  

sukc iavimą, pries  finansinius nusikaltimus, 

s iuo atveju gana geranoris kai s velnina 

bausmes uz  sukc iavimą“. DAUGIAU 

http://www.alfa.lt/straipsnis/49978453/kam-naudinga-darbo-partija-ir-isteisintas-jos-ikurejas


Atsistatydino, pries tai prisipažinusi, kad yra 

davusį kyšį medikui 

Ministre  R.S alas evic iu te  

Kys iai 

„Ta suma nebuvo tokia, nuo kurios atsiranda baudz iamoji atsakomybe “, – ketvirtadienį BNS sake  
ministre , paklausta de l baudz iamosios atsakomybe s. 
Ministre  ketvirtadienį interviu Ž inių radijui prisipaz ino pries  kelerius metus davusi kys į medikams. 
„Atvirai pasakius, pries  penkis ar s es is metus as  ir vokelį esu nes usi, nes vienas artimų giminaic ių 
kategoris kai atsisake  darytis operaciją, kol nebus su gydytoju į priekį atsiskaityta: mano pastangos 
įkalbe ti nepade jo (...)“, – teige  ji. DAUGIAU 

R.S alas evic iu te  15min patikslino, kad pakis ą medikui dave  ne pries  5–8 metus, kaip teige  anksc iau, o 
pries  des imt ar net daugiau metų. 
 
Portalas primena, kad 1995–2010 metais R.S alas evic iu te  dirbo z mogaus ir vaiko teisių gynimo 
institucijose: is  pradz ių Seimo kontrolierių įstaigoje Seimo kontroliere s patare ja, ve liau – Seimo kon-
troliere, o po kurio laiko – Vaiko teisių apsaugos kontroliere. 
Vadinasi, kys į ji dave  jau tuo metu, kai e jo svarbias pareigas. Pagal ministre s nurodytą laiką, ji tuo 
metu uz e me  auks tas pareigas. 2003 m., pries  13 metų ji buvo paskirta Seimo kontroliere, o 2005 m., 
vadinasi pries  11 metų, ji buvo paskirta Vaiko teisių apsaugos kontroliere. DAUGIAU 

Ji tvirtino, kad ministerija skiria de mesį stambiajai korupcijai pateikdama pavyzdz ių, jog de l 
neskaidrių vies ųjų pirkimų su pareigomis atsisveikino kelių gydymo įstaigų vadovai. Kartu ji 
pripaz įsta, kad ministerijai sunkiai sekasi kovoti su smulkiąja korupcija sveikatos įstaigose – tam, 
anot jos, trukdo pacientų teigiamas poz iu ris į dovanas. DAUGIAU 

„Transparency International“ vadovas S.Muravjovas: „Suprantu, kad ministre  nepasakojo apie tai 
savo partijos kolegoms pries  paskiriant ją ministre. Tode l nore c iau nedelsiant is girsti 
Socialdemokratų poziciją s iuo klausimu ir ką jiems reis kia nepriekais tinga politiko reputacija. 
 
Be abejo, turime klausti, ar R.S alas evic iu te  gale jo bu ti paskirta į ministre s postą, jei apie s į atvejį 
bu tume suz inoję anksc iau ir ar vakarietis koje demokratijoje kys į medikui davęs politikas gale tų 
toliau vadovauti Sveikatos apsaugos ministerijai bei reformoms pries  korupciją. Manau, atsakymai į 
s iuos klausimus yra ais ku s.“ DAUGIAU 

Kode l pacientai Lietuvoje des imtmec ius stengiasi įvairiais bu dais pade koti medikams? Per daugelį 
metų susiformavo tradicija, kad valstybe s finansuojamose gydymo įstaigose pacientas yra 
pras ytojas. Jis nedrąsiai pasibeldz ia į duris, klausdamas, ar gali sutrukdyti, nors puikiai z ino, kad 
ate jo jam skirtu laiku. Jis pasakoja gydytojui savo sveikatos problemas nuleistomis akimis ir tyliu 
balsu. Kaip pras ytojas, o ne kaip lygiavertis pas nekovas. Nuo tos minute s, kai perz engia gydytojo 
kabineto slenkstį, pacientas jau pasirengęs de koti. DAUGIAU 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rimante-salaseviciute-neisduoda-kam-dave-kysi-jis-nera-izymybe-eilinis-gydytojas-56-573849
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rimante-salaseviciute-neisduoda-kam-dave-kysi-jis-nera-izymybe-eilinis-gydytojas-56-573849
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/ministre-r-salaseviciute-prisipazista-pati-davusi-kysi-medikams.htm
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/s-muravjovas-r-salaseviciute-neturi-vizijos-del-kovos-su-korupcija-sveikatos-apsaugoje-56-573957
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/a-zuokiene-uz-ka-reikejo-atstatydinti-r-salaseviciute.htm


„Kode l toje neįgalioje valstybe je, negebanc ioje pasiru pinti savais piliec iais, mus, piliec ius, siekiama 
padaryti kys ininkais ir nusikalte liais? Nejaugi tariamam politiniam elitui nesuvokiama, kad tas 
pilietis savo priside jimu, dabar sakoma „kys ininkavimu“, padeda is saugoti gydytojus-specialistus ir 
slaugytojus. <...> Jei as  esu laisvos s alies pilietis, tai turiu teisę elgtis su savais pinigais kaip tinkamas. 
Kode l mane kaz kas turi bausti, kad atsilyginau gydytojui? <...> (Gydytojai) pasake  ais kiai, kad jeigu 
ne z monių parama, aukos, jie nesugebe tu tinkamai atlikti pareigų, negale tų tobule ti patys. <...> 
Ž iniasklaidoje pasirode  pranes imų, kad neoficialu s arba nelegalu s pacientų moke jimai vien 2014 
metais sieke  iki 0,3 bendrojo vidaus produkto. Skaic iuojant, kad s alies BVP tais metais sieke  32,7 
milijardus, medikų kis ene se esą atsidu re  72,5 milijonai eurų (jeigu is  viso įmanoma tuos pinigus 
tiksliai suskaic iuoti). Turime sutikti, kad įvairu s atside kojimai (pabre z iu – aukos) sudaro medikų 
pajamas. O jeigu tai – pajamos, reis kia, valstybe  gali apmokestinti tokių pajamų gave jus. Ar nebu tų 
is mintinga, o ir teisinga, jeigu gaunamos pajamos bu tų apmokestinamos, tarkime, kad ir tuo 
tradiciniu 15% GPM, s ias le s as paliekant sveikatos įstaigai? Likusią dalį le s ų galima bu tų is moke ti 
paciento de mesio ir pade kos z enklo sulaukusiam asmeniui.“ DAUGIAU 

Lietuvos politine je padange je s įkart is girdome daug S veikis ko nuos irdumo. S tai sveikatos apsaugos 
ministre , baigusi teise s studijas, niekaip negali suvokti, jog kys io davimas taip pat yra nusikaltimas. 
Ji mums nuos irdz iai radijo laidoje prisipaz įsta, jog dave  piniginį kys į medikui, kaip nez inojo, kur 
įkis ti vokelį, ar kis ene n, ar po dokumentais. Tiesa, tai buvo pries  keletą metų (senaties terminas). 
Netrukus jai paantrino Vilniaus Tarybos nare , sovietinio raugo ekonomikos absolvente , Vilniaus 
Tarybos nare  Aus ra Maldeikiene . Ji irgi nes e  pakis as – 4 kartus. Ir net sumas nurode . Dar kankine s 
balsu pasiu le  ją atstatydint is  visų uz imamų pareigų. „Je suis S alas evic iu te “, – skelbia kankine s 
aureolę uz side jusi ponia Aus ra ir tik papras o neis durti jai akių. Ir s tai – turime dvi „politkankines“, 
pretenduojanc ias į skriaudz iamų politikų statusą „uz  tiesos sakymą“. Rolandas Paksas jau ne vienas, 
jo bendraz ygio E. Maldeikio z mona, kartu su p. S alas evic iu te bus puiki kompanija. DAUGIAU 

„Transparency International“ vadovas 
S. Muravjovas: „Ž ymiai griež tesnę 
poziciją turi uz imti gydymo įstaigų 
vadovai. Bu tina vertinti, kiek patys 
pacientai yra patenkinti gydymo 
įstaigų darbu. Juk pacientai taip pat 
nenori duoti kys io, jie jauc iasi 
nepatogiai, pras o tai padaryti kitų 
asmenų. Prisiminkime Rimante s 
S alas evic iu te s istoriją. Juk ji kys į taip 
pat dave  papras yta savo artimo 
ž mogaus.“ DAUGIAU 

Sveikatos apsaugos ministro posto netekusi 
socialdemokrate  Rimante  S alas evic iu te  
paskutine mis darbo dienomis ministerijoje įdarbino 
giminaitę. Kaip pranes e  „Lietuvos ryto“ televizijos 
ž inios, R.Š alas evic iu te  is  Valstybine s mokesc ių 
inspekcijos į ministerijos Sveikatos ekonomikos 
departamentą perke le  savo pusseserę Leną 
Staskevic iu tę. Konkursas į laisvą vietą skelbtas 
nebuvo, nes, anot R. S alas evic iu te s, giminaite  atitiko 
reikalavimus. „Koks gali bu ti protegavimas? 
Kiekvienas z mogus turi teisę darbintis ten, kur jis 
gali dirbti, nori dirbti ir sugeba dirbti“, – „Lietuvos 
ryto“ televizijai sake  R. S alas evic iu te . DAUGIAU 

„Transparency International“: Daz niausiai uz  kys io davimą Lietuvoje baudz iami 
gyventojai, siu lę kys į kelių policininkui, rodo Lietuvos skyriaus atlikta 2006–2013 m. 
kys ininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu bylų analize . Uz  bandymą papirkti paprastai 
baudz iama pinigine bauda. 
Tyrime nagrine tose bylose daz niausiai siekta papirkti policijos pareigu nus (98 proc.), itin retai 
– muitine s darbuotojus (1 proc.), kitus valstybe s tarnautojus (0,6 proc.) ar savivaldybių 
administracijų darbuotojus (0,3 proc.). Tarp nagrine tų bylų yra tik viena politiko papirkimo 
byla ir ne  vienos – gydytojo. 
Uz  kys ininkavimą, papirkimą ir prekybą poveikiu daz niausiai nuteisiami kys ių dave jai (95 
proc.), tik retai – kys ių gave jai (5 proc.). DAUGIAU 

http://bendraukime.lrytas.lt/man-rupi/negaliu-ramiai-stebeti-rimantes-salaseviciutes-atsistatydinimo.htm
http://tsajunga.lt/d-zebrauskas-atviras-laiskas-ausrai-maldeikienei/
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kodel-policininkui-kysio-geriau-nesiulyti-o-gydytojui-voka-galima-nesti-be-baimes-56-584379
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/posto-netekusi-r-salaseviciute-ministerijoje-spejo-idarbinti-giminaite.d?id=70452620
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/transparency-international-vadovas-uz-kysi-gydytojui-dar-niekas-nenuteistas-59-579767


 

1.       Kode l nesugalvotume te duoti kys io parduotuve je, 
kirpykloje ar autoservise, bet eidami pas gydytoją visi svarsto 
s ią galimybę? 

2.       Kode l kys iai ž ymiai maž iau paplitę privac iose gydymo 
įstaigose? 

3.       Kokie ekonominiai pokyc iai ar politiniai sprendimai leistų 
pagerinti esamą situaciją? 

4.       Ką reis kia „nemokamas gydymas“? Juk gydytojams 
mokami atlyginimai, reikia is laikyti ligonines ir įrangą. Kas 
tuomet uz  visa tai sumoka?  

Sveikatos apsaugos ministre  Rimante  S alas evic iu te  garsiai pasake  tai, 
apie ką Lietuvoje seniai z ino daugelis. Jeigu jau ministre  duoda kys ius, 
ką kalbe ti apie eilinius piliec ius? Portalas lrytas.lt pasidome jo, kokio 
dydz io sumos dedamos į vokelius gydytojams. Paais ke jo, kad Lietuvoje 
įvedus eurą kys iai padide jo vos ne dvigubai. 

Kiek papildomai kainuoja apsilankymas pas s eimos gydytoją, 
endokrinologą, traumatologą ar kitą specialistą? Sumos skiriasi, jas 
visas galima rasti socialiniuose tinkluose ir įvairiuose skundų 
puslapiuose. S tai vienoje gydymo įstaigoje uz  endokrinologo paslaugas 
ž mone s prisipaž įsta sumoke ję nuo 90 iki 150 eurų. DAUGIAU 

Įtariama, 
kad ji 
[Ministre ] is  
ligoninių 
vadovų 
reikalavo 
kys ių uz  ES 
paramą, 
kurią 
ligonine ms 
skirsto SAM. 
DAUGIAU 

Dovilė Sujetaitė, Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto ekspertė: Kode l atsiranda s es e liniai 
moke jimai medicinoje? Ž mone s nori gauti 
geriau (kokybis kesnį gydymą), greic iau 
(„apeiti“ eiles) ir daugiau (papildomų paslaugų). 
Uz  visa tai pacientai yra linkę susimoke ti. Ir 
susimoka. Vieni moke jimai yra s es e liniai, kai 
mokama daktarui „į kis enę“, o kiti – legalu s, kai 
sumokama į įstaigos kasą.  (...)  
Svarbu, kad pacientas suprastų, uz  ką jis 
sumoke jo ir uz  ką jis neture tų moke ti dar kartą. 
Antra, tai leistų pritraukti papildomų le s ų į 
sveikatos sistemą, kuriuos bu tų galima skirti 
paslaugų kokybei gerinimui ir medicinos 
personalo atlyginimų, kurie yra vieni maz iausių 
Europoje, didinimui. Trec ia, padide tų 
konkurencija tarp gydymo įstaigų. Įstaigos 
tarpusavyje konkuruotų paslaugų kainomis ir 
geresne kokybe.  DAUGIAU 

http://sveikata.lrytas.lt/medicinos-zinios/kokias-sumas-i-vokelius-lietuviai-deda-po-euro-ivedimo.htm
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lsdp-skaidrumo-grupe-siulo-ministrei-rsalaseviciutei-atsistatydinti.d?id=70256658
http://verslas.lrytas.lt/izvalgos-ir-nuomones/vaistai-nuo-vokelio.htm


Ministras J. Olekas atsisakė skirti Patriotų premiją 

N. Putinaitei 

Patriotų premija 

Patriotai 

2015 m. vasario 15 d. 
S iemet Patriotų premijų konkurso 
nugale tojais paskelbti trijų knygų 
autoriai, pranes e  Kras to apsaugos 
ministerija (KAM). DAUGIAU 

2016 m. vasario 19 d. 
Atsiz velgiant į visuomene s reakciją ir pries tarin-
gus vertinimus paskelbus apie tai, kad tarp 
s iųmetinių Patriotų premijos laureatų is rinkta 
Nerijos Putinaite s knyga „Nugene ta pus is. 
Ateizmas kaip asmeninis apsisprendimas tarybų 
Lietuvoje“, buvo priimtas sprendimas premijos už  
s ią knygą neteikti. DAUGIAU  

Komisijos pirmininkas Antanas Gailius DELFI patvirtino z inąs, kad, nepaisant komisijos sprendimo, 
N. Putinaitei premiją atsisakyta skirti. „Kiek mane informavo leide jų asociacija, ministras pasiras e  
dvi. (…) Be abejo, tai kelia nuostabą ir klausimą, kad ministras, matyt, nepasitiki komisija, daugiau 
neturiu ką pasakyti“, – sake  A. Gailius. Pasak A. Gailiaus, tokio atvejo dar ne ra buvę. Komisijos 
pirmininkas nez ada dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje, mat ten nue jus nebus ką pasakyti. 
DAUGIAU 

Patriotų premijos komisija nepateike  Nerijos Putinaite s knygos „Nugene ta pus is...“ ypatingų 
privalumų, tode l neture dama is skirtinio statuso, ji ir nebuvo apdovanota, „Ž inių radijui“ ais kino 
premiją įsteigusios Kras to apsaugos ministerijos vadovas Juozas Olekas, kuris atmete  komisijos 
premijuoti pasiu lytą leidinį.  
„Ju s turbu t neperskaite te nuostatų, kad kalbate apie paz eidimus, – laidoje „Aktualioje valanda“ 
atsake  ministras. – As  negavau komisijos sprendimo uz  ypatingus privalumus, kuris gali bu ti is imtis. 
Ypatingų privalumų nebuvo pateikta, ir mes ministerijoje tiesiog nesvarste me.“ DAUGIAU 

Kras to apsaugos ministras Juozas Olekas pareis ke  pats nutaręs neskirti Patriotų premijos filosofe s 
Nerijos Putinaite s knygai „Nugene ta pus is“. Politikas teigia, kad taip pasielge , nes jam nepatiko 
autore s poz iu ris į poetą Justiną Marcinkevic ių. J.Olekas tikino, kad taip nusprende  atsiž velgęs į Patri-
otų premijos nuostatus ir „visuomene s reakciją“. 
 
Patriotų premijos vertinimo komisijos narys Rimantas Kmita sake , kad kras to apsaugos ministras 
J.Olekas visis kai supainiojo savo kaip privataus asmens prisiminimus ir ekspertinį vertinimą. Tiek 
apie pac ią knygą, tiek apie J.Marcinkevic ių. „Kas labiausiai kliuvo, kad ministras net nesivargino 
pasitelkti kitokių ekspertų ar suformuoti profesionalų atsakymą, o tik pateike  savo asmeninę 
nuomonę. Tai ir yra blogiausia, nes ministro postas ne ra jo asmenine  už daroji akcine  bendrove “, – 
sake  R.Kmita. DAUGIAU 

http://www.15min.lt/naujiena/kultura/asmenybe/patriotu-premijos-knygoms-apie-architektura-sovietmeti-ir-jaunima-285-582217
http://www.kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/del_patriotu_premiju_skyrimo.html
http://www.kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/del_patriotu_premiju_skyrimo.html
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/to-dar-nebuvo-j-olekas-atsisake-skirti-premija-n-putinaitei-uz-knyga-apie-tarybu-lietuva.d?id=70451828
http://www.ziniuradijas.lt/naujiena/2016/02/19/nepremijuota-knyga-apie-sovietmeti-neturejo-ypatingu-privalumu/54619%202016-02-19%2018:15
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/juozas-olekas-atsisake-skirti-patriotu-premija-nerijai-putinaitei-nes-nepatiko-jos-poziuris-i-justina-marcinkeviciu-56-584141




„Pamatinis klausimas – ne cenzu ros, pagrindinis klausimas – kas sprendz ia. Jei 
sprendz ia ministras ir ekspertai tik jo patare jai, jis turi formalią teisę ir viskas 
tvarkinga. (…) Galime diskutuoti, ar gerai, kad yra tokios premijos ir kokia ture tų bu ti 
tvarka, ar ture tume apsiriboti kita struktu ra“, – teigia A. Vais nys. Jis atkreipia de mesį, 
kad valstybinių premijų skyrimas valstybiniu aspektu turi bu ti ais kiai sutvarkytas, 
mat tai – vies ųjų pinigų klausimas. Pasak A. Vais nio, s is klausimas ture tų bu ti 
sutvarkytas taip, kad politinis motyvas apskritai neture tų bu ti svarbiausias arba 
esminis. 
 
Dekano teigimu, Patriotų premija – politinis sprendimas, panas iai įvyko ir su Vytautui 
Landsbergiui Seimo nepaskirta Laisve s premija. „Politikas is rinktas, jam tarsi suteikta 
teise  vertinti, dalis visuomene s piktinasi, bet tai ir yra demokratija, tokią mes ją 
uz auginome“, – mano A. Vais nys. DAUGIAU 

 

1. Ar teisingai pasielge  Ministras J. Olekas neskirdamas 
premijos N. Putinaitei? 

2. V. Bachmetjevas, naudodamasis Belgijos karaliaus 
pavyzdz iu, teigia, kad Ministras ture jo atiduoti paras o teisę 
viceministrui. Kaip ju s manote, koks bu tų teisingiausias 
sprendimas tokioje situacijoje? 

3.  Ne vienas komentatorius N. Putinaite s situaciją lygina su 
V. Landsbergiu ir Laisve s premija. Kokius panas umus ar 
skirtumus įz velgiate ju s? 

4. R. Valatka teigia, kad laisvoje visuomene je bu tina abejoti 
viskuo. Ar sutinkate su tuo? Ar egzistuoja 
nekvestionuojamos vertybe s? 

L. S opauskas: „Patriotizmas yra įsipareigojimas politine s tautos projektui. <...> Kovodama pries  
nacionalizmą N. Putinaite  tuo pat metu kovoja ir pries  patriotizmą. Rimtai svarstyti tokį asmenį kaip 
pretendentą į „Patriotų“ premiją yra graudus nesusipratimas. <...> Siekis sutrius kinti nacionalizmą 
yra ideologinis ir propagandinis, o metodai, kuriuos s iam tikslui pasitelkia N. Putinaite , yra 
manipuliaciniai ir sofistiniai. N. Putinaite s ir jos ratelio kova pries  sovietinę Lietuvą ir sovietis kumą 
yra ne kas kita, kaip gudriai uz maskuota kova su politiniu tautis kumu (nacionalizmu), o kova pries  
nacionalizmą kartu yra ir kova pries  patriotizmą. Savo esme ir galutiniais tikslais – is tautinti ir 
is valstybinti Lietuvos piliec ius paverc iant juos klusnia individų mase, is  kurios socialiniai 
eksperimentatoriai lipdys paz angią ateities visuomenę pagal ideologijos diktuojamą vaizdinį – N. 
Putinaite  nesiskiria nuo sovietinių kovotojų pries  nacionalizmą. Dr. Nerijos Putinaite s tekstai ir 
veikla kaip reta akivaizdz iai atskleidz ia, kokiu mastu dabarties Lietuvoje yra ideologizuoti socialiniai 
ir humanitariniai mokslai – gal net labiau, negu sovietmec iu.“ DAUGIAU 

V. Rubavic ius: „Is girdęs radijo z iniose, kad filosofei Nerijai Putinaitei paskirta „Patriotų premija“, 
pagalvojau, kad Lietuvoje jau nebesuvokiama nei kas yra patriotis kumas, nei ką reike tų laikyti 
patriotais.“ DAUGIAU 

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/skandalingas-j-oleko-sprendimas-turi-kitu-priezasciu.d?id=70463292
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/l-sopauskas-tikrieji-n-putinaites-metodai-ir-taikiniai.d?id=70565394
http://alkas.lt/2016/02/21/v-rubavicius-apie-patriotiskuma-patriotu-premija-ir-putinaites-drasa/


Visos trys istorijos is reis kia vieną problemą – Lietuvos valstybe s institucijos dar labai silpnos. Į 

Europos Sąjungą ir NATO buvome priimti avansu. Tada tvirtai paz ade jome, kad laikysime s esminių 

modernaus valdymo principų – liberalios demokratijos, rinkos ekonomikos, teise s virs enybe s. 

Galime dz iaugtis įvairių reformų se kme, tac iau tenka pripaz inti, kad daugelis pagrindinių valstybe s 

institucijų nefunkcionuoja taip, kaip ture tų. Esmine  atsakomybe  tenka politikams. 

S ios ir kitos panas ios pastarojo meto istorijos liudija, kad mu sų politine  klase  jauc iasi galinti kis tis į 

teismų ir kitų valdz ios institucijų darbą bei patys paz eidine ti įstatymus. Ir jie teisu s. Rimtų pasekmių 

jie uz  tai nesusilaukia. Darbo partijos byla – is rais kingas tokios is plautos atsakomybe s pavyzdys. Net 

ir pripaz inus faktą, kad buvo apgaulingai tvarkomi milijonus eurų siekiantys finansiniai srautai, 

bauda uz  visa tai yra bereiks me : vos keli tu kstanc iai eurų. Teismo argumentai labai silpni. Pac ių 

pripaz įstama, kad tokių sankcijų nepakanka, kad s i situacija nesikartotų ateityje. 

Sveikatos apsaugos ministre s Rimante s S alas evic iu te s istorija atskleidz ia kitą ydą. Auks c iausi 

vykdomosios valdz ios pareigu nai nesige di atvirai pripaz inti paz eidine jantys įstatymus ir ve liau 

stebisi, kode l jie uz  tai susilaukia kritikos. Toks elgesys ais kiai paliudija, kad korupcijos ir 

nebaudz iamumo kultu ra mu sų visuomene je yra stipriai įsis aknijusi. Pati sveikatos apsauga ypac  

problemis ka s iuo atz vilgiu. De l bujojanc io kys ininkavimo ir politinio patronaz o, ape musio s ią 

sistemą, mes mokame savo pac ių ir mu sų artimųjų gyvybe mis. 

Paskutine  istorija taip pat apgaile tina. Premijuotą Nerijos Putinaite s knygą galima vertinti įvairiai. 

Galimas kritinis poz iu ris ar kitoks Justino Marcinkevic iaus inde lio vertinimas vargu ar nustebintų 

pac ią autorę. Tac iau, kai politikai imasi savo nuoz iu ra svarstyti ir spręsti, ar suteikti tokią premiją ar 

ne, tai yra labai pavojingas z enklas, liudijantis, kad net ir tokios pamatine s pilietine s teise s, kaip 

ž odž io laisve , ne ra dar visis kai įsitvirtinusios Lietuvoje. 

Kaimyniniai pavyzdz iai, pirmiausia – S iaure s s alių ir jas besilygiuojanc ios Estijos, rodo, kad 

įmanomas kur kas skaidresnis, veiksmingesnis ir teisingesnis demokratijos veikimas. Taigi, situaciją 

įmanoma keisti. Deja, tai daryti yra itin sunku, jei nesikeis pats politikų sluoksnis, jų etikos ir 

demokratijos supratimas. Ž uvis pu va nuo galvos. Tac iau ir tokiomis aplinkybe mis yra įmanoma ir is  

esme s privaloma reikalauti realios atsakomybe s is  valdanc iųjų. 

Visi kiti keliai yra kur kas problemis kesni. 

Apie visas tris naujienlaiškio temas 

TSPMI politologas Dr. L.Gudz inskas 
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