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Lietuvos Respublikos Seime 
"Apie padėtį Lietuvoje, Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio politiką 1996-aisiais metais"

Nuorodos

Įžanga

I. LIETUVOS POLITINĖS RAIDOS YPATUMAI 1996 METAIS

• Prieš pareiškiant nuomonę kai kuriais konkrečiais vidaus politikos klausimais, vertėtų 
apibūdinti bendrąją politinę šalies atmosferą. 

• Praėjusių metų balandžio mėnesį Vilniuje įvyko trečiasis Lietuvos nevyriausybinių 
organizacijų forumas. 

• Šiuo metu Teisingumo ministerija yra įregistravusi 362 profesines sąjungas, tačiau tik 87 
veikla apima didesnę negu vienos apskrities teritoriją. 

• Lietuvos Respublikos tautinės politikos esmė ir tikslas - užtikrinti lietuvių ir kitų mūsų šalyje 
gyvenančių tautų optimalią raidą. 

• Praėjusiais metais toliau buvo nuosekliai ir kryptingai ruošiamasi pradėti teikti prieglobstį 
pabėgėliams. 

• Per keletą Lietuvos nepriklausomybės metų susikūrė ir sėkmingai veikia platus visuomenės 
informavimo priemonių tinklas. 

• 1996 metais Lietuvoje toliau buvo tobulinama Vietos savivaldos sistema. 

II. EKONOMIKA

• Jau praėjusių metų viduryje paaiškėjo, kad 1996 metų nacionalinio biudžeto pajamos įstatymu 
buvo nerealiai padidintos … 

• Pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu pramonės dalis šalies bendrajame vidaus 
produkte nuolat mažėjo ir dabar pasiekė 29% lygį. 

• Kaip ir ankstesniais metais, visuotinio dėmesio centre buvo energetika. 
• Žemės ūkis, tradiciškai svarbi ūkio šaka, praėjusiais metais vis dar gyveno sunkiai … 
• Lietuvos transporto sektorius, atspindintis bendrą ekonominę ir socialinę šalies būklę, iš 

esmės tenkina vartotojų poreikius … 
• Vis svarbesnę vietą šalies gyvenime užima privatus verslas. 
• Šalies ekonomikos pagyvėjimas sudarė palankias sąlygas ir užsienio prekybai plėstis. 
• Antrasis privatizavimo etapas atliekamas už pinigus, rinkos kainomis, vienodomis sąlygomis 

Lietuvos ir užsienio, fiziniams ir juridiniams asmenims. 
• Geriausiai ūkio būklės perspektyvas apibūdina investicinių procesų tendencijos. 
• Visame pasaulyje suprantama, jog bankų sistema, jos stabilumas ir efektyvi veikla yra tokie 

svarbūs visuomenei … 

III. SOCIALINĖS PROBLEMOS

• Išlieka aktualios ir skaudžios pensininkų - didelės visuomenės dalies - gyvenimo problemos. 
• Ypač aktualus yra darbdavių ir darbuotojų santykių teisinis sureguliavimas … 
• 1995 metais sparčiai didėjęs bedarbių skaičius praėjusiais metais ėmė mažėti … 
• Daugiau dėmesio turėtume skirti socialinės globos įstaigoms… 
• Suprantama, kad šalyje vykstantys politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai, kaip ir visame 

pasaulyje, veikia ir žmonių sveikatos priežiūros lygį. 

IV. TEISĖTVARKA IR TEISĖSAUGA

• Teisingumo ir teisėsaugos institucijų sistemoje vieni iš svarbiausių yra teismai. 
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• Nemažai priekaištų noriu pareikšti teisėsaugos institucijoms, tiesiogiai kovojančioms su 

nusikalstamumu: visų pirma Vidaus reikalų ministerijai bei jai pavaldžiai policijai. 
• Toliau kelia nerimą padėtis Lietuvos pasienyje: valstybės siena apsaugota prastai, 

kontrabandos srautai nemažėja. 

• Vienas iš pagrindinių vaidmenų vykdant teisingumą bei užtikrinant teisėtumą tenka 

prokuratūrai. 

V. ŠVIETIMAS. MOKSLAS. KULTŪRA

• Švietimas skatina ekonominę, socialinę, kultūrinę ir politinę šalies pažangą. 

• Nors ir lėtai, tačiau daugelis Lietuvos mokslo institutų savo veiklą derina su naujais 

nepriklausomos Lietuvos poreikiais … 

• 1996-aisiais itin intensyvus buvo literatūrinis, muzikinis, dailės, kitų meno šakų, visos kultūros
gyvenimas. 

• Ryškiausias praėjusių metų sportinis įvykis buvo XXVI Olimpinės jubiliejinės žaidynės 

Atlantoje. 

VI. NACIONALINIS SAUGUMAS IR GYNYBA

VII. UŽSIENIO POLITIKA

• Todėl vienas svarbiausių mūsų užsienio politikos prioritetų yra pilnateisė narystė Europos 
Sąjungoje. 

• Integracija į NATO, glaudžiai bendradarbiaujant su Aljanso narėmis, Lenkija, kitomis Vidurio 

Europos bei Baltijos valstybėmis … 

• Viena esminių Lietuvos užsienio politikos nuostatų - geri santykiai su kaimynais … 

• Pirmiausia pažymėtini santykiai su Lenkija. 

• Pastaruoju metu kyla diskusijų dėl bendradarbiavimo su Latvija ir Estija pobūdžio ir 

efektyvumo … 

• Lietuvos santykiai su jos Rytų kaimynais yra konstruktyvūs. 

• Dvišaliams santykiams su šalimis - Europos Sąjungos bei NATO narėmis skatinti padėjo 

daugiašaliai forumai. 

• Santykiams su Ukraina, kaip Rytų Europos valstybe, siekiančia aktyviai dalyvauti Europos 

integracijoje … 

• Moldovos Prezidento Mirčea Sneguro oficialus vizitas pagyvino mūsų šalių santykius. 

• Mano vizitas į Gruziją padėjo pagrindus dalykiniam bendradarbiavimui ekonomikos, prekybos, 

transporto ir kitose srityse. 

• Atskirai būtina paminėti santykius su Izraeliu ir pasaulio žydų bendruomene. 

• Regioninio bendradarbiavimo plėtojimas yra vienas iš Lietuvos užsienio politikos prioritetų. 

• Santykių plėtra su Vidurio Europos valstybėmis įtvirtina istorinę Lietuvos priklausomybę 

Vidurio Europos regionui. 

• 1996 metais buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Šiaurės Europos šalimis. 

• Politinių ir ekonominių interesų turime ir Azijoje, Australijoje, Lotynų Amerikoje. 

• Dalyvavimas tarptautinių organizacijų ir forumų veikloje suteikia papildomų galimybių 

išryškinti Lietuvos poziciją integruojantis į Europos Sąjungą … 

• Kalbėdamas apie užsienio politiką, norėčiau pabrėžti ir ryšių su lietuvių bendruomenėmis 
užsienio šalyse svarbą. 

VIII. LIETUVA - MODERNIOJO PASAULIO DALIS

Gerbiamasis Seimo Pirmininke!

Aukščiausiasis Seime!
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Septintieji atkurtos nepriklausomybės metai dar labiau išryškino pagrindines Lietuvos raidos 
tendencijas - šiandien visi mūsų plėtros vektoriai nukreipti į Europą. Dabar vykstantys procesai iš 
esmės yra pozityvūs, tačiau ne tokie paprasti, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Grįžimas į demokratinių 
Europos valstybių šeimą, ekonominė ir gynybinė integracija, kultūrų suartėjimas - tai pažangūs 
procesai, pagimdyti gėrio pradų, žadantys viliojančias geresnio gyvenimo perspektyvas. Tačiau eiti 
šiuo keliu nėra lengva - tenka įveikti sudėtingas problemas ir atsisakyti įprastinio, provincialiai 
ramaus gyvenimo būdo. Grįžimas į Europą - tai didelis išmėginimas mūsų ekonomikai, politikai, 
kultūrai, tai ir socialiniai išbandymai žmonėms. Turėsime siekti, kad mūsų gaminama materiali ir 
intelektuali produkcija galėtų konkuruoti pasaulyje, turėsime sukurti efektyvią žmonių socialinės 
saugos sistemą, o nacionalinę kultūrą apginti nuo Vakarų masinės pseudokultūros įtakos. 

Ką duoda Lietuvai, mūsų žmonėms europinė ir transatlantinė integracija, stojimas į Šiaurės Atlanto 
Sutarties Organizaciją (NATO) ir Europos Sąjungą (ES)? Tokių klausimų viešajai nuomonei kasdien 
iškelia ir euroskeptikai, ir euroentuziastai, dažniausiai siūlydami savo, jų manymu, teisingus 
atsakymus. Tačiau mūsų piliečiai nori žinoti šiandien ir konkrečiai visus privalumus ir sunkumus bei 
problemas, kurios laukia šiame kelyje. Būtent šiuo, grįžimo į Europą aspektu, bandysiu apžvelgti 
Lietuvos vidaus ir užsienio politiką, įvertinti ekonominę, politinę bei socialinę Lietuvos padėtį, dar 
kartą aptarti pastarųjų metų žingsnius.

 I. LIETUVOS POLITINĖS RAIDOS YPATUMAI 1996 METAIS

Prieš pareiškiant nuomonę kai kuriais konkrečiais vidaus politikos klausimais, vertėtų apibūdinti 
bendrąją politinę šalies atmosferą. 

Visi, objektyviai vertinantys politinę situaciją Lietuvoje, turėtų pripažinti, kad pastaraisiais metais 
aiškiai sumažėjo politinė įtampa, piliečių priešprieša, vis daugiau pastebima politinio 
bendradarbiavimo, sutarimo ir santarvės. Tai labai džiugina, nes istorija mums paliko daug 
neužgydytų žaizdų. Daugelio žmonių likimai okupacijų metais susiklostė labai įvairiai, dažnai ir 
tragiškai. Nereikia ir negalima pamiršti to, kas buvo, nors ir neįmanoma ištaisyti visų padarytų 
skriaudų. Tačiau pastaraisiais metais vis labiau stiprėjo pojūtis, kad visi, nepriklausomai nuo 
susiklosčiusio likimo, esame tėvynainiai, turime bendrų siekių ir privalome gyventi santarvėje. Visa, 
kas buvo pasiekta nepaisant politinio susipriešinimo, visų pirma buvo pasiekta pačių piliečių dėka, 
tačiau ir valdžios institucijos savo sprendimais, derančiais su įvairių socialinių sluoksnių siekiais bei 
interesais, skatino šį procesą. Nelengva nusakyti visų socialinės santarvės stiprėjimo priežasčių, tačiau 
akivaizdu, kad mus visus vienija bendri siekiai, todėl ir lengviau randame sutarimą. 

1996 metai buvo kupini svarbių politinių įvykių, pritraukusių ne tik politikų, bet ir daugelio piliečių 
dėmesį. Du kartus pasikeitė Vyriausybė. Jau metų pradžioje teko, Seimui pritarus, atleisti iš pareigų 
Ministrą Pirmininką A.Šleževičių ir formuoti septintąją Vyriausybę. Žinoma, svarbiausias metų 
politinis įvykis buvo Seimo rinkimai. Tai buvo puiki proga politinėms partijoms pasirodyti politinėje 
arenoje, išreikšti savo programinius ketinimus ir išsiaiškinti realią įtaką. 

Dar prieš rinkimus Lietuvos informacijos instituto, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto atlikta politinių partijų rinkimų programų analizė parodė, kad visos mūsų 
valstybės politinės partijos stojo už demokratinės, teisinės valstybės stiprinimą pagal Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos nuostatas bei demokratiškų Europos valstybių tradicijas. Politinės partijos 
siūlė ryžtingai kovoti su nusikalstamumu ir korupcija, mažinti valdymo išlaidas ir siekti didesnio jo 
efektyvumo, stiprinti šalies nacionalinį saugumą, siekti narystės Europos Sąjungoje ir NATO, 
palaikyti gerus santykius su kaimyninėmis valstybėmis. 

Taigi žiūrint iš esmės, visos didesnę įtaką turinčios politinės partijos panašiai suvokia gyvybinius 
valstybės interesus. Tai svarbiausia, ir to negali užgožti ekonominės bei socialinės politikos skirtumai 
ar rinkimų propagandos ypatumai. Visi suprantame, kad ir į bendrą tikslą gali vesti skirtingi keliai. Ką 
pasirinkti, sprendžia rinkėjai. 
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Būtina pabrėžti, kad Seimo rinkimai užfiksavo naują politinių jėgų santykį. Rinkimuose nugalėjo 
Tėvynės sąjunga-Lietuvos konservatoriai. Seimo rinkimų įstatyme nustatytą 5% barjerą taip pat įveikė 
Krikščionių demokratų partija, sudariusi koaliciją su konservatoriais, Centro sąjunga ir sudariusios 
opozicines frakcijas Demokratinė darbo bei Socialdemokratų partijos. Seimo rinkimai parodė jau 
susiformavusią modernią daugpartinę sistemą. Taigi šiandien galima konstatuoti, kad Lietuva nebus 
anglosaksiško tipo dvipartinės sistemos šalis. Išryškėjo keletas stiprių ir perspektyvių partijų. Prieš 
rinkimus buvo akcentuojama politinių partijų gausa. Iš 33 įregistruotų Teisingumo ministerijoje 
rinkimuose dalyvavo net 28. Nemanau, kad turėtų būti sudaroma kokių nors papildomų kliūčių įkurti 
partijas. Pats gyvenimas greitai atrinks, kurios iš jų reikalingos, o kurioms lemta nunykti savaime. 

Per Seimo rinkimus surengti net trys referendumai. Nė vienam pateiktam klausimui rinkėjai nepritarė, 
o jų skubotas pateikimas, iš anksto neparuošus visuomenės, netgi, mano manymu, pakenkė pačiai 
referendumo idėjai. 

Kaip minėjau, Vyriausybė keitėsi du kartus, tačiau tai vyko griežtai prisilaikant Konstitucijos normų ir 
demokratijos tradicijų. Ne visuomet tai buvo taip paprasta, kaip atrodė iš šalies. Tačiau visos valdžios 
institucijos, dalyvavusios naujos Vyriausybės formavime, suvokė, kaip svarbu preciziškai laikytis tų 
teisių, pareigų ir įgaliojimų, kurie yra apibrėžti Konstitucijoje. Perdėtas savo valdžios galių 
demonstravimas iš bet kurios pusės, mano manymu, nebuvo ir nebus tinkamas precedentas 
demokratijos raidai. Konservatoriai, laimėję rinkimus, kartu su koalicijos partneriais krikščionimis 
demokratais pasiūlė savo ministrų kabinetą ir tuo pačiu prisiėmė atsakomybę už jo veiklos rezultatus. 

Vyriausybės formavimas parodė, jog mūsų valstybėje jau veikia demokratinė Konstitucija, įsigali 
demokratinės tradicijos. Jau antrą kartą be didesnių sutrikimų valdžią viena kitai perdavė 
oponuojančios politinės jėgos. Dar kartą įsitikinome patys ir parodėme visai Europai, kad skirtingos 
politinės partijos gali bendradarbiauti valstybės labui. Tai teigiamos šių metų politinės pamokos. 

Deja, praėjusiais metais dar labiau išryškėjo kita, gana pavojinga pilietinės visuomenės formavimuisi 
tendencija - žemas piliečių politinis aktyvumas. Pasiekus lemiamą pergalę - atkūrus nepriklausomybę 
- daugelio žmonių politinis entuziazmas atslūgo. Negali nejaudinti palyginti pasyvus rinkėjų 
dalyvavimas Seimo rinkimuose. Šimtai tūkstančių žmonių nepasinaudojo konstitucine teise valdyti 
valstybę per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Kas tai? Nusivylimas valdžia apskritai ar tik 
buvusia valdančiąja partija? Gal ši politinė apatija susijusi su kitais, žemiškesniais rūpesčiais, žmonių 
socialinėmis problemomis? Kelia nerimą ir tai, kad rinkimuose dalyvavo mažai jaunų žmonių. Čia 
išryškėja ir piliečių ugdymo spragos šeimose bei mokyklose. Juk išreikšti savo nuomonę 
demokratiniuose rinkimuose yra ne tik teisė, bet ir rūpestis dėl mūsų valstybės ateities. Tai mūsų 
pareiga. 

Visos valstybės valdžios institucijos - Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė - bendromis 
pastangomis turėtų didinti valdžios autoritetą, stengtis piliečiams geriau išaiškinti šių institucijų 
atliekamą darbą, jautriau reaguoti į teikiamus siūlymus bei iškylančias problemas, neužsiimti pigiu 
politikavimu, menkinančiu kitų valdžios institucijų prestižą. Manau, kad visi suvokiame - politinė 
apatija ir nusivylimas sava valdžia, įgavęs tam tikrą mastą, gali tapti pavojingu reiškiniu - abejingumu 
savo Tėvynės ateičiai. 

Praėjusių metų balandžio mėnesį Vilniuje įvyko trečiasis Lietuvos nevyriausybinių organizacijų
forumas. Jame dalyvavo maždaug 300 visuomeninių organizacijų, asociacijų, fondų, nepelno įmonių 
atstovų. Forume teisingai buvo pasakyta, kad nevyriausybinių organizacijų problemų negalima 
paaiškinti tik viena vienintele ir labai dažnai nurodoma priežastimi - finansų stygiumi. Daug lemia 
naujų veiklos formų paieška, aktyvus bendradarbiavimas bei narių skaičius. 

Nevyriausybinės organizacijos turi realių galimybių savo veiklą plėtoti socialinės apsaugos ir dvasinės 
kūrybos sferoje, tenkinti kitus savo narių poreikius. Daug Lietuvoje yra profesinių, ūkinės veiklos, 
kultūros, sporto, tautinių, mokslo, labdaros organizacijų. Iš įtakingiausių paminėsiu Pramonininkų ir 
Verslininkų darbdavių konfederaciją, Žemės ūkio bendrovių asociaciją, ųkininkų sąjungą, Žemės ūkio 
rūmus. 
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Praėjusiais metais visuomeninės organizacijos buvo perregistruojamos pagal 1995 metais 
įsigaliojusius įstatymus, skirtus visuomeninių organizacijų veiklai reglamentuoti. Jos privalėjo 
suderinti savo įstatus su naująja tvarka iki 1996 m. birželio 1 dienos. Paaiškėjus, kad dauguma 
visuomeninių organizacijų nespės to padaryti dėl organizacinių sunkumų ir lėšų stokos, Seimas 
pratęsė persiregistravimo terminą iki 1996 m. lapkričio 1 dienos. Dabar Teisingumo ministerijoje yra 
įregistruotos 604 visuomeninės organizacijos, o 254 organizacijos nesugebėjo to padaryti, todėl jų 
veikla nutraukta. 

Šiemet iki balandžio 14 d. pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą 
persiregistruoti privalės šiuo metu iš tikrųjų ar formaliai veikianti 241 labdaros organizacija arba 
labdaros fondas. 

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas reglamentuoja juridinio asmens 
teisių įforminimą tradicinėms religinėms bendruomenėms ar bendrijoms ir netradicinių religinių 
bendruomenių ar bendrijų įstatų registravimą. Per 1996 metus buvo įformintos juridinio asmens teisės 
142 tradicinių Lietuvoje religinių bendruomenių ir bendrijų, įregistruotos 9 netradicinės 
bendruomenės ar bendrijos. 

Sutarimui, geriems santykiams su Katalikų bažnyčia, kitomis konfesijomis praėjusiais metais gerokai 
pakenkė Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo, taip pat Švietimo įstatymo pataisų svarstymai. 
Kai kurie buvę Seimo nariai, mano nuomone, pasiūlymų vienpusiškumu sukėlė nemažai ginčų, 
įaudrino visuomenę. Tai - pamoka visiems mums, kad ši, ypač jautri, sfera reguliuotina tik įstatymais, 
pagrįstais Konstitucijoje užfiksuotu sutarimu. Be devynių netradicinių konfesijų Lietuvoje atsiranda ir 
"naujų tikėjimų": Lietuvą užplūdo užsienio paramą gaunančios sektos. Jos daro nepageidaujamą įtaką 
tiek vyresnio amžiaus žmonėms, tiek jaunimui. Vyriausybėje būtų tikslinga įkurti padalinį, kuris 
analizuotų visų religinių konfesijų padėtį ir šiais klausimais teiktų rekomendacijas man, Seimui, 
Vyriausybei. (Religinių konfesijų registravimui numatytas padalinys Teisingumo ministerijoje pernai 
taip ir nebuvo įsteigtas.) 

Šiuo metu Teisingumo ministerija yra įregistravusi 362 profesines sąjungas, tačiau tik 87 veikla 
apima didesnę negu vienos apskrities teritoriją. Daugumą profesinių sąjungų vienija keturi 
respublikiniai profsąjungų centrai: Lietuvos profesinių sąjungų centras, Lietuvos profesinių sąjungų 
susivienijimas, Lietuvos darbo federacija ir šiuo metu faktiškai suskilusi Lietuvos darbininkų sąjunga. 

Profsąjunginio judėjimo lyderiai dar ne visada sugeba įtaigiai formuluoti savo veiklos programas, 
negali pasiūlyti, kaip konkrečiais veiksmais savo narius apsaugoti nuo ekonominių sunkumų. 
Pasitaiko, kad vadovai konfliktuoja tarpusavyje ir tai užgožia esminius profsąjungų tikslus bei 
uždavinius, silpnina judėjimą. Dėl to dauguma dirbančių žmonių dar nelabai pasitiki profsąjungų 
centrais. Tai sudaro palankias sąlygas kurtis regioniniams profesinių sąjungų susivienijimams. 

Pačių profsąjungų žiniomis, jų gretose dabar yra daugiau kaip 200 tūkstančių narių, arba 10 - 15% 
dirbančių žmonių. Palyginę Lietuvos ir Vakarų Europos šalių profesinių sąjungų narių skaičių 
matome, kad Lietuvoje profsąjungų gretos dar negausios. Pavyzdžiui, Vokietijoje profesinės sąjungos 
vienija iki 50%, Danijoje, Švedijoje - virš 80% , o Suomijoje profesinėms sąjungoms priklauso beveik 
90% dirbančių žmonių. Tai rodo dar gana skeptišką Lietuvos žmonių požiūrį į profesinių sąjungų 
veiklą bei galimybes. Ir pačių profsąjunginio judėjimo vadovų teigimu kol kas nepastebima ryškesnio 
profesinių sąjungų narių augimo proceso. Tik aktyvia veikla, darbuotojų interesų gynimu profesinės 
sąjungos gali išsikovoti autoritetą, pritraukti naujų narių ir užimti svarbią vietą mūsų šalies 
visuomeniniame ir politiniame gyvenime. 

Būna ir taip, kad profesinių sąjungų vadovai gana vangiai reaguoja į naujus įstatymus, kurių nuostatos 
vienaip ar kitaip lemia darbo žmonių socialinius interesus, jų santykius su darbdaviais. Turiu omeny 
praėjusių metų pabaigoje Seimo priimtą Darbo sutarties įstatymo 29 straipsnio papildymo įstatymą. 
Šiuo įstatymu patvirtintas atestavimas sudaro prielaidas darbdaviams piktnaudžiauti atestuojant 
darbuotojus ir sprendžiant jų atleidimo iš darbo klausimus, nors galutinai tai paaiškės tik po to, kai 
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Vyriausybė parengs ir patvirtins darbuotojų atestavimo nuostatus. Buvau šį įstatymą grąžinęs svarstyti 
pakartotinai, bet rimtos profsąjungų paramos nesulaukiau. 

Nuo 1995 metų gegužės mėnesio gana sėkmingai dirba Trišalė taryba, kurioje Vyriausybės, darbdavių 
ir profsąjungų atstovai bendromis jėgomis bando spręsti ekonomines, socialines ir darbo problemas, 
įgyvendinti ekonominę bei socialinę politiką. Ji svarsto įstatymų projektus, Seimui ir Vyriausybei 
teikia išvadas dėl jų ir turi galimybių stebėti, ar laikomasi jos priimtų rekomendacijų. 

Profesinių sąjungų glaudaus bendradarbiavimo su darbdaviais ir Vyriausybės atstovais Trišalėje 
taryboje dėka priimtas Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą 
mokėjimą įstatymas, kuris įpareigojo darbdavius, pavėluotai išmokančius darbo užmokestį ar kitas su 
darbo santykiais susijusias išmokas, kartu su jomis darbuotojui sumokėti ir delspinigius. Taip pat 
buvo priimta Įmonių bankroto įstatymo pataisa, kuri įpareigojo įmonės savininkus, bankrutuojant 
įmonei, visų pirma atsiskaityti su darbuotojais. Darbo sutarties įstatymas buvo papildytas prastovos 
sąvokos, jos įforminimo ir darbuotojo teisinės padėties prastovos atveju apibrėžimu. 

Nors Trišalės tarybos vaidmuo iš principo nėra vien tik patariamasis, kadangi ji turi galimybių stebėti, 
ar laikomasi priimtų rekomendacijų, tačiau profesinės sąjungos pagrįstai siekia, kad ši taryba būtų 
laikoma socialinio dialogo institucija, o jos veiklą reglamentuotų įstatymas. 

Lietuvos Respublikos tautinės politikos esmė ir tikslas - užtikrinti lietuvių ir kitų mūsų šalyje 
gyvenančių tautų optimalią raidą. Palaikomas ir plėtojamas tautinis ir kultūrinis savitumas ne tik 
visapusiškai mus turtina, bet ir vienija, ugdo kilnius patriotinius jausmus, meilę Tėvynei ir valstybei, 
kurioje gyvename. 

Mūsų šalies realijos per amžius suformavo nuostatą, jog tautinės mažumos yra neatskiriama Lietuvos 
valstybės dalis ir todėl viena iš Lietuvos valstybės atkūrimo prasmių yra užtikrinti ne vien lietuvių, bet 
visų joje gyvenančių tautų pilnavertę raidą ir kultūrų tęstinumą. Vienas iš svarbiausių šios srities 
darbų - šiuo metu įgyvendinama valstybinė totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje 600-ųjų metų jubiliejaus programa. Ja rūpinasi speciali vyriausybinė komisija. 

Panašių tikslų siekia mano dekretu sudaryta ir kultūros ministro vadovaujama darbo grupė Vilniaus 
Gaono Elijahu 200-osioms mirties metinėms pažymėti. Pastaroji sukaktis, svarbi ne tik Lietuvos, bet 
ir pasaulio kultūrai, sulaukė nemažo tarptautinio dėmesio, nes šis mąstytojas iš Vilniaus plačiai 
išgarsėjo savo mokslo darbais. Rugsėjo viduryje įvyks jubiliejiniai renginiai - iškilmingas minėjimas, 
mokslinė konferencija, paroda. Būtina išskirti vieną jubiliejinės Gaono darbo grupės iniciatyvą - 
praėjusių metų lapkritį ji pasiūlė statomame Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
saugyklų priestate įkurti specializuotą Gaono skaityklą su saugykla knygoms jidiš ir hebrajų kalbomis. 
Ten šios kultūros vertybės būtų tinkamai kataloguotos, mikrofilmuotos ir saugomos, prieinamos 
visiems tyrinėtojams - ir mūsų šalies, ir atvykusiems iš užsienio. 

1996 metais Kanados žmogaus teisių fondo atliktais tyrimais nustatyta, jog iš visų Rytų ir Vidurio 
Europos valstybių trys - Austrija, Vengrija ir Lietuva - yra daugiausiai nuveikusios tautinių mažumų 
apsaugos klausimais. Jose tautinių mažumų teisės yra garantuojamos Konstitucija ir specialiais 
įstatymais, vyriausybių lygiu yra įkurtos atitinkamos vykdomosios valdžios struktūros, nuolat veikia 
tautinių bendrijų visuomenės institucijos. Jos konsultuoja valstybines žinybas tautinių santykių, 
tautinių mažumų klausimais. Piliečių ir užsieniečių (įskaitant asmenis be pilietybės), tautinių, 
kalbinių, religinių mažumų teisės Lietuvos Respublikoje įtvirtintos įstatymais bei dvišaliais ir 
daugiašaliais tarpvalstybiniais susitarimais. Politinėse sutartyse su Rusija, Baltarusija, Ukraina, 
Lenkija tautinių mažumų piliečių teisės ir pareigos yra apibrėžtos tam tikrais straipsniais. Šie 
susitarimai vienodai galioja ir Lietuvoje gyvenančioms tų šalių tautinėms mažumoms, ir lietuvių 
tautinėms mažumoms užsienyje. 

Naujausi Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto tyrimai rodo, jog ir toliau gilėja tautinių mažumų 
integracijos į bendrą valstybės gyvenimą tendencijos. 
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Itin svarbus yra valstybinės kalbos mokėjimas ir mokymasis. Nors jau antri metai galioja Valstybinės 
kalbos vartojimo ir ugdymo programa iki 2005 metų, tenka pripažinti, jog šioje srityje dar teks 
gerokai padirbėti ir išleisti nemažai lėšų. Visokeriopai ir visapusiškai stiprinant lietuvių kalbos 
mokymą ugdymo bei mokymo įstaigose, nevalia pamiršti ir suaugusiųjų švietimo. Dirbti reikia abiem 
kryptimis: ir ieškoti galimybių kalbos kursams organizuoti, ir kelti reikalavimus pareigūnams, 
valdininkams, tarnautojams, kad jie mokėtų valstybinę kalbą pagal nustatytas kvalifikacines 
kategorijas. Privalome dėti visas pastangas, skirti, kiek reikia, lėšų, sudaryti kitas materialines 
prielaidas, kad kiekvienas vidurinę mokyklą baigęs Lietuvos pilietis laisvai ir taisyklingai kalbėtų, 
skaitytų ir rašytų valstybine kalba. 

Lietuvių, gyvenančių už Lietuvos Respublikos ribų, socialinė, ekonominė bei kultūrinė padėtis 
nevienoda, istoriškai nevienodai formavosi ir jų gyvenimas. Taigi ir poreikiai, galimybės bendrauti su 
Lietuva yra nevienodi. Todėl reikėtų diferencijuoti veiklą lietuvių, gyvenančių Rytų ir Vakarų 
kraštuose. Daugiausia dėmesio turėtume skirti lietuviams, gyvenantiems gretimose valstybėse 
autochtonų teisėmis, jų etnokultūriniam identitetui išsaugoti ir puoselėti. 

Svarbiausias artimos perspektyvos uždavinys - sudaryti sąlygas kaimyninių šalių lietuvių ar lietuvių 
kilmės vaikams mokytis gimtąja kalba arba bent mokytis gimtosios kalbos. Šiems tikslams 
įgyvendinti teikiama tikslinė parama: statomos švietimo ir kultūros įstaigos, stiprinama jų materialinė 
bazė. Tokios statybos vyksta Baltarusijoje, Lenkijoje, Rusijoje (Kaliningrado srityje). 

Praėjusiais metais Gervėčių krašto lietuviams Rimdžiūnuose (Baltarusija) pastatyta puiki vidurinė 
mokykla. Tai, žinoma, džiugus įvykis, nors kai kurie užmojai viršijo šalies galimybes. Juk šiame 
nedideliame kaimelyje, be mokyklos ir kelių kitų nebaigtų pastatų, pradėtas statyti net baseinas. O 
visai netoli, jau Lietuvoje - Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose - lietuviškosios mokyklos neretai 
glaudžiasi visai sukiužusiuose pastatuose. Vyriausybė privalo racionaliau subalansuoti įvairių žinybų 
interesus ir šalies galimybes. 

Praėjusiais metais toliau buvo nuosekliai ir kryptingai ruošiamasi pradėti teikti prieglobstį 
pabėgėliams. Vyriausybė, įgyvendindama įstatymą "Dėl pabėgėlių Lietuvos Respublikoje statuso", 
praėjusiais metais sudarė Pabėgėlių reikalų tarybą, patvirtino jos ir Pabėgėlių priėmimo centro 
nuostatus. Vyriausybės poįstatyminiais aktais jau reglamentuojama pabėgėlio atvykimo į valstybę, 
buvimo joje, išsiuntimo ir išvykimo sąlygos bei tvarka, jų apskaita ir kiti klausimai. Šių metų sausį 
Lietuvos Respublika prisijungė prie 1951 m. Ženevos konvencijos bei 1967 m. Protokolo dėl 
pabėgėlio statuso, o Vyriausybė rengia nutarimą dėl užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį Lietuvoje 
nagrinėjimo pradžios. Tokius prašymus pradėsime svarstyti tik gerai ir visapusiškai pasirengę. 

Kai kas dėl pabėgėlių jau padaryta. Šiaurės šalys suteikė materialinę paramą Jonavos rajono Ruklos 
gyvenvietėje įkurtam Pabėgėlių priėmimo centro 156 vietų pirmajam pastatui suremontuoti. Tam tikrų 
žinybų darbuotojai apmokomi dirbti su pabėgėliais, kuriama vieninga informacijos sistema, 
kompiuterine technika bei programine įranga aprūpinami Vidaus reikalų ministerijos struktūriniai 
padaliniai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. 

Per keletą Lietuvos nepriklausomybės metų susikūrė ir sėkmingai veikia platus visuomenės 

informavimo priemonių tinklas. Tačiau ilgokai stigo įstatymų, visapusiškai reglamentuojančių jų 
veiklą, santykius su visuomene bei žurnalistų teises ir atsakomybę. 

Pagaliau 1996 metais, po ilgo, kelerius metus trukusio svarstymo, buvo priimtas Visuomenės 
informavimo įstatymas ir Visuomenės informavimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos 
Nacionalinio radijo ir televizijos darbą, finansuojamą iš biudžeto, reglamentuos specialus 
Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas. Visi šie įstatymai pakeitė pasenusį, dar 1990 m. priimtą 
Spaudos ir kitų masinių informavimo priemonių įstatymą. 

Nauji įstatymai žurnalistus įpareigoja teisingai, tiksliai ir nešališkai pateikti informaciją. Uždrausta 
visuomenės informacijos priemonių cenzūra, tačiau kartu nustatyta, jog negalima platinti tikrovės 
neatitinkančios, šmeižiančios, įžeidžiančios, žmogaus garbę ir orumą žeminančios, karą ir nesantaiką 
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kurstančios informacijos. Valstybei, savivaldybėms, bankams uždrausta būti viešosios informacijos 
rengėjo savininkais ir turėti viešosios informacijos rengėjo akcijų. Partija ar politinė organizacija 
negali būti radijo ir televizijos stoties savininkė. 

Visuomenės informavimo įstatyme užfiksuotas spaudos savireguliacijos principas. Remiantis šiuo 
įstatymu buvo panaikinta visuomenės informavimo priemonių valdyba ir įkurta Žurnalistų ir leidėjų 
etikos komisija, kuri nagrinėja žurnalistų bei leidėjų etikos taisyklių pažeidimus, padarytus 
informuojant visuomenę. Į Žurnalistų ir leidėjų etikos taisyklių pažeidimo komisiją gali kreiptis visi 
fiziniai ir juridiniai asmenys. Taip pat įsteigta Žurnalistų etikos inspektoriaus - valstybės pareigūno - 
pareigybė. Jis nagrinės fizinių asmenų skundus dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų 
garbės ir orumo bei visuomenės informavimo veiklos subjektų profesines pretenzijas. 

Visuomenės informavimo priemonės tapo visiškai nepriklausomos nuo valstybės, išskyrus 
Nacionalinį radiją ir televiziją. Niekas nebegali riboti informacijos laisvės. Kadangi Visuomenės 
informavimo įstatymas yra labai demokratiškas, suteikiantis žurnalistams visišką laisvę, pastarieji turi 
jausti didelę atsakomybę, laikytis žurnalistų etikos normų ir pagarbos žmogui principų. 

Visuomenės informavimo priemonių įstatymo pataisos, priimtos naujojo Seimo, įtvirtino kitokią 
Nacionalinio radijo ir televizijos tarybos sudarymo tvarką. Ją nuo šiol sudaro tik meno kūrėjai bei 
visuomeninių organizacijų atstovai. Apgailestauju, kad ir buvęs Seimas, sudarydamas Nacionalinio 
radijo ir televizijos tarybą, ir naujasis Seimas, ypatingos skubos tvarka priėmęs šio įstatymo pataisą 
dėl šios tarybos sudarymo principų, vietoje kompromisų ir optimalaus įstatymo varianto paieškos 
griebėsi politinio spaudimo, pasikliovė vien mechanine balsų dauguma ir ignoravo oponentų 
nuomonę. 

Reikia visiems įsisąmoninti, kad įstatymai kuriami ne vienai dienai. Jie turi būti rengiami apgalvotai ir 
sutartinai, atsižvelgus ir į visuomenės nuomonę. Toks įstatymų leidybos stilius padėtų išvengti 
konfliktinių situacijų ir įtampos ten, kur to visiškai nereikia. 

1996 metais Lietuvoje toliau buvo tobulinama Vietos savivaldos sistema. Praėjusiais metais du 
kartus buvo pakeista Lietuvos Respublikos Konstitucija. Abi pagrindinio valstybės įstatymo pataisos 
susijusios su savivaldybių reikalais. Pagal vieną iš jų - ir savivaldybėms suteikiama teisė įsigyti 
nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų, reikalingų jų tiesioginei veiklai skirtiems 
pastatams ir įrenginiams statyti bei eksploatuoti (Konstitucinio įstatymo reglamentuota tvarka). 
Priėmus Konstitucijos 119 straipsnio pataisą, vietoje buvusių 2 metų nustatyta 3 metų savivaldybių 
tarybų kadencija. 

1996 m. lapkričio 27 d. buvo pasirašyta Europos savivaldos chartija, o 1996 m. birželio 6 d. - Bendroji 
Europos konvencija "Dėl bendradarbiavimo per sienas tarp teritorinių bendrijų ir valdžios institucijų". 
Šių svarbių tarptautinių dokumentų pasirašymas rodo Lietuvos valstybės siekius plėtoti savivaldą, 
integruotis į Europos struktūras. 

Praėjusiais metais buvo stiprinama ir keičiama vietos savivaldos teisinė bazė: priimtas Savivaldybių 
atributikos įstatymas, Vietinių rinkliavų įstatymas, trys Vietos savivaldos įstatymo pataisos, 
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimo įstatymas, kiti teisės aktai. 

1996 metais Lietuvos Respublikos Seimas priėmė net 7 įstatymus dėl miestų ir rajonų administracinių 
ribų pakeitimo. Tuo iš esmės buvo užbaigtas pirmasis administracinės-teritorinės reformos etapas. 
Tenka tik apgailestauti, kad dėl Visagino miesto ir Ignalinos rajono savivaldybių administracinių ribų 
optimalaus sprendimo rasti nepavyko. 

1996 metais buvo įsteigta ir pradėjo veikti antroji valdininkų ir vietos politikų mokymo įstaiga - 
Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo ir reabilitacijos centras "Dainava" Druskininkų mieste, 
konstruktyviau dirbo Lietuvos savivaldybių asociacija, tradiciniais tapo trijų Baltijos valstybių 
ministrų, atsakingų už vietos savivaldą, susitikimai. Pagal Lietuvos valdymo reformų ir savivaldybių 
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reikalų ministerijos ir Danijos vidaus reikalų ministerijos pasirašytą bendradarbiavimo sutartį buvo 

rengiami ir įgyvendinami svarbūs projektai. 

Tačiau nepagrįstai mažai 1996 metais buvo padaryta savivaldybių ekonominiam ir finansiniam 

savarankiškumui stiprinti. Nebuvo pakeista savivaldybių biudžetų sudarymo tvarka. Laikinoji 

atskaitymų į savivaldybių biudžetus normatyvų bei dotacijų nustatymo metodika, patvirtinta 1994 

metais, buvo smarkiai kritikuota ir vietos savivaldybių, ir valstybinės valdžios institucijų, tačiau pagal 

ją minėti rodikliai buvo nustatomi ir 1997 metams. 

Praėjusiais metais nebuvo baigtas savivaldybių nuosavybės formavimo, perduodant dalį valstybinio 

turto, įstatymu priskirto jų nuosavybėn, procesas. Per dvejus metus pasikeitė sąlygos, tačiau 

Vyriausybė nesugebėjo operatyviai parengti būtinų įstatymo pataisų ir taip valdyti minėtą procesą, 

kad jis vyktų sklandžiai. Geranoriškumo ir nesavanaudiško atkaklumo stigo ir savivaldybėms. 

1996 metais nebuvo patvirtinti ir naujų savivaldybių steigimo kriterijai bei tvarka, nebuvo parengta 

administracinės-teritorinės reformos antrojo etapo programa. Pirmajame administracinės-teritorinės 

reformos etape vietos savivaldos teisė įstatymu buvo suteikta tik 56 miestų ir rajonų savivaldybėms. 

Ateityje reikėtų pamažu, bet nuosekliai didinti savivaldybių skaičių. Gerai pasiruošus, atsižvelgus į 

valstybės galimybes ir piliečių interesus, reikia nuosekliai vykdyti antrąjį administracinės-teritorinės 

reformos etapą. 

Prasminga yra įvardyti ir laimėjimus, ir nepadarytus darbus ir juos įvertinti. Tačiau ne mažiau svarbu 

numatyti ir veiklos kryptis ateičiai. Visų pirma, 1997 metais reikėtų atlikti šiuos darbus: 

Parengti ir patvirtinti naują, tobulesnę savivaldybių biudžetų sudarymo tvarką, kad 1998 metų 

savivaldybių biudžetus būtų galima formuoti pagal naujus principus. 

Tobulinti savivaldybių biudžetų planavimo ir apskaitos sistemas, parengti ir priimti teisės aktus, 

reglamentuojančius savivaldos institucijų veiklą imant ir teikiant paskolas, nustatančius tvarką ir šios 

veiklos apribojimus. 

Pratęsti dalies valstybės turto, įstatymu priskirto savivaldybių nuosavybėn, perdavimo terminus, 

priimti įstatymo pataisas, kurios sudarytų sąlygas sklandžiau perduoti valstybinį turtą savivaldybėms 

ir panaikintų nesutarimus tarp savivaldos institucijų ir apskričių viršininkų. 

Parengti kvalifikuotas rekomendacijas, kaip konkrečiai savivaldybei pasirinkti tinkamiausią turto 

valdymo ar paslaugų teikimo organizavimo formą; šeimininkiškas bendro turto valdymas ir 

naudojimas šiuo metu yra bene svarbiausias savivaldybių uždavinys. 

Aiškiau paskirstyti funkcijas tarp savivaldos institucijų ir apskričių viršininkų, panaikinti 

prieštaravimus tarp vietos savivaldos ir kitų įstatymų. 

Parengti ir priimti Vietos savivaldos įstatymo pataisas, kad tiksliau būtų galima nustatyti savivaldos 

institucijų funkcijas (atsakomybę), pagrįsčiau grupuoti jas į savarankišką (privalomą ir savanorišką) 

bei valstybės deleguotąją kompetenciją, aiškiau paskirstyti įgaliojimus tarp savivaldos politinių 

institucijų ir savivaldybės administracijos. 

Rengti ir įgyvendinti savivaldybių valdininkų bei vietos politikų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo 

programas. 

Atlikti paruošiamuosius darbus, reikalingus ratifikuoti pasirašytas Europos vietos savivaldos chartiją 

bei Bendrąją Europos konvenciją "Dėl bendradarbiavimo per sienas tarp teritorijų bendrijų ir valdžios 

institucijų" ir šiuos dokumentus ratifikuoti Lietuvos Respublikos Seime. 

Laiku ir gerai atlikus minėtus darbus, būtų sudarytos sąlygos geriau įgyvendinti įstatymais numatytas 

funkcijas naujoms savivaldybių taryboms, kurios bus renkamos 1997 m. kovo 23 dieną. 
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 II. EKONOMIKA

Galima teigti, kad sunkiausias Lietuvos ekonomikos laikotarpis jau praeityje. Tai rodo vieno iš 

pagrindinių ūkio būklę atspindinčių rodiklių - bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas, prasidėjęs 

1994 metais. Preliminariu vertinimu, 1996 metais šalies bendrasis vidaus produktas padidėjo 3,5%, 

išaugus pramonės (kartu su elektros energijos gamyba), žemės ūkio gamybos, prekybos, ryšių ir 

informatikos, transporto bei kitų paslaugų apimtims. 

Jau praėjusių metų viduryje paaiškėjo, kad 1996 metų nacionalinio biudžeto pajamos įstatymu buvo 

nerealiai padidintos, todėl į valstybės ir savivaldybių biudžetus nebuvo surinkta apie 370 mln. litų. Tai 

reiškia, kad valstybė neįvykdė savo įsipareigojimų mokykloms, ligoninėms, žemdirbiams, todėl šie 

vartotojai liko skolingi energetikams, komunalininkams. Tačiau skolas reikės grąžinti, ir tai teks 

padaryti šiemet. 

Reikia išskirti dvi pagrindines blogo mokesčių surinkimo į valstybės biudžetą priežastis - tai 

pridėtosios vertės mokesčio (PVM) lengvatų galiojimo laiko pratęsimas ir mokesčių mokėtojų 

vengimas mokėti mokesčius. Pirmoji priežastis ta, kad Seimas pratęsė PVM lengvatas nuo liepos 1 d. 

iki metų pabaigos, ir tai biudžetui kainavo apie ketvirtį milijardo litų. Kita priežastis - vengimas 

mokėti mokesčius ir valstybinių institucijų nesugebėjimas jų išieškoti. 

Plačiai kalbama apie dvigubą buhalteriją, neoficialius atlyginimus, kontrabandą. Visa tai - šešėlinė 

ekonomika, kurios mastą įvertinti nėra taip paprasta. 

1995 metais Statistikos departamento atlikti šešėlinės ekonomikos tyrimai rodo, kad dėl kontrabanda į 

šalį įvežtų alkoholio bei naftos produktų į valstybės biudžetą nesumokėta PVM ir akcizų mokesčio 

daugiau negu 600 mln.Lt. Buvo mėginta palyginti Lietuvos importo iš Vokietijos, Lenkijos, Latvijos 

ir Estijos rodiklius su šių valstybių eksporto į Lietuvą rodikliais. Pasirodė, kad į Lietuvą prekių 

importuota beveik už 310 mln. Lt mažiau, negu iš jos eksportuota. Tai - 56 mln. Lt nuostolis 

biudžetui. 

Kaip minėjau, tai 1995 metų duomenys. Vargu ar jie geresni ir 1996 metais. 

Tenka tik apgailestauti, kad beveik visas valstybės biudžeto deficitas buvo paskirtas pirmojo metų 

pusmečio asignavimams. Metų pradžioje vertybiniai popieriai buvo platinami su gana didelėmis 

palūkanomis, net 36%, ir tik pritraukus užsienio kapitalą metų pabaigoje palūkanų normą pavyko 

sumažinti iki 10 - 15%. 

Didelės Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) palūkanos turi dvejopą neigiamą poveikį - dideli jų 

aptarnavimo kaštai (1996 m. palūkanų suma buvo beveik 180 mln. Lt) ir ūkio kreditavimo išteklių 

mažėjimas. Ne paslaptis, kad komerciniai bankai VVP verčiau įsigyja už geras palūkanas be jokios 

rizikos, negu turimas lėšas skolina ūkio subjektams. 

Taigi pastarųjų dvejų metų biudžeto deficito aptarnavimo patirtis dar kartą akivaizdžiai parodė, kad 

visi kartu privalome siekti nedeficitinio biudžeto. Ir labai apmaudu, kad šių metų valstybės biudžeto 

deficitas numatytas didesnis, negu buvo 1996 metais. 

1996 metai buvo tolesnio infliacijos mažėjimo metai. 1995 metais vidutinis mėnesinis kainų kilimas 

buvo 2,6%, o 1996 metais jis sudarė tik 1,01%; metinė infliacija siekė 13,1%, nors buvo 

prognozuojama net 25%. Tokią sumažėjusią infliaciją lėmė visų pirma tai, kad vartojimo produktų 

kainos atitiko paklausą ir pasiekė pasaulinį kainų lygį. Antra, infliacijos augimą stabdė Vyriausybės 

reguliuojamos elektros ir šilumos energijos kainos bei stabilus lito kursas. 

Tokia sumažėjusi infliacija, be abejo, turėjo įtakos ir biudžeto pajamoms, kurias apskaičiuojant 

infliacija buvo prognozuojama gerokai didesnė. Mažesnė dvylika procentinių punktų, palyginus su 

prognozuotąja, infliacija nulėmė ir apie 10% sumažėjusias biudžeto įplaukas. Tai galima būtų įvertinti 

maždaug puse milijardo litų. 
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Svarbiausias uždavinys visoms valstybės institucijoms, pirmiausia - Finansų ministerijai, ųkio 

ministerijai, Lietuvos bankui - griežta pinigų ir kredito politika toliau stabdyti infliaciją iki išvystytų 

industrinių valstybių lygio - 3-4% per metus. 

Pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu pramonės dalis šalies bendrajame vidaus produkte 

nuolat mažėjo ir dabar pasiekė 29% lygį. Sumažėjo ir fizinė daugelio pramonės produktų gamybos 

apimtis. Tai lėmė veiksniai, būdingi visoms pereinamosios ekonomikos šalims: susiaurėjusi vietinė 

rinka, prarastos tradicinės užsienio rinkos, apyvartinių lėšų stoka, kintančios nuosavybės formos ir 

užgriuvę pramonės įmonių restruktūrizacijos sunkumai. 

Pirmieji pramonės produkcijos augimo požymiai išryškėjo 1995 metais, kai šalies išgaunamosios ir 

apdirbamosios pramonės parduotos produkcijos apimtis maždaug 1% viršijo 1994 metų apimtį. 

Atitinkamai elektros, dujų ir vandens tiekimas - 22%. 

Pramonės veiklos pagyvėjimas tęsėsi ir 1996 metais. Skaičiuojant palyginamosiomis kainomis, 

išgaunamoji ir apdirbamoji pramonė produkcijos pardavė 1,3% daugiau (elektros gamintojai, dujų ir 

vandens tiekėjai - 10,8% daugiau) nei 1995 m. Elektros energijos suvartojimo pramonėje didėjimas 

patvirtina šias pramoninės veiklos pagyvėjimo tendencijas. 

Ryškiausi teigiami parduotos produkcijos pokyčiai 1996 metais įvyko šių pramonės šakų: tabako 

produktų - 26,7%, drabužių siuvimo, kailių išdirbimo ir dažymo - 22,4%, elektros įrengimų ir 

prietaisų - 18,9%, cheminių medžiagų ir produktų - 12,2%, medienos pramonės (išskyrus baldus) - 

11,6%, naftos perdirbimo produktų - 11,3%, raštinės mašinų ir kompiuterių - 11%. 

Pramonei atsigauti padėjo Seimo priimtas Įsisenėjusių skolų biudžetui įstatymas. Juo sudaryta 

galimybė už įsisenėjusias įmonių skolas atsiskaityti turtu ir nurašyti priskaičiuotus delspinigius. Dėl to 

pagyvėjo įmonių ūkinė veikla, pagerėjo įvaizdis, buvo išlaisvintos apyvartinės lėšos ir padidėjo 

gamyba. 

Tenka pripažinti, kad kol kas ir toliau mažėja atskirų pramonės gamybos pošakių gamyba. Tai 

daugiausia mašinų ir įrengimų, tiksliųjų ir optikos prietaisų pramonės įmonių produkcijos apimtis. 

Kad išsaugotume mūsų šalies pramoninio potencialo intelektą ir tolesnę jo plėtrą, būtina išvengti šių 

įmonių bankroto. Vyriausybė turi išnagrinėti kiekvienos tokios įmonės veiklą, ieškoti galimybių 

padėti pritraukti užsienio kapitalo. 

Kaip ir ankstesniais metais, visuotinio dėmesio centre buvo energetika. Teigiamai galima įvertinti 

tą faktą, kad jau antri metai iš eilės pagrindiniai energetikos veiklos rodikliai, nors ir nežymiai, bet 

gerėja. 

1996 metais išaugo elektros energijos ir dujų suvartojimas bei naftos perdirbimas. Elektros energijos 

eksportui padidėjus daugiau nei 1,5 karto, bendroji elektros energijos gamyba išaugo penktadaliu, o 

tai šiek tiek pagerino eksploatacinius ir ekonominius rodiklius: vieno darbuotojo išdirbis padidėjo 

12%, elektros tinklų nuostoliai sumažėjo 20%. Atitinkamai sumažėjo ir vienos kilovatvalandės 

savikaina. 

Tačiau gamybos sąnaudos nuo pat nepriklausomybės atkūrimo išlieka didesnės negu tarifai - vis dar 

didžiuliai tinklų nuostoliai, nepagrįstos komercinės išlaidos, pernelyg didelis valdymo aparatas. 

Nuostolius didina ir tai, kad energijos taupymo problemos paliktos spręsti patiems energetikams. 

Praėjusiais metais, atsižvelgiant į vartotojų galimybes, sąmoningai buvo palaikomi žemi tarifai, 

nebuvo numatyta lėšų kainų skirtumui kompensuoti, todėl energetikai vis giliau grimzdo į skolas. Nė 

Vyriausybė, nė Seimas nesiryžo spręsti šitų problemų. Ir jos liko. Būtina, kad kuo greičiau pradėtų 

savo veiklą naujai pertvarkoma Valstybinė energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės 

komisija, kuri turėtų derinti energijos kainas ir tarifus, tvirtinti jų nustatymo metodiką, vertinti 

energetikos išlaidų pagrįstumą. 
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Reikia numatyti papildomą valstybės paramą labiausiai socialiai pažeidžiamiems visuomenės 
sluoksniams. Ateityje paskolos turės būti skiriamos ne einamosioms išlaidoms dengti, o 
investiciniams projektams finansuoti. Tik sutvarkius finansinę padėtį galima bus modernizuoti ir 
restruktūrizuoti energetiką, grąžinti kreditus, užtikrinti tinkamą pasiruošimą žiemos sezonui. 

Vienas iš svarbiausių energetikos ūkio sektorių yra naftos kompleksas. Dabar visiškai aišku, kad buvo 
pavėluota sukurti nacionalinę naftos kompaniją. Šioms klaidoms ištaisyti praėjusių metų pabaigoje 
buvo priimtas įstatymas, suteikęs Vyriausybei teisę sujungti visas įmones į vieną sistemą - AB 
"Lietuvos nafta". Taip visos įeinančios į šį junginį įmonės bus suinteresuotos vienu bendru tikslu - 
efektyviau išnaudoti gamybinį potencialą, labai svarbų visam Lietuvos ūkiui ir valstybinio biudžeto 
formavimui. Todėl Vyriausybė turi greičiau įgyvendinti šį įstatymą. 

Praėjusiais metais toliau buvo restruktūrizuojamas energetikos ūkis: priimtais Vyriausybės ir Seimo 
sprendimais didinama privataus kapitalo dalis, bet būtina kontrolė paliekama valstybės rankose. 
Nepritraukus privataus, taip pat ir užsienio kapitalo neįmanoma restruktūrizuoti energetikos ūkio, nes 
šiam procesui užtikrinti reikia labai didelių investicijų, o iš vietinių šaltinių jų išgauti neįmanoma. 
Artimiausiu metu būtina pritraukti investicijų strateginiams energetikos ūkio objektams finansuoti. 
Vyriausybė turi rasti lėšų energijos taupymo priemonėms finansuoti, nes tik racionaliai vartojant kurą 
bei energiją galima užtikrinti būtiną ekonomikos plėtrą. 

 Žemės ūkis, tradiciškai svarbi ūkio šaka, praėjusiais metais vis dar gyveno sunkiai, tačiau jau 
galima įžvelgti nemažai pozityvių tendencijų: smarkiai padidėjo ekonominė parama žemės ūkio 
produkcijos gamintojams, sumažėjo nenaudojamos žemės plotai, nuimtas didžiausias per pastaruosius 
ketverius metus grūdų, cukrinių runkelių ir bulvių derlius, pradėjo didėti gyvulių produktyvumas. 
Apskritai 1996 metais, palyginti su 1995 metais, bendroji žemės ūkio produkcija (išankstiniais 
skaičiavimais) išaugo 15%, augalininkystės - 31%, o gyvulininkystės lygis išliko kaip buvo 1995 
metais. 

Negalima neatkreipti dėmesio į iškilusius sunkumus: daugelyje rajonų toliau irsta žemės ūkio 
bendrovės, o smulkūs ūkininkų ūkiai vos išsilaiko, nes paprastai dirba primityvaus ūkininkavimo 
sąlygomis: neturi šiuolaikinės gamybinės bazės, stokoja lėšų, technikos, o energetiniai ir kiti 
materialiniai ištekliai nuolat brangsta. Blogai panaudojama žemė: ji nepakankamai įdirbama, menkai 
tręšiami pasėliai - dėl to palyginti žemas žemės ūkio kultūrų derlingumas ir dideli gamybos kaštai. 

Praėjusiais metais, kaip ir anksčiau, didėjo ūkininkų ir kitų gyventojų naudojamos žemės dalis ir 
mažėjo bendrovių naudojamos žemės plotai. 1996 metais, palyginti su 1995 metais, ūkininkų ir kitų 
gyventojų ūkių dalis bendruose pasėlių plotuose padidėjo nuo 60 iki 71%, o bendrovių sumažėjo nuo 
34 iki 29%. 

Žemės reforma ne lėtėjo, kaip kartais teigiama, o vyko pakankamai nuosekliai. Tai įrodyti būtų galima 
skaičiais ir vienas iš jų būtų tas, kad jau daugiau negu trečdalis žemės ūkio paskirties žemės naudotojų 
turi nuosavybės į ją dokumentus. Formaliai ši žemė jau gali būti ir perkama, ir parduodama, tačiau 
akivaizdu, kad dėl daugelio priežasčių, tarp jų ir ekonominių, žemės rinka funkcionuoja silpnai, 
neperkama valstybinė žemė. Dėl šių priežasčių ūkininkų ūkiai nestambėja. 

Džiugu, kad įveikus nemažai sunkumų pagaliau įsigaliojo laisvosios prekybos sutartis tarp Baltijos 
valstybių dėl laisvosios prekybos žemės ūkio produktais. Mūsų gamintojams atsiveria platesnė rinka, 
o ir vartotojams - didesnis pasirinkimas įvairesnių, o kartais ir pigesnių, kaimyninėse valstybėse 
pagamintų produktų. 

Žemės ūkio politiką būtina formuoti taip, kad ji atitiktų ir gamintojų, ir vartotojų interesus, spartintų 
žemės reformą, sudarytų galimybes konkurentabiliems ūkiams formuotis, mažais kaštais sugebančiais 
gaminti kokybišką produkciją, paklausią užsienio rinkose. Labai svarbu nuodugniai išanalizuoti 
Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą galimus socialinius ir ekonominius padarinius bei priimti 
reikiamus sprendimus, kad žemės ūkio sektorius nesukeltų papildomų sunkumų sprendžiant šią 
prioritetinę užsienio politikos problemą. 
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Lietuvos transporto sektorius, atspindintis bendrą ekonominę ir socialinę šalies būklę, iš esmės 
tenkina vartotojų poreikius prekių ir keleivių tarptautiniams bei vidaus vežimams. Jūrų ir upių 
transporto, automobilių transporto šakų veikla pastaruoju metu stabilizuojasi ir net plečiasi. Tiesa, 
didelių nuostolių Lietuva, kaip tranzito šalis, patiria dėl netobulos sienos kirtimo ir muitų procedūros. 
Sienų kirtimo problemoms spręsti būtina sutelkti visų suinteresuotų žinybų jėgas. 

Pagrindiniam strateginiam Lietuvos transporto sektoriaus tikslui - integravimuisi į Baltijos jūros 
regiono ir Europos transporto tinklą bei transporto paslaugų rinką realizuoti - pradėtas esminis 
transporto šakų restruktūrizavimas. Labai svarbi šio restruktūrizavimo prielaida - teisinę bazę 
harmonizuoti su Europos Sąjungos atitinkamomis normomis, taikyti tarptautinėse konvencijose, 
Europos Sąjungos rezoliucijose ir direktyvose, kitų tarptautinių organizacijų dokumentuose, 
rekomendacijose ir susitarimuose įtvirtintus principus, reikalavimus bei standartus. 

Transporto įtaka valstybės ekonomikos raidai yra labai didelė, todėl iki šiol strateginiai transporto 
infrastruktūros objektai funkcionuoja valstybės nuosavybės pagrindu, o valstybinio kapitalo 
investicijos ir valstybės garantijos teikiamos užsienio kreditams. Lietuvos transporto integravimasis į 
Europos transporto tinklą bus spartesnis šiame sektoriuje padidinus privataus kapitalo dalį. 

Labai svarbu įvertinti ir tą faktą, jog dėl finansavimo problemų nepakankamai sparčiai vykstantis 
infrastruktūros integravimasis į ES transporto sistemą gali tapti rimta kliūtimi tranzito paslaugoms 
skatinti. Tranzitui prioritetą teikia kaimyninės šalys, todėl Vyriausybei nepakeitus investicijų politikos 
bus sunku konkuruoti šioje svarbioje mūsų šaliai rinkoje, ypač Rytų-Vakarų kryptimi per Klaipėdos 
uostą. 

Vis svarbesnę vietą šalies gyvenime užima privatus verslas. Darbuotojų skaičius šiame 
ekonomikos sektoriuje per pastaruosius metus smarkiai išaugo ir 1996 metais du trečdaliai darbuotojų 
jau dirbo privataus sektoriaus įmonėse. Per pastaruosius metus spartų privačių įmonių skaičiaus 
augimą lėmė greiti privatizacijos tempai ir nemažas gyventojų noras užsiimti savo verslu. Kartu 
didėjo ir šio verslo indėlis į šalies ekonomiką. 

Pagrindinės problemos, šiandien kamuojančios verslininkus, yra: netobula teisinė sistema ir dažnai 
keičiami įstatymai, mokesčių sistemos nestabilumas, apyvartinio kapitalo stoka, nepakankamas dalies 
verslininkų pasiruošimas, pigių kreditavimo šaltinių, skirtų verslui plėtoti, stygius, nepakankama 
verslo informacinė infrastruktūra ir valstybės įgaliotų institucijų veikla užtikrinant verslininkų interesų 
ir turto apsaugą. 

Susiformavusi gana stabili privataus verslo struktūra sparčiau galėtų plėstis, jeigu daugiau dėmesio 
būtų skiriama smulkiam ir vidutiniam verslui, kaip pasaulyje įsitvirtinusiai ir remiamai pagrindinei 
privataus verslo varomajai jėgai. Šiuo metu galiojantis Mažųjų įmonių įstatymas, iš pradžių skatinęs 
verslininkų aktyvumą, ekonominei situacijai pasikeitus, jau neužtikrina optimalių sąlygų spartesnei 
smulkaus verslo plėtrai, todėl buvusi Vyriausybė pateikė Seimui Smulkaus ir vidutinio verslo 
įstatymo projektą. 

Be kita ko, įstatymo projekte numatyta, kad smulkaus ir vidutinio verslo programai įgyvendinti gali 
būti steigiami fondai. Pagrindas tam turėtų būti Vyriausybės steigiamas Smulkaus ir vidutinio verslo 
skatinimo fondas. Jis dalyvautų rengiant ir įgyvendinant investicinius projektus, tarpininkautų teikiant 
paskolas ir paskolų garantijas smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. Dalis fondo lėšų galėtų būti 
panaudojama verslininkų kvalifikacijai kelti ir platesnei informacijai gauti. 

Artimiausiu metu Seimas turėtų priimti Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą, o Vyriausybė peržiūrėti 
ir papildyti smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimo Lietuvoje programos įgyvendinimo priemones ir, 
atsižvelgusi į pakitusias sąlygas, nustatyti verslo plėtojimo prioritetus, sukurti stabilią mokesčių 
sistemą, skatinančią verslą. 
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Šalies ekonomikos pagyvėjimas sudarė palankias sąlygas ir užsienio prekybai plėstis. Šiuo metu 
Lietuva yra užmezgusi ekonominius ir prekybinius ryšius su daugiau kaip 140 pasaulio valstybių. 
1996 metų 9 mėnesių bendra užsienio prekybos apyvarta sudarė 21,8 mlrd. litų. 

1996 metais ypač pastebimas eksporto didėjimas. Lietuvos pramonės įmonėse pagamintų prekių per 9 
mėnesius į užsienį buvo eksportuota už 22,8%. daugiau nei per tą patį 1995 metų laikotarpį. Tačiau 
užsienio prekybos neigiamas balansas per minėtą laikotarpį sudarė 2,8 mlrd. litų. 

Teigiamų pokyčių pastebima Lietuvos prekybos partnerių geografinėje struktūroje. Mūsų pramonės 
įmonės neatsisako prekybinių ryšių su Rusija bei kitomis Nepriklausomų Valstybių Sandraugos 
(NVS) šalimis, bet vis labiau persiorientuoja į Vakarų rinką. Užsienio prekyboje jau įsitvirtino 
pažangi tendencija, kai su Vakarų šalimis prekybos apyvarta sudaro daugiau kaip 60%. Visai neseniai 
ši proporcija buvo priešinga. 

Iš eksportuojamų prekių didžiausią dalį sudaro tekstilė ir jos dirbiniai - 15,5%, chemijos pramonės ir 
jai giminingų pramonės šakų produkcija - 11,4%, gyvi gyvuliai ir gyvulininkystės produkcija - 7,6%, 
gatavi maisto produktai - 6,4%. 

Didžiausia Lietuvos importo dalis yra energetiniai ištekliai - nafta, dujos, branduolinis ir kitoks kuras. 
Tokia didelė importuojamų mineralinių produktų (energetinių išteklių) dalis iš esmės ir lemia 
neigiamą mūsų užsienio prekybos balansą. Jį gerinti (o tai yra būtina!) galima nuosekliai didinant 
lietuviškų prekių eksportą į visus potencialiai galimus regionus - tiek į Vakarus, tiek ir į Rytus. Ir 
antra, kas savaime suprantama, neigiamą užsienio prekybos balansą panaikinti galima smarkiai 
sumažinus energetinių išteklių sunaudojimą. 

Pastaraisiais metais nemažai buvo įgyvendinta priemonių, skatinančių užsienio prekybą. Jau dabar 
Lietuva yra pasirašiusi laisvosios prekybos sutartis su Europos Sąjungos valstybėmis, Baltijos šalimis, 
Lenkija, kitomis Vidurio Europos laisvosios prekybos sutarties (CEFTA) bei Europos laisvosios 
prekybos asociacijos (EFTA) valstybėmis, taip pat su Ukraina. Netolimoje perspektyvoje šis sąrašas 
dar išsiplės, nors ir dabar mūsų prekių apyvarta su laisvosios prekybos statuso šalimis jau sudaro 
daugiau nei 50%. Su kitomis valstybėmis, tarp jų ir NVS, užsienio prekyba vyksta laikantis 
palankiausio prekybos režimo statuso. Be to, labai svarbu kuo skubiau pradėti įgyvendinti prekių ir 
paslaugų eksporto skatinimo programą, o Eksporto skatinimo agentūra gerokai turi suaktyvinti savo 
darbą, efektyviai naudoti eksporto rėmimo fondo lėšas. 

Formuodama mūsų užsienio prekybos ir muitų politiką, derindama ją su stojimo į Europos Sąjungą ir 
Pasaulinę prekybos organizaciją (PPO) reikalavimais, Vyriausybė negali pamiršti kito svarbaus šalies 
ekonomikos plėtojimo aspekto - visokeriopai remti ir ekonominėmis priemonėmis skatinti mūsų 
nacionalinius produkcijos gamintojus, rūpintis vietinės rinkos apsauga. Vietinės rinkos plėtojimui turi 
padėti ir vykstantis judėjimas "Pirkim prekę lietuvišką". 

Antrasis privatizavimo etapas atliekamas už pinigus, rinkos kainomis, vienodomis sąlygomis 
Lietuvos ir užsienio, fiziniams ir juridiniams asmenims. 

1997 m. sausio 1 d. buvo parduoti 47 objektai už 3,2 mln. litų. Rezultatai galėjo būti kur kas geresni, 
jeigu privatizuojamų objektų būtų buvę daugiau ir patrauklesnių. Į privatizuojamų objektų sąrašą buvo 
įtraukti 452 objektai, kurių privatizavimui pateikiamas valstybei priklausantis turtas sudarė vos 145,5 
mln. Lt. Tai rodo, kad įtraukti į sąrašą objektai, išskyrus keletą, smulkūs ir nepritrauks rimtų 
investuotojų. 

Maža to, ministerijos steigėjos privatizavimo programų sudarymui laiku pateikė tik pusę objektų, 
įtrauktų į privatizuojamų objektų sąrašą. Visiškai nepatenkinamai dirbo Pramonės ir prekybos 
ministerija, kuri iš 37 sąraše esančių objektų pateikė tik 4 programas, Ryšių ir informatikos ministerija 
iš 12, o Energetikos ministerija - iš 9 nepateikė nė vienos privatizavimo programos... Apie ką čia 
daugiau kalbėti?! 
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Šiuo metu jau paruoštas 1997 metais privatizuotinų objektų sąrašas. Tačiau ir toliau tęsiama 
tendencija, kai ministerijos steigėjos į sąrašą įtraukia objektus su nedidele privatizuojamo valstybinio 
įstatinio kapitalo dalimi. Tai rodo, kad apskritai privatizavimas vyksta gana vangiai. 

Vien Susisiekimo ministerija į 1997 metų privatizavimo sąrašą turėtų įtraukti tokius stambius 
objektus: AB "Vakarų laivų remontas", AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija", Laivų krovos AB 
"Klaipėdos smeltė", AB "Klaipėdos laivų remonto įmonė", AB "Lietuvos avialinijos", AB 
"Aviakompanija Lietuva". Tas pat pasakytina ir apie kitas ministerijas. 

Kita vertus, buvusioji Vyriausybė pateikė Seimui įstatymų "Dėl specialiosios paskirties bendrovių ir 
jų veiklos sričių" ir "Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei 
privatizuoti" pakeitimo projektus. Iš pirmajame įstatyme patvirtinto įmonių sąrašo buvo pasiūlyta 
išbraukti 5 įmones, o antrojo įstatymo sąrašą sumažinti per pusę ir jame liktų tik 117 įmonių. Jei 
naujasis Seimas greitai priimtų pakeitimus, tai atsirastų galimybių įtraukti į privatizavimą tokius 
stambius objektus, kuriais jau dabar domisi užsienio investuotojai. Tai specialiosios paskirties 
bendrovės "Lietuvos dujos", "Lietuvos geležinkeliai", "Panevėžio stiklas", valstybinė įmonė "Lietuvos 
telekomas" ir kitos. Seimo ir Vyriausybės sprendimai, tvirtinant 1997 metų privatizuotinų objektų 
sąrašą, turi būti ryžtingi. 

Antras ne mažiau svarbus veiksnys, lemiantis lėtą privatizavimą už pinigus, buvo per vėlai sukurtos 
privatizavimo institucijos ir privatizavimą reglamentuojantys poįstatyminiai teisės aktai. Po gana ilgos 
privatizavimo pertraukos, Vyriausybei pagaliau priėmus nutarimus dėl privatizavimo būdų ir 
pirmiesiems Lietuvoje turto vertintojams gavus kvalifikacinius pažymėjimus, atsirado galimybių 
realiai pradėti antrąjį privatizavimo etapą Lietuvoje. 

Tačiau vien to nepakanka. Vyriausybė turi išjudinti privatizavimo procesą: griežtai įvertinti 
ministerijų steigėjų atliktą darbą, įpareigoti jas kartu su Privatizavimo agentūra skubiai pradėti ruošti 
ir tvirtinti Vyriausybėje strategines privatizavimo programas stambiems energetikos, susisiekimo ir 
ryšių objektams, numatyti nuoseklius privatizavimo veiksmus, terminus ir privatizavimo laipsnį. 

Privatizavimo agentūra privalo užimti aktyvesnę poziciją, nes neužtenka vien perrašinėti steigėjų 
siūlymus, reikia ir pačiai turėti savo nuomonę ir aktyviai ją ginti. Jeigu nepakanka tam teisių - tai 
suteikime jas! 

Geriausiai ūkio būklės perspektyvas apibūdina investicinių procesų tendencijos. Paprastai 
investicinių procesų aktyvėjimas garantuoja ekonomikos pagyvėjimą ateityje, o jų sulėtėjimas veda 
prie stagnacijos ir net ekonominio nuosmukio. Lietuvos ūkyje vykstančiame investiciniame procese 
pastebima ir pozityvių reiškinių, ir esminių darbo trūkumų, stabdančių ūkio restruktūrizavimą, o tuo 
pačiu ir ekonominę bei socialinę pažangą. 

Kaip rodo valstybių, transformuojančių komandinės ekonomikos ūkį į rinkos sąlygas, praktika, 
geriausių rezultatų pasiekta ten, kur sudaromos palankios sąlygos užsienio investicijoms pritraukti. 
Taip sparčiau galima atnaujinti gamybinį potencialą bei didinti jo manevringumą, operatyviau 
reaguoti į rinkos pokyčius. Šioje srityje yra pasiekta tam tikrų rezultatų. Iki 1997 metų Lietuvoje 
įregistruota daugiau kaip 5300 įmonių, į kurias investuota užsienio kapitalo. Užsienio kapitalo dalis 
šių įmonių įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 400 mln. JAV dolerių, arba 58%. Į Lietuvos ūkį 
kapitalo yra investavę 96 pasaulio valstybių investuotojai. Europos Sąjungos šalys yra investavusios 
56% viso investuoto kapitalo. Iš atskirų valstybių daugiausia kapitalo yra investavę JAV, Didžiosios 
Britanijos ir Vokietijos investuotojai. 

Tarp pagrindinių užsienio investuotojų į Lietuvos ūkį yra visame pasaulyje žinomos firmos ir 
korporacijos: "Siemens", "Philip Morris", "Motorola", "Coca Cola", "Calner Decken" ir kitos. Jų 
veikla yra plati ir atspindinti Lietuvos pramonės struktūros galimybes (maisto perdirbimas, 
elektronika, medienos apdorojimas, tekstilė). 
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Viena iš netradicinių tiek užsienio, tiek ir vietos investicijų pritraukimo į šalį formų yra laisvųjų 
ekonominių zonų kūrimas. Įstatymais numatyta įkurti tris laisvąsias ekonomines zonas - Šiauliuose, 
Klaipėdoje ir Kaune. Tai miestai, esantys prie perspektyvių tarptautinių transporto magistralių, 
turintys išvystytą infrastruktūrą, pakankamų energetinių pajėgumų bei aukštos kvalifikacijos darbo 
jėgos išteklių. Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje - tai dar vienas žingsnis plėtojant tranzitą 
aptarnaujančią infrastruktūrą. 

Diskusijos tęsėsi gana ilgai, tačiau priėmus minėtų zonų įstatymus bei parengus laisvųjų ekonominių 
zonų kūrimo šalyje reglamentuojančius dokumentus prasidėjo esminis darbas. Dėl Šiaulių ir 
Klaipėdos laisvųjų ekonominių zonų paskelbti tarptautiniai konkursai geriausiems zonų verslo 
planams ir zonų statutams bei steigėjų grupėms parinkti. Netrukus Šiaulių ir Klaipėdos ekonominės 
zonos turės savo šeimininkus. Nuo šių zonų steigėjų, kuriuos patvirtins Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė, sumanumo bei sėkmingos veiklos priklausys ir Lietuvos, kaip tranzitui palankios šalies, 
įvaizdis. Mūsų kaimyninės valstybės taip pat aktyviai steigia įvairių formų laisvąsias ekonomines 
zonas, todėl delsti negalima. Vyriausybė turi skubinti įvykius šioje srityje ir pasirūpinti, kad kuo 
greičiau šios zonos pradėtų funkcionuoti. 

Gana svarbus investicijų finansavimo šaltinis yra užsienio paskolos, gaunamos iš tarptautinių 
finansinių organizacijų bei užsienio komercinių bankų. 1997 metų sausio 1 d. Lietuvai sutartimis 
suteikta 1977,8 mln. JAV dolerių užsienio paskolų, gauta 1295,3 mln. JAV dolerių. Iš jų 1996 metais 
gauta 405,6 mln. JAV dolerių. Iš visų gautų paskolų beveik pusė nukreipta investiciniams projektams 
finansuoti. Ekonominiam gyvenimui ėmus tekėti normaliu ritmu į investicinį procesą turėtų būti 
nukreipiama ne mažiau kaip 2/3 gaunamų užsienio paskolų. 

Beveik 17% užsienio paskolų jau grąžinta tarptautinėms finansinėms organizacijoms ir užsienio 
bankams, taigi dabar užsienio skola sudaro 1075,9 mln. JAV dolerių, arba 14,6% bendrojo vidaus 
produkto. Skola, tenkanti vienam gyventojui, sudaro 265 JAV dolerius. Palyginimui: Latvijoje - 180 
JAV dolerių, Estijoje - 289, Lenkijoje - 1400, Čekijoje - 1700, Vengrijoje - 2700 JAV dolerių. 
Užsienio paskolos daugiausia panaudotos energetikos problemoms spręsti, transporto bei 
aplinkosaugos objektams statyti, ryšių ir informatikos sistemoms pertvarkyti. Tai Klaipėdos naftos 
terminalas, magistraliniai dujotiekio tinklai, geležinkelių transportas, Klaipėdos uostas, automagistralė 
"Via Baltica", vandens valymo įrenginių statyba, autobusų, troleibusų pirkimas ir kt. Džiugu, kad jau 
sulaukiama ir pirmųjų rezultatų įgyvendinus investicinius projektus, finansuojamus užsienio 
paskolomis. Ypač norėčiau padėkoti Danijos Vyriausybei, kurios pagalbos dėka 1996 metais pradėjo 
veikti Vilniaus biologinio valymo įrenginiai, atiduoti eksploatuoti Raseinių ir Kelmės valymo 
įrenginiai. Užsienio paskolų dėka techniškai pertvarkytas Panevėžio stiklo fabrikas. 

Viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių plačiau panaudoti užsienio paskolas, yra per mažas Lietuvos 
komercinių bankų kapitalas. Dėl šios priežasties komerciniai bankai negali prisiimti papildomos 
rizikos ir aptarnauti investicinių projektų įgyvendinimo. Reikia pasakyti, kad atsiradusios komercinių 
bankų problemos gerokai sumažino tolesnio užsienio paskolų panaudojimo galimybes. Pavyzdžiui, 
Lietuvos bankas jau yra numatęs gauti ir teikti komerciniams bankams sindikuotas paskolas 
stambiems projektams finansuoti, bet dėl komercinių bankų nepatikimumo ši forma dar 
neįgyvendinama. 

Užsienio paskolų panaudojimo analizė rodo, kad iki šiol vis dar nepakankamai jų nukreipiama 
pramonės įmonėms atgaivinti ir restruktūrizuoti. Tam yra priežasčių. Viena iš jų - bloga daugumos 
pramonės įmonių finansinė būklė (skolos ir nuostoliai). Pasaulinėje praktikoje investicinės paskolos 
teikiamos tik neprasiskolinusioms ir pelningoms įmonėms, nes nestabilūs finansiniai rezultatai yra 
vienas iš didžiausių rizikos veiksnių bet kokiam projektui įgyvendinti. 

Šiandien jau niekam nekelia abejonių, kad makroekonominių rodiklių prognozavimas glaudžiai 
susijęs su investiciniu procesu. Bendrojo vidaus produkto augimo tempai turi būti prognozuojami tik 
gerai žinant finansines investavimo galimybes gamybiniam potencialui stiprinti. Visos mūsų ūkio 
plėtros prognozės, matyt, turėtų būti pradedamos rengti tik nuodugniai išsiaiškinus visus realius ūkio 
plėtros finansavimo šaltinius: valstybės biudžeto galimybes, nuosavas įmonių lėšas, tiesiogines 
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užsienio investicijas bei skolintą užsienio kapitalą. Tik taip bus įmanoma realiau prognozuoti ūkio 
plėtrą ir sparčiai jį restruktūrizuoti. 

Visame pasaulyje suprantama, jog bankų sistema, jos stabilumas ir efektyvi veikla yra tokie 
svarbūs visuomenei, kad net sutrikus tik kai kuriems šios sistemos elementams galima sulaukti labai 
skaudžių socialinių padarinių. Deja, Lietuvoje bankininkystės problemų skaudžius padarinius jau 
pajuto nemaža dalis gyventojų ir ūkio subjektų. 

Finansų sistemos nestabilumo šaknys slypi makroekonominėje terpėje. Kai Lietuvoje kūrėsi dauguma 
komercinių bankų, šalį buvo apėmusi didelė infliacija, todėl paskolos buvo teikiamos už dideles 
palūkanas. Transformuojantis ūkiui ir sumažėjus infliacijai, nemažai verslininkų patyrė bankrotą, o 
tai, žinoma, turėjo įtakos ir bankų veiklai. Neigiamos įtakos bankų teikiamų paskolų kokybei turėjo ir 
tai, kad nebuvo informacijos apie įmonių finansinę būklę arba ji buvo nepatikima. 

Ne paslaptis, kad besikuriančių bankų stambiais akcininkais tapo įvairūs ūkio subjektai, tikėjęsi 
pasinaudoti bankais kaip pigiais finansinių lėšų šaltiniais. Šių stambių akcininkų atstovai buvo 
renkami į tarybas ir valdybas ir per šiuos organus įgyvendino savo tikslus. Gana dažnai kreditai su 
lengvatiniais procentais ir be rimto apdraudimo buvo išduodami minėtiems asmenims. 

Rinkos ekonomikoje nėra ir negali būti tokios demokratijos, kad banką galėtų įsteigti kiekvienas to 
panorėjęs. Prieš suteikiant bankinę licenciją, būtinas nuodugnus steigiamo banko verslo plano, 
kapitalo kilmės, steigėjų kvalifikacijos ir reputacijos tyrimas bei įvertinimas. Tai turėtų atlikti banko 
licenciją išduodanti institucija. Šiandien gi galima būtų konstatuoti, kad Lietuvoje bankų steigimas 
buvo per daug liberalus, o Lietuvos bankas netinkamai atliko vieną iš savo pagrindinių funkcijų - 
komercinių bankų registravimą ir jų veiklos priežiūrą. 

Labai didelės įtakos bankų sistemos būklei turėjo dviejų stambių bankų - AB "Lietuvos akcinio 
inovacinio" ir AB "Litimpeks" banko - operacijų sustabdymas 1995 metų pabaigoje. Tai smarkiai 
sutrikdė šalies finansų rinką ir sukėlė masinę indėlių atsiėmimo bangą iš visų komercinių bankų. Buvo 
imtasi skubių priemonių: priimti specialūs įstatymai, pakeista Lietuvos banko valdyba ir jos 
pirmininkas, sudarytos Vyriausybės, Lietuvos banko ir Seimo darbo grupės šiam procesui ištirti. Deja, 
norimų rezultatų nesulaukėme. 

Kadangi į bankinės sistemos sutrikimus jautriausiai reaguoja gyventojai, tai jų indėlių likučių kitimas 
bankuose galėtų būti vertinamas kaip pasitikėjimo bankine sistema barometras. Nuo 1996 metų 
pradžios per tris mėnesius gyventojų indėlių veikiančių bankų sistemoje sumažėjo 17%. Padėtis 
stabilizavosi tik 1996 metų balandžio mėnesį, ir nuo rugpjūčio mėnesio gyventojų indėliai pamažu 
ėmė grįžti į bankus. 

Bankų veiklos analizė rodo, kad padėtis bankininkystėje pamažu stabilizuojasi, dauguma finansinių 
rodiklių gerėja. Bankų disponuojamas turtas per metus išaugo daugiau kaip 24%, o bendra indėlių 
suma - 16,1%. 

Tačiau rezultatai galėjo būti kur kas geresni, jeigu sutelkčiau būtų dirbusios visos valdžios struktūros, 
jeigu svarbūs sprendimai nebūtų priimami pavėluotai. To pavyzdys - Turto banko steigimas, užsitęsęs 
ištisus metus. Taigi susigriebta per vėlai, kai problemos šalies bankinėje sistemoje įsisiautėjo, kai 
destabilizavosi Lietuvos ekonomika, skausmingai nukentėjo žmonės. 

Praėjusių metų pradžioje buvo priimtas Gyventojų indėlių draudimo įstatymas, kuris numato 
gyventojų indėlių iki 5000 litų draudimą. Pagal Lietuvos galimybes, ši suma, taip pat draudimo bazė 
po truputį turėtų artėti prie Europos Sąjungos reikalavimų. Deja, tenka pripažinti, kad šis įstatymas 
kol kas realiai neveikia, labai lėtai vyksta indėlių draudimo fondo kūrimas. 

Ir toliau šalies bankų sistemoje dar lieka nemažai problemų, kurių efektyvus sprendimas yra būtinas 
bankų sistemos patikimumui ir stabilumui užtikrinti. Visų pirma, kaip minėjau, tebėra aktuali kapitalo 
didinimo problema. Pagal įregistruotą akcinį kapitalą šiuo metu Lietuvoje daugiausia yra tokių bankų, 
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kurių akcinis kapitalas sudaro 20-30 mln. litų. Atitinkamai pagal aktyvus vyrauja bankai, kurių turtą 
sudaro 200-500 mln. litų. Tai rodo, kad mūsų bankai dar pernelyg maži, lyginant su užsienio šalių 
standartais. 

Kita svarbi komercinių bankų ir Lietuvos banko užduotis yra paskolų rizikos valdymas. Šioje srityje 
nemažai pasiekė patys bankai, sustiprinę vidines kontrolės tarnybas, suteikę daugiau teisių vidiniam 
auditui, sugriežtinę paskolų išdavimo reikalavimus. Komerciniams bankams paskolų gavėjo 
patikimumo vertinimą palengvina mano iniciatyva pagaliau pradėjusi veikti paskolų rizikos duomenų 
bazė. Joje kaupiama informacija apie visus bankų skolininkus. Ši bazė bankams suteikia galimybių 
pasinaudoti informacija apie konkretaus ūkio subjekto įsiskolinimą kitiems bankams, jo negrąžintas 
paskolas. 

Vyriausybei, Lietuvos bankui išlieka svarbus uždavinys civilizuotai, profesionaliai ir šiuolaikiniais 
metodais išspręsti bankinės sistemos ir indėlininkų problemą. Turi būti parengta patikima finansinė 
programa, kad ateityje būtų užkirstas kelias dideliems finansiniams nuostoliams ir krizėms.

 III. SOCIALINĖS PROBLEMOS

1996 metais Lietuvoje, kaip ir 1995-aisiais, sparčiai buvo didinami mėnesiniai atlyginimai ir 
minimalūs valandiniai atlygiai. Minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) per metus nuo 180 Lt 
padidintas iki 300 Lt, t.y. net 67 %. Tai gerokai viršijo infliaciją ir vidutinio darbo užmokesčio 
augimą. 

Pastarųjų metų šalies darbo užmokesčio ir kainų augimo dinamika, palyginus su kaimyninėmis 
šalimis Latvija ir Estija, įgauna teigiamų poslinkių. Pritaikius Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (OECD) apskaičiuotą perkamosios galios pariteto indeksą, paaiškėja, kad 
vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje buvo didžiausias - 520 JAV dol., Latvijoje - 468 ir Estijoje - 429 
JAV doleriai. Šiame kontekste norėčiau dar kartą priminti, kad 1996 metais infliacija Lietuvoje buvo 
tokia pat kaip ir Latvijoje, bet mažesnė nei Estijoje. 

Tačiau 1996 metais nebuvo išspręstas įvairių ūkio sektorių darbo užmokesčio diferenciacijos 
klausimas. Nuo biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimų vidurkio atsilieka švietimo, sveikatos 
apsaugos, socialinių darbuotojų atlyginimai. 

Praėjusiais metais buvo priimtas Valstybės ir Vyriausybės vadovų, Seimo narių, Valstybės ir 
savivaldybių įstaigų bei organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo pagrindų įstatymas, kuriam 
įsigaliojus bus panaikinta atlyginimų disproporcija, suvienodinti atlyginimai asmenų, dirbančių tą patį 
darbą, tik skirtingose žinybose. 

Išlieka aktualios ir skaudžios pensininkų - didelės visuomenės dalies - gyvenimo problemos. 

Pensininkų šalyje nuolat daugėja. Ypač sparčiai daugėja našlių ir našlaičių, gaunančių pensijas, - 
praėjusiais metais jų padaugėjo net 4,4 karto. Invalidumo pensijas gaunančiųjų skaičius padidėjo 5,3 
%, apskritai pensininkų - 2,7 %. Taigi dirbančiųjų ir mokančių mokesčius skaičius vis mažėja, o 
pensininkų - didėja. Tai, žinoma, yra nepalankus rodiklis pensininkams. 

1996 metais valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo biudžetuose socialinei 
apsaugai buvo skirta 13,7 % BVP ir tai sudarė 4042,2 mln. Lt. Nors tai net 1 procentiniu punktu 
viršijo 1995 metų socialinėms reikmėms skirtą BVP dalį, tačiau skirtų lėšų nepakako opiausioms 
problemoms išspręsti. 

Vidutinė senatvės pensija per metus išaugo nuo 168 iki 213 Lt, ir nors ji didėjo sparčiau už infliaciją, 
pensininkai tebegyvena nelengvai. Ypač pensininkų padėtį apsunkino praėjusių metų pradžioje 
sutrikęs pensijų mokėjimas. Tai buvo ne tik bankų krizės, bet ir darbdavių, ir pačių darbuotojų 
vengimo mokėti socialinio draudimo įmokas padariniai. 
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Todėl buvo priimti atitinkamų įstatymų - Darbo sutarties, Baudžiamojo kodekso - pakeitimai, 
sugriežtinantys darbdavių atsakomybę už nelegalius darbuotojus, o už vengimą mokėti socialinio 
draudimo įmokas įvesta bausmė numatant netgi laisvės atėmimą. 

Dar 1996 metų sausio mėnesį Seimui pateikiau svarstyti Valstybinio socialinio draudimo pensijų 
įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriuo siūliau padidinti pensijas žmonėms, ilgą 
laiką dirbusiems mažai apmokamą darbą, taip pat leisti mokėti slaugos priedą dirbantiems I grupės 
invalidams. Deja, įstatymo projektas tebeguli Seime ir todėl dabartinį Seimą norėčiau paraginti jį 
svarstyti ir priimti artimiausiu metu. 

Neatidėliojant reikia apsispręsti ir dėl našlių pensijų. Šiuo metu nesustabdomu srautu plūsta laiškai 
našlių, neturinčių teisės gauti pensijas už mirusį sutuoktinį, kai šis mirė iki įstatymo įsigaliojimo. 

Esu tvirtai įsitikinęs, kad lėšų šioms pensijoms atsirastų, jeigu ūkio subjektai sąžiningai mokėtų 
mokesčius, o valstybinės institucijos reikiamai tai kontroliuotų. 

Ypač aktualus yra darbdavių ir darbuotojų santykių teisinis sureguliavimas, darbuotojų saugaus 
darbo bei darbdavių įsipareigojimų valstybei ir socialiniam draudimui vykdymas. Tai glaudžiai 
tarpusavyje susijusios problemos. Praėjusiais metais šiais klausimais buvau surengęs keletą svarbių 
pasitarimų. Valstybinių institucijų vadovams buvo duoti konkretūs pavedimai. Padaryta pakeitimų 
darbo santykius reguliuojančiuose įstatymuose. Sugriežtinta darbdavių atsakomybė įdarbinant 
darbuotojus be sutarčių ir pan. Tačiau padėtis vis dar nepatenkinama. Darbuotojai nėra saugūs 
socialiai, nepakankamai jų interesus gina ir profsąjungos. 

Kaip pavyzdį galima prisiminti AB "Mažeikių baldai" bankroto atvejį, kai darbuotojai dėl neišmokėtų 
atlyginimų griebėsi net badavimo akcijos. 

1995 metais sparčiai didėjęs bedarbių skaičius praėjusiais metais ėmė mažėti ir metų pabaigoje 
sudarė 109,4 tūkst. žmonių, t.y. per metus sumažėjo 14%. Nedarbo lygis sumažėjo nuo 7,3% 1995 
metais iki 6,2% 1996 metais. Šių teigiamų poslinkių sulaukėme ne tik dėl pozityvių šalies ekonominio 
gyvenimo permainų, bet ir Seimui padarius pataisų Gyventojų užimtumo įstatyme, kuris buvo 
papildytas ir pavadintas Bedarbių rėmimo įstatymu. Daugiau galimybių sudaryta bedarbių 
profesiniam pasirengimui, jų darbinei motyvacijai skatinti, taip pat darbdaviams, kuriantiems naujas 
darbo vietas. Šiuo įstatymu nustatyta, kad bedarbio pašalpos dydis priklauso nuo jo darbo stažo. 

Ypač daug dėmesio skiriama efektyviai neįgalių žmonių reabilitacijos sistemai kurti. 1996 metai 
Lietuvoje buvo paskelbti Invalidų metais. Vyriausybė patvirtino Invalidų metų programą bei 
priemonių planą jai įgyvendinti ir tam skyrė lėšų. Analogiškas Invalidų metams skirtas programas 
vykdė ir miestų bei rajonų savivaldybės. 

Daugiau dėmesio turėtume skirti socialinės globos įstaigoms, kuriose gyvena seni žmonės bei 
žmonės su fizine ar psichine negalia. Jose gyvena negalintys pasirūpinti savimi Lietuvos gyventojai, 
todėl jiems reikia sudaryti gyvenimo sąlygas, panašias į gyvenimo šeimose. 

Viena iš socialinių paslaugų pagrindinių krypčių yra toliau steigti nedideles globos įstaigas, atskirus 
gyvenamuosius namus arba turimas patalpas pritaikyti vienišiems seniems ar neįgaliems žmonėms. 
Reikia kurti darbo centrus, kuriuose neįgaliems žmonėms būtų sudarytos sąlygos dirbti. 

Ypatingo valstybės ir visuomenės dėmesio reikalauja likusių be globos vaikų likimas. Tokių vaikų 
sparčiai daugėja ir, deja, tik nedidelė jų dalis yra visiški našlaičiai. Paprastai tai yra vaikai, kurių tėvai 
dėl įvairių priežasčių visiškai jų neprižiūri: atimtos tėvystės teisės, atlieka bausmę įkalinimo įstaigose, 
girtauja ir pan. 

Dauguma netekusių globos vaikų auginami valstybiniuose vaikų namuose, tačiau pastaruoju metu vis 
labiau plinta šeimyniniai vaikų globos namai - vadinamosios šeimynos. 
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Vienas iš pirmųjų vaikų integracijos į šeimą etapų - šeimynų kūrimas ir jų veiklos plėtojimas. Vaiko 
teisių apsaugos pagrindų įstatyme, priimtame 1996 metais, numatyta, kad valstybė ir vietos savivaldos 
institucijos sudaro vienodas materialines sąlygas vaikui valstybinėje ir šeimyninio tipo globos 
aplinkoje. Šeimynose vaikus sieja šeimos ryšiai, nenutrūkstantys vaikui sulaukus ir pilnametystės. 
Taip vaikams užtikrinama ateitis. 

Didžiausia kliūtis šeimyninei globos formai plėtoti yra materialinės bazės menkumas. Vaikui 
valstybinėje globos įstaigoje valstybė skiria apie 1000, o šeimoje - tik 150 Lt per mėnesį. Kita kliūtis, 
neleidžianti jiems laisvai egzistuoti - savivaldybių nenoras šeimynas kurti ir jomis rūpintis. Tai 
motyvuojama finansiniais sunkumais. Be to, palaikoma dalies visuomenės nuomonė, kad vaikai 
priimami į šeimas daugiausia siekiant pasipelnyti. 

Praėjusių metų pabaigoje aplankiau dvi tokias šeimynas - Panevėžio ir Šiaulių rajonuose. Savo akimis 
pamačiau, kiek daug šeimynos gyvenimas priklauso nuo savivaldybės pareigūnų. Panevėžio rajono 
savivaldybė geranoriškai sprendžia šeimynos problemas. Ir visiška priešingybė - Šiaulių rajono 
savivaldybė, ilgai neregistravusi šeimynos, nepervedusi Vyriausybės skirtų šeimynai pinigų ir pan. 

Sprendžiant šias problemas būtina: numatyti lėšų savivaldybių biudžetuose šeimynoms steigti ir joms 
finansuoti; sudaryti rezervinį šeimynų rėmimo fondą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje; 
peržiūrėti ir atnaujinti šeimynų nuostatus; orientuoti teritorinį vaiko teisių apsaugos tarnybų darbą 
socialine kryptimi; teikti neprocentinius kreditus šeimynoms ir taip sudaryti sąlygas kurti jų ateitį. 

Įgyvendinant Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą yra parengti įstatymų dėl Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų, Baudžiamojo, Baudžiamojo proceso bei Pataisos darbų kodeksų 
atitinkamų straipsnių pakeitimai ir papildymai, taip pat Santuokos ir šeimos, Civilinio, Civilinio 
proceso kodeksų ir Notariato įstatymo pakeitimų bei papildymų projektai, kuriais siekiama gerinti 
vaikų socialinių bei turtinių teisių apsaugą. Projektai pateikti Seimui, tik reikėtų paspartinti jų 
priėmimą. 

Praėjusių metų valstybės biudžete nebuvo numatyta lėšų nemokamam vaikų maitinimui mokyklose, o 
savivaldybių biudžetų šiam tikslui skiriamos lėšos buvo nepakankamos. Įvertinus susidariusią padėtį, 
kai asocialiose šeimose pašalpos, skirtos vaikams, nepasiekia vaikų, 1997 metais valstybės biudžete 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai papildomai buvo skirta 40 mln. Lt skurstančių šeimų vaikų 
maitinimui mokyklose. 

Artimiausiu metu turime parengti iš esmės naują Vaikų globos įstatymą. Kol jis bus parengtas ir 
priimtas, skubos tvarka būtina spręsti neatidėliotinus, laikinus vaikų globos klausimus - padaryti 
atitinkamas pataisas dabar galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose. 

Negalima pamiršti jaunų šeimų gyvenimo sąlygų. Atlikti sociologiniai tyrimai dar kartą parodė, kad 
būtent jaunos šeimos dažniausiai patiria materialinių nepriteklių. Ypač sunku joms įsigyti nuosavą 
būstą. Vyriausybė daugiau dėmesio turėtų skirti paruošiant jaunų šeimų lengvatinio kreditavimo būsto 
įsigijimui programą. 

Suprantama, kad šalyje vykstantys politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai, kaip ir visame 
pasaulyje, veikia ir žmonių sveikatos priežiūros lygį. 

Antri metai šalyje miršta mažiau žmonių, ir tai leidžia prognozuoti, kad gyventojų mirtingumas 
stabilizuojasi. Akivaizdi yra kūdikių mirtingumo mažėjimo tendencija, vis mažiau miršta ir gimdyvių. 
Vyriausybė privalo parengti šalies demografinės politikos programą ir ją pateikti Seimui. 

Tačiau gyventojų skaičius šalyje nuolat mažėja, ir pagrindinė to mažėjimo priežastis - mažėjantis 
gimstamumas. 1996 metais gimė 39 169 naujagimių, t.y. 2011 mažiau nei per 1995 metus. 

Daug daroma vaikų invalidumo profilaktikai - progresuoja chirurginė vaikų ortopedija, taikomi nauji 
gydymo ir reabilitacijos metodai. Tačiau vyresnių vaikų sveikatos rodikliai negerėja - daugėja 
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virškinimo sistemos ligų, nemažėja traumatizmas. Vaikų iki 15 metų amžiaus grupėje dažniausios 
mirties priežastys - traumos ir apsinuodijimai. 

Akivaizdu, kad minėtoms vaikų ligoms didžiulės įtakos turi socialinė aplinka: viena, tai bloga vaikų 
priežiūra šeimose, ir antra - higienos normų ignoravimas ugdymo įstaigose. Nerimą kelia ne tik 
moksleivių, bet ir studentų sveikatos priežiūra. Besimokantį jaunimą, atrodo, užmiršo ir Valstybinė 
visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba, ir "Sodra". Studentai dar neturi socialinių garantijų, 
nesirūpinama jų poilsiu ir gydymu. 

Vyriausybė stengėsi neišleisti iš akių sveikatos ugdymo, ligų profilaktikos, pačios sveikatos priežiūros 
prieinamumo ir tęstinumo problemų. Buvo decentralizuojamas valdymas, gerinama teisinė ir 
ekonominė sveikatos priežiūros įstaigų veikla. Nors lėtokai, bet buvo stengiamasi pertvarkyti pirminę 
sveikatos priežiūrą, įteisinti bendrosios praktikos gydytojo instituciją. 

Tačiau per mažai dėmesio skirta visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos reikalams. Tik 1996 metų 
pabaigoje buvo įsteigta Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba bei Valstybinė higienos 
inspekcija. Blogai, kad šiuo metu visuomenės sveikatos priežiūros reforma yra sustabdyta. 

1996 metais daug pasiekta kuriant sveikatos sistemos teisinius pagrindus. Buvo priimti Pacientų teisių 
ir žalos sveikatai atlyginimo, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos draudimo, Gydytojo praktikos, 
Stomatologinės priežiūros (pagalbos), Užkrečiamųjų ligų kontrolės ir profilaktikos, Ekonominių 
sankcijų už visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų pažeidimus taikymo, Kraujo donorystės, 
Audinių ir organų donorystės ir transplantacijos bei kiti įstatymai. Žinoma, Seimo priimtų sveikatos 
sistemos įstatymų skaičius nelemia reformos eigos, jeigu laiku neparengiami ir poįstatyminiai aktai. 
Gaila, kad taip atsitiko su Sveikatos draudimo įstatymu. 

Tačiau pažanga priklauso ir nuo žmonių, šiuo atveju - nuo medicinos darbuotojų profesinio ir 
pilietinio pareigingumo. Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai patys turėtų aktyviau dalyvauti 
pertvarkoje, būti geresni tarpininkai tarp ministerijos, medikų ir visuomenės. Piliečiai taip pat turi 
prisiimti dalį atsakomybės už savo sveikatą ir remti sveikatos sistemos reformas. 

Plačiau reikia aiškinti ir naująją gydymo finansavimo tvarką per kuriamas ligonių kasas. Tai aktyviau 
privalo daryti valstybinės ir teritorinių ligonių kasų vadovai. Valstybinė ligonių kasa turi garantuoti 
draudžiamųjų piliečių sveikatos priežiūros paslaugų kainų kompensavimą iš privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto per teritorines ligonių kasas. Sveikatos apsaugos tarnybų finansavimą turi 
reguliuoti Vyriausybė. 

Noriu atkreipti dėmesį į dar keletą problemų. 

1996 m. kovo 28 d. buvo priimtas Stomatologinės priežiūros (pagalbos) įstatymas, kuris 
reglamentuoja stomatologinės priežiūros teikimo tvarką, stomatologų teises ir pareigas. Tai išties 
svarbi, visiems šalies gyventojams aktuali sritis, kadangi ėduoniu (kariesu) šalyje serga 95-98 % 
gyventojų. Kol kas vis dar nėra realios stomatologinės profilaktikos, gydymo kokybė valstybinėse 
asmens sveikatos priežiūros įstaigose suprastėjusi. Deja, tenka pasakyti, valstybinėse poliklinikose 
daugumos stomatologinių skyrių padėtis yra apverktina. Dėl medikamentų stygiaus, mažų atlyginimų 
gydytojai stomatologai išeina iš valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų. Ypač susirūpinimą kelia 
vaikų stomatologinė priežiūra. Tiesa, jau parengta vaikų dantų ėduonies (karieso) profilaktikos 
programa, tačiau ji labai menkai finansuojama. 

Lietuvoje aktualus tebėra slaugos įstaigų kūrimas. Mažos ligoninės yra neperspektyvios. Kai kurie 
miestų ligoninių skyriai nepritaikyti teikti intensyvios medicinos paslaugų, todėl greičiau turėtų būti 
paversti palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėmis arba skyriais. 

Sveikintina, kad Lietuvoje susikūrė slaugos specialistų organizacija, kuri suvienijo medicinos seseris, 
felčerius, akušeres ir kitus su slauga susijusius darbuotojus. Šiuo metu Sveikatos apsaugos 
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ministerijos sistemoje yra apie 600 palaikomojo gydymo bei slaugos lovų ir planuojama šį skaičių 
padidinti iki 2500. 

Apskritai lovų skaičius ligoninėse vis dar yra per didelis. Dabar 10-čiai tūkstančių gyventojų tenka 
107 lovos, iš kurių panaudojama tik 70-75 %. Per pastaruosius penkerius metus lovų ligoninėse 
sumažinta vos 10 %. Dabar vidutinė lovadienio kaina bendrojo profilio miesto ligoninėse yra 61 Lt. Ją 
reikia didinti, kad trumpinant gydymo ligoninėje laiką būtų galima gerinti bei intensyvinti gydymą. 

Kai kurios medicinos paslaugos iš ligoninių turės būti perduotos bendrosios praktikos gydytojams, 
kurių skaičius, žinoma, didės. 

1996 metais buvo įsteigta Valstybinė sveikatos reikalų komisija bei Valstybinė alkoholio ir tabako 
kontrolės tarnyba. Sudaryta Privalomojo sveikatos draudimo taryba. Vis dar delsiama įsteigti 
Nacionalinę sveikatos tarybą. 

Darbą pradėjo Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Atkurta 
Farmacijos įmonių inspekcija, kuri kontroliuoja farmacijos įmonių, vaistų tiekimo įmonių ir vaistinių 
farmacinę veiklą, daug dėmesio skiria vaistų kokybės kontrolei, stebi, kad nesutriktų žmonių 
aprūpinimas vaistais. 

1996 metais vaistų kainos vis kilo - per pirmąjį pusmetį 6,5 %. Importuojami vaistai brangūs, o šalies 
farmacijos pramonės klausimai niekaip nesulaukia Vyriausybės dėmesio. Juk šios pramonės 
plėtojimas - vienas pagrindinių būdų, leidžiančių spręsti šalies gyventojų aprūpinimą pigiais ir gerais 
vaistais. 

Kuo greičiau reikia paruošti ir naują išlaidų vaistams kompensavimo tvarką. 

1996 metais stigo dėmesio sveikatos priežiūros kokybei gerinti, ambulatoriniam gydymui skirtų vaistų 
kompensavimo tvarkai įvesti bei sveikatos priežiūros įstaigoms pertvarkyti. Dabar, kai ruošiamasi 
įgyvendinti Sveikatos draudimo įstatymą, reikia paspartinti sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimą. 

Nors sveikatos priežiūros srityje ir yra teigiamų poslinkių, tačiau dar laukia daug darbo. Problemų 
iškyla ir rengiant bei perkvalifikuojant medicinos darbuotojus, ir stiprinant sveikatos priežiūrą 
savivaldybių bei apskričių lygiu, ir pertvarkant sveikatos priežiūros tarnybas, ir koordinuojant 
medicinos mokslą bei jį plėtojant, pagaliau įgyvendinant jau galiojančius sveikatos priežiūros 
įstatymus. 

 IV. TEISĖTVARKA IR TEISĖSAUGA

Reformuojant teisinę sistemą svarbiausia yra: nacionalinės teisės sistemos kūrimas ir jos integravimas 
į Europos bendriją, taip pat teisingumo bei teisėsaugos institucijų veikla. 

Šie aspektai tiesiogiai susiję tarpusavyje. Vienas - teisingumo ir teisėsaugos institucijos funkcionuoja 
remdamosi įstatymais bei kitais teisės aktais, ir kitas - būtent šios institucijos turėtų užtikrinti, kad 
įstatymų ir kitų teisės aktų būtų laikomasi ir kad jie būtų vykdomi. 

Integruojantis į ES svarbu, kad Lietuvos įstatymai būtų gerai apgalvoti ir stabilūs, tenkintų visos mūsų 
visuomenės poreikius ir interesus, saugotų ir gintų žmogaus teises bei laisves, atitiktų tarptautinės 
teisės principus ir normas. Praėjusiais metais Seimas priėmė nemažai svarbių įstatymų, reguliuojančių 
įvairių socialinių, ekonominių, finansinių, teisinių ir kitų klausimų sprendimą. 

Kaip ir ankstesniais metais, daug buvo priimta kodifikuotų teisės aktų pakeitimų ir papildymų: 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso, Baudžiamojo, Civilinio proceso, Baudžiamojo proceso, 
Civilinio kodekso. Apskritai mūsų įstatymų leidyboje vis dar egzistuoja neigiama tendencija - tai gana 
dažnas jau veikiančių įstatymų keitimas. Iš dalies, matyt, tai lemia skubotas įstatymų rengimas, 
mokslininkų, kitų specialistų nuomonės nepaisymas. 
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Įstatymų stabilumui užtikrinti, jų kokybei gerinti rengiant įstatymų projektus vertėtų pasitelkti 

kvalifikuotų ekspertų grupes, į kurias įeitų įvairių sričių specialistų, besirūpinančių visos valstybės, 

visuomenės interesais, o ne tik savo žinybos ar partijos reikalais. 

Nacionalinės teisės sistemos ateitis - jos harmonizavimas su Europos Sąjungos teise. Norėdami 

integruotis į europines struktūras, įstatymus turime kurti tokius, kad jie atitiktų ES reikalavimus. 

Todėl buvo parengti ir Europos Sąjungai perduoti atitinkami dokumentai dėl mūsų šalies įstatymų 

derinimo su šios Sąjungos reikalavimais, ratifikuojamos įvairios Europos Tarybos konvencijos, pagal 

kurių nuostatas reikia suderinti mūsų teisės aktus. Antai 1996 metais Seimas ratifikavo Paryžiaus 

konvenciją dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, Berno konvenciją dėl literatūros ir meno kūrinių 

apsaugos, 1975 m. Europos konvenciją dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso, Europos konvenciją 

dėl laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos, kitas tarptautines sutartis. Ir ateityje nacionalinės 

teisės sistemos integravimasis į bendrą Europos teisinę sistemą turi būti prioritetinis įstatymų 

leidžiamosios valdžios uždavinys. 

Daugiau dėmesio reikėtų skirti įstatymų kodifikavimui ir sisteminimui. Daugelis šiuo metu 

galiojančių kodeksų, nors ir pataisyti bei papildyti, buvo priimti dar tarybiniais laikais. Buvusios 

kadencijos Seimui nepavyko priimti naujų Civilinio, Civilinio proceso, Baudžiamojo ir Baudžiamojo 

proceso kodeksų. Galima džiaugtis tik tuo, kad Baudžiamojo ir Civilinio kodeksų projektų rengimo 

grupės atliko savo darbą ir jau pateikė Seimui ir visuomenei juos svarstyti. Esu įsitikinęs, kad priėmus 

šiuos kodeksus civilinės ir baudžiamosios teisės įstatymai bus stabilesni. Todėl siūlyčiau Seimui 

nevilkinti šių kodeksų priėmimo ir tai atlikti dar šiais metais. 

Tačiau kiekvieno įstatymo praktinė nauda išryškėja tik tuomet, kai jo laikomasi, kai jis tinkamai 

vykdomas ir taikomas. Įstatymų nesilaikymą ar jų netinkamą taikymą lemia ir objektyvios, ir 

subjektyvios priežastys. Turi būti rengiami ilgalaikiai įstatymai, atspindintys ne tik šiandieninės 

visuomenės gyvenimą, bet ir ateities poreikius. Argi normalu, kai ką tik priimtas įstatymas per mėnesį 

kelis kartus kaitaliojamas? Įstatymų, jų pataisų gausoje sunku susigaudyti ne tik eiliniams piliečiams, 

bet ir valstybės valdžios, valdymo, priežiūros, teisėsaugos institucijų pareigūnams, tiesiogiai 

atsakingiems už įstatymų vykdymą ir jų vykdymo kontrolę. Taip pat svarbu, kad įstatymai vienodai 

būtų taikomi. Tikiuosi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aktyviau formuos vienodą teismų 

praktiką taikant įstatymus. 

Toliau norėčiau aptarti dar vieną sudedamąją teisinės sistemos dalį - teisingumo ir teisėsaugos 

institucijų veiklą. 

Teisingumo ir teisėsaugos institucijų sistemoje vieni iš svarbiausių yra teismai. Nuo 1996 metų 

birželio mėnesio teismams perduotas kardomosios priemonės - suėmimo - skyrimas. Priėmus 

Hipotekos įstaigų įstatymą, atsirado nauja pareigybė - hipotekos teisėjas. Pagal rengiamo naujo 

Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas daugiau teisių numatoma suteikti teisėjui iki teisminio bylos 

nagrinėjimo - taip turi atsirasti ir realiai funkcionuoti ikiteisminio tyrimo teisėjai. 

Kadangi visuomenės gyvenimui vis daugiau įtakos turi teismai, todėl ir jų funkcijoms, darbo kokybei, 

teisėjų kvalifikacijai bei atsakomybei keliami didesni reikalavimai. Praėjusiais metais Seimas priėmė 

mano pasiūlytas Teismų įstatymo pataisas, pagal kurias asmuo, neturintis teisminio darbo patirties ir 

norintis tapti apylinkės teismo teisėju, teisme turi atlikti vienerių metų praktiką. Tikiuosi, kad ši 

pataisa padės pakelti teisėjų kvalifikaciją ir pagerins jų darbo kokybę. 

Didelį žmonių pasipiktinimą kelia ilgas bylų nagrinėjimas teismuose. Viena tokio ilgo nagrinėjimo 

priežasčių buvo ta, kad tarp skirtingų pakopų teismų netolygiai buvo paskirstytas darbo krūvis. Todėl 

mano iniciatyva Teismų įstatyme, taip pat Civilinio proceso ir Baudžiamojo proceso kodeksuose 

Seimas padarė pataisų, pagal kurias buvo perskirstytas kasacinių skundų srautas. 

Tačiau vien tik aukščiau paminėtos įstatymų pataisos šios problemos išspręsti nepadės. Teisingumo 

ministerijai reikėtų geriau kontroliuoti, kaip teismai nagrinėja bylas. Teisėjai, vilkinantys bylų 

nagrinėjimą, turėtų būti griežtai baudžiami. 
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Su teismų sistema, jos veiklos tobulinimu yra susiję ir daugiau problemų. Ne visi teisėjai sąžiningai ir 
kvalifikuotai atlieka savo darbą. Praėjusiais metais už kyšio priėmimą baudžiamojon atsakomybėn 
buvo patraukti du Kauno miesto apylinkės teismo teisėjai, dvidešimčiai teisėjų už įvairius pažeidimus 
iškeltos drausminės bylos. Tačiau manau, kad jokie įstatymai, jokios drausminės nuobaudos nepadės 
pagerinti teismų darbo, padidinti žmonių pasitikėjimo jais, jeigu patys teisėjai nesuvoks, kad būti 
teisėju - reiškia tarnauti žmonėms, nepriekaištingai laikytis įstatymų dvasios ir raidės. 

Nemažai priekaištų noriu pareikšti teisėsaugos institucijoms, tiesiogiai kovojančioms su 
nusikalstamumu: visų pirma Vidaus reikalų ministerijai bei jai pavaldžiai policijai. 

Kriminogeninė situacija Lietuvoje nėra išskirtinė iš daugelio kitų Baltijos ir Rytų Europos šalių, 
kuriose vyksta perėjimas iš totalitarinės santvarkos į demokratinę su rinkos ekonomika. 
Nusikalstamumo problemos aktualios ir Vakarų valstybėms, tačiau tai negali mūsų guosti. 
Kriminogeninė situacija kol kas negerėja. Nusikalstamumas šalyje ir toliau auga, įgauna vis naujų, 
pavojingesnių išraiškos formų, tampa labiau organizuotas, profesionalesnis. Ypatingą susirūpinimą 
kelia nepilnamečių nusikalstamumas, prievarta vaikų atžvilgiu, kontrabanda, turto prievartavimas, 
plintanti narkomanija, prostitucija. 

Atskirai norėčiau pakalbėti apie vaikų ir jaunimo nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos problemas, 
taip pat vaiko teisių apsaugą. Vaikų ir jaunimo nusikalstamumas yra specifinė nusikalstamumo dalis ir 
viena svarbiausių socialinių teisinių problemų, su kuria susiduria valstybė. Beveik pusė (45%) 
nusikaltimus padariusių asmenų yra 14-24 metų amžiaus. Dauguma jaunuolių, įvykdžiusių 
nusikaltimus, niekur nesimokė ir nedirbo. Vis dažniau įstatymus pažeidžia vaikai iki 14 metų. 
Paprastai jų padaryti nusikaltimai pasižymi ypatingu cinizmu ir žiaurumu. Tarp nepilnamečių 
grėsmingai plinta narkotinių, psichotropinių bei toksinių medžiagų vartojimas. 

Pagrindinės jaunimo nusikalstamumo priežastys - didėjantis šeimos nestabilumas, plintantis 
alkoholizmas, mokymosi prestižo mažėjimas, sunki ekonominė šalies būklė. Šie procesai lemia nuolat 
didėjantį tėvų abejingumą vaikų auklėjimui, moralinį nuosmukį. 

Kad sumažėtų jaunimo nusikalstamumas, būtina parengti specialią prevencinę programą ir užtikrinti 
jos įgyvendinimą. Sprendžiant vaikų ir jaunimo ugdymo, teisių apsaugos problemas, harmoningai turi 
bendradarbiauti šeima, mokykla, policija, sveikatos priežiūros bei visuomeninės institucijos, 
Bažnyčia. Nemažesnė problema yra padažnėjusi prievarta vaikų atžvilgiu. Praėjusiais metais Lietuvos 
žmones ne kartą sukrėtė pranešimai apie suaugusiųjų, dažniausiai pačių motinų ir tėvų, žiaurumą. 
Vaikai buvo mušami, kankinami, marinami badu, seksualiai išnaudojami, prievartaujami ir net 
žudomi. Mano nuomone, būtina griežtinti baudžiamąją atsakomybę už smurtą prieš vaikus. Todėl 
Seimui pateikiau atitinkamus Baudžiamojo kodekso papildymus ir pataisas. 

Nusikalstamumas ir jo kontrolė nėra vien tik teisinė problema, juo labiau tik teisėsaugos institucijų 
veiklos sritis. Tai ekonominių, socialinių, politinių ir teisinių problemų dalis. Tačiau didžiausia 
atsakomybė visgi tenka teisėsaugos institucijoms. 

Bendrą teisėsaugos būklę šalyje daugiausia lemia Vidaus reikalų ministerijos veikla. Šioje sistemoje 
esančių tarnybų darbui tobulinti buvo imtasi įvairių priemonių, tačiau reikiamų rezultatų nepasiekta. 
Teko pasiūlyti atsistatydinti iš posto vidaus reikalų ministrui, buvo atstatydintas ir vienos 
svarbiausiųjų tarnybų vadovas - Pasienio policijos departamento vyriausiasis komisaras. Ministro 
postą užėmęs, kaip to ir reikalauja Konstitucija, civilis asmuo per trumpą laiką esminių pakeitimų 
padaryti nespėjo. Manau, kad vienas iš pagrindinių vidaus reikalų sistemos reformos tikslų yra Vidaus 
reikalų ministerijos aparato pertvarkymas į strateginio vadovavimo instituciją, sugebančią nukreipti ir 
kontroliuoti jai pavaldžių policijos komisariatų ir kitų įstaigų darbą. 

Kol kas tai padaryti ne visada pavykdavo. Tą parodė ir metų pabaigoje šalį sukrėtę įvykiai 
Panevėžyje. Šio miesto policija bei prokuratūra nesugebėjo tinkamai reaguoti į situaciją: baudžiamoji 
byla buvo iškelta tik dėl nužudymo, neskiriant tinkamo dėmesio turto prievartavimo faktui, neapribota 
įtariamų užpuolimu asmenų laisvė, dėl to pastarieji netrukdomi keliavo iš vienos gydymo įstaigos į 
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kitą, kol galiausiai pasislėpė. Miesto policijos komisariato vyresnysis komisaras atleistas iš pareigų, 
nubausti ir kiti policijos bei prokuratūros pareigūnai. Per trejetą pastarųjų metų šiame mieste nužudyta 
daugiau kaip 20 žmonių. Kartais žmonės būdavo sušaudomi vidury dienos viešose vietose, 
sprogdinami pastatai, grobiami automobiliai. Iš tų nusikaltimų Panevėžio policija ir prokuratūra 
atskleidė tik vieną kitą, todėl neteko gyventojų pasitikėjimo. Susidaro įspūdis, kad kriminogeninė 
situacija šiame mieste tapo nekontroliuojama. Tik teisėti, ryžtingi bei rezultatyvūs policijos ir 
prokuratūros veiksmai gali vėl sugrąžinti žmonių pasitikėjimą jomis. 

Tikiuosi, kad naujoji ministerijos vadovybė supranta padėties rimtumą, ir ateityje iš vidaus reikalų 
sistemos tarnybų sulauksime geresnių darbo rezultatų, o tokių faktų, kai atskiri policijos pareigūnai 
bendradarbiauja su nusikaltėliais, ima kyšius, aplaidžiai vykdo savo pareigas, nepakankamai 
operatyviai reaguoja į piliečių pareiškimus, naudoja neteisėtas poveikio priemones, sumažės. 

Toliau kelia nerimą padėtis Lietuvos pasienyje: valstybės siena apsaugota prastai, kontrabandos 
srautai nemažėja. Daugiausia jos įvežama tiesiog per muitinės postus, suklastojant dokumentus, 
paperkant pareigūnus. Tai parodė ir Valstybės saugumo departamento akcijos valstybės pasienyje. 
Praėjusiais metais šio departamento pareigūnai įvykdė keletą sėkmingų operacijų, kurių metu pavyko 
ne tik sulaikyti didelius kiekius kontrabandinių prekių, bet ir išaiškinti jų gabenimo mechanizmą, 
nemažai organizatorių, vykdytojų bei jiems talkinusių pareigūnų. Sulaikyta virš 500 tonų spirito, 50 
tonų kitų alkoholinių gėrimų, už 1,5 milijono litų cigarečių. Kalti asmenys patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn. Saugodamas šalies ekonominius pagrindus, Valstybės saugumo departamentas veikė ne 
tik valstybės pasienyje: nemažai padaryta tiriant pareigūnų korupciją, įstatymų pažeidimus 
privatizuojant valstybės turtą, neteisėtą veiklą bankuose. Tam tikras dėmesys skirtas strateginę 
reikšmę turinčių objektų apsaugai, asmenų, nelegaliai laikančių radioaktyviąsias medžiagas, 
sprogmenis, ginklus, šaudmenis, nustatymui. Daug nuveikta ir vykdant kitas įstatymo numatytas 
funkcijas. 

Deja, negalime kalbėti apie sėkmingą muitinės ir pasienio policijos darbą užkertant kelią 
kontrabandai. Šios institucijos nepajėgia susitvarkyti su korupcija savo gretose. Muitinės 
departamentas nesugeba kompiuterizuoti pasienio muitinės postų ir sujungti jų į vieną sistemą. 
Valstybės sienos apsaugos aprūpinimą techninėmis priemonėmis nepateisinamai užtęsė Pasienio 
policijos departamentas. Nors paskelbti tarptautiniai konkursai, tačiau šios problemos ir per praėjusius 
metus liko neišspręstos. Būtina suvokti principinį dalyką: sienos apsaugoje turi būti kuo mažiau 
pareigūnų ir kuo daugiau technikos, t.y. žmogaus įtaka kontroliuojant prekių, transporto priemonių bei 
asmenų judėjimą turi būti minimali. 

Tačiau kova su kontrabanda - ne vien pasienyje dirbančių tarnybų rūpestis. Jeigu kontrabandinių 
prekių nebūtų įmanoma realizuoti šalies viduje, kontrabanda netektų prasmės. Dabar gi veikianti 
kontrabandinių prekių realizavimo sistema tiesiog stebina savo efektyvumu. Nemažiau stebina ir 
tarnybų, privalančių kovoti su šia blogybe, neveiklumas. Sulaikius kontrabandinius krovinius, 
nubaudžiami tik vykdytojai, o šio nelegalaus verslo organizatoriai dažniausiai lieka nenubausti ir 
toliau tęsia savo veiklą. Policija ir prokuratūra nerodo didelių pastangų jiems išaiškinti. Susidaro 
įspūdis, kad teisėsaugos institucijų pareigūnams kontrabanda rūpi tik tiek, kiek iš to galima gauti 
materialinės naudos - premijų. Neefektyviai dirba ir policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos 
pareigūnai. Ne paslaptis, kad kartais net apsaugos policija tranzitinius krovinius lydi ten, kur reikia 
nusikaltėliams ir "nemato", kai kroviniai nuklysta į nuošalius vienkiemius ar į kontrabandinių prekių 
bazes. Tačiau vargu ar vien tik represinėmis priemonėmis pajėgsime įveikti kontrabandą: manau, 
reikėtų imtis ir ekonominių svertų, kad ji taptų nepelningu verslu. 

Kontrabanda bei kiti finansiniai ir ūkiniai nusikaltimai yra šešėlinės ekonomikos pagrindas. Remiantis 
kai kuriais požymiais galima spręsti, kad šešėlinė ekonomika mūsų šalyje įgavo pavojingą mastą. Ji 
yra organizuoto nusikalstamumo ekonominis ramstis. Smarkiai sumažinus šių nusikaltimų, būtų 
suduotas rimtas smūgis nusikalstamam pasauliui. 

Ne paslaptis, kad nemažai ūkio subjektų bei fizinių asmenų vengia atsiskaityti su valstybe ir visai 
nemoka arba moka tik dalį mokesčių. Mokesčiai surenkami blogai, ir dėl to teko koreguoti 1996 metų 
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valstybės biudžetą. Tačiau asmenų, įvairiais būdais nemokančių mokesčių, tiek administracinis, tiek 
baudžiamasis persekiojimas vykdomas blogai: dėl šio pobūdžio veikų praeitais metais iškelta mažiau 
baudžiamųjų bylų, mažiau ištirta tokių nusikaltimų, mažiau asmenų nubausta. Policijos ekonominių 
nusikaltimų tyrimo tarnybos darbas neefektyvus, nepakankamai aktyviai dirba ir Mokesčių inspekcija. 

Vienas iš pagrindinių vaidmenų vykdant teisingumą bei užtikrinant teisėtumą tenka prokuratūrai. 
Pagal Konstituciją, kitus įstatymus prokurorai vykdo baudžiamąjį persekiojimą, palaiko valstybinį 
kaltinimą baudžiamosiose bylose, kontroliuoja kvotos organų veiklą. Per 1996 metus prokuratūra 
valstybinį kaltinimą palaikė 12 204 baudžiamosiose bylose, padavė 666 apeliacinius ir 230 kasacinių 
skundų. Dauguma šių skundų paduota dėl bausmės švelnumo ir dėl įstatymų, numatančių atsakomybę 
už sunkesnius nusikaltimus pritaikymo reikalingumo, arba dėl nepagrįsto išteisinimo. 

Lyginant su 1995-aisias 1996 metais asmenų, kurių atžvilgiu bylos buvo nutrauktos reabilituojančiais 
pagrindais, skaičius sumažėjo 45%, o tokiais pat pagrindais išteisintų asmenų skaičius sumažėjo 24%. 

Generalinėje prokuratūroje bei apygardų prokuratūrose sukurti iš principo nauji kovos su organizuotu 
nusikalstamumu padaliniai pasiekė kai kurių pozityvių rezultatų. Baudžiamojon atsakomybėn 
patraukiama vis daugiau organizuotų nusikalstamų grupuočių organizatorių bei lyderių. 

Tačiau nepakankamai derinami kvotos ir parengtinio tardymo organų veiksmai prieš nusikalstamumą. 
Teisėsaugos institucijos, turinčios veikti kaip darnus mechanizmas, neretai ima tarpusavyje 
konkuruoti, nepasidalija veiklos sričių, slepia viena nuo kitos informaciją, kiekviena su 
nusikalstamumu kovoja atskirai, užuot suvienijusios pastangas. Prireikė mano dekreto, kad Generalinė 
prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija ir Valstybės saugumo departamentas sudarytų bendras darbo 
grupes kovai su organizuotu nusikalstamumu bei korupcija. Jos jau sudarytos, tačiau šių institucijų 
vadovai vis dar sunkiai suvokia bendradarbiavimo reikalingumą. 

Nepakankamai operatyviai tiriamos baudžiamosios bylos dėl piktnaudžiavimų komerciniuose 
bankuose. Per pastaruosius metus iškeltos 33 tokio pobūdžio baudžiamosios bylos, tačiau tik 13-os 
parengtinis tardymas užbaigtas. Iš dalies tai nulemia pirminio tyrimo duomenų, kurių pagrindu 
keliama baudžiamoji byla, nepakankamas paruošimas, didelė darbų apimtis, užsitęsusios revizijos, 
sukumai, iškylantys ieškant skolininkų ar iššvaistyto bei paslėpto turto. Prokuratūros ir kitų 
teisėsaugos institucijų vadovai turi imtis visų galimų priemonių, kad paspartintų šių baudžiamųjų bylų 
tyrimą ir jų atidavimą teismui. 

Teisėsaugos institucijos turėtų keisti savo veiklos strategiją: daugiau dėmesio skirti nusikalstamiems 
procesams prognozuoti, teisės pažeidimų prevencijai, į šią veiklą įtraukiant ir visuomenę. Abejonių 
nekyla, jog be visuomenės pagalbos, be bendradarbiavimo nusikalstamumo sumažinti nepavyks. 
Policija turi atsikratyti kol kas jai būdingo represinio požiūrio į piliečius ir stengtis ne tiek valdyti 
visuomenę, kiek tarnauti jai, apsaugoti nuo nusikalstamų kėsinimųsi, nes policija - tai pačios 
visuomenės jėga, kurios tikslas ir paskirtis - apsaugoti atskiro žmogaus - visuomenės nario - teisėtus 
interesus, laisvę ir saugumą. Tai įtvirtinta Europos policininkų chartijoje, to iš policijos, kaip ir kitų 
valdžios įstaigų, reikalauja Lietuvos Respublikos Konstitucija. Todėl, mano nuomone, vertėtų priimti 
naują Policijos įstatymą, kuris atitiktų demokratinės valstybės reikalavimus ir sudarytų prielaidas 
Lietuvos policijai peraugti į kokybiškai naują lygmenį.

 V. ŠVIETIMAS. MOKSLAS. KULTŪRA

 Švietimas skatina ekonominę, socialinę, kultūrinę ir politinę šalies pažangą. Jaunimo kūrybinėms 
galioms ir gebėjimams atskleisti būtina reikiama materialinė bazė ir kvalifikuoti mokytojai. Džiugu, 
kad praėjusiais metais duris atvėrė naujos Jašiūnų, Rudaminos ir Semeliškių vidurinės mokyklos Rytų 
Lietuvoje, Utenos gimnazija, Alytaus vidurinė ir Šiaulių pagrindinė mokyklos. 

1996 metais toliau buvo įgyvendinamas Lietuvos bendrojo lavinimo, profesinių ir aukštesniųjų 
mokyklų kompiuterizavimo projektas: mokslo metų pradžioje mokyklose buvo tik 1500 kompiuterių, 
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o metų pabaigoje jų jau buvo apie 3700. Be to, buvo atlikti pradiniai programinės įrangos instaliavimo 
darbai, išleista metodinės literatūros. 

1996/97 mokslo metais pradinė mokykla iš esmės dirba pagal reformuotą mokyklos programą. Naujai 
parengtose ir išleistose dalykų programose platesnės diferencijuoto mokymo galimybės. Naujos 
programos, atitinkančios švietimo reformos reikalavimus, pradėtos taikyti ir penktosiose klasėse. 
1996/97 m.m. išleisti 73 pavadinimų nauji vadovėliai ir 7 pavadinimų originalūs vadovėliai vaikams 
su negalia. Praėjusiais metais įsteigtas Egzaminų centras, kurio tikslas - parengti naują egzaminavimo 
sistemą. 

Lietuvoje tobulinama mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistema: jau atestuoti ir aukštesnę kvalifikacijos 
kategoriją įgijo apie pusę bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų. Tačiau vis dar trūksta apie 1,5 
tūkstančio pedagogų specialistų, ypač užsienio kalbų ir lituanistų. Negalima užmiršti ir to, kad 1996 
metais Lietuvos Respublikos Seime ir pedagoginėje visuomenėje buvo aštriai diskutuojama dėl 
Švietimo reformos tikslų, jos eigos. Viena iš priežasčių yra ta, kad po Švietimo įstatymo priėmimo 
1991 metais Aukščiausiojoje Taryboje prabėgo jau penkeri metai, o programiniai Švietimo reformos 
teiginiai įstatymiškai iki šiol nepatvirtinti. 

Mokymo turinį reformuoti reikėtų pagal profesinio mokymo reformos projektą (PHARE), kurio 
tikslas - parengti naujas mokymo programas devynioms prioritetinėms profesijų grupėms, kelti 
mokytojų kvalifikaciją, atnaujinti mokymo medžiagą ir įrangą. Projekto įgyvendinime dabar 
dalyvauja 29 profesinio mokymo įstaigos. Jos jau dirba pagal mokymo programas, atitinkančias 
Europos Sąjungos standartus. 

Praėjusiais metais apie 60 % atnaujinta aukštesniųjų studijų programų. Aukštesniosios mokyklos savo 
perspektyvą sieja su Europos Sąjungos šalių neuniversitetinio aukštojo mokslo sektoriumi. Tačiau 
neuniversitetinio sektoriaus kūrimo darbai užsitęsė. Aukštesniosios ir aukštosios mokyklos turėtų 
greičiau sutarti dėl vieningos aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo sampratos. 

Palyginus su 1995 m., padidėjo stojančiųjų į aukštąsias mokyklas skaičius: 1995 metais bendras 
stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkurso vidurkis buvo 2,3 į vieną vietą, o 1996 metais - 2,8. 
Tačiau akivaizdu ir tai, kad Vyriausybė turi labai atsakingai ir pagrįstai pareikšti, kiek ir kokių 
specialistų jai reikės, ir užtikrinti jų rengimo finansavimą. Aukštosios mokyklos turėtų konkuruoti dėl 
tokių užsakymų. Šiuo metu universitetai, akademijos ir institutai stengiasi plėsti vis naujų krypčių 
specialistų rengimą, nors tokie ar panašūs specialistai jau rengiami kitose aukštosiose mokyklose. 
Rektorių konferencija priimamųjų į aukštąsias mokyklas skaičiaus visiškai nekoordinuoja, o kai kurie 
dėstytojai tą patį kursą skaito net keliose mokyklose. 

Pagerėjo aukštųjų mokyklų materialinė bazė. Neseniai iš atskirų fakultetų ir skyrių susibūrusiam 
Klaipėdos universitetui labai trūko patalpų. Praėjusiais metais, gavęs biudžetinį finansavimą ir rėmėjų 
lėšų, jis sugebėjo restauruoti naujus korpusus ir taip buvusiose kareivinėse įsikūrė universiteto centras. 

Nors ir lėtai, tačiau daugelis Lietuvos mokslo institutų savo veiklą derina su naujais nepriklausomos 
Lietuvos poreikiais, tiria ir fundamentaliąsias, ir taikomąsias problemas. Toliau leidžiama Lietuvos 
Metrika, baigiamas rengti "Didysis lietuvių kalbos žodynas", išleistas "Lietuvių liaudies dainyno" 
vienuoliktasis tomas - "Vestuvinės dainos" (penktoji knyga). Biotechnologijos institute gauta naujų 
pasauliniu mastu prioritetinių rezultatų tiriant DNR restrikcijos-modifikacijos reiškinius. Genų 
inžinerijos metodais sukonstruoti ypač efektyvūs biologiškai aktyvių baltymų producentai. Vilniaus 
astronomų sukurtoji fotometrinė sistema sėkmingai panaudota Pietų pusrutulio žvaigždynų 
astronominiams stebėjimams Naujosios Zelandijos ir Argentinos astronomijos observatorijose. 

Mokslo institutai, centrai ir fakultetai stengiasi integruoti įvairių šaltinių lėšas; tam panaudoja ir 
užsienio lėšas, skiriamas įvairioms programoms įgyvendinti. Vis plačiau integruojamasi į Europos 
Sąjungos programas. Pavyzdžiui, Vilniaus universiteto mokslininkai dalyvauja "TEMPUS" (15 
projektų), "COPERNICUS" (4), "INCO - COPERNICUS" (3), "PECO" (2) programose. Valstybinio 
mokslo ir studijų fondo lėšos efektyviau panaudojamos tarpinstitucinėms mokslo programoms 

Lietuvos Respublikos Prezidento metinis pranešimas

2015.10.24http://www.lrs.lt/prezident/mp97/mp97l.htm



"Lazerinė fotosensibilizacija navikų terapijoje", "Kultūrinių augalų resursai", "Nacionalinė 
metrologinio aprūpinimo programa" ir kitoms įgyvendinti. Matematikai, informatikai ir kalbininkai 
pradėjo vykdyti lietuvių kalbos vartojimo ir ugdymo 1996-2005 metų programos dalį: sudarinėja 
kompiuterinę terminų bazę. Šiuo metu 26 mokslo institutai, centrai ir fakultetai vykdo "Lietuvos 
ekologinio tvarumo" valstybinę programą. 13 mokslo institutų, centrų ir fakultetų pastangomis 
įgyvendinama programa "Atominė energetika ir aplinka". Ypač aktualūs Lietuvos energetikos 
instituto mokslininkų darbai tiriant Ignalinos atominės elektrinės saugumą, užtikrinant metrologinį 
aprūpinimą, modeliuojant ir analizuojant Lietuvos energetikos perspektyvinį plėtojimą bei ekonominį 
optimizavimą. 1996 metais pradėtos vykdyti dar dvi valstybinės mokslo programos: "Geologijos" ir 
"Molekulinės technologijos pagrindų: genų struktūros, funkcijų ir veikimo reguliavimo". 

Tam tikrų poslinkių pastebima ir stiprinant Lietuvos mokslo materialinę bazę. Jau keleri metai 
statoma Lietuvių kalbos instituto saugykla. Nors ir nelengvai, bet bent po kelerių metų pagaliau bus 
užtikrinta neįkainojamo Lietuvos turto - lituanistikos, folkloristikos, vertingiausių rankraščių - sauga. 
Tikiuosi, kad šiais metais Vyriausybė daugiau dėmesio skirs mokslui. 

1996-aisiais itin intensyvus buvo literatūrinis, muzikinis, dailės, kitų meno šakų, visos kultūros
gyvenimas. Galime didžiuotis, kad nemažai turime didelio talento menininkų, deramai atstovaujančių 
nacionalinę kultūrą šalyje ir užsienyje. Didžiausiose pasaulio salėse daug ir su pasisekimu koncertavo 
Lietuvos valstybinis kamerinis orkestras, Lietuvos nacionalinis ir Valstybinis simfoniniai orkestrai, 
Kauno valstybinis choras, mūsų operos ir baleto žvaigždės, kiti kūrėjai. Daug buvo gauta 
apdovanojimų, užmegzta naujų kūrybinių ryšių, pasirašyta kontraktų. Maloniai stebina originalių, 
įvairiausių žanrų poezijos ir prozos knygų, dailės parodų, įvairių folkloro festivalių, etninės kultūros, 
miestų ir miestelių švenčių gausa. Daugybė reiškinių rodo kūrėjų aktyvumą ir tai, kad jų menas 
laukiamas. Džiugu, kad koncertai, spektakliai, parodos, kiti kultūriniai renginiai vyksta ne tik 
Vilniuje, Kaune, kituose didžiuosiuose šalies miestuose, bet ir miesteliuose, kaimuose. 

Pamažu valstybė ima remti prioritetines programas. Žymiu įvykiu tapo programos "Baroko kelias" 
įgyvendinimas, įprasminęs daugelį kultūrinių iniciatyvų. Sugebėjome gražiai susitelkti ir paminėti 
Pirmosios lietuviškos knygos - Martyno Mažvydo "Katekizmo" - 450 metų sukaktį. Tebegyvename 
daugybės renginių, puikių mokslo veikalų, poetų posmų, švenčių visuose krašto kampeliuose 
įspūdžiais. Džiaugiamės, kad ši data mūsų knygos ir kultūros bičiulių pastangomis plačiai paminėta 
visame pasaulyje. 

Turime unikalų Vilniaus senamiestį, prieš dvejus metus įtrauktą į Jungtinių Tautų Organizacijos 
švietimo, mokslo ir kultūros klausimais (UNESCO) pasaulio paveldo sąrašą. Reiktų suvienyti 
pastangas jam išsaugoti, atgaivinti ir naudoti, juolab kad yra galimybių iš Pasaulio banko gauti 
investicijų. Lietuvos specialistai, talkinami Danijos ir Didžiosios Britanijos konsultantų, parengė 
senamiesčio atgaivinimo projektą. Pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą 
baigiamas rengti Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas. 

Praėjusių metų pabaigoje buvo atkurti Vilniaus Žemutinės pilies Senojo arsenalo pastatai, kuriuose 
Nacionalinis Lietuvos valstybės ir kultūros istorijos muziejus artimiausiu metu įrengs naujas 
ekspozicijas. Taip pat tęsiami Valdovų rūmų archeologiniai ir architektūriniai tyrimai, vyksta 
paruošiamieji projektavimo darbai. Senosios Arkikatedros skulptūrų atkūrimas ir pašventinimas - tikra 
dvasinė atgaiva. Galime pasidžiaugti, jog pagaliau iškilo ilgai lauktas Gedimino paminklas. 

Kaunas pasipuošė Lietuvos Respublikos prezidentų Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus ir Antano 
Smetonos paminklinėmis skulptūromis prie buvusios Prezidentūros. 

Teigiamai vertinu tai, kad priimtas Meno kūrėjų sąjungų įstatymas, kad įteisinta jų nuosavybė, kaip 
būtiniausia sąlyga savarankiškumui ir savo narių pagalbai. Manau, kad naujasis Seimas ir Vyriausybė 
turėtų labiau rūpintis padidinti meno kolektyvų, aukšto meistriškumo atlikėjų ir aktorių, kitų kultūros 
darbuotojų atlyginimus, išspręsti jų pensijų klausimus. 
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Kultūros raiška apima ne tik kūrybą, bet ir įvairių kultūros institucijų veiklą. Kaip rodo sociologinių 
tyrimų duomenys, biblioteka tampa vis svarbesniu, gausiai lankomu kultūros ir švietimo židiniu. 
Pabrangus leidiniams tik čia daug kam prieinama knyga ir periodinė spauda. Deja, bibliotekos negali 
reikiamai komplektuoti grožinės ir mokslinės literatūros bei periodikos leidinių lietuvių ir užsienio 
kalbomis. Šalyje per septynetą nepriklausomybės metų nepastatyta nė vienos naujos bibliotekos. Vis 
dar atidėliojama naujosios Vilniaus universiteto bibliotekos statyba. Todėl jau artimiausiu metu 
privalome sukurti veiksmingą bibliotekų ir informacijos plėtojimo programą. 

Jau minėjau mūsų kultūros užsienyje reprezentavimą, tačiau jis galėtų būti dar platesnis. Užsienio 
reikalų ir Kultūros ministerijos turėtų koordinuoti savo veiksmus plečiant kultūros mainus, 
supažindinant kitų šalių visuomenę su Lietuva, jos istorija ir kultūra. 

Kartu su daugybe reikšmingų kultūrinio gyvenimo įvykių, faktų pastebima ir antikultūros apraiškų. Ši 
antikultūra, jos platintojų veidmainingai dangstoma laisve, modernumu, propaguojanti smurtą, 
žiaurumą, nepaisanti dorovės normų, tampa vis agresyvesnė. Jai galima priešpastatyti tik aiškią 
valstybės ir visuomenės orientaciją į nacionalinės kultūros lobius, tradicines ir naujas vertybes. Tenka 
apgailestauti, kad dėl prieštaringos Kultūros ministerijos pozicijos gerokai menkesnį atgarsį 
visuomenėje sukėlė Kultūros kongresas, vykęs birželio 29 dieną. Jis būtų galėjęs nubrėžti pagrindines 
kultūros politikos gaires. 

Ir toliau mus jaudina pavojai, iškylantys gimtajai kalbai. Žmonių pasipiktinimas lietuvių kalbos 
darkymu liudija, kad visų lygių mokyklos, visuomenės informavimo priemonės, valdžios institucijos 
privalo labiau susirūpinti gimtojo žodžio kultūra. 

Artėjanti Lietuvos vardo paminėjimo tūkstančio metų sukaktis (2009 metai) turi suburti mus, kad 
suvoktume savo senojo valstybingumo tradicijas, nacionalinės kultūros ištakas ir savitumą. Ši sukaktis 
turi vainikuoti ir sujungti valstybės, kolektyvines ir individualias iniciatyvas. 

Ryškiausias praėjusių metų sportinis įvykis buvo XXVI Olimpinės jubiliejinės žaidynės Atlantoje. 
Jose dalyvavo net 61 Lietuvos sportininkas. Ir jie pasirodė gana sėkmingai. Šaunieji krepšininkai 
iškovojo bronzos medalius, keletas atletų pateko į geriausiųjų šešetus. 

Lietuvos atletai pagerino pasaulio rekordą (triatlonas), iškovojo pasaulio čempionato sidabro medalį 
(moterų dviračių sportas), o Klaipėdos "Žuvėdros" sportinių šokių kolektyvas iškovojo sidabro 
medalius ir Europos, ir Pasaulio čempionatuose . 

Puikiai parolimpinėse žaidynėse Atlantoje rungtyniavo mūsų šalies neįgalieji sportininkai. Lietuvos 
atstovai sugrįžo su 11 medalių, 3 iš jų - aukso! 

Malonu, kad vis dažniau Lietuvoje vyksta tarptautiniai sporto renginiai. Tai ne tik reginys šalies 
žmonėms, bet ir galimybė dar kartą parodyti pasauliui mūsų šalį. Galima būtų išskirti Vilniuje 
surengtą Lotynų Amerikos sportinių šokių ansamblių pasaulio čempionatą, ledo ritulio C grupės 
pasaulio čempionatą Elektrėnuose ir Kaune, ultra triatlono čempionatą Panevėžyje. 1997 metais 
Lietuvoje vyks vienas didžiausių Europos sporto renginių - II-osios Baltijos jūros šalių žaidynės, 
kuriose dalyvaus Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos ir 
Lietuvos rinktinės. O jose - ryškiausios šių šalių sporto žvaigždės. Todėl pasirengimas šioms 
žaidynėms turi būti ne tik sporto organizacijų rūpestis. Tai visos valstybės prestižo reikalas. 

 VI. NACIONALINIS SAUGUMAS IR GYNYBA

Lietuvos nacionalinio saugumo užtikrinimas yra aukščiausias mūsų valstybės vidaus ir užsienio 
politikos tikslas. Nacionalinį saugumą užtikrinti galima tik sudarius sąlygas tautos ir valstybės laisvai 
ir demokratinei raidai, tvirtai saugant ir ginant Lietuvos valstybės nepriklausomybę, jos teritorijos 
vientisumą ir konstitucinę santvarką. Tuo vadovaujamasi formuojant mūsų valstybės gynybos 
politiką. Beje, pagrindiniai gynybos politikos principai jau yra susiformavę. Oficialiai apie ją esame 
pareiškę Diskusijų dokumente dėl NATO plėtimosi, kuriame išskirti du esminiai vienas kitą 
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papildantys Lietuvos gynybos politikos tikslai: sukurti Lietuvos gynybinę sistemą, sugebančią 
efektyviai pasipriešinti ginkluoto užpuolimo atveju, ir siekti sąveikos su NATO pajėgomis. Tam 
tikslui Lietuvos karinės pajėgos jau pradėtos rengti pagal NATO standartus. 1996 metais parengta ir 
patvirtinta individuali Lietuvos "Partnerystės vardan taikos" programa. Praėjusiais metais Lietuva 
buvo vertinama kaip viena aktyviausių partnerių bendruose su NATO renginiuose. Iš viso dalyvauta 
23 bendrose pratybose, iš kurių trejos vyko Lietuvos teritorijoje, ir daugiau kaip šimte įvairių kitų 
partnerystės renginių. Tradiciniais tapo bendri mokymai ne vien su Latvijos ir Estijos, bet ir su JAV, 
Danijos bei Lenkijos kariuomenių atstovais. 

Kita prioritetinė integracijos į Europos saugumo struktūras kryptis yra dalyvavimas taikos palaikymo 
operacijose. Mūsų kariai susilaukė aukšto NATO bei Danijos karinės vadovybės įvertinimo. Taikos 
įtvirtinimo misijoje Balkanuose Lietuva sumokėjo aukščiausią kainą - žuvo mūsų karys. Nepaisant to, 
Lietuva pasiryžusi tęsti šią kilnią misiją ir būti ne tik saugumo vartotoja, bet ir aktyvia jo skleidėja. 
1996 metais dalyvavimas šioje misijoje buvo išplėstas. Spalio mėnesį Bosnijoje, Danijos bataliono 
sudėtyje tarnavęs Lietuvos karių būrys jau buvo pakeistas kuopa. Manau, kad visa tai liudija mūsų 
sugebėjimą vykdyti įsipareigojimus Europos, o kartu ir Lietuvos, saugumui. 

Praėjusiais metais toliau buvo plėtojamas regioninis bendradarbiavimas. Tai labai svarbu saugumo 
didinimui. 

Lietuva sėkmingai įvykdė visus 1996 metais numatytus Bendro Lietuvos, Latvijos ir Estijos taikos 
palaikymo bataliono (BALTBAT) kūrimo darbus. 

Toliau vyko JAV inicijuoto projekto dėl Regioninės oro erdvės kontrolės sistemos kūrimo ekspertų 
konsultacijos. Baigiama įrengti Švedijos remiama Jūros stebėjimo sistema. Jos valdymo kontrolės bei 
ryšių centras bus Klaipėdoje. 

Padėti pagrindai bendram Lietuvos ir Lenkijos bataliono kūrimui. 

Pradėti organizaciniai darbai bendram Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių jūrų pajėgų junginiui 
(BALTRON), skirtam išminavimo darbams Baltijos jūroje, kurti. Šio projekto realizavimą 
koordinuoja Lietuva. 

Tarptautinio karinio bendradarbiavimo srityje pasiekta akivaizdžių rezultatų, o stiprinant valstybės 
gynybinį pajėgumą jie ne tokie pastebimi. Krašto apsaugos sistemai normaliai funkcionuoti trukdė 
lėtas įstatyminės bazės kūrimas ir nepakankamas bei nenuoseklus finansavimas. 

Tik 1996 metų pabaigoje priėmus Krašto apsaugos tarnybos, Prievolės bei Mobilizacijos ir rezervo 
įstatymus buvo sukurtas įstatyminis pamatas, labai reikalingas normaliam krašto apsaugos ir visos 
gynybinės sistemos funkcionavimui. Nors dar nemažai reikia padirbėti kuriant teisės aktus, susijusius 
su krašto apsaugos sistema, tačiau norėtųsi tikėti, kad ledai jau pajudėjo. 

Yra ir kitų teigiamų poslinkių. Ypač didelė pažanga padaryta oro erdvės stebėjimo srityje. Įrengtas 
modernus žvalgybos informacinis centras - jam panaudota čekų gamybos įranga. Informacija šiam 
centrui gali būti automatiškai teikiama iš visų radiolokacijos postų, veikiančių tiek civilinėje, tiek ir 
karinėje sistemoje. Manoma, kad iš Lenkijos gautomis radiolokacinėmis sistemomis išplėtus 
radiolokacinį lauką, bus sukurta pakankamai efektyvi kompleksinė karinė ir civilinė oro erdvės 
kontrolės sistema. 

Stiprinant Lietuvos gynybinį pajėgumą akivaizdus žingsnis pirmyn žengtas kariuomenę pradėjus 
apginkluoti prieštankine ginkluote, pradėjus įdiegti vakarietišką ryšių techniką, modifikuoti 
transportą. Suformuoti pirmieji keli artilerijos padaliniai. Atėjo metas pagalvoti ir apie zenitinę 
raketinę gynybos sistemą. 

Lietuvos Respublikos Prezidento metinis pranešimas

2015.10.24http://www.lrs.lt/prezident/mp97/mp97l.htm



Tačiau vertėtų papriekaištauti Krašto apsaugos ministerijai, kad lig šiol nebuvo imtasi priemonių 
centralizuotai technikos remonto bazei įrengti bei degalų tiekimo sistemai sudaryti ir dėl to veltui 
buvo eikvojama nemažai lėšų. 

Nesprendžiamas buvo ir karo pramonės sukūrimo klausimas, nors Lietuvos pramonės pajėgumo 
užtektų, kad kariuomenę galėtume aprūpinti savos gamybos amunicija, sprogmenimis, imitacinėmis ir 
kitomis priemonėmis. Ypač būtina susirūpinti sava šovinių gamyba. 

Džiugu girdėti, kad Lietuvos kariai aktyviai dalyvauja tarptautinėse karinėse pratybose. Bet jose 
dalyvavo tik nedidelė karių dalis, o svarbiausias dėmesys turėtų būti skiriamas visos kariuomenės 
koviniam parengimui. Kariuomenės mastu per metus buvo pravesti mokymai pajūryje bei visų lygių 
štabų pratybos, tačiau to neužtenka. Nepatenkina ir tai, kad tik dabar pradėta spręsti mobilizacijos ir 
mobilizacinio rezervo rengimo problema. 

Džiaugiuosi, kad Seimas, svarstydamas 1997 metų biudžetą, nusprendė gerokai padidinti krašto 
apsaugai skirtas lėšas. Lietuvos ryžtą kurti efektyvią krašto gynybos sistemą liudija ir praėjusių metų 
gruodžio mėnesį priimtas Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas. 

 VII. UŽSIENIO POLITIKA 

Devintojo dešimtmečio pabaigoje prasidėję esminiai pokyčiai tarptautiniuose santykiuose kasmet vis 
daugiau keičia mūsų senojo žemyno politinę struktūrą, kurios pagrindinis bruožas - vis platesnė ir 
gilesnė ekonominė bei politinė integracija, pagarba nekintamoms demokratinėms vertybėms ir 
žmogaus teisėms. 

Neseniai Europos Sąjungos vėliavas iškėlė dar trys šalys - Austrija, Suomija ir Švedija. Jau dešimt 
Vidurio ir Rytų Europos valstybių su Europos Sąjunga yra pasirašiusios asociacijos sutartį. Derybas 
dėl stojimo į NATO tikriausiai netrukus pradės pirmosios Vidurio Europos valstybės. Nepaisant 
sudėtingų aplinkybių ir prieštaravimų, plečiasi strateginė Vakarų ir Rusijos partnerystė. Gal pirmą 
kartą šiame šimtmetyje mūsų regiono valstybės nejaučia karinės grėsmės, ir todėl pagrindinį dėmesį 
gali skirti savo šalių ekonominėms ir socialinėms problemoms spręsti. 

Lietuva - sudėtinė Europos dalis - ne tik jaučia vykstančių procesų nuolatinį poveikį, bet ir pati 
aktyviai dalyvauja pasaulinėje politikoje. Tai pasireiškia veikla įvairiose tarptautinėse organizacijose, 
kai pristatomi ir ginami gyvybiniai Lietuvos interesai, įvairiomis iniciatyvomis plečiami ir gilinami 
dvišaliai valstybiniai santykiai, aktyviai bendradarbiaujama regioninėse struktūrose. Visa tai stiprina 
valstybės politinį, ekonominį ir karinį saugumą, sudaro geras prielaidas ūkiui plėtotis ir viso to 
padarinys - kiekvieno mūsų piliečio gerovė. 

Taip bendrais bruožais apibūdinčiau situaciją, kurioje šiandien reiškiame savo šalies interesus ir 
siekiame jų įgyvendinimo. 

Norėčiau dar kartą išskirti svarbiausius užsienio politikos strategijos elementus, kurie yra nekintami 
nuo Lietuvos valstybingumo atstatymo, o jų įgyvendinimas kasmet reikalauja vis aktyvesnės visų 
valstybinių institucijų veiklos. Tai: 

visiškai integruotis į Europos ir Šiaurės Atlanto politines, ekonomines ir saugumo struktūras; 

užtikrinti ir plėtoti gerus ir konstruktyvius santykius su kaimyninėmis valstybėmis; 

pozityviai ir abipusiai naudingai bendradarbiauti su visomis demokratiškomis ir draugiškomis šalimis; 

plėtoti įvairaus pobūdžio ir apimties regioninį bendradarbiavimą. 

Šiuos pagrindinius mūsų užsienio politikos uždavinius lemia Lietuvos geopolitinė padėtis. Kartu tai ir 
valstybės tikslai, nes dažnai sakoma, kad šalies užsienio politiką nulemia jos vidaus politika. Todėl 
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nuo jų įgyvendinimo priklausys ne tik mūsų artimiausia ateitis, bet ir tai, kaip atrodys ir kokia bus 
Lietuva XXI amžiuje. 

Šiandien, trumpai apibendrindamas užsienio politiką praėjusiais ir ankstesniais metais, galiu pasakyti, 
jog apskritai Lietuva neturi didelių neišspręstų politinių problemų santykiuose su kitomis valstybėmis. 
Tačiau vien jų nebuvimas mūsų jau netenkina. 

Lietuvos Vyriausybei užsienio politikos srityje ir mūsų diplomatijai iškyla uždavinys - siekti esminės 
kitų valstybių paramos mūsų saugumui ir integracijai užtikrinti. Būtina išspręsti Lietuvos piliečių 
bevizio važiavimo į pagrindines Vakarų Europos šalis problemą, intensyvinti derybas dėl galimybių 
prisijungti prie Šengeno sutarties. Ypatingą dėmesį ir toliau reikia skirti ekonominiam 
bendradarbiavimui skatinti, sutartims sudaryti ir joms įgyvendinti, investicijų klimatui Lietuvoje 
gerinti. 

Mūsų valstybė istorine ir kultūrine prasme priklauso Vakarų civilizacijai, vadovaujasi jos vertybėmis 
bei idealais ir savo ateitį mato tarp demokratinių ir klestinčių Europos valstybių.  Todėl vienas 
svarbiausių mūsų užsienio politikos prioritetų yra pilnateisė narystė Europos Sąjungoje. 

Praėjusių metų birželio 20 dieną Seimas, pakeitęs Konstitucijos 47-ąjį straipsnį, ratifikavo Europos 
(Asociacijos) sutartį. Iki šiol ją yra ratifikavęs Europos Parlamentas ir vienuolika Europos Sąjungos 
valstybių. Lietuvos iniciatyva Baltijos šalys bendru laišku paragino ES vadovybę pagreitinti Europos 
sutarčių tarp Baltijos šalių ir Europos Sąjungos ratifikavimo procesą ir kitose valstybėse. 

Lietuva kartu su Lenkija pateikė bendrą iniciatyvą dėl politinio dialogo tarp ES ir asocijuotų šalių 
intensyvinimo. Tai susilaukė didelio mūsų partnerių dėmesio. 

Lietuva laiku atsakė į Europos komisijos klausimyną. Remdamasi atsakymais, Komisija suformuos 
nuomonę apie mūsų šalies pasirengimą narystei ES. Nelaukiant galutinio atsakymų vertinimo ir 
šiandien galima teigti, kad viena svarbiausių problemų išlieka daugelio mūsų įstatymų neatitikimas 
Europos Sąjungos reikalavimams. Dažnai įstatymų projektai parengiami Vyriausybėje ir gana 
skubotai priimami Seime. Šios institucijos turėtų pasinaudoti Europos valstybių patirtimi ir sukurti 
atitinkamas bei pertvarkyti esamas administracines struktūras, būtinas įstatymams harmonizuoti ir 
jiems įgyvendinti. 

Nuolatinį dėmesį Lietuva skyrė bendradarbiavimui su Europos Sąjunga teisėsaugos klausimais, ypač 
kovai su nelegalia migracija ir organizuotu nusikalstamumu. Apie šias problemas kalbėjau praėjusių 
metų gruodžio mėnesį Dubline vykusiame Europos Sąjungos ir asocijuotų šalių vadovų susitikime. 
Lietuvos iniciatyva 1996 metais Europos Sąjungos komisija skyrė 6 mln. ekiu trijų Baltijos valstybių 
rytinės sienos kontrolei stiprinti. Mūsų sienų apsaugai 3 mln. markių paramą skyrė ir Vokietija. 
Beveik pusė jos praėjusiais metais buvo panaudota pasienio ryšių priemonėms ir kompiuteriams 
įsigyti. 

Laisvosios prekybos sutartis yra ekonominis tiltas tarp Lietuvos ir ES. Nors praėjusiais metais 
smarkiai išsiplėtė prekybinis ir ekonominis bendradarbiavimas su Europos Sąjungos šalimis, tačiau 
mūsų verslas sunkiai skinasi kelią į Europos rinkas. Todėl tiek vidaus, tiek užsienio politika turi būti 
orientuota į visokeriopą paramą jam. Eksporto rėmimo fondas - svarbus ir labai reikalingas 
Vyriausybės žingsnis šia kryptimi. Mano manymu, Vyriausybė turėtų kuo greičiau parengti specialią 
kompleksinę programą, kuri mūsų verslininkams padėtų įsitvirtinti ir konkuruoti kitų šalių rinkose. 

Manau, kad privalome turėti investicijų į Lietuvą vieningą politiką ir sukurti valstybinę programą 
investicijoms pritraukti. Jau tradiciniais tapo kasmetiniai mano, kaip Prezidento, susitikimai su 
užsienio šalių ambasadoriais. Tradiciniais turėtų tapti ir mūsų aukščiausios vykdomosios valdžios 
susitikimai su didžiausiais investuotojais Lietuvoje. 

Visi mūsų veiksmai turi vieną tikslą - tapti Europos Sąjungos nare. Jau dabar Lietuva yra pasiruošusi 
pradėti derybas dėl stojimo į Europos Sąjungą ir pasisako už tai, kad šių metų birželį Amsterdamo 

Lietuvos Respublikos Prezidento metinis pranešimas

2015.10.24http://www.lrs.lt/prezident/mp97/mp97l.htm



Europos Sąjungos viršūnių susitikime būtų nustatyta konkreti derybų pradžios data. Mes palaikome 
pasiūlymą, kad derybos prasidėtų su visomis šalimis kandidatėmis vienu metu. Sieksime užbaigti 
derybas kartu su pirmosiomis šalimis. Tačiau suprantame, kad tai ilgalaikis procesas, kuris 
pareikalaus ne tik didžiulių pastangų reformuojant visą mūsų gyvenimą, bet ir šalies piliečių 
supratimo bei palaikymo. 

 Integracija į NATO, glaudžiai bendradarbiaujant su Aljanso narėmis, Lenkija, kitomis Vidurio 
Europos bei Baltijos valstybėmis, yra kitas svarbus mūsų užsienio politikos uždavinys. Įsijungimą į 
Europos Sąjungą ir gynybines transatlantines struktūras Lietuva mato kaip tarpusavyje susijusius ir 
vienas kitą papildančius procesus. Jie reiškia stabilumo, didesnio saugumo ir gerovės zonos išplėtimą 
į Vidurio Europą. Siekdama tapti NATO nare, Lietuva neeskaluoja esamos ar numatomos grėsmės. 
Šis siekis daugiau paremtas euroatlantinės integracijos procesų bendra politine logika. 

Neapibrėžta Lietuvos, taip pat ir kitų Baltijos valstybių saugumo situacija gali susilpninti stabilumą ne 
tik Baltijos jūros regione, bet ir visoje Europoje. Lietuvos saugumo politika grindžiama ne tik kariniu 
aspektu, bet ir ekonominių bei demokratinių reformų, socialinės gerovės kūrimo ir gerų santykių su 
kaimynais palaikymo principais. 

Atsakydama į NATO plėtimosi studiją, savo poziciją ir pagrindines pasirengimo narystei Šiaurės 
Atlanto Aljanse kryptis Lietuva suformulavo Diskusiniame dokumente, kuris pernai buvo įteiktas 
NATO Generaliniam sekretoriui Javierui Solanai jo oficialaus vizito Lietuvoje metu. 

Dvišaliams santykiams visada skyrėme ypatingą dėmesį. Geri ir abipusiai naudingi ryšiai tiek su 
Vakarais, tiek su Rytais yra viena iš sąlygų mūsų integracijai į Europos Sąjungą ir NATO bei 
regioniniam bendradarbiavimui.  Viena esminių Lietuvos užsienio politikos nuostatų - geri 
santykiai su kaimynais - yra ir viena efektyviausių Lietuvos saugumą stiprinančių sąlygų, ir mūsų 
indėlis į regiono bei visos Europos saugumą. 

Pirmiausia pažymėtini santykiai su Lenkija. Juos šiandieną galime apibūdinti kaip geriausius per 
visą mūsų šalių istoriją. Šią kaimynę vertiname kaip savo strateginę partnerę integruojantis į Europos 
Sąjungą ir NATO bei įtvirtinant saugumą ir stabilumą regione. 

Praėję metai pažymėtini suintensyvėjusiu abiejų šalių bendradarbiavimu visose srityse. Pasirašytos 
svarbios sutartys dėl valstybės sienos ir dėl laisvosios prekybos - tuo iš esmės baigtas formuoti 
tarpvalstybinių santykių teisinis-sutartinis pagrindas. Vyko dažni aukščiausio lygio susitikimai ir 
abiejų šalių pareigūnų konsultacijos. Intensyviai ir sėkmingai besiplėtojantis bendradarbiavimas tarp 
Lietuvos ir Lenkijos savivaldybių, miestų ir regionų buvo institucionalizuotas, įsteigus Lietuvos ir 
Lenkijos tarpvalstybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją, pradėtos įgyvendinti iniciatyvos, 
skatinančios lietuvių ir lenkų tautų tarpusavio pažinimą ir suartėjimą. 

1997 metais Vyriausybė turi skirti prioritetinį dėmesį Lietuvos-Lenkijos sienos pralaidumui gerinti, 
bendradarbiavimui kovoje su organizuotu nusikalstamumu, kontrabanda ir nelegalia migracija, taip 
pat projektų "Via Baltica", europinio standarto geležinkelio nuo Lietuvos-Lenkijos sienos iki Kauno 
tiesimo, abiejų šalių energetinių tinklų sujungimo realizavimui. 

Impulsą mūsų valstybių santykiams plėtoti 1996 metų pavasarį suteikė Lenkijos Prezidento 
Aleksandro Kwasniewskio vizitas į Lietuvą. Šalių siekių bendrumas dar kartą buvo išreikštas mano ir 
Lenkijos Prezidento deklaracijoje, pasirašytoje Lenkijos karo laive Baltijos jūroje praėjusių metų 
rudenį. Joje sakoma: "Lietuvos Respublika ir Lenkijos Respublika ir toliau rems viena kitą 
integracijos į Europos Sąjungą, Vakarų Europos Sąjungą ir NATO procesuose ir glaudžiai 
bendradarbiaus reguliariai konsultuodamosi įvairiais lygiais." 

Be to, Vilniuje ir Varšuvoje įsteigti A.Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo rėmimo 
fondai, kurie šiais metais Vilniuje surengs abiejų šalių prezidentų globojamą tarptautinę konferenciją 
"Tautų susitaikymas ir geri kaimyniniai santykiai - saugumo ir stabilumo Europoje garantas". 
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Konferencijos tikslas - parodyti, kad geri kaimyniniai santykiai skatina bendradarbiavimą, didina 
bendrą saugumą ir iš esmės padeda kelti šalių gerovę. 

Pastaruoju metu kyla diskusijų dėl bendradarbiavimo su Latvija ir Estija pobūdžio ir efektyvumo, 
dėl Baltijos valstybių kelio į europines bei transatlantines ekonomines, politines ir saugumo 
struktūras. Jų metu išsakoma įvairių ir dažnai prieštaringų nuomonių. Tačiau manyčiau, kad 
neatmetant esamų objektyvių skirtumų Lietuvos, Latvijos ir Estijos vienybė, mūsų valstybių 
bendradarbiavimas turi išlikti ir būti vienas svarbiausių mūsų veiklos prioritetų. Kartu šis 
bendradarbiavimas jokiu būdu nereiškia politinio Lietuvos uždarumo. 

1996 metais ne kartą buvo susitikę Baltijos valstybių prezidentai, vyriausybių vadovai, užsienio 
reikalų ministrai, kiti vyriausybių nariai. Buvo aptarti ne tik trišaliai santykiai, bet ir kiti aktualūs 
klausimai. Įsitikinęs, kad tokia praktika yra būtina ir turi tęstis. 

Nors santykiai su Latvija daugiausia plėtojami trišalio bendradarbiavimo pagrindu, tačiau vystosi ir 
dvišaliai ryšiai. Pernai su valstybiniu vizitu lankiausi Latvijoje. Tai buvo pirmasis valstybinis Lietuvos 
Prezidento vizitas šioje valstybėje. Dar kartą buvo patvirtintos draugiškų kaimyninių santykių 
nuostatos, numatytos gairės ateičiai. Deja, neretai nutinka, kad kaimyninių šalių interesai susikerta. 
Pastaruoju metu taip atsitiko su Latvija. Interesų nesutapimas dėl ekonominės zonos jūroje 
pasidalijimo yra laikino pobūdžio ir neturėtų lemti tolesnės draugiškos mūsų šalių tarpusavio santykių 
plėtros. Esu įsitikinęs, kad derybos su šia kaimyne tęsis, ir bus rastas teisingas ir abiem pusėms 
priimtinas sprendimas. 

Lietuvos santykiai su jos Rytų kaimynais yra konstruktyvūs. Mūsų ir Rusijos ryšiai įgavo normalų 
pobūdį, juose neliko neišspręstų politinių problemų. Santykiuose su šia šalimi Lietuva ir toliau 
laikysis aiškios ir nuoseklios pozicijos - bendradarbiavimą grįsti geros kaimynystės, tarpusavio 
supratimo, lygiateisiškumo ir abipusės naudos principais. 

Lietuvos - Rusijos santykių plėtrai turėtų padėti šių metų pirmojoje pusėje planuojama pasirašyti 
Lietuvos ir Rusijos valstybinės sienos delimitavimo sutartis. Tai sustiprintų Lietuvos ir viso regiono 
saugumą bei stabilumą. 

Specialios ekonominės zonos statuso suteikimas Kaliningrado sričiai sukūrė naujas galimybes 
ekonominiams santykiams plėtoti. Per pastaruosius metus smarkiai išaugo eksportas į šią sritį. Lietuva 
turi siekti, kad Kaliningrado sritis mūsų planuose būtų vienas iš prioritetinių ekonominio 
bendradarbiavimo regionų, ir visokeriopai remti jos ekonominę, politinę bei kultūrinę integraciją į 
Baltijos jūros valstybių bendriją. 

Viena opiausių problemų Baltijos jūros regione tapo augantis nelegalios migracijos srautas. Lietuva 
laikosi nuomonės, kad nelegalių migrantų grąžinimas (readmisija) efektyviai užkirstų kelią tokiai 
migracijai. 1996 metais pasirašytas susitarimas dėl readmisijos su Ukraina. Stengiamasi aktyvinti 
derybas dėl analogiško susitarimo pasirašymo su Rusija ir Baltarusija. Būtų labai gerai, jei tokį 
susitarimą pavyktų suderinti dar šiais metais. 

1996 metais prasidėjo ir bus tęsiami Lietuvos ir Baltarusijos sienos demarkavimo ir įrengimo darbai. 
Tikiuosi, kad plėsis mūsų šalių prekybiniai ir ekonominiai ryšiai, ypač panaudojant Lietuvos 
transporto infrastruktūros galimybes bei išėjimą į Baltijos jūrą. 

Mes suinteresuoti gerais kaimyniniais santykiais su Baltarusija, todėl negali nejaudinti tai, kas vyksta 
šioje šalyje. Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos prezidentų pareiškimas šiuo klausimu yra svarbus ne tik 
kaip bendra iniciatyva, bet ir kaip suderintas požiūris į situaciją kaimyninėje valstybėje. 

 Dvišaliams santykiams su šalimis - Europos Sąjungos bei NATO narėmis skatinti padėjo 
daugiašaliai forumai. Tačiau jie neturėtų užgožti dvišalių santykių. O juk tarptautines organizacijas 
sudaro atskiros šalys, kurių nuomonės įvairiais klausimais esti nevienodos. Politinis dialogas su 
įvairiomis valstybėmis taip pat gali būti gana rezultatyvus. Šioje srityje aktyviai bendradarbiavome su 
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Vokietija, Jungtine Karalyste, Prancūzija. Tai valstybės, kurių parama ypač svarbi ir nuo kurių labai 
priklauso vienas ar kitas sprendimas, lemiantis Lietuvos priėmimą į europines ir transatlantines 
struktūras. Kartu tai ir valstybės, su kuriomis palaikome gerus ekonominius ir kultūrinius ryšius. Ypač 
tai pasakytina apie Vokietiją. Tačiau, siekiant intensyviau aiškinti Lietuvos poziciją strateginiais 
klausimais bei kurti mūsų tikslams palankų tarptautinį klimatą, tokią veiklą būtina plėsti ir su kitomis 
šalimis. 

Dvišaliam bendradarbiavimui sėkmingai kuriama teisinė bazė. Įvairios sutartys pasirašytos su beveik 
visomis Vakarų Europos valstybėmis. Išspręsti Lietuvos diplomatinio atstovavimo Portugalijoje, 
Graikijoje ir Airijoje klausimai. 1996 metais lankiausi Bonoje ir Briuselyje, Kopenhagoje ir 
Vašingtone - be galo svarbių Lietuvos integracijai į europines ir transatlantines struktūras valstybių 
sostinėse bei tarptautinių organizacijų būstinėse. 

Ne mažiau svarbūs yra ir tarpparlamentiniai ryšiai. Be jau tradicinių ryšių tarp Baltijos ir Šiaurės šalių 
parlamentarų bei Lietuvos ir Lenkijos seimų narių, norėčiau išskirti Prancūzijos, Vokietijos ir 
Jungtinės Karalystės parlamentarų vizitus į Lietuvą. Ir ateityje reikėtų aktyviai bendrauti su tais 
parlamentais, kur jau yra nusistovėjusi tokių santykių tradicija, ir užmegzti naujus parlamentinius 
kontaktus šalyse, kurių nuostata Lietuvos strateginių interesų atžvilgiu yra atsargesnė. 

Vienas iš svarbiausių Lietuvos užsienio politikos uždavinių - gilinti dvišalį bendradarbiavimą su JAV. 
Praėjusiais metais vizito į JAV metu susitikau su šalies Prezidentu Billu Clintonu, Gynybos 
sekretoriumi bei Kongreso atstovais. Aptarėme dvišalių santykių plėtojimo bei Baltijos šalių saugumo 
klausimus. Tikiuosi, kad šį svarbų dialogą pratęsime ir šiais metais. 

Taip pat noriu pabrėžti svarbų JAV vaidmenį užtikrinant Baltijos šalių saugumą bei remiant Lietuvos 
siekį tapti Šiaurės Atlanto Aljanso bei Europos Sąjungos nare. Įsitikinęs, kad ir toliau ryšiai su šia 
šalimi plėtosis bei stiprės, intensyviau vyks ekonominis, kultūrinis bendradarbiavimas. Šiais metais 
reikėtų paruošti ir pasirašyti su JAV Investicijų skatinimo ir apsaugos sutartį. 

Nemažai įtakos dvišaliams santykiams turi aukščiausio lygio pareigūnų susitikimai. Lietuvoje lankėsi 
Suomijos Prezidentas Martti Ahtisaari. Viršūnių susitikimuose Florencijoje, Lisabonoje ir Dubline 
aptarėme svarbius bendradarbiavimo klausimus su Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Italijos, Švedijos 
bei kitų valstybių vadovais. Šiais metais stengsimės pagyvinti dvišalius ryšius su Graikija, Prancūzija, 
Portugalija, Italija ir Vengrija. Daugiau dėmesio reikia skirti santykiams su Pietų Europos regionu. 
Mūsų tikslas - siekti, kad šios valstybės ir toliau aktyviai ir konstruktyviai remtų Lietuvos siekius 
integruotis į europines ir transatlantines struktūras. 

Santykiams su Ukraina, kaip Rytų Europos valstybe, siekiančia aktyviai dalyvauti Europos 
integracijoje, Lietuva skiria ypatingą dėmesį. 1996 metais stengėmės palaikyti reguliarų politinį 
dialogą tiek dvišalių, tiek daugiašalių santykių klausimais. Tam labai padėjo Ukrainos Prezidento 
Leonido Kučmos oficialus vizitas į Lietuvą, kurio metu buvo pasirašytos svarbios politinio, teisinio ir 
ekonominio pobūdžio sutartys. 

 Moldovos Prezidento Mirčea Sneguro oficialus vizitas pagyvino mūsų šalių santykius. Lietuvoje 
pagamintos produkcijos eksportui padės 1996 metais su Moldova pasirašyti prekybinio ir ekonominio 
bendradarbiavimo susitarimai. 

Mano vizitas į Gruziją padėjo pagrindus dalykiniam bendradarbiavimui ekonomikos, prekybos, 
transporto ir kitose srityse. 

Atskirai būtina paminėti santykius su Izraeliu ir pasaulio žydų bendruomene. Lietuvių ir žydų 
tautas sieja šimtmečių harmoningo sugyvenimo tradicija. Nepaisant tragiškų istorinių įvykių, kurie 
buvo įvertinti, dvi valstybės - Lietuva ir Izraelis - siekia konstruktyviai bendradarbiauti. Per 
pastaruosius dvejus metus įvyko reikšmingų poslinkių santykiuose su Izraeliu. Prie to prisidėjo ir 
abiejų šalių vadovų asmeniniai kontaktai. Seime ratifikuota Investicijų skatinimo ir apsaugos sutartis 
tarp mūsų valstybių turėtų skatinti ekonominių ryšių plėtrą. 
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1996 metais buvo tęsiamas dialogas aktualiais klausimais: karo nusikaltėlių patraukimas teisminėn 
atsakomybėn, genocidas, turto grąžinimas, antisemitizmas. 

 Regioninio bendradarbiavimo plėtojimas yra vienas iš Lietuvos užsienio politikos prioritetų. 
Kalbant apie šią veiklą, reikėtų paminėti, kad mes priklausome keliems regionams: Baltijos jūros 
valstybių, Vidurio Europos ir Baltijos valstybių. 

Santykių plėtra su Vidurio Europos valstybėmis įtvirtina istorinę Lietuvos priklausomybę Vidurio 
Europos regionui. Be jau minėtų gerų santykių su Lenkija, norėčiau atkreipti dėmesį į būtinumą plėsti 
politinį ir ekonominį bendradarbiavimą su kitomis Vidurio Europos laisvosios prekybos sutarties 
(CEFTA) šalimis: Čekija, Vengrija ir Slovakija. Tai turėtų tapti vienu iš mūsų užsienio politikos 
prioritetų. Ta proga norėčiau prisiminti Čekijos Prezidento Vaclavo Havelo vizitą Lietuvoje, 
intensyvėjantį bendradarbiavimą su kitomis CEFTA šalimis. Oficialus mano vizitas Bulgarijoje 
padėjo pagrindus ekonominiam, prekybiniam, moksliniam ir techniniam bendradarbiavimui. 
Praėjusiais metais pasirašytos laisvosios prekybos sutartys su Lenkija, Čekija, Slovėnija, Slovakija, 
pradėtos derybos su Vengrija. Tai ne tik leidžia smarkiai padidinti dvišalės prekybos apyvartą, bet ir 
priartina Lietuvą prie narystės CEFTA organizacijoje. 

1996 metais buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Šiaurės Europos šalimis. Suintensyvėjo Baltijos 
ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas pagal formulę 5 + 3. 1996 metais balandžio mėnesį pirmą kartą 
Vilniuje buvo surengtas Baltijos Ministrų Tarybos ir Šiaurės Ministrų Tarybos už bendradarbiavimą 
atsakingų ministrų jungtinis posėdis. Šiaurės šalių skiriamą dėmesį bendradarbiavimui su Baltijos 
valstybėmis rodo ir 1996 metais paruošta Šiaurės šalių strategija bendradarbiavimui su kaimyniniais 
regionais, prie kurios rengimo prisidėjo ir mūsų žinybos. Norėčiau išskirti dvišalius Lietuvos ir 
Danijos ryšius ir ypač praktinį bendradarbiavimą karinėje bei taikos palaikymo srityje. 

Lietuvos užsienio politika neapsiriboja tik Europa ir Šiaurės Amerika. Politinių ir ekonominių 
interesų turime ir Azijoje, Australijoje, Lotynų Amerikoje. Suaktyvinti Lietuvos ir Lotynų 
Amerikos šalių santykius padėjo vizitas į Argentiną, Urugvajų, Braziliją ir Venesuelą. Tai buvo 
pirmasis istorijoje Lietuvos Prezidento vizitas į Pietų Ameriką. Vizito metu pasirašytos sutartys 
prisidės prie glaudesnių dvišalių ryšių tolesnio plėtojimo su šio regiono šalimis. 

Naujų rinkų lietuviškoms prekėms ir naujų investuotojų turime ieškoti ir mažai mus žinančioje 
Azijoje. Būtina ieškoti ir pritraukti verslininkų ir investicijų iš turtingų Azijos valstybių. 

Dalyvavimas tarptautinių organizacijų ir forumų veikloje suteikia papildomų galimybių 
išryškinti Lietuvos poziciją integruojantis į Europos Sąjungą, NATO ir kitas regionines ekonominio 
bendradarbiavimo bei saugumo struktūras. Prie tokių organizacijų priskirčiau Europos Tarybą, Vakarų 
Europos Sąjungą, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją (ESBO), Jungtines Tautas bei 
Jungtinių Tautų specializuotąsias agentūras. 

Vis aktyviau Lietuva įsijungia į pasaulinio nusiginklavimo procesus. Mūsų šalis pradėjo prisijungimo 
procedūrą prie 1972 metų Bakteriologinių ir toksinių ginklų kūrimo, gamybos ir saugojimo 
uždraudimo bei 1993 metų Cheminio ginklo kūrimo, gamybos ir saugojimo uždraudimo konvencijų. 
1996 metų spalio mėnesį Lietuva pasirašė Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartį. 
Praėjusiais metais buvo kreiptasi dėl narystės Nusiginklavimo konferencijoje Ženevoje. ESBO 
valstybių bei vyriausybių vadovų susitikime Lisabonoje 1996 metų gruodžio mėnesį Lietuva išreiškė 
norą dalyvauti Įprastinės ginkluotės mažinimo Centrinėje Europoje sutarties peržiūros procese. 

Lietuva aktyviau turėtų siekti narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje bei 
Pasaulio prekybos organizacijoje. Pilnateisė narystė šiose struktūrose išplėstų mūsų šalies galimybes 
pritraukti kur kas daugiau investicijų ir ekonominius ryšius plėtoti su daugiau valstybių. 

Kalbėdamas apie užsienio politiką, norėčiau pabrėžti ir ryšių su lietuvių bendruomenėmis 
užsienio šalyse svarbą. Ypač pažymėtinas lietuvių bendruomenės pasiaukojimas ir ryžtas ginant 
Lietuvos interesus JAV, Kanados, Australijos, Lotynų Amerikos ir kitų šalių valdžios institucijose. 
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Labai skatintume šią veiklą ir ateityje. Savo ruožtu mes taip pat turėtume aktyviau rūpintis mūsų 
piliečių ir tėvynainių teisėmis ir interesais užsienio valstybėse. 

Vizito Lotynų Amerikos šalyse metu susitikau su lietuvių išeivijos atstovais. Šie susitikimai prisidėjo 
prie Lotynų Amerikos ir Lietuvos suartėjimo, paskatino ieškoti galimybių išeivijai įsijungti į Lietuvos 
politinį, ekonominį bei kultūrinį gyvenimą, stiprinti lietuviškumą. 

Lietuvoje kol kas nėra valstybės finansuojamų ar privačių fondų remiamų mokslo tyrimo centrų, 
analizuojančių tarptautinę politiką. Todėl neturime ir pakankamai kvalifikuotų užsienio politikos 
tyrimų. Pirmosios tokių darbų užuomazgos matomos Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų institute. Tačiau to aiškiai nepakanka. Manau, kad Lietuvai reikėtų ir akademinio 
žurnalo užsienio politikos klausimais. Vyriausybė turėtų rasti lėšų ir būdų šioms problemoms spręsti. 

Baigdamas norėčiau pažymėti, kad naujos Seimo daugumos koalicijos partnerių bei Vyriausybės 
programos savo užsienio politikos dalimis iš esmės sutampa su mano, Respublikos Prezidento, 
formuojamos ir vykdomos užsienio politikos strategija. Todėl man malonu konstatuoti, kad 
nelaukiama bent kiek ryškesnių Lietuvos užsienio politikos pokyčių. Užsienio politikos perimamumas 
ir tęstinumas, po Seimo rinkimų pasikeitus Vyriausybei, liudija mūsų valstybės ir jos politinės 
sistemos tam tikrą brandą.

 VIII. LIETUVA - MODERNIOJO PASAULIO DALIS

Mūsų valstybės raida po 1990 metų parodė, kad valstybė, tinkamai suformavusi ir pateikusi savąjį 
įvaizdį pasaulio visuomenei, įgyja daug privalumų. Nuo tarptautinio Lietuvos ekonominės ir politinės 
būklės įvertinimo priklauso integracijos į pasaulio ekonomines ir politines struktūras galimybės, 
užsienio investicijų apimtis, tarptautinis mūsų valstybės autoritetas. Svarbu ir tai, kad Lietuva 
atsiskleistų pasauliui kaip šalis, išsaugojusi ir puoselėjanti savo tautines tradicijas, senąją lietuvių 
kalbą ir unikalią kultūrą. Objektyvaus Lietuvos įvaizdžio formavimas yra strateginis Lietuvos 
politikos uždavinys. Šalys, besirūpinančios savo įvaizdžiu, pasauliui paprastai pateikia savo 
ekonomikos, kultūros bei politikos vertybes. Taip siekiama įsitvirtinti tarptautinėje bendrijoje, 
sulaukti pripažinimo, pritarimo ar paramos ekonominei ir politinei šalies krizei įveikti. 

Lietuvos įvaizdžio kūrimas tiesiogiai susijęs su valstybės, jos institucijų informacinio saugumo 
užtikrinimu. Tai pasiekiama, jei užsienio šalių visuomenė yra nuolat ir patikimai informuojama apie 
visų valstybės institucijų veiklą. Ypač svarbu tinkamai pateikti Lietuvos užsienio politikos tikslus bei 
kryptis, ar, iškilus reikalui, apginti šalies interesus. Todėl manau, kad vienas iš pagrindinių uždavinių 
yra savalaikis ir kryptingas informacijos apie Lietuvos politines nuostatas ir tarptautinius interesus 
pateikimas užsienio šalių visuomenei. Valstybės tarptautinės pozicijos, šalies visuomenė ir jos 
vertybės yra tas pamatas, ant kurio formuojasi palankios arba priešiškos ilgalaikės nuostatos. Lietuvos 
strateginių ryšių su pasaulio visuomene tikslas - nustatyti ir palaikyti santykius su tų šalių 
visuomenėmis ar visuomenės grupėmis, nuo kurių priklauso įvairių mūsų valstybės veiklos sričių 
sėkmė. 

Pastaruoju metu vis dažniau visuomenė diskutuoja dėl Lietuvos įvaizdžio. Ne paslaptis, kad tik 
visiškai neseniai susirūpinta šia problema. Iš esmės įvaizdžio formavimas yra įvairiausių valstybinės 
veiklos sferų bendras rezultatas. Dabartinis Lietuvos įvaizdis pasaulyje nėra toks, kokio norėtume. 
Tam labai kenkia dažni įstatymų ir nutarimų keitimai, susiformavęs negeranoriško ir nekompetentingo 
Lietuvos valdininko įvaizdis, nemažėjantis nusikalstamumas, pasienio problemos, muitinės ir 
mokesčių inspekcijos darbas, negatyvi nuostata užsienio investuotojų atžvilgiu. Trūksta ne vien 
ekonominės, bet ir informacijos apskritai apie Lietuvą užsienio kalbomis, o jeigu ji ir pateikiama, tai 
neretai nėra apgalvota. Kartais valstybės įvaizdžiui kenkia ir neatsakingi arba skuboti kai kurių 
politikų pareiškimai. 

Kita vertus, nepalankūs užsienio vertinimai ir susiklosčiusi nuomonė apie Lietuvą, jos įvairias veiklos 
sritis paprastai neatitinka tikrovės. Daugelis užsieniečių, geriau susipažinę su Lietuva, pabrėžia, kad 
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realiai mūsų valstybė yra geresnė nei pateikiamas jos įvaizdis. Nemažėja ir ekonominiai užsienio 
investuotojų interesai. Juos traukia palanki šalies geografinė padėtis, neblogos susisiekimo sąlygos, 
didelis Lietuvos įmonių intelektualinis potencialas, pigi kvalifikuota darbo jėga, nebloga darbo 
drausmė. 

Įtraukus Lietuvą į Europos integracijos procesus atsiveria plačios galimybės šalies politiniam ir 
ekonominiam gyvenimui atsinaujinti, sėkmingai mūsų valstybės raidai. Šių permainų sėkmė priklauso 
nuo to, kaip kryptingai ir tiksliai vykdoma stojimo į ES politika, kaip sprendžiamos problemos, 
susijusios su nauja Lietuvos pozicija tarptautinėje arenoje. Manau, kad šiuo metu pasaulis Lietuvai 
skiria pakankamai dėmesio, bet trūksta konceptualaus ir objektyvaus šalies pateikimo tarptautinei 
auditorijai. Lietuva turi įsitvirtinti pasaulyje ir būti vertinama kaip savarankiška valstybė, turinti savų 
privalumų. Būtina pasiekti, kad "INTERNET" kompiuterių tinkle neliktų klaidingos ir nepagrįstos 
informacijos apie Lietuvą. Tai tapo įmanoma praėjusių metų pabaigoje įkūrus Nacionalinį informacinį 
metaduomenų centrą. Jame kaupiama, apdorojama ir kompiuterių tinklais teikiama informacija apie 
įvairias valstybės institucijas, jų veiklą. Artimiausiu metu šis centras turi sukurti vieningą kompiuterių 
tinklais skleidžiamos informacijos apie Lietuvą tvarkymo bei teikimo Lietuvos visuomenei ir užsienio 
šalių vartotojams sistemą. Tada bus galima tikėtis konceptualaus Lietuvos įvaizdžio "INTERNET" 
tinkle. Tikslus, suderintas ir objektyvus pasaulio visuomenės informavimas apie įvairių valstybės 
veiklos sričių realią padėtį, Lietuvos vertybes, jos interesus bei užsienio politikos kryptis yra 
naudingas ne tik pačiai Lietuvai, bet ir kitoms ja besidominčioms valstybėms, tarptautinėms 
organizacijoms. 

Vienas svarbiausių uždavinių - tinkamai naudoti šiuo metu egzistuojančią informacinę infrastruktūrą. 
Dabar veikiantys įvairių žinybų informacijos padaliniai priklauso skirtingos kompetencijos valdžios 
institucijoms. Tai ne tik nulemia jų veiklos specifiką, bet ir apsunkina šios veiklos koordinavimą. Šiuo 
metu informacijos keitimosi tvarka tarp valstybinių institucijų iš esmės nėra reglamentuota. Ypač 
sudėtinga koordinuoti įvairių valstybės žinybų turimą informaciją: ją pateikti visuomenei, platinti 
Lietuvos ambasadoms, užsienio šalių masinės informacijos priemonėms. Nelengva naudojantis tokia 
informacine infrastruktūra mūsų valstybės politiką pristatyti užsieniui. 

Tokia situacija pamažu kinta. Lietuvos informacijos politikos, industrijos ir infrastruktūros integracijai 
valstybės mastu paspartinti prie Lietuvos Respublikos Prezidento įsteigta Valstybės informacijos 
politikos taryba. Atsirado institucija, atsakinga už valstybės informacijos politikoje dirbančių žinybų 
sąveiką. Taryba įpareigota rengti siūlymus Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei dėl valstybės politikos 
informacijos srityje, objektyvaus šalies įvaizdžio šalies viduje ir pasaulyje kūrimo strategijos, 
koordinuoti ministerijų bei kitų žinybų informacijos padalinių veiklą, tarpusavyje derinti informacijos, 
komunikacijos, visuomenės informavimo priemonių ir informatikos įstatymų bei norminių aktų 
projektų rengimą. 

Apskritai tai tik nedidelė nacionalinės informacijos politikos dalis. Pagrindinė šios politikos paskirtis - 
užtikrinti harmoningą informacijos išteklių, informacinio aptarnavimo ir informacijos sistemų diegimą 
bei vartojimą ir informacijos vartotojų poreikių tenkinimą, įvairių informacijos sistemų veiklos 
koordinavimą, juridinių aktų suderinamumą, galimybę naudotis regioniniais ir tarptautiniais 
informacijos tinklais bei sistemomis. 

Galima teigti, kad Lietuvos įvaizdis, kaip ir Lietuvos realybė, keičiasi į gerąją pusę. Pasirašius 
asocijuotos narystės Europos Sąjungoje sutartį naujai vertinama šalies strateginė padėtis; ji tampa 
reikšmingesnė. Svarbu Lietuvai aktyviai dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje ir čia visuomet 
rodyti iniciatyvą. 

Savo pranešimo pabaigoje neatsitiktinai kalbu apie Lietuvos įvaizdį. Manau, kad valstybės įvaizdyje it 
plačioje panoramoje atsispindi visų mūsų gyvenimo sričių problemos ir laimėjimai. Norėčiau, kad 
ateityje Lietuvos įvaizdis pasaulyje sutaptų su mūsų kuriamos valstybės, kaip visumos, vizija, kad 
visiems būtų aiški mūsų visuomenės samprata apie prioritetinius Lietuvos valstybės siekius ir idealus. 
O mes, turėdami sistemingą ir kompleksišką modernios valstybės viziją, galėsime motyvuotai 
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modeliuoti Lietuvos vidaus ir užsienio politiką, šalies ekonominę ir socialinę raidą, spręsti valstybės 
valdymo, saugumo, teisėsaugos ir teisėtvarkos bei technologinės pažangos problemas. 
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