
LietuvaiGYVENTA IR DIRBTA

Petras Navikas

PETRAS NAVIKAS

Kilęs iš Kėdainių krašto. Šį pasaulį išvy-
do Truskavos miestelyje. Mokėsi šio mieste-
lio pradžios bei Ramygalos ir Šėtos vidurinėse 
mokyklose. Įgijo finansų ir kredito specialybę 
Vilniaus universitete. Pradėjo dirbti Liaudies 
ūkio tarybos Maisto pramonės valdyboje fi-
nansininku, vėliau ėjo šios valdybos ir Maisto 
pramonės ministerijos ekonomikos skyriaus 
viršininko pareigas. Po to daugiau kaip dvidešimt metų dirbo Vyriau-
sybės patarėju pramonės klausimais. 

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, dvejus metus ėjo Žemės 
ūkio ministerijos maisto pramonės departamento direktoriaus pava-
duotojo pareigas, po to dešimt metų dirbo mokesčių srityje: Vilniaus 
mokesčių inspekcijos vyriausiuoju inspektoriumi, šeštosios Vyriau-
sybės patarėju finansų ir iždo klausimais, finansų viceministru, šalies 
valstybinės mokesčių inspekcijos viršininku, konsultantu mokesčių, 
finansų ir valdymo klausimais. Prezidento Valdo Adamkaus paskirtas 
Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nariu. 

Mokesčių klausimais stažavosi JAV, Danijoje, Prancūzijoje, 
Austrijoje. Parašė knygas „Anapus valdžios durų“, „Mokesčių labi-
rintai“, Teisybės beieškant“, „Azartinių lošimų priežiūros kronika“, 
„Korupcijos globa“, „Iš praeities į ateitį“, „Teisingumo parodija“, 
„Gyventa ir dirbta Lietuvai“. Paskelbė per 330 straipsnių mokesčių 
politikos, jų administravimo, finansų, valstybinių įmonių valdymo ir 
kitais klausimais. Jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio ekonomisto 
garbės vardas.
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PRATARMĖ

Prisimenu, buvo graži, saulėta 1959 metų birželio 27 diena Vilniuje, kai ėjome į 
metrikacijos biurą, esantį Pylimo gatvėje, sankryžoje su Kalinausko gatve. Tai buvo prieš 
šešiasdešimt metų. Ėjome dviese, be liudininkų. Apie 13 valandą Danutė Keblaitė tapo 
Danute Navikiene. Po sutuoktuvių nuėjome į Vilniaus gatvėje esančią valgyklą. Užsisakėme 
dešrelių, kitų patiekalų neprisimenu. Turbūt sriubos, kompoto ar kisieliaus, kas tuo metu 
buvo populiaru. Po to nusifotografavome Gedimino prospekte esančioje fotostudijoje (da-
bar ten yra Lietuvos banko pinigų muziejus). Ši nuotrauka mus lydi visą gyvenimą.

2019 metų birželio 27 dieną pakartojome sutuok-
tuvių ceremoniją. Nuvažiavome prie pastato Pylimo ga-
tvėje, kuriame buvo metrikacijos biuras. Jo fone nufoto-
grafavau Danutę, Mamytės vardu vadinamą, su sūnumi 
Audriumi. Pasukome į Vilniaus gatvę. Priėję prie italų res-
torano, kuris įrengtas buvusioje valgykloje, užėjome į jį. 
Pasiteiravome, kokia restorano patalpų praeitis, paaiškėjo, 
jog ir tarybiniais laikais jose nebuvo valgyklos. 

Išeinant iš šio restorano, prie durų esančio staliu-
ko sėdėjo trys žinomi vyrai. „Lietuvos ryto“ vyriausiasis 
redaktorius Gedvydas Vainauskas, buvęs Vilniaus meras 
Artūras Zuokas ir Druskininkų miesto meras Ričardas 
Malinauskas. G. Vainauskas pakilo, pasisveikino ir pristatė 
mane kolegoms. Bet A. Zuokas ir R. Malinauskas nemažai 

žinojo apie mane ir mano pareigas. Taigi buvome neakivaizdžiai pažįstami.
Su Mamyte buvome apsirengę šventiškai, aš su kaklaraiščiu, tamsiu kostiumu, o ji – 

raudonu apdaru. Pasakiau, jog ieškome buvusios tarybiniais laikais valgyklos, kurioje prieš 
60 metų pietavome iškart po santuokos. Šis faktas Juos nustebino. Pasveikino su jubilieju-
mi. Po to pasikeitėme bendrais įspūdžiais. G. Vainauskas paprašė mano telefono numerio. 
Mat, jam tapo įdomi mūsų valgyklos paieška po tiek metų, šis sentimentalus faktas, pažy-
mintis jubiliejaus šventės tik mums abiem aktualumą ir kuklumą. G. Vainauskui ir kitiems 
parodžiau jo prieš 28 metus padovanotą laikrodį su užrašu ant ciferblato „Lietuvos rytas“. 
Tai dar labiau sušildė atmosferą.

Po to tęsėme kavinės paiešką, nors Mamytė buvo jau visai pamiršusi santuoką, nes 
ketvirtus metus sirgo nepagydoma atminties netekimo liga. Užėjome į Vilniaus gatvėje 
esančią kavinę. Jos įėjimo durys atrodė esančios tos pačios, pro kurias įėjome prieš 60 metų. 
Įėję pamatėme grindų pakilimą, kuris sukėlė abejonę, nors patalpų išdėstymas atrodė labai 
panašus į tuometinį. Kavinė negamino patiekalų, panašių į anuometinius. Suvalgėme bly-
nelių su bananais, išgėrėme kavos ir patraukėme namo. Namuose nusifotografavome.
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Šie faktai subrandino mintį sudėti į vieną vietą svarbiausius gyvenimo įvykius, ku-
rie aprašyti knygose „Anapus valdžios durų“, „Mokesčių labirintai“, „Teisybės beieškant“, 
„Azartinių lošimų priežiūros kronika“, „Korupcijos globa“, „Teisingumo parodija“, pa-
skelbti straipsniuose žiniasklaidoje.
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ĮŽANGA

Gimiau Antano Smetonos Lietuvoje. Teko iškęsti sunkius pokario metus. Savo aki-
mis mačiau, kaip praradę kovos dėl Lietuvos viltį girti miškiniai atėję vėlų vakarą iš tėvo 
reikalavo atiduoti paskutinius 4 červoncus ir atvežti paskutinės kiaulės skerdieną į nurodytą 
vietą. O mūsų buvo 8 nesočios burnos. Po to girdėjau kitame namo gale gyvenančios mo-
ters ir jos dukters klyksmus. Tik vėliau supratau, kodėl jos klykė. O kitos dienos ryte brolio 
akyse stribai nušovė tėvo brolį, kuris gyveno netoliese, nėjo į Raudonąją armiją, prijautė ir 
rėmė miškinius.

Stebėjau, kaip sukviesti miestelio gyventojai buvo verčiami rašyti pareiškimus stoti 
į kolūkį, netekti žemės, padargų, gyvulių. Ir visi juos parašė iš baimės būti ištremtiems į 
Sibirą. Teko tėvui padėti kabinti prie tvarto balkių kolūkio arklius, nes jie nebeturėjo jėgų 
atsistoti. Mačiau, kaip mama paryčiais pakluone nusėlindavo prie kolūkio stirtos pasipešti 
šiaudų savo karvei pašerti.

Tuomet visiems rūpėjo kaip išgyventi, išmaitinti šeimą, išauginti ir išmokinti vaikus. 
Jie suprato, kad plikomis rankomis negalės pakeisti Stalino primestos santvarkos. Mažai 
žmonių tikėjo Amerikos balso pranešimais, kad tuojau bus išlaisvinta Lietuva ir sugrįš pra-
eitis, kuri daug kam buvo ne ką geresnė.

Bet žmonės dirbo ir primestomis sąlygomis. Kasmet gerėjo gyvenimas. Ir ta blogoji 
santvarka pradėjo duoti vaisius, kurie net dabar matyti – automagistralės, melioruoti laukai, 
gyvenamųjų namų kvartalai, mokyklos, fermos, deja, jų griuvėsiai akis bado. Mokyklos 
buvo pilnos mokinių, teatrai pilni žiūrovų, o bažnyčios tikinčiųjų. Visi turėjo darbo, niekas 
nemirė badu, nesirausė šiukšlynuose, nesižudė iš nevilties. Gimdė ir augino vaikus, o gyven-
tojų padaugėjo iki 3,5 milijono.

Anos santvarkos palikimas – žmonės, kurių moralei, sąžinei, santykiams su kitais įta-
kos neturėjo privatinė nuosavybė. Nebuvo priežasčių broliui žudyti brolio dėl metro žemės. 
Rublis nebuvo žmogaus vertės matas. Palikome tarybinę santvarką nenuskurdę ir neturtin-
gi. Atskirtis tarp valdžios atstovų ir eilinių piliečių turtine prasme buvo maža.

Bendraamžis poetas Justinas Marcinkevičiaus atsakydamas Algirdui Juliui Greimui, 
Tomui Venclovai už jų užgaulę pasakė: „Vadinate mus prisitaikėliais, konformistais, bet juk 
palikote mus, pametėte, kai mums buvo po 10–15 metų. Šėtono nasruose palikote. Vals-
tybę praradote jūs, o tautą mes vis dėlto išsaugojome... Kas, jei ne ši karta, atvedė Lietuvą 
į Sąjūdį? Priešui nelinkėčiau, ką teko patirti, išjausti, išgyventi, apmąstyti mums. Kur mes 
galėjome išeiti iš to, ką mums palikote? Suprantama, daugelis pasitraukdami gelbėjotės nuo 
Sibiro. Bet kodėl norite atimti tokią teisę iš mūsų, negi jūs galvojate, kad Lietuva 50 metų 
privalėjo eiti atviro priešinimosi keliu? Ir žūti? Betgi kodėl nesipriešinote jūs, kai buvo gali-
ma, kai reikėjo priešintis?“

Justino Marcinkevičiaus kartos dalis esu ir aš. Visą gyvenimą dirbau tėvynėje ir jai – 
Lietuvai. Šioje knygoje išsakiau savo tarnystę Lietuvos žmonėms, kuri buvo nelengva, paty-
riau materialinių nuostolių ir moralinių nuoskaudų.
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P IRMA DALIS

DARBAS DARBĄ KEITĖ. . .

Dirbti pradėjau sulaukęs septyniolikos metų. 1952 metais baigiau Lančiūnavos že-
mės ūkio mokykloje buhalterio kursus, buvau nusiųstas dirbti į Žeimių tarybinį ūkį. Po to 
darbas darbą keitė. 

1952–1953 Žeimių tarybinis ūkis, Mitėniškių skyriaus buhalteris.
1953–1956 Šėtos vidurinės mokyklos buhalteris ir 9–11 klasių mokinys.
1956–1958 Vilniaus valstybinio universiteto studentas.
1958–1965 Maisto pramonės ministerijos ekonomistas, ekonomikos skyriaus virši-

ninkas.
1966–1985 Lietuvos TSR Ministrų tarybos referentas, maisto pramonės sektoriaus 

vedėjas.
1985–1986 Lietuvos Ministrų Tarybos Sekretoriato vedėjas.
1986–1990 Lietuvos Ministrų Tarybos Pramonės skyriaus vedėjas.
1990–1992 Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės departamento direktoriaus 

pavaduotojas.
1992–1994 Vilniaus mokesčių inspekcijos vyriausiasis inspektorius. 
1994–1995 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patarėjas finansų ir iždo klausimais.
1995–1996 Finansų ministerijos sekretorius – Valstybinės mokesčių inspekcijos vir-

šininkas.
1996–2001 Konsultacinės firmos „Nakona“ vadovas.
2001–2007 Valstybinės lošimų priežiūros komisijos narys.

Nežinia iš ko sužinojau, jog Lančiūnavos žemės ūkio mokykloje priimami mokytis 
buhalterio specialybės. Mokama stipendija, apgyvendinami bendrabutyje. Mokymasis tę-
siasi tik pusę metų. O po to gauni darbą. Prašydamas išleisti ten mokytis, mamai net pame-
lavau, sakydamas, kad tęsiu mokslą ir mokytojų seminarijoje. 1951 metų pabaigoje su nau-
jomis viltimis pradėjau mokytis Lančiūnavoje, kuri yra 10 km nuo tėviškės Kėdainių link.

Gyvenau bendrabutyje, mažai bereikėjo paramos iš namų. Buhalterijos paslaptis 
skleidė nuostabus specialistas Eitmanavičius. Gyvenome linksmai. Žaidėme krepšinį, rung-
tyniaudavome su Dotnuvos žemės ūkio mokyklos ir kitomis komandomis. Mokslas sekėsi. 
Greitai prabėgo laikas. Vasarą atsisveikinome su mokykla, gavome paskyrimus dirbti tary-
biniuose ūkiuose.
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Pirmasis darbas

Septynioliktaisiais gyvenimo metais – 1952 metų rugpjūčio mėnesio pirmoje pusėje 
dviračiu nuvažiau į paskyrimo vietą – Žeimių tarybinį ūkį, kuris buvo beveik 30 km nuo 
Truskavos, Šėtos, Jonavos link. Nuvykęs į paskyrimo vietą sužinojau, jog šiuo metu nereikia 
buhalterio ir manęs nepriima dirbti. Grįždamas namo užsukau į Mitėniškių tarybinį ūkį, 
kuris buvo prie kelio, visai arti Šėtos. Nors į šį ūkį buvo paskirta mergina, bet pamaniau 
gal ir man bus darbo vieta. Ir labai apsidžiaugiau, kai ūkio vyriausiasis buhalteris sutiko 
priimti į darbą. Taip darbo knygelėje atsirado pirmasis, iš dalies neteisingas, įrašas, kad nuo 
1952 m. rugpjūčio 15 dienos priimtas dirbti (Mitėniškių) Žeimių tarybinio ūkio buhalteriu.

Būdamas septyniolikos metų pradėjau dirbti, gaudavau 400 rublių per mėnesį. Tai 
buvo didžiulė šventė. Pirmąją darbo dieną kažką skaičiuodamas su aritmometru net nepa-
stebėjau kai atėjo vakaras. Atėjęs vyriausias buhalteris išvarė namo.

Apsigyvenau pas parduotuvės vedėją, kuri gyveno su motina. Jos sutiko už 200 rublių 
per mėnesį mane maitinti. Gavęs pirmąją algą nusipirkau batus su brezentiniu viršumi ir 
geltonais sintetiniais padais. Labai džiaugiausi pirkiniu. 

Darbas sekėsi, buvo įdomu. Netrukus Mitėniškių tarybinis ūkis buvo prijungtas prie 
Žeimių tarybinio ūkio, o aš paskirtas Mitėniškių skyriaus buhalteriu. Buvau išrinktas Šėtos 
vartotojų kooperatyvo revizoriumi. Teko revizuoti šeimininkės parduotuvę. Joje nustaty-
davau prekių trūkumą, bet ji prašydavo jo nerodyti. Tačiau jau dirbant mokykloje viskas 
išaiškėjo ir ji buvo teisiama. 

Greitai susipažinau su Šėtos jaunimu, vidurinės mokyklos mokiniais. Pradėjau su 
jais sportuoti. Mitėniškiuose rengdavo vakaruškas, į kurias ateidavo simpatiškos čigoniu-
kės. Teko pašokti su jomis. Bet jos skleidė nemalonų kvapą. Parjodavau ant gražios šviesiai 
geltonos kumelaitės namo į Truskavą. O kartą tamsią rudens naktį teko važiuoti namo 
su sandėlininko pagrobtais iš ūkio keletu maišų grūdų. Jis man už kažką atsidėkojo. Prie 
Okainių susitikau stribus, kurie pamanė, jog senas esu, kažką burbtelėjo ir praėjo. Kaip ūkio 
valdininką dažnai pavaišindavo dirbantieji. Gal būčiau nuriedėjęs žemyn, jeigu ne atsitikti-
numas ir gerieji žmonės, sutikti gyvenimo kelyje.

Lemtingas posūkis gyvenime

1952-1953 metų žiema. Rinkimai. Mitėniškių rinkimų apylinkės vadovu paskirtas 
Šėtos vidurinės mokyklos inspektorius Henrikas Kretavičius. Mane įjungė į rinkimų šta-
bą. Kažką turėjau dirbti. Susipažinau su Henriku Kretavičiumi. Greitai jis buvo paskirtas 
mokyklos direktoriumi. Pakvietė dirbti mokyklos buhalteriu ir pasiūlė kartu tęsti mokslą 
vidurinėje. Nedvejodamas sutikau. Nuo 1953 m. gegužės 1 dienos perėjau dirbti į mokyklą. 
Darbas neslėgė pečių.

Pradžioje teko iš vyresniųjų klasių mokinių rinkti mokestį už mokslą, o vėliau ir 
to nebereikėjo. Reikėdavo parvežti iš Kėdainių algas, apmokėti sąskaitas ir tuo baigdavosi 
beveik visi buhalteriniai darbai. Naujasis direktorius išvystė ūkinę veiklą, mokykla įsigijo 
net arklį. Augino daržoves valgyklai. Pasiuvome tautinius drabužius mokyklos šokėjams, 
organizavome keliones po Lietuvą. 
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čia mokytis atvyko ir sesuo Valerija. Gyvenau bendrabutyje, o paskui pas seną mo-
terį šalia mokyklos. Būdavo labai šalta ilgais žiemos vakarais.

Greitai prabėgo tie treji metai. Išlaikėme brandos egzaminus. Teko išsiskirti su ben-
draklasiais. Susitarėme nepamiršti vieni kitų. Ne visi tikėjo šiuo susitarimu, bet susitinkame 
ir dabar, nors po šešiasdešimt ketverių mokyklos baigimo metų tarp gyvųjų nebėra penkio-
likos iš trisdešimt aštuonių klasės draugų.

Studijos Vilniaus universitete

Nepastebėtai greitai prabėgo laikas Šėtoje. Atėjo apsisprendimo metas. Ką daryti 
baigus mokyklą? Pažįstami siūlė dirbti Kaplių žemės ūkio mokykloje. Bet kažkodėl ne-
traukė ten. Vis akyse matydavau Kėdainių finansų skyriaus koridoriuje iškabintą plakatą, 
kviečiantį mokytis ekonomikos Vilniaus universitete. Neteko girdėti, kad kas nors baigęs 
Šėtos vidurinę mokyklą būtų išvykęs mokytis ekonomikos. Nebuvo pramintas dar kelias. 
Dauguma abiturientų traukdavo mokytis į KPI ar kitas šio miesto aukštąsias mokyklas 
bei technikumus. Gavęs atestatą, vieną 1956 metų vasaros dieną kartu su klasioke Nijole 
Gvildyte per Kauną išvežėme pareiškimus Vilniaus universitetui. Ji panoro studijuoti anglų 
kalbą, o aš finansus ir kreditą.

Naujos idėjos ir užmačios

Prasidėjo antrieji mokslo metai universitete. Neprisimenu, kaip kilo idėja per šiuos 
metus užbaigti antrą ir trečią kursą. Nuėjau pas dekaną Pauliukonį pasitarti. Jis leido įgy-
vendinti šią idėją. Prasidėjo karštas darbymetis. Iki Naujųjų – 1958 metų išlaikiau visus 
antro kurso egzaminus. Po Naujųjų pradėjau kartu su trečiakursiais lankyti trečio kurso pas-
kaitas ir taip pat rengtis bei laikyti trečio kurso pirmojo semestro egzaminus. Iki pavasario 
ir šis mokymosi etapas buvo įveiktas. Vasarą jau su trečiojo kurso studentais kartu išlaikiau 
beveik visus antrojo semestro egzaminus. Beliko išlaikyti vieną – liaudies ūkio planavimo 
egzaminą, pas profesorių Būčą. 

Nebeprisimenu kelintas laikiau, tačiau ne paskutinis. Padavęs studijų knygelę profe-
soriui, ištraukiau bilietą ir nuėjau ruoštis egzaminui. Kai priėjau atsakyti į bilieto klausimus, 
profesorius pažvelgė į mane, pasižiūrėjo į knygelę ir paklausė:

– Įstojote į universitetą 1956 metais, o dabar dar tik 1958 metai. Kaip atsiradote 
trečiame kurse? 

Papasakojau savo sumanymą. Net nepaaiškinęs atsakė: 
– Nepriimu iš Jūsų egzamino.
Išėjau nuliūdęs ir pasimetęs. Nubėgau pas dekaną ieškoti paramos. Tačiau ir jis nesi-

ryžo nieko daryti. Tik pasakė: 
– Jis profesorius, katedros vedėjas. 
Nesupratau, ką tuo norėjo pasakyti. Bet dekanas pareiškė, kad jeigu pereičiau mo-

kytis į neakivaizdinį skyrių, būtų užskaityti visi išlaikyti egzaminai, nereikėtų sugrįžti pas 
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paliktus grupės draugus ir su jais lankyti tik ūkio planavimo kurso ir po metų šio kurso 
egzamino. Be to, pasisiūlė surasti darbą maisto pramonės valdyboje.

Taip ir baigėsi studijos dieniniame skyriuje. Nors kartu su antrojo ir trečiojo kurso 
draugais pragyvenau vos po metus, tačiau jie mane ir dabar laiko savo grupioku. Tai vieni, 
tai kiti kviečia į susitikimus, bendraujame. Kartais net sunku atskirti, kurio kurso studentu 
tuo metu buvo tas ar kitas asmuo.
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MAISTO PRAMONĖS MINISTERI JA

Dekanui Pauliukoniui susitarus su Liaudies ūkio tarybos maisto pramonės valdybos 
viršininku Juozu Šipyla, iš karto nubėgau pas jį. Priėmė maloniai ir pažadėjo priimti dirbti 
į finansų skyrių. Pakvietė šio skyriaus viršininką Petrą Tarasevičių ir jo paprašė tai įforminti. 
Tačiau to jis iš karto nepadarė. 

Prasidėjo kančių keliai. Dėl nesuprantamų priežasčių jis mane tampė apie tris savai-
tes, vis nurodydamas naują atėjimo pas jį dieną. Buvau panoręs ieškoti darbo Statistikos 
valdyboje, nes dekanas buvo kalbėjęs ir su jos viršininku. Prailgo šis laikas, ypač slėgė neži-
nomybė. Pagaliau teikėsi priimti pokalbiui ir mano finansinių žinių patikrinimui.

 Pasisodino šalia savęs, padavė Obelių spirito gamyklos balansą ir skaitliukus. Atver-
tęs balanso pirmąjį puslapį liepė apskaičiuoti apyvartinių lėšų likutį. Gerai žinojau kaip tai 
padaryti. Paėmęs skaitliukus apskaičiavau ir žvilgterėjau į balanse nurodytą likutį. Mano 
apskaičiuotas nebuvo lygus balanse nurodytam. Pamaniau, jog suklydau skaičiuodamas. 
Dar kartą skaitliukais apskaičiavau jį. Ir vėl toks pat. Nutirpo kojos, netekau žado. Nežinau 
ką sakyti. Dar šiek tiek palaukęs egzaminatorius pasakė, kad gerai apskaičiavau, o balanse 
nurodytas neteisingas likutis. Taip nuo 1958 m. birželio 17 dienos pradėjau dirbti Liaudies 
ūkio tarybos Maisto pramonės valdybos finansų skyriuje ekonomistu. 

Viršininkas buvo ne iš tų žmonių, kurie jaunuoliams geranoriškai padėtų įsisavinti 
praktikinius įgūdžius. Jis buvo labai kruopštus ir mėgo viską daryti savo rankomis. Pradžio-
je rašydavau mokestinius pavedimus, vaikščiodavau į bankus. Pasitelkdavo mane padėti 
sudaryti valdybos finansinį planą ir kitus darbus. Nieko neaiškindavo, o tik prašydavo, kad 
aritmometru skaičiuočiau jo diktuojamus skaičius. O mano smalsumui nebuvo ribų. No-
rėjos kuo daugiau sužinoti finansinių gudrybių. Net pro jo petį stebėjau ir mokiaus. Ir ne 
tik tokiu būdu.

1960 metais neakivaizdžiai baigiau studijas universitete.

Nauji darbo horizontai

Valdybos planavimo ir ekonomikos skyriaus viršininkui Sokolskiui išvykus gyventi 
į Rusiją, jo vieton buvo paskirtas Petras Tarasevičius. Tuo metu šio skyriaus viršininko pa-
vaduotoju dirbo Antanas Šerkšnas. Nepasižymėjo darbštumu ir darbo išmanymu. Netru-
kus jis buvo išprašytas dirbti į „Pergalės“ konditerijos fabriką. Ir manau, jog Tarasevičiaus 
iniciatyva. Nepalanki buvo Antano lemtis. Greitai važiuodamas kartu su direktore Brone 
Vyšniauskiene iš Molėtų žuvo autokatastrofoje. 

Išėjus Antanui Šerkšnui aš vėl tapau P. Tarasevičiaus dešinioji ranka. 1960 m. gruo-
džio 20 dieną buvau paskirtas Maisto pramonės valdybos planavimo ir ekonomikos sky-
riaus viršininko pavaduotoju. Teko sunkus darbo baras – reikėjo apskaičiuoti produkcijos 
gamybos kaštus, tai yra jos savikainą. Reikėjo patikrinti įmonių gaminamos produkcijos 
savikainos planus, įvertinti, aiškinti įmonių darbuotojams jų klaidas, juos mokyti, anali-
zuoti nukrypimų priežastis, rengti vadovybei išvadas. Valdybos žinioje buvo 14 pramonės 
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šakų: cukraus, konditerijos, duonos, mielių, krakmolo, konservų, spirito, degtinės, vyno, 
alaus, tabako, cigarečių, taros ir nestandartinių įrenginių gamyba. Skirtingos šių produktų 
gamybos technologijos, perdirbama žaliava, jos nuostoliai, o neišmanant šių dalykų, nebūtų 
įmanoma apskaičiuoti jų gamybos kaštų. Reikėjo aplankyti visas gamyklas, įsigilinti į ga-
mybos technologijas, produktų sudėtines dalis ir kitus aspektus, nesigėdinant išklausinėti 
inžinierių visas smulkmenas. O laikas nelaukė, reikėjo ir mokytis, ir dirbti, ir kitus mokyti. 
Ne kartą teko važiuoti į Maskvą, TSRS valstybinį plano komitetą ginti savo sudarytus pro-
dukcijos savikainos plano projektus. Prisimenu vykusius ginčus su šio komiteto darbuoto-
jomis dėl cukraus pramonės. Joms įrodinėjau argumentais, kurių jos net nebuvo girdėjusios 
anksčiau, nors buvo išdirbusios daugelį metų. Visada pavykdavo išpešti iš Maskvos sau 
palankius savikainos planus. Deja, labai būdavo skaudu, kai Vilniuje, Liaudies ūkio tary-
boje, nurėždavo nuo maisto pramonės iškovotos savikainos ir perduodavo prietaisų pramo-
nei, kurios planavimo ir ekonomikos skyriaus viršininku dirbo Baranauskas, vėliau tapęs 
net ekonomikos daktaru, tačiau niekad nesugebėdavęs apginti savo skaičių Maskvoje. Kaip 
lygus su lygiu diskutuodavau darbo klausimais su savo buvusiu mokytoju – universiteto 
dėstytoju Jakubėnu, kuris dirbo ir Lietuvos valstybinio plano komiteto savikainos ir kainų 
skyriaus viršininku. Tai buvo sveikatą alinantis darbas.

Perspėjantis signalas

Baigiant sudaryti 1965 metų valdybos įmonių produkcijos savikainos plano projek-
tą, vieną 1964 metų vidurio dieną, darbe besėdint už stalo pajutau, kad nebejaučiu kojų 
ir tas nebejautimas kyla į viršų. Aptemo akys, praradau sąmonę. Buvo iškviesta greitoji 
pagalba. Kai ji atvyko, jau buvau atsigavęs. Tačiau ant neštuvų buvau išneštas ir išvežtas į 
ligoninę Kauno gatvėje. Iš gydytojų nesužinojau kas atsitiko. Suleido vaistų ir po trijų die-
nų išleido namo nieko nepasakę kaip elgtis, kaip gyventi. Su žmona Danute ir Audriumi 
iš karto išvažiavome į Palangą atostogauti. Jau bevažiuojant pradėjo skaudėti širdies plote. 
Nuvykęs į Palangą, dar net neapsistojęs, prisipirkau vaistų nuo širdies skausmo, pradėjau 
gerti juos, tačiau skausmas nepraėjo. Taip ir kamavausi. Kiek atsimenu, nesulaukę pabaigos 
išvykome į Vilnių.

Tuojau pat nuėjau į polikliniką ir pasiskundžiau apie savo skausmus. Apžiūrėjęs gy-
dytojas tepasakė – nekreipk dėmesio. Išėjęs iš poliklinikos pastebėjau, kad atvažiavo autobu-
sas. Nubėgau prie jo. Dar gal paskaudėjo porą dienų, o po to tapau sveikas.

Šis priepuolis, matyt, įvyko dėl pervargimo. Be to, rūkiau. Gulėdamas ligoninėje 
nustojau rūkyti. Tais metais įvyko pirmasis ir paskutinis vyrų chorų sąskrydis Vingio parke. 
Taigi lengva prisiminti šią įžymią datą. Nustojus rūkyti dingo skausmai skrandyje. 

Naujos pareigos

1965 m. rugsėjo 21 dieną buvau paskirtas Maisto pramonės valdybos planavimo ir 
ekonomikos skyriaus viršininku. Suėjo trisdešimt metų. O daugiau kaip po metų (1966 m. 
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lapkričio 1 dieną), likvidavus Liaudies ūkio tarybą ir įsteigus Maisto pramonės ministeriją, 
buvau paskirtas šios ministerijos planavimo ir ekonomikos skyriaus viršininku. Ministru 
tapo Romualdas Jurevičius, veiklus ir energingas žmogus. Sutarėme gerai. Tačiau neilgai 
teko su juo dirbti. Susiviliojau darbu Ministrų Tarybos aparate, į kurį mane rekomendavo 
pažįstama iš Liaudies ūkio tarybos laikų Lidija Matvejeva. Ją į Ministrų Tarybą buvo atsive-
dęs Ksaveras Kairys, kai paliko Liaudies ūkio tarybos pirmininko pareigas ir tapo Ministrų 
tarybos pirmininko pavaduotoju. 

Stanislovas Dulskas ir Juozas Šipyla

Su šiais asmenimis daug metų mane siejo darbo reikalai. Mirus maisto pramonės 
ministrui Romualdui Jurevičiui, man jau dirbant Ministrų Taryboje, į šias pareigas paskyrė 
Stanislovą Dulską, tuomet dirbusį Vilniaus duonos kepimo įmonių susivienijimo direkto-
riumi. Dauguma maistininkų tikėjosi, jog ministru taps Juozas Šipyla, dirbęs R. Jurevičiaus 
pirmuoju pavaduotoju, o Liaudies ūkio tarybos laikais (iki 1995 metų) – maisto pramonės 
valdybos viršininku. Antrą kartą Juozui Šipylai teko nuryti karčią piliūlę. Kuo jis neįtiko 
valdžiai, sunku suvokti ir suprasti. 

Stanislovas Dulskas ministeriavo iki atgimimo laikų. Mokėjo prisitaikyti prie val-
džios, kartais ją palepindamas. Turėjo jis savus numylėtus direktorius, kuriuos globojo, o ir 
jie neliko skolingi. Ir ne tik direktorius, bet ir ministerijos darbuotojus. Viena ryškiausių jo 
žvaigždžių buvo ir tebėra Paviržienė, buvusio Seimo nario, o dabar Vilniaus apskrities vir-
šininko Gedimino Paviržio žmona. Ji dirbo jo padėjėja. Dažnai lydėdavo S. Dulską išvykų 
į įmones metu. Visokių buvo kalbų apie jų santykius. O kaip iš tiesų yra ir buvo – negaliu 
spręsti. Ir dabar abu dirba vienoje įstaigoje – maisto pramonės įmonių asociacijoje. 

Sutarėme neblogai. Sunkiausias mūsų tarpusavio laikotarpis buvo 1982 metais, kai 
man teko parengti svarstyti Ministrų Tarybos posėdyje Maisto pramonės ministerijos darbo 
stilių ir metodus. Jei būčiau rašęs tik pagiriamuosius žodžius, kurių jis pageidavo, būčiau 
blogai įvertintas aš. Kita vertus, ne viskas buvo gerai. Pažymoje apie šios ministerijos vadovų 
darbo stilių ir metodus rašiau: „Klausimai sprendžiami ne kompleksiškai, giliai neišnagrinė-
jus ir neapsvarsčius būklės, o kartais nevalstybiškai; nepakankamai lanksčiai ir objektyviai 
taikomi ekonominiai stimulai bei materialinės nuobaudos; dažniausiai baudžiami tik kai 
kurių įmonių vadovai, tuo tarpu „Utenos alaus“, „Kauno konditerijos“ ir „Alytaus šampa-
no“ gamyklų vadovai – niekada, o jeigu baudžiami – tik šių įmonių antrieji, tretieji asme-
nys; kritika kartais būna neobjektyvi, grubi, įžeidžianti žmogaus orumą; retai pasakomas 
geras žodis, pagiriamas žmogus, pareiškiama padėka.“ Šios pastabos buvo pagrįstos konkre-
čiais faktais. 

S. Dulsko pirmasis pavaduotojas Juozas Šipyla buvo inteligentiškas žmogus. Rengėsi 
gražiai ir skoningai. Buvo kažkuo nusipelnęs tarybų valdžiai, todėl ir užėmė šias pareigas. Su 
pavaldiniais bendraudavo nuoširdžiai, jo reiklumas nebuvo didelis, o pabarimai nekerštin-
gi. Jautėsi jo bejėgiškumas. Gal dėl šių jo silpnybių ir nebuvo paskirtas ministru. O darbui 
buvo be galo atsidavęs, dirbo daug ir sąžiningai. Po minėtų sukrėtimų, vienu metu buvo 
įpratęs išgerti. Gėrė tik konjaką ar kitą gerą gėrimą. Bet po to susivaldė.
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Žmoną ir dukrą teko pažinti tik jam mirus. Viešumoje niekur jie kartu nesirodydavo. 
Iš šalies atrodė, jog kiekvienas gyvena savo gyvenimą. Dukra baigusi mediciną universitete, 
anksti pasižymėjo kaip gabi chirurgė, dirbo kartu su kardiochirurgu Sirvydžiu – taip pasa-
kojo žmona.

Jo dalia buvo sunki. Sakydavome: kam teks, kam neteks, bet J. Šipylai visada. Daž-
niausiai tekdavo jam atsiskaityti plenariniuose Ministrų Tarybos posėdžiuose už maisto 
pramonę, už kažkam kažkiek nenuvežtų vaisvandenių ar alaus, ar nesupirktų iš žemdirbių 
bulvių, daržovių. S. Dulskas dažniausiai būdavo parodoje užsienyje ar kur nors kitur. 

Juozui Šipylai esu dėkingas, nes jis man padėjo sunkią minutę, įdarbino, kai buvau 
priverstas palikti universitetą ir tęsti mokslą neakivaizdžiai. Mane jis globojo, kėlė karjeros 
laiptais, vertino mano darbą ir džiaugėsi savo nuojauta, sakydamas kitiems, jog jis surado 
mane. Pasitikėjo manimi, nors buvau jaunas ir nepatyręs. 

Jo penkiasdešimties metų jubiliejaus proga, 1974 metų gruodžio 19 dieną, pasakiau 
šiuos žodžius: 

„Šią iškilmingą dieną leiskite pasveikinti Jus garbingo jubiliejaus – Jūsų penkiasde-
šimtmečio proga ir palinkėti geros sveikatos ir kloties ateityje.

Tur būt nesuklysiu pasakęs, jog ne vienam šioje salėje esančių draugų Jūs, gerbiamas 
jubiliate, buvote pirmasis, kuris mus, baigusius mokslus ar dar besimokančius, išlydėjote į 
sudėtingą, pilną įvairių posūkių ir kliūčių darbinio gyvenimo kelią, pasitikėjote jaunatviška 
energija, nepabūgote mažos mūsų gyvenimo patirties. Nuolatinis, nuoširdus, tiesiog tėviš-
kas rūpinimasis mumis, jautrus reagavimas į mūsų darbe pasitaikiusius trūkumus, rodo 
didelę Jūsų meilę žmonėms. Nusipelnėte visų mūsų ir pažistančiųjų Jus pagarbos ir padėkos. 
Giliai įsitikinęs, jog tik Jūsų tokio požiūrio į bendradarbius dėka Respublikos maisto pra-
monėje susikomplektavo geri kadrai, tikri šios pramonės šakos patriotai.

Penkiasdešimt metų žmogaus gyvenime – tai paties brandumo metai, kai sukaupta 
gera gyvenimo patirtis, blaivus protas, suvaldomi jausmai. Todėl tikiu, kad Gerbiamas ju-
biliatas ir ateityje nepagailės savo neišsenkančios energijos, dar ilgai matysime Jį tarp mūsų, 
minėsime ne vieną Jo jubiliejų. Dar kartą linkiu geros sveikatos, džiaugsmo ir laimės.“
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LIETuvOS TSR MINISTRų TARyBA

Trisdešimties metų pradėjau dirbti Lietuvos TSR Ministrų Taryboje lengvosios ir 
maisto pramonės skyriaus vyresniuoju referentu. Reikėjo rūpintis maisto pramonės klausi-
mais. Žinomas, bet ir naujas darbas.

Skyriaus vedėju dirbo Vincas Baltušis, trejetą metų vyresnis už mane, kaunietis, bai-
gęs Kauno politechnikos institutą. Jis globojo lengvają pramonę. Skyriuje dar dirbo Lidija 
Matvejeva, kuri kuravo mėsos ir pieno pramonę. Trys ūkio šakos – po vieną darbuotoją 
kiekvienai.

Ministrų tarybą sudarė jos pirmininkas, 3-4 pavaduotojai ir ministrai, kurie tiesiogiai 
valdė atskiras ūkio šakas. Mūsų pareiga buvo aptarnauti Ministrų Tarybos viršūnę – pirmi-
ninką ir pavaduotojus, prižiūrėti ir kontroliuoti ūkio šakas, analizuoti jų darbą, rengti nu-
tarimų projektus, pasiūlymus ir rezoliucijas ant gaunamų raštų, rašyti kalbas ir straipsnius, 
apdoroti į Ministrų Tarybą gaunamą korespondenciją. Darbas buvo monotoniškas, dažnai 
pasikartojantis. Tačiau ir jame buvo galima surasti kūrybiškumo. Nors tiesiogiai negalėjome 
daryti įtakos ministerijoms ir žinyboms, tačiau savo nuomonę galėdavome išreikšti per ren-
giamus nutarimų projektus, rezoliucijas, kalbėdami pasitarimuose, Vyriausybės posėdžiuo-
se. Buvome dešinioji Vyriausybės ranka, jos patarėjai. Beveik kasdieną bendraudavome su 
pirmininko pavaduotojais, ministrais. Suprantama, buvome tuometinės politikos vykdyto-
jai, o ne jos kūrėjai. O ūkinė politika buvo vienos krypties – kuo daugiau pagaminti prekių, 
maisto produktų, nes jų vis trūkdavo. Tiesiogiai buvome pavaldūs Ministrų Tarybos reikalų 
valdytojui. Jis vadovavo ir koordinavo aparato darbą.

Dirbant valstybės tarnyboje teko daug bendrauti su Vyriausybės vadovais, jų pava-
duotojais, ministrais, patarti jiems, rengti sprendimų projektus, dalyvauti juos svarstant. Jie 
skyrėsi charakteriais, erudicija, net įsitikinimais. Kiekvienas iš jų paliko savo prisiminimų.

Man dalyvaujant buvo priimta nemažai šalies ekonomikai svarbių sprendimų. Teko 
juos rengti, vertinti sąlygojusias aplinkybes, susipažinti su mokslininkų teiktais pasiūlymais 
bei išvadomis dėl Ignalinos atominės elektrinės ir Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektri-
nės statybų sustabdymo, dirbti respublikos ekonominio savarankiškumo, Mažeikių naftos 
perdirbimo gamyklos, valstybės finansų krizės likvidavimo ir kitais klausimais. Ypač įsiminė 
darbas Finansų ministerijoje ir Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kai teko ne patarti, o 
pačiam priimti sprendimus, kai reikėjo tiesiogiai susidurti su įtakingomis jėgomis. Parašiau 
knygas „Anapus valdžios durų“, „Mokesčių labirintai“.

Per 21-erius metus, praleistus Ministrų Taryboje, daug ko išmokau. Pirmiausia, ana-
lizuoti reiškinius valstybės mastu, įžvelgti tai, kas kartais vos tik sužiba, logiškai dėstyti 
mintis ir rašyti. Kuo aukščiau esi, tuo tas pats reiškinys atrodo kitaip. Tarsi horizontas – kuo 
aukščiau užlipi, tuo daugiau jo aprėpi. Todėl siūlant Vyriausybei klausimo sprendimo būdą, 
reikėjo įvertinti daug aplinkybių, atsižvelgti į nemažą horizontą. O tai ne iš karto lengvai 
sekėsi.

Sutikau daug nuoširdžių žmonių, kurie ne pinigo skatinami man padėjo, įvertino 
triūsą. Teko dirbti ir bendrauti su Pirmininkais Motiejumi Šumausku, Juozu Maniušiu, 
Ringaudu Songaila, Vytautu Sakalausku ir Kazimiera Prunskiene. Jų pavaduotojais Ksaveru 
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Kairiu, Povilu Kulviečiu, Juozu Šėriu, Jurijumi Rusenka, Vytautu Vazalinsku, Aleksandru 
česnavičiumi, Juozu Bernatavičiumi, Viliumi Kazanavičiumi, Leokadija Diržinskaite, Jonu 
Jagminu, Petru Ignotu ir šiek tiek su Algirdu Brazausku. Per šiuos metus tik kartą pasikeitė 
reikalų valdytojas. Danieliui Petrylai išėjus į pensiją, jį pakeitė Algis Mikulis. 

Retai keitėsi ir Reikalų valdybos skyrių vedėjai, nes į aukštesnius postus jų neskir-
davo, kadangi pakankamai kandidatų buvo Centro komitete, partijos miesto ir rajonų ko-
mitetuose. Nė vienas nebuvo paskirtas ministru, nė komiteto pirmininku. O tarp jų buvo 
gabių, išsilavinusių, išmanančių darbą žmonių: Juozas Venskutonis, Petras Dzikaras, Pra-
nas Kuokštis, Antanas Karpavičius, Vincas Baltušis. Žemesnio rango darbuotojams pakilti 
aukščiau tebuvo galimybė tik Reikalų valdyboje, atsiradus vietai, jeigu kas numirė. Ir tai 
dar buvo problemiška patekti į skyrių vedėjų vietas, nes į juos veržėsi CK instruktoriai, o 
kandidatai buvo tvirtinami CK biure.

Ministrų Tarybos pirmininkai

Motie jus Šumauskas

Su Motiejumi Šumausku teko tik atsisveikinti jam išeinant iš Ministrų Tarybos. Bu-
vau vos pradėjęs dirbti. Jis ėjo per visus kabinetus ir su kiekvienu aparato darbuotoju atsi-
sveikino. Tai padarė tik jis vienas. Gerai pažinoję darbuotojai kalbėjo, jog Motiejus buvo 
labai paprastas, aiškiai ir nedviprasmiškai kalbantis, o svarbiausia Maskvos nebijantis pir-
mininkas. Jo didžiulis nuopelnas Lietuvai, kad anais laikais tiek daug nutiesta autostradų ir 
kelių. Nepaisydamas Maskvos, visoms įmonėms nustatė 0,5 proc. apyvartos dydžio mokestį 
keliams tiesti. 

Juozas Maniuš is

Nepastebimi buvo Juozas Maniušis ir Ringaudas Songaila. Pirmasis nors turėjo lie-
tuvišką vardą ir pavardę, tačiau iš esmės nebuvo lietuvis. Gimė ir užaugo, tikriausiai, Bal-
tarusijoje. Jį surado ir atsiuntė į Lietuvą. Prieš pirmininkavimą J. Maniušis buvo net CK 
sekretoriumi. 

Žmogus tarsi nulietas iš molio, mažai gyvastingas. Ne kartą teko eiti pas jį parašo 
gauti. Rengiesi su juo susitikti, mąstai ko jis galėtų paklausti. Įeini į Pirmininko kabinetą 
su tam tikra įtampa. Pasisveikini dar būdamas prie durų. Jis atsako. Prieini arčiau, rankos 
mostu pakviečia sėstis. Trumpai referuoji kodėl atėjai. Dažniausiai atnešdavome pasirašyti 
raštus, nes tik su Pirmininko parašu galima buvo siųsti Sąjunginei Vyriausybei. Paduodi. Iš 
lėto perskaito, paima parkerį, rašantį žaliai, suraito parašą rusų kalba ir nieko nesakęs, net 
nepasidomėjęs kuo nors, grąžina. Atsisveikinęs išeini. Ir taip visus kartus.

Su aparato darbuotojais susitikdavo tik kartą per metus – per partinį ataskaitinį su-
sirinkimą. Perskaitydavo neilgą kalbelę, kurią parašydavo jo padėjėjai. Jokios savo minties, 



17

jokio nukrypimo nuo parašyto teksto. Tarsi robotas, o ne žmogus būtų. O padėjėjus turėjo 
prastokus. Jie tik sugebėdavo nurašyti sakinius nuo kitų pasakytų kalbų, straipsnių, juos 
sumontuoti į trafaretinę kalbelę. Tokiu būdu net parašė jo vardu knygą, kurios egzemplio-
rių esu gavęs. Daugiau kaip pusę jos sudarė Vyriausybės priimti nutarimai ir kiti oficialūs 
dokumentai. 

Ringaudas Songa i la

Ringaudo Songailos pirmininkavimo Ministrų Tarybai laikotarpis praėjo nepaste-
bimai. Tiesa, jis tęsėsi neilgai. Jam visų pirma rūpėjo žemės ūkio klausimai, kuriems buvo 
rodomas prioritetas. Geriau jį, kaip žmogų pažinau, šalia jo gyvendamas. Prieš maždaug 
penketą metų jis atsikėlė gyventi į mūsų namą, Raseinių g. 8, šalia dukters. Apsigyveno virš 
mūsų buto, antrame aukšte. Atsivežė ligotą žmoną, kuri nesikėlė iš patalo. Nors šalia gyveno 
duktė, bet ir jam teko nemažai rūpesčių prižiūrėti ligonį. Gyvena iš pensijos. Pastebėjome, 
jog labai mėgsta išgerti. Pastaruoju metu nusirito iki to, kad pradėjo prašyti po porą litų 
iš visų bent kiek pažįstamų žmonių. Iš pradžių šelpė, o po to pradėjo jo vengti. Kaip šuo 
be vietos, taip ir jis šlitinėja apie namus be tikslo. Neseniai dukra išsikraustė gyventi į savo 
namą Trakų rajone. Kalbama, jog ir jis ten išvažiuos.

Bandžiau jį prakalbinti apie susijusius su jo veikla, ypač prieš atgimimą, įvykius. 
Siūliau rašyti prisiminimus, palikti visuomenei ir antrąją tiesos dalį, kuri jai visai nežinoma. 
Pritarė minčiai, tačiau supratau, jog tai jam neįvykdoma. Staiga nutruko mūsų pokalbis šia 
tema. Jis atsisveikino ir nuėjo savo numindžiotu šaligatviu.

vytautas Saka lauskas

Ketvirtasis Pirmininkas buvo Vytautas Sakalauskas, kaunietis, Politechnikos instituto 
auklėtinis. Į Ministrų Tarybą dirbti pirmuoju pavaduotoju jis atėjo 1984 metų pradžioje, 
palikęs CK organizacinio skyriaus vedėjo postą. Jis pakeitė Ksaverą Kairį. 

Šis kresnas, storokas, neaukšto ūgio jaunosios kartos atstovas iš karto ėmėsi darbo. 
Pirmasis jo rūpestis krito ant mūsų pečių. Sugalvojo sukviesti didelį pasitarimą gyventojų 
aprūpinimo žuvimi klausimu. Tuo metu dirbau maisto ir perdirbimo sektoriaus vedėju, 
kuris kuravo ir žuvies pramonę. Tiesiogiai šia ūkio šaka rūpinosi referentas Rakucevas, bet 
jis nemokėjo lietuvių kalbos, tai pranešimą teko rašyti man. Reikėjo išanalizuoti žuvų augi-
nimo vidaus vandenyse, jų gavybos Baltijos jūroje ir vandenynuose, perdirbimo ir aprūpini-
mo būklę. Atskleisti, kokiuose baruose atsiliekame nuo kaimynų, kur reikia pasitempti ir ką 
padaryti. Tai buvo pirmas mano darbas jam. Matyt, jam paliko neblogą įspūdį, nes kai jis 
tapo Ministrų Tarybos pirmininku, pasikvietė mane dirbti Sekretoriato vedėju, tiesioginiu 
jo padėjėju.

1986 metais mirus pramonės skyriaus vedėjui Vincui Baltušiui, buvau paskirtas jo 
vieton. Po keliolikos metų sužinojau visas paskyrimo peripetijas, kurias papasakojo Jurijus 
Rusenka. Pasirodo, jog į šią vietą veržėsi CK žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas. Ta-
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čiau V. Sakalauskas nesutiko ir siūlė tik mano kandidatūrą. CK buvo įveiktas. Suprantama, 
apsidžiaugiau šia dovana, nes padėjėjo darbas išsekino ir nebuvo įdomus. 

Dar ketvertą metų kartu dirbome. Įsimintini su juo bendravimo momentai, kai buvo 
sprendžiamos „Klaipėdos naftos“ eksporto įmonės rekonstravimo, „Ekolitos“ steigimo Ma-
žeikiuose, Kruonio hidroelektrinės ir Ignalinos atominės elektrinės trečiojo bloko statybos 
bei kitos problemos.

 Prisimenu jo taurų pareiškimą Aukščiausioje Taryboje dėl atsistatydinimo iš pareigų. 
Tai jį vertė padaryti nuolatiniai deputatų priekabiavimai. Dargi K. Prunskienė, būdama jo 
pavaduotoja, paskleidė šmeižtą, jog Vyriausybė leidžia demontuoti ir išvežti į Rusiją įren-
ginius iš sąjunginės priklausomybės įmonių. Teko visas įmones patikrinti, bet nei viena 
nepatvirtino šio šmeižto. 

Tuo metu ir ne tik tokiais veiksmais ji pasireiškė. V. Sakalauskas savo kalboje pasakė: 
„Lietuvą myliu ir linkiu jai tik gražios ateities ne mažiau negu tie, kurie apie tai daug ir labai 
gražiai šaukia... Atskirai norėčiau išsakyti kai kurias mintis dėl Kazimieros Prunskienės... 
Ji teigia, kad Ministrų Tarybos aparatas trukdo jai dirbti. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojos ir Respublikos Ekonominės reformos komisijos pirmininkės pa-
reigos K. Prunskienei buvo patikėtos todėl, kad ji galėtų neatidėliodama spręsti visus sudė-
tingus mūsų ekonominio savarankiškumo įgyvendinimo reikalus. K. Prunskienė Ministrų 
Tarybos aparate sukūrė ekonominės reformos sektorių, į kurį įtraukė jaunus, energingus, 
bet mažą patirtį turinčius darbuotojus. Tačiau beveik visiškai nepasitelkia į šį svarbų darbą 
kitų Ministrų Tarybos aparato darbuotojų, kurių daugelis yra kompetentingi ir turi pakan-
kamą patyrimą. Tačiau ir komisija, ir jos sudarytos įstatymo rengimo grupės stengiasi atsi-
riboti nuo praktikinių darbuotojų dalyvavimo, o kartais net aiškiai konfrontuoja su jais... 
Kazimiera Prunskienė ir jos vadovaujama Ekonominės reformos komisija įklimpo į nesibai-
giančias diskusijas, apleido konkretų organizacinį darbą. Pagal planą turėjo būti priimti kai 
kurie įstatymai, bet nė vienas dar nepriimtas. Estai jau turi priėmę apie dešimt... Manau, 
reikia būti savikritiškai, dažniau žvilgterėti į save, o ne ieškoti, kaip sakoma, atpirkimo ožių, 
svetimomis rankomis žarstyti žarijas“. 

Tik vieno nesupratau. Kaip V. Sakalauskas galėjo pakęsti finansų skyriaus vedėją 
Filomeną Jasevičienę. Nebent dėl aptempto sijono. Žmogus, einantis per lavonus – taip 
kažkuris iš darbuotojų ją charakterizavo. Neapsakoma garbėtroška, padlaižūnė. Ypač šios 
jos savybės pasireiškė, kai premjere tapo K. Prunskienė. Žinojome, jog ji ne vieną skyriaus 
vedėją apšmeižė, apjuodino norėdama įsiteikti premjerei. O šios tapo neatskiriamos drau-
gės. Pakėlusios sparnus skraidė visur, kur tik kas nors pamodavo, ar kas nors pakviesdavo. 
Tuo metu Palangoje prigėrė jos sūnus. Kažkas pasakė, jog tai Dievo atpildas už jos šunystes.

Kazimira Prunskienė

Paskutiniuoju premjeru buvo Kazimira Prunskienė. Mažai teko su ja bendrauti. Ir ne 
tik man, bet ir kitiems aparato darbuotojams, išskyrus Filomeną Jasevičienę ir Navicką. Ji 
nuolat buvo apsupta užsieniečių, o Kazickas beveik nuolat tuo metu sėdėjo jos poilsio kam-
baryje. Darbo reikalai rūpėjo mažai, o tik savireklama ir aukštinimas. Tuojau pat pasikvietė 
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dirbti savo ištikimą sekretorę, kuri tvarkė ne tik jos, bet ir jos brolio statybos reikalus. Man 
teko net patarti jai kam paskambinti dėl plytų Kazimiros brolio namo statybai.

Mano ir kitų skyrių vedėjų, išskyrus F. Jasevičienę, santykiai su K. Prunskiene buvo 
tokie, kokius nupiešė V. Sakalauskas

Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojai

Pavelas  Kulvecas (Povi las  Kulv iet is )

Artimiausiai teko bendrauti su Pirmininko pavaduotojais pramonės klausimais Po-
vilu Kulviečiu ir Jurijumi Rusenka. Pirmasis dirbo iki 1975 metų vidurio, o po to iki 1990 
metų – antrasis. 

Pavelas Kulvecas gimė ir augo Gruzijoje. Jo tėvas lietuvis, o motina gruzinė. Lietu-
voje jis pasirodė šešiasdešimtaisiais devyniolikto amžiaus metais. Prieš ateidamas į Ministrų 
Tarybą dirbo Liaudies ūkio tarybos pirmininku. Gerai kalbėjo lietuviškai, nors iš pradžių 
buvo sunkoka. Save vadindavo ne Kulvecu, o Kulviečiu – tikrąja tėvo pavarde. Vaikus au-
klėjo lietuviška dvasia. Labai mylėjo Lietuvą ir siekė, kad joje žmonėms būtų gyventi geriau.

Jis išsiskyrė iš kitų to meto valdžioje esančių asmenų. Analizavo šalies ūkį moksliškai, 
žvelgdamas į perspektyvą. Todėl jo samprata ne kiekvienam aukštam valdžios atstovui buvo 
suprantama ir dažnai atrodė absurdiška. Tačiau jo iškeltos idėjos po keletos metų ateidavo 
į praktiką, tik gerokai pavėlavusios. Jis norėjo aplenkti laiką, kurio nenorėjo aplenkti kiti. 

Buvo reiklus ministrams ir įmonių vadovams, bet taktiškas. Paskutiniuoju laiku gal 
per daug dėmesio skyrė moksliniam darbui, straipsnių rašymui ir publikavimui, o ne kasdie-
niniams reikalams. Ministrai ir įmonių vadovai pradėjo jo vengti, nes nespręsdavo klausimų.

Man su juo patiko dirbti, kadangi mėgau analizuoti, daryti išvadas. O jam irgi tai 
buvo paranku, nes jis mane pasitelkdavo savo tikslams. Dažnai diskutuodavome ekonomi-
kos klausimais, į kuriuos jis skverbėsi ir kuriais rašė, nors turėjo tik inžinerinį išsilavinimą. 
Ir ne tik mane, bet ir Antaną Karpavičių, Vincą Baltušį. Tačiau jis nebuvo plagijatorius. 
Kartais straipsniuose paminėdavo, jog rėmėsi mano skaičiavimais ir apibendrinimais. 

1975 metų viduryje Povilas Kulvietis buvo sutriuškintas ir sumindžiotas – taip užra-
šiau savo dienoraštyje. Krito labai žemai. O kėdės apleisti labai nenorėjo. Pretekstas – moks-
liniai darbai. Bet gal ir ne vien tai. Kartu su juo buvo apkaltinti ir kritikuoti partiniuose 
susirinkimuose skyrių vedėjai Vincas Baltušis ir Antanas Karpavičius, atseit, padėję jam 
rašyti mokslinius darbus.

Povilas Kuvietis išėjo dirbti dėstytoju į darbuotojų kvalifikacijos kėlimo institutą. 

Jur i jus  Rusenka

Vieta neliko tuščia. Statistikos valdybos viršininkas Jurijus Rusenka buvo paskirtas 
pavaduotoju. Su juo teko bendrai dirbti dešimt metų. Tarsi lėtai bėgantis upelis praėjo šie 
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metai. Ministerijų ir sąjunginio pavaldumo įmonių ketvirtiniai darbo rezultatų svarstymai, 
vis tų pačių trūkumų konstatavimas ir reikalavimas juos pašalinti. Jeigu kas nors nurody-
davo iš CK, tai kokį išskirtinį klausimą tekdavo nagrinėti. Naujo, neaprobuoto požiūrio, 
naujo mąstymo svarstant klausimus vengdavo ir mus pristabdydavo nuo tokių žingsnių. 
Viskas kartojosi mūsų darbe, kaip metų laikai. Todėl nieko įsimintino ir reikšmingesnio 
apie šį žmogų nepasiliko atmintyje. Geras kaip žmogus ir tiek.

Ksaveras Kairys ir  jo parankin is

Faktiškai Ministrų Tarybą Juozo Maniušio laikais valdė pirmasis pirmininko pava-
duotojas Ksaveras Kairys. Žemo ūgio, energingas, savimi pasitikintis žmogus. Sunkiausi 
klausimai spręsti būdavo pavedami jam. Pagal išsilavinimą prekybininkas – A. Smetonos 
laikais baigęs Rygos aukštąją prekybos mokyklą. Tiesiogiai jis prižiūrėjo, kuravo Prekybos 
ministeriją, Litkoopsąjungą, Statybos ministeriją, Tiekimo komitetą ir dar kai kurias ūkio 
sritis. Tvarkė butų reikalus. O šis klausimas buvo daug kam aktualus. Didžiausios to meto 
problemos buvo kaip geriau aprūpinti respublikos gyventojus prekėmis ir maisto produk-
tais, pastatyti numatytus objektus. Todėl mano, kaip maisto pramonės, o vėliau visos pra-
monės kuratoriaus ir jo keliai dažnai susiliedavo. 

Dauguma aparato darbuotojų eidavo pas Ksaverą Kairį su tam tikra baime. Slėgė 
nežinia, prie ko jis gali prikibti. Padavus pasirašyti parengtą raštą ar kitą dokumentą, jis jį 
pakeldavo aukštai ir garsiai skaitydavo. Neduok Dieve, jeigu pastebi nors ir mažą klaidelę, 
jis būtinai tai pabrėždavo, paniekindamas darbuotoją. Kodėl jis taip elgdavosi? Manau, jog 
norėdamas parodyti, koks tu esi mažas prieš jį, savo aukštybę.

Nepraleisdavo nė vieno profsąjunginės organizacijos ataskaitinio susirinkimo. čia jis 
mėgdavo taip pat parodyti ko vertas, pasakyti aštrią repliką ar priekaištą. 

Mėgo alų. Ne kartą esu nuvežęs jam į namus alaus, kurio atsiųsdavo Henrikas Jacke-
vičius, tuometinis „Utenos alaus“ daryklos direktorius. Manau, numanė kas tuo pasirūpina, 
tačiau nė karto nepadėkojo. 

Bet jis yra ir gero padaręs daug kam, nes sprendė butų klausimus. 
Ksaveras Kairys aparate turėjo savo numylėtinį – prekybos skyriaus vedėją V. Du-

bauską. Pastarasis labai pataikaudavo jam ir kruopščiai vykdė jo nurodymus. 
Aštunto dešimtmečio pabaigoje Astrachanės srityje buvo iškelta byla vietiniams pre-

kybos vadovams, kurie prekiavo neteisėtai įsigytomis maisto prekėmis. O jos buvo įsigytos 
Lietuvoje, tarpininkaujant V. Dubauskui. Buvo nustatyta, jog už tai jis gavo nemažą kyšį. 
O tarpininkavimas pasireiškė tuo, jog jis gavo K. Kairio rezoliuciją atleisti jiems šiuos gami-
nius. Nemanau, jog K. Kairys nežinojo, ką daro. J. Maniušį gal galima būtų apgauti, tik ne 
jį. Apkaltintas buvo tik V. Dubauskas. CK nedrįso K. Kairio pasmerkti ir atsisveikinti taip, 
kaip su Povilu Kulviečiu. 

V. Dubauskas buvo nuteistas, ilgokai kalėjo Rusijoje, o po atgimimo buvo perkeltas į 
Lietuvą. Bet ir čia jis pasėdėjo, kiek priklausė. Grįžusį iš kalėjimo buvau sutikęs. Pabendra-
vome kaip pažįstami, neprisimindami praeities. 

Šis žmogus išsiskyrė iš kitų bendradarbių. Buvo arogantiškas, kartais elgdavosi netak-
tiškai. Lankydavosi restoranuose ir, kaip pasakojo žmonės, dažnai neatsiskaitydavo. Kartą 
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medžioklėje nušovė ne briedį, o gyventojo karvę. Neatsilygino už gyvulį, žmogus net pasi-
skundė Ministrų Tarybai. Jo dukra susilaukė nesantuokinio vaiko. Jis liepė jai atsisakyti jo 
ir palikti globoti vaikų namams. Už šį elgesį, o taip pat už kyšininkavimą, buvo išmestas iš 
partijos.

Jo sūnus taip pat nuėjo klystkeliais. Atgimimo laikotarpio pradžioje pradangino gau-
tą iš „Vilniaus banko“ didelę paskolą. Slapstėsi užsienyje, bet buvo, veikiausiai, Lenkijoje 
sučiuptas ir Lietuvoje nuteistas.

Juozas Šėrys

Vytautui Sakalauskui tapus premjeru į jo pirmojo pavaduotojo postą buvo paskirtas 
komunalinio ūkio ir buitinio aptarnavimo ministras Juozas Šėrys. Mane siejo menki darbo 
ryšiai su šiuo nuoširdžiu ir doru žmogumi. Daug jis asmeniškai nukentėjo, būdamas gelbė-
jimo komisijos pirmininku „Azoto“ gamykloje, kai įvyko avarija. Vietoj padėkos susilaukė 
tik priekaištų iš Vilniaus kai kurių deputatų stebėjusių avariją. Jis pasirašė potvarkį dėl Kai-
šiadorių hidroakumuliacinės elektrinės tolesnės statybos, kuri buvo sutabdyta žaliesiems 
išvysčius neregėtą kompaniją prieš ją. Su juo derinau reikalavimus sąjunginei ministerijai 
dėl „Azoto“ avarijos padarinių.

Dirbdamas A. Šleževičiaus Vyriausybės patarėju iš bendradarbio, buvusio disidento 
Stungurio sužinojau, jog dirbdamas ministru Juozas Šėrys, jam grįžus iš įkalinimo vietos, 
nežiūrint, jog jis buvo politinis kalinys, įdarbino savo padėjėju. 

vytautas vaza l inskas

Žemės ūkiui vadovavo Vytautas Vazalinskas – smetoninių laikų agronomas, vėtytas ir 
mėtytas žmogus. N. Chruščiovo laikais buvo atleistas iš darbo už Maskvos politikos žemės 
ūkyje nevykdymą, o po to vėl sugrąžintas vadovauti žemės ūkiui. Daugiausia teko su juo 
bendrauti rudenį, kai prasidėdavo vaisių, bulvių, cukrinių runkelių paruošos. Jo noras buvo 
vienas – kaip nors sukišti į fabrikus blogiausią produkciją, kad tik būtų įvykdyti žemės ūkio 
produkcijos paruošų planai.. O ten jeigu tuojau pat supus, tai ne jų reikalas. 

Ypač aktyviu jo padėjėju šiuo klausimu buvo Vytautas Einoris, tuo metu dirbęs pa-
ruošų ministro pavaduotoju. 1974 metų spalio 23 dieną savo dienoraštyje apie jį taip para-
šiau. „Tai didžiausias melagis ir neobjektyviausias žmogus, kokį teko sutikti. Tai savos rūšies 
Gebelsas. Dažnai naudojasi tribūna ir loja į vieną pusę, į vienus asmenis – prekybininkus ir 
pramoninkus, tai yra į tuos, kurie superka žaliavą. Jis faktus apverčia aukštyn kojomis, siek-
damas pateisinti savo išvadas. Jokių reikalavimų žemės ūkiui, jokių pretenzijų jiems. Dažnai 
nusikalba iki absurdų. Reikia turėti kantrybės klausytis tokio žmogaus“. 

Teko daug kartų pasiginčyti su jais. Slogiausia įspūdį paliko V. Vazalinsko dantų 
krapštymas visiems matant, dažniausiai po pietų.

Juozas Bernatavičius ir Jagminas – pirmininko pavaduotojai žemės ūkio klausimais, 
Vilius Kazanavičius – statybos klausimais dirbo neilgai. Teko mažai bendrauti.
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Juozas Bernatav ič ius

Jis pakeitė Vytautą Vazalinską. Atėjo iš CK žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigų, 1982 
metais sudarė Agropramoninį kompleksą, į kurį buvo įjungtos maisto, mėsos ir pieno pra-
monės šakos ir žuvies ūkis. Su juo teko bendrauti trejetą metų, kai dirbau aparato Agropra-
moninio skyriaus pavaduotoju – maisto pramonės sektoriaus vedėju. Skyriaus vedėju buvo 
Juozas Venskutonis.

Juozas Bernatavičius buvo švelnus, nuoširdus ir sunkiai išgyvenantis nesėkmes žmo-
gus. Nepasiliko atmintyje nei blogų, nė gerų prisiminimų. Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę, jis nesurado tinkamo darbo, pasijuto niekam nereikalingas ir nusišovė. 

Juozas Venskutonis nesikišo į maisto pramonės šakų reikalus, visus klausimus pa-
likdamas kuruoti man kartu su Lidija Matvejeva ir Viktoru Rakucevu. Pagal profesiją – 
agronomas. Jam rūpėjo žemės ūkis, kuris reikalavo didelio dėmesio. Nuoširdus ir taktiškas 
vadovas. Optimistas. Prisimenu jo pasakymą: žemės ūkiui geriau kai ruoduo šlapias, o ne 
sausas, kadangi tuomet gaunamas didesnis derlius iš hektaro. Ir dar įstrigo atmintin jo ir 
žemės ūkio ministro Medardo Grigaliūno derlingumo didinimo vajus. Tiksliai nepamenu, 
kurių tai metų rudenį, matydami, kad grūdų derlingumas bus mažesnis, negu praėjusiais 
metais, jie pareikalavo iš žemdirbių kaip galima daugiau nurašyti pasėlių plotų, kurie, atseit, 
buvo išgedę ir pan. Suprantama, sumažinus plotus padidėjo derlingumas. 

Aleksandras Drobnys

Aleksandras Drobnys kartu buvo Ministro Pirmininko pavaduotojas ir Valstybinio 
plano komiteto pirmininkas. Dažniausiai su juo teko bendrauti netiesiogiai, teikiant Mi-
nistrui Pirmininkui ir kitiems jo pavaduotojams prieštaraujančias jo nuomonei išvadas. Su-
prantama, sunku buvo tikėtis jį įveikti. Mūsų nuomonės ypač išsiskyrė dėl alaus daryklos 
statybos Utenoje ir vaikų konservų gamyklos statybos Jurbarke. Jo argumentas – vystyti 
numatyti miestai, o mano – alų, kurį sudaro 90 proc. vanduo, reikia gaminti ten, kur yra 
jo pagrindiniai vartotojai (didieji miestai). Siūliau rekonstruoti Kauno konservų fabriką (o 
tai būtinai reikėjo, jame buvo gaminami vaikų konservai, yra kadrai), analogiškai kaip buvo 
padaryta su konditerijos fabriku (pastatytas naujoje vietoje) ir jame išplėsti vaikų konservų 
gamybą. 

Aleksandras Česnav ič ius

Su Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojais, šefavusiais mokslą, švietimą, kultū-
rą, sveikatos apsaugą L. Diržinskaite, A. česnavičiumi, P. Ignotu, teko mažiau bendrauti. 
Atmintyje liko du ryškesni epizodai, susiję su jais. 

Kasmet Moters dienai – kovo 8-ajai – pažymėti buvo orgnaizuojami minėjimai. Juo-
se pranešimus skaitydavo paeiliui respublikinio lygio valdžios atstovai. Eilė atėjo skaityti ir 
A. česnavičiui. Jo padėjėju tuomet dirbo Romualdas Ozolas, dabar žinomas asmuo Lietu-
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voje. Likus kelioms dienoms iki minėjimo pasklido kalbos, jog mašininkės jau aštuntą ar 
devintą kartą perspausdina jo būsimąją kalbą. Tuomet nebuvo kompiuterių, todėl taisymus 
buvo sunkiau daryti. Visi laukėme jo kalbos.

Ir reikia pagirti A. česnavičių ir R. Ozolą už jų sukurtą kalbą. Tai buvo išskirtinis 
pranešimas. Nors buvo kalbėta apie tas pačias tiesas, tačiau pasakyta kitais, nestandarti-
niais žodžiais, rišliai ir emocingai. Buvo matyti, jog Aleksandras buvo pranešimą ne kartą 
repetavęs prieš veidrodį. Po to tarpusavyje kalbėjome, jog buvo verta net dešimt kartų jį 
perspausdinti.

Norisi keletą žodžių pasakyti ir apie Romualdą Ozolą. Nepastebimai atsirado Mi-
nistrų Tarybos aparate. Paprastai padėjėjais pasirinkdavo valdžios asmenys tie, kuriems tu-
rėdavo valdiškai tarnauti, padėti rašyti kalbas, straipsnius. Jo kabinetas buvo naujo fligelio 
trečiame aukšte, priešais A. česnavičiaus kabinetą. Mano kabinetas buvo beveik virš jo, ke-
tvirtame aukšte. Kadangi kultūros skyrius buvo išsidėstęs ketvirtame aukšte, prieš mus, tai 
Romualdas dažnai lankydavosi pas šio skyriaus darbuotojus. Beveik kasdien matydavomės 
koridoriuje, persimesdavome keliais žodžiais. 

Buvo tylus, neišsiskiriantis iš kitų darbuotojas. Nė karto negirdėjau reiškiant savo 
nuomonės partiniuose ir profsąjungos susirinkimuose. Mėgdavo sėdėti salės kairės pusės 
priekyje. Buvo kalbama, jog palikti darbą aparate privertė būtinumas gydytis Vasaros gatvė-
je. Visi žinojome, kokia tai gydymo įstaiga. Ar iš tiesų taip buvo, galėtų patvirtinti Aleksan-
dras česnavičius ir, žinoma, Romualdas.

Petras Ignotas

Su Petru Ignotu teko bendrauti atgimimo prieaušryje, sprendžiant vienkartinių 
švirkštų gamybos problemą Lietuvoje. Sveikatos įstaigos pradėjo reikalauti vienkartinių 
švirkštų, o jų nebuvo už ką nupirkti užsienyje. Iniciatyvos ėmėsi Sveikatos apsaugos mi-
nisterija. Atsirado ir jų gamybos organizatorius – Kauno „Inkaro“ gamykla. Buvo nupirkti 
įrenginiai, tikriausiai, už valstybės garantuotą paskolą. Tačiau švirkštai nebuvo pradėti ga-
minti. Po kelerių metų buvo rašyta spaudoje apie šio valstybės turto išgrobstymą.

Alg irdas Brazauskas

1990 metų pradžioje K. Prunskienės pavaduotoju tapo Algirdas Brazauskas. Su juo 
teko trumpai dirbti. Dar kai jis dirbo CK sekretoriumi pastebėjau jo požiūrį į Ministro Ta-
rybos aparato darbuotojus ir į mane. Prisimenu pasitarimą jo kabinete, kuriame dalyvavau 
kartu su keliais sąjunginio pavaldumo įmonių vadovais. Jo žvilgsnis rodė panieką man. Net 
nepaklausė mano nuomonės svarstomu klausimu, nes buvo iš anksto įsitikinęs savo teisin-
gumu. Nepasikeitė jo požiūris ir atėjus dirbti į Vyriausybės rūmus. Bendravome mažai, tik 
iš reikalo. Įsiminė du epizodai.

Sužinojome, kad į Lietuvą, į sąjunginio pavaldumo įmones atvyko grupė Maskvos 
aukštų pareigūnų. Tikslas neaiškus. A. Brazauskas panoro juos pamatyti Ministrų Taryboje. 
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Teko skambinti įmonių vadovams ir prašyti juos atvesdinti pas mus. Į susitikimą atvyko ne 
visi atvažiavę sąjunginių ministrų pavaduotojai. Kalba buvo abstrakti. Jie zondavo įmonių 
vadovų požiūrį į savarankiškumą, atsiskyrimą nuo Maskvos, nors pokalbyje tai nebuvo pa-
sakyta. Nieko nesutarę išsiskirstėme. A. Brazauskas tuojau puolė prie radijo korespondento 
Rupeikos, kuris tuo metu beveik kas dieną su juo kalbėdavosi radijo laidose, pasakyti apie 
šį susitikimą, o kartu pareklamuoti save. Iš jo žvilgsnio supratau, jog nieko nekalbėčiau aš, 
nors Rupeika norėjo išgirsti ir mano nuomonę.

Ministrų Tarybos reikalų valdytojai

Danielius Petryla ir Algirdas Mikulis – taip jie buvo vadinami, tokias ėjo pareigas 
man dirbant Ministrų Tarybos aparate. Jie kartu su Ministru Pirmininku pasirašinėjo Mi-
nistrų Tarybos priimtus nutarimus, atsakydami už jų turinį. Priimdavo į darbą aparato dar-
buotojus, išskyrus skyrių vedėjus, tvarkė Ministrų Tarybos ūkinius reikalus. Suprantama, tai 
darė derindami su vadovybe. 

Abu pareigingi ir labai darbštūs žmonės. Ypač išsiskyrė Algis Mikulis. Jam vadovau-
jant buvo parengtas ir įdiegtas darbo reglamentas, kuris tarsi sustygavo visus aparato dar-
buotojus į darnų ir gerai grojantį orkestrą. Vyriausybės sprendimai buvo gerai paruošiami, 
suderinti su visais suinteresuotais, aiškūs ir priimami greitai. Nereikėdavo dažnai jų keisti, 
kaip dabar yra. 

Su Algiu Mikuliu esu pažįstamas nuo studijų laikų. Kartu mokėmės viename fakul-
tete, gyvenome viename kambaryje. Pažintis tęsiasi ir dabar. 

Danielius Petryla buvo nepastebimas. Gal amžius ar charakteris neleido aktyviau 
reikštis. Bet pabardavo, kai būdavo už ką. Mane išbarė už tai, kad, būdamas profsąjungos 
pirmininku ir nesuderinęs su juo, pakeičiau kino rodymo dieną. Mat, nepatiko kažkurio 
pirmininko pavaduotojo žmonai. Teko atšaukti.
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DARBAS IŠSKIRTINIS ,

NEPANAŠuS Į  BuvuSĮ

Dirbant Ministrų Tarybos aparate teko dalyvauti ūkinio gyvenimo sukūryje, savo 
protu, išmąstymais prisidėti sprendžiant to meto problemas. Iš pradžių akiratyje buvo mais-
to pramonės šakos, o nuo 1982 metų, kai buvau paskirtas maisto ir perdirbimo pramonės 
sektoriaus vedėju – dar ir mėsos, pieno bei žuvies ūkio reikalai. Sektoriuje dar dirbo Lidija 
Matvejeva, kuri kuravo mėsos ir pieno pramonę, ir Viktoras Rakucevas, kuriam teko rūpin-
tis žuvies ūkiu. Jie abu nemokėjo lietuvių kalbos. Todėl buvo problemų rengiant praneši-
mus, pažymas jų šefuojamais klausimais. Reikėjo padėti, dažnai ir pačiam už juos padaryti. 
Ministrų Taryboje pirmenybė buvo teikiama lietuvių kalbai. Posėdžiai vykdavo tik lietuvių 
kalba. Ne taip kaip partijos Centro Komitete. Ten dominavo rusų kalba.

Ministrų Tarybos, jos vadovybės sprendimai buvo įforminami keturiais dokumen-
tais: nutarimais, potvarkiais, protokoliniais išrašais ir rezoliucijomis. Ministrų Tarybos posė-
džiai buvo dvejopo pobūdžio. Plenariniai (išplėstiniai), kuriuose dalyvaudavo visi ministrai, 
komitetų pirmininkai, rajonų vykdomųjų komitetų pirmininkai, bankų valdytojai, Mokslo 
Akademijos prezidentas, kviesti įmonių direktoriai ir kiti kviestiniai asmenys. Kai kada į 
juos atvykdavo CK sekretoriai ir net pirmasis. Paprastai juose buvo svarstomi plano vykdy-
mo klausimai.

Be šių posėdžių dar vykdavo Ministrų Tarybos Prezidiumo posėdžiai, paprastai kas 
antros savaitės ketvirtadienį. Ministrų Tarybos Prezidiumą sudarė Pirmininkas, jo pavaduo-
tojai ir pora ministrų – finansų ir dar vienas. Šiuose posėdžiuose buvo svarstomi kolektyvi-
nio sprendimo reikalaujantys klausimai. Be Prezidiumo narių, jame dalyvaudavo klausimą 
valdantis ministras ar komiteto pirmininkas, kitų suinteresuotų ministerijų ir komitetų va-
dovai, vykdomųjų komitetų pirmininkai. Taip pat posėdyje dalyvaudavo aparato skyriaus 
vedėjas ir referentas, kuruojantieji klausimą. 

Aparato skyriaus vedėjas, teigdamas svarstyti klausimą Ministrų Tarybai ar jos Pre-
zidiumui, turėdavo parašyti pažymą, kurioje reikėdavo išdėstyti priimti siūlomo nutarimo 
tikslus, uždavinius, nurodyti su kuo klausimas yra suderintas ir kokie yra nesuderinti klau-
simai. Taip pat pasiūlyti, kaip išspręsti nesuderintą klausimą.

Aparato darbuotojai kartu su Pirmininko pavaduotojais privalėjo surasti konsensusą 
tarp besiginčijančių ministerijų ar žinybų, parengti tokią formuluotę, kuri tenkintų abi 
puses. Galiojo nerašyta taisyklė, kad svarstyti nutarimo projektą galima pateikti, jeigu jame 
yra ne daugiau kaip du nesuderinti klausimai. Taigi, tekdavo daug paplušėti ieškant abiem 
pusėms priimtino sprendimo. O nesutarimų būdavo nemažai. Žinybiškumas buvo gerokai 
įsigalėjęs. Kiekvienas ministras ar komiteto pirmininkas norėdavo išsiderėti sau palankesnių 
sąlygų.

Visais strateginiais klausimais Vyriausybė visada išklausydavo mokslininkų nuomonę 
ir dažniausiai atsižvelgdavo. Nebuvo priimtas nė vienas sprendimas dėl didžiųjų energeti-
kos, naftos ir kitų objektų statybos, dėl žemės ūkio vystymo, neatsiklausus mokslo žmonių. 
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Ministrų Taryba gaudavo daugiau kaip dešimt tūkstančių raštų ir laiškų per metus. 
O rašydavo visais ūkiniais klausimais ne tik Maskva, bet ministerijos, žinybos, vykdomieji 
komitetai, gyventojai. Aparatas juos turėjo apdoroti, parengti Pirmininkui ar jo pavaduo-
tojams sprendimo variantą, parašyti rezoliucijos projektą. Ypač jautriai buvo reaguojama į 
gyventojų skundus. Net atskira jų apskaita buvo vedama, įsteigtas skyrius jiems tvarkyti ir 
kontroliuoti, kaip sprendžiama jų iškelta problema.

Vyriausybės aparato darbuotojų svarbiausias darbas buvo priimtų Vyriausybės spren-
dimų kontrolė. Ne vienam darbuotojui teko atsiskaityti už šį darbą administracijos vadovy-
bei. Buvo skleidžiamas geras patyrimas, mokoma kaip jį atlikti. Reikėdavo įrodyti Vyriausy-
bei, kad nutarimas įvykdytas ir tik tuomet galima buvo jo nebekontroliuoti. 

Problemų šalies ūkyje buvo nemažai. 

Cukraus pramonė – sunkiausia maisto gamybos šaka

Cukraus pramonė nuo seno buvo laikoma svarbiausia maisto pramonės šaka. Ji iš-
siskyrė iš kitų gamybos proceso sudėtingumu, sezoniniu darbu. Pirmasis cukraus fabrikas 
buvo pastatytas Marijampolėje, po to Panevėžyje ir Pavenčiuose Antano Smetonos laikais. 
Kaip pasakojo cukraus pramonės veteranai, jie buvo pastatyti per labai trumpą laiką, 9–10 
mėnesių. Juose sumontuoti čekų įrenginiai. Buvo pastatyti net elektros gamybos įrenginiai, 
kurie tarybiniais metais demontuoti. Cukraus fabrikų pajėgumas buvo mažas – po 1200 
tonų perdirbimo per parą.

Lietuvos poreikiai cukrui tarybiniais laikais išaugo iki 120–130 tūkstančių tonų per 
metus, o jo buvo pagaminama iš runkelių tik apie 40 tūkstančių tonų. Todėl aštunto de-
šimtmečio pradžioje buvo pastatytas cukraus fabrikas Kėdainiuose. O dar anksčiau pradėta 
perdirbti iš užsienio, daugiausia iš Kubos, atvežtą cukraus pusfabrikatį. 

Sėkmingiausi cukraus pramonei buvo 1965-ieji metai. Šiais metais buvo išaugintas 
neblogas runkelių derlius, nors derlingumas nebuvo didelis. Runkeliai pasižymėjo aukštu 
(18 proc.) cukringumu. O tam lemiamą reikšmę turėjo lenkiškos „Januš“ sėklos ir palankios 
auginimo sąlygos (buvo daug saulėtų dienų rudeniop). 

Žemdirbiams rūpėjo išauginti tik tonas iš hektaro, o ne cukrų. Jiems buvo mokama 
tik už kiekį, nepriklausomai nuo runkelių cukringumo. Todėl pareikalavo, kad cukrininkai 
juos aprūpintų tik derlingomis, ypač rusiškos Uladovo veislės, sėklomis, pradėjo gausiai 
tręšti azotinėmis trąšomis runkelių laukus. Cukrininkų reikalavimai nustatyti nors minima-
lią runkelių cukringumo ribą nesivainikavo sėkme. 

Kasmet vykdavo arši kova tarp žemdirbių ir pramonininkų. Suprantama, beveik vi-
sada nugalėdavo pirmieji, nes jiems buvo atverta „žalia gatvė“. Parengiau ir įteikiau valdžiai 
analitinę studiją ir išvadas. Po to ją paskelbiau žurnalo „Liaudies ūkis“ 1968 metų 3 nume-
ryje. Siūliau apmokėjimą už runkelius ir ūkių darbuotojų premijavimą susieti su patiektų 
runkelių kokybe. Ne kartą apeliavau į Respublikos to meto žemės ūkio vadovų sąžinę, jog 
runkeliai auginami ne dėl jų kiekio, o dėl cukraus, jog svarbiausia galutinis rezultatas – cu-
krus. Jie neprieštaraudavo, gal ir pritarė, tačiau veikė taip, kad būtų kuo geresni jų darbą 
lemiantys veiksniai – runkelių kiekiniai rodikliai. Už tai jie atsakė, pagal juos buvo vertina-
mas jų darbas. Jais buvo galima pasigirti.
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Nepasikeitė šie asmenys ir tuomet, kai 1982 metais buvo sudarytas agropramoninis 
kompleksas, į kurį pateko ir cukraus pramonė, kai jie turėjo atsakyti ir už šios pramonės 
darbo sėkmę.

Praėjus dešimtmečiui, 1985 metų viduryje, parašiau trumpą studiją apie cukraus 
pramonę. Joje rašiau, kad per šiuos metus cukraus iš runkelių gamyba sumažėjo 4800 tonų 
ir tesudarė 64300 tonų, nors runkelių perdirbama 27 procentais daugiau. Iš runkelių tonos 
gauta tik 86,7 kilogramai cukraus. 

Štai tokia buvo vykdytos cukraus gamybos politikos pasekmė. Su šia studija supažin-
dinau to meto vadovus. Nepasisekė jų įtikinti nei anksčiau, nei dabar. Bet sąžinė liko rami. 

1985 metais pasikeitė mano darbo sritis ir, maniau, visam laikui atsisveikinu su mais-
to pramone. Tačiau likimas po penkerių metų, jau atgimimo laikotarpiu, vėl suvedė mane 
su ja, pradėjus dirbti Žemės ūkio ministerijos maisto pramonės departamento direktoriaus 
pavaduotoju.

Oi tu, obelėle, oi tu...

Tuometinei valdžiai ramiai gyventi neleido ne tik nemažėjanti gyventojų paklausa 
maisto ir kitoms prekėms, nuolatinis jų trūkumas, bet ir perteklius. O perteklinių produktų 
nebuvo daug – tik kas antri metai obuoliai ir dar kopūstai, burokėliai bei kai kurios kitos 
daržovės. Ypač nemažai barnių ir kritikos susilaukdavo šių produktų supirkėjai – konservų 
ir vyno gamyklos – pagyrų derlingais ir užuojautos bei priekaištų nederlingais metais. Tuo-
met prisimindavome ir dainą: oi tu, obelėle, oi tu...

Per visą savo daugiau kaip 25-erių metų darbą maisto pramonėje taip ir neteko išgirs-
ti moksliškai pagrįstų vaisių, ypač obuolių, derliaus pramečiavimo (svyravimo) priežasčių. 

Derlingais metais vaisių būdavo išauginama kartais net daugiau kaip 300 tūkstančių 
tonų (1978 metais – 319). Apie du trečdalius jų išaugindavo gyventojai. Suprantama, to-
kiais metais jų tesupirkdavo apie 45 procentus. O kainos tuo metu nebuvo visai mažos – po 
14–17 kapeikų už kilogramą obuolių. Visi buvo suinteresuoti kuo daugiau parduoti. Tai 
buvo gera piniginė paspirtis gyventojams. Todėl ir valdžia, girdėdama gyventojų skundus 
dėl per mažo obuolių supirkimo, stengėsi kaip nors spręsti šią problemą. Ir mes, Ministrų 
Tarybos aparato darbuotojai, taip pat buvome įtraukti į šį darbą. 

Problema buvo ne iš lengvųjų, nes reikėjo gerokai padidinti vaisių perdirbimo ir sau-
gojimo pajėgumus. Todėl reikėjo iš Maskvos iškaulyti pinigų jų statybai...

Kita vertus, gyventojų sodai buvo užveisti įvairiausių veislių obelimis. Jie negalėdavo 
supirkėjams patiekti surūšiuotų pagal pomologines veisles ir rūšis obuolių. Obuoliai buvo 
tiekiami nerūšiuoti, apdaužyti, netiko ilgesniam laikymui. Tik specializuoti ūkiai tiekė ge-
resnius obuolius prekybinėms organizacijoms. Vaisiai tiko tik vyno ir spirito gamybai. 

Taip susiklostė, kad daugiausia vaisių – iki 82–85 tūkstančių tonų – derlingais me-
tais buvo perdirbama į vyną ir kalvadosą. Tačiau devinto dešimtmečio pradžioje šis vaisių 
sudorojimo būdas pasiekė ribą – stabilizavosi vyno ir kalvadoso vartojimas. Valdžiai siūlėme 
įvairius vaisių sudorojimo didinimo būdus. 1983 metais teko vadovauti specialistų grupei, 
kuri parengė Vyriausybės nutarimo projektą šiam klausimui išspręsti. 
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Pagrindinį dėmesį skyrėme klausimams, kurie leistų gerokai padidinti šviežių vaisių 
sukaupimą žiemai bei jų perdirbimą į gerą paklausą turinčius maisto produktus bei pusfa-
brikačius. Vaisių saugyklų talpas pasiūlėme padidinti iki 43 tūkstančių tonų, o jose sukaupti 
žiemai tris kartus daugiau vaisių. Supirkėjus ir gyventojus orientavome atsisakyti nerūšiuotų 
vaisių supirkimo ir gerokai padidinti kainas geros kokybės produkcijai. Lenkti vaisių augin-
tojus į norimą pusę ekonominėmis, o ne administracinėmis priemonėmis.

Respublikoje ypač trūko konservų vaikų mitybai. Todėl nutarimo projekte numatė-
me pastatyti šių konservų gamybos fabriką Panevėžyje. Kita kryptis – išplėsti sulčių, vaisių 
pusfabrikačių (tyrių, miltelių), duonos ir konditerijos bei džiovintų vaisių gamybą. Įvertin-
dami tai, kad greitai vaisių kokybės srityje neįvyks permainų, pasiūlėme atsisakyti prastos 
kokybės spirituoto vynuoginio vyno gamybos, o jo vietoj padidinti vaisių vyno išleidimą.

Visų pasiūlymų nespėta įgyvendinti iki Lietuvos atgimimo. O devintojo dešimtme-
čio pabaigoje, įsisiūbavus ekonominio savarankiškumo įdėjų svarstymui, apskritai gerokai 
sumažėjo dėmesys esamoms problemoms.

Ir erškėtrožės neišgelbėjo konservų pramonės

Besilankydamas „Litexpo“ parodoje, demonstravusioje maisto produktus, jų gamy-
bos įrenginius, pakuotes bei žaliavą, sutikau Baranauskienę ir jos kolegę (pavardės nebe-
prisimenu), dabar jau pensininkes, visą savo darbingą laikotarpį išdirbusias inžinierėmis 
konservų pramonėje. Ir buvau labai nustebintas jų prisiminimais.

Pasirodo, mūsų pirmoji pažintis įvyko 1962 metais, kai aš joms ir kitiems konservų 
pramonės inžinieriams aiškinau šios šakos ekonomikos paslaptis, atskleidžiau savikainos 
mažinimo galimybes Kauno konservų fabrike surengtame pasitarime. Tuomet buvau jau-
nas, tik ketvertą metų dirbęs maisto pramonės valdyboje. Jos stebėjosi mano „atradimais“ 
apie kuriuos nebuvo dar girdėjusios.

Tai buvo pirmoji analitinė studija. Ją paskelbiau 1967 metais žurnale „Liaudies ūkis“. 
Tokia buvo gilesnės pažinties su šia pramonės šaka pradžia.

O ji tuo metu atrodė ganėtinai prastai. Fabrikai buvo įrengti senose, nepritaikytose 
patalpose. Įrenginiai žemo techninio lygio. Žaliava buvo apdorojama beveik tik rankomis. 
Daug jos netenkama saugant ir perdirbant. Tik pastačius konservų fabrikus Vilkaviškyje 
ir Tauragėje, konservų pramonė įgavo geresnį vaizdą. Maisto pramonės ministerijai paval-
džiuose konservų fabrikuose prieš Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą jau buvo gaminama 
daugiau kaip šimtas milijonų sąlyginių indelių vaisių ir daržovių konservų. Be to, įsisavinta 
šaldytų ir džiovintų vaisių bei žaliųjų žirnelių gamyba. Dar konservus gamino Lietkoopsą-
jungai pavaldūs Rokiškio ir Varėnos fabrikai.

Nors buvo gaminama nemažai, tačiau tik trečdalis konservų buvo parduodama Lie-
tuvoje. Ir ne todėl, kad Lietuvai būtų skirta tik tiek, o dėl to, jog per mažai buvo gaminama 
paklausą turinčių ir per daug nepaklausių konservų.

Gyventojai reikalavo agurkų, pomidorų, žaliųjų žirnelių bei uogienių, džemų ir kitų 
iš uogų pagamintų konservų. Raugintų kopūstų, marinuotų burokėlių ir kitų daržovių kon-
servų poreikis buvo mažas, o gaminama daug.
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Iš esmės konservų asortimentą lėmė žaliava. Paklausiems konservams gaminti jos sti-
go. Šiai problemai spręsti buvo steigiami specializuoti ūkiai, veisiami nauji sodai ir uogynai, 
tačiau padėtis gerėjo labai lėtai. 

Įsimintina erškėtrožių plantacijų veisimo epopėja. Ėrškėtrožės pasižymi dideliu C 
vitamino kiekiu. Jų sultimis buvo praturtinami konservai. Vyriausybė septintojo dešim-
tmečio pradžioje priėmė net tris sprendimus jų auginimo klausimais. O šiam dešimtmečiui 
baigiantis jau buvo įveista 207 hektarai erškėtrožių, konservų fabrikai kasmet gaudavo 260 
tonų uogų. 

Tačiau erškėtrožių epopėja greitai pasibaigė. O priežastis viena – beveik visose plan-
tacijose įsiveisė erškėtrožių muselės. Nesuradus kovos su jomis priemonių, plantacijas iš-
naikino Kaišiadorių, Anykščių, Panevėžio, Žagarės ir kiti sodininkystės ūkiai. Erškėtrožių 
likučiai ir dabar pastebimi pakelėse. 

Neišgelbėjo šios nuostabios uogos konservų pramonės.

„Vaisiukas“, „rašalas“ ir surogatai

Nežinia, kas paskleidė gandus, kad „Anykščių vyno“ natūralųjį vyną geria Anglijos 
karalienė. Kai kas net tuo didžiuodavosi. Devynioliktojo šimtmečio septintajame dešimtyje 
buvo madinga gerti šios gamyklos natūralųjį vyną net bevalgant cepelinus. Prisimenu, koks 
buvo pakilęs valdžios pyktis, kai grįžęs iš užsienio Algimantas čekuolis televizijos laidoje 
šį vyną pavadino surogatu, išjuokė tuos, kurie jį garbina ir geria bet kokiomis progomis. 
Anykščių vyndariai ir valdžia labai pasipiktino dėl tokios antireklamos, net norėjo reikalauti 
atsiprašyti.

Tačiau ne šie vynai paliko skaudžiausius prisiminimus. 1962–1963 metais atsirado 
vaisių perdirbimo problema. Ūkiai, o ypač gyventojai, daug išaugindavo obuolių, o juos 
perdirbti į sultis ir konservus nepajėgdavo konservų gamyklos. Tuo metu gimė idėja, kurią 
uoliai ėmėsi įgyvendinti Valstybinio plano komiteto pirmininkas Aleksandras Drobnys – iš-
plėsti vyno gamybos pajėgumus ir pradėti gaminti pigius, spirituotus vaisių vynus. Skubiai 
buvo rekonstruota „Anykščių vyno“ gamykla, o Alytaus linų fabrikas perprofiliuotas gamin-
ti vyną. Sukurti spirituoti vynai: „Anykšta“, „Rubikiai“, „Mėgėjų“, „Alytis“, kurie kainavo 
po 80–95 kapeikas už pusės litro butelį. „Šaltupys“, „Atžalynas“, „Žuvintas“, „Šilas“, „Žilvi-
tis“, „Šalna“ – po 1,10–1,30 rublio už butelį. 1978 metais šių vynų buvo pagaminta beveik 
38 milijonai litrų. 

Nemažai obuolių buvo perdirbama į kalvadosą. Šį stiprų gėrimą išrado, o tiksliau 
nukopijavo, Maisto pramonės valdybos alaus ir alkoholinių gėrimų gamybos skyriaus vir-
šininkas Baueris. Jis buvo baigęs aukštuosius chemijos mokslus Prancūzijoje, gerai išmanė 
alkoholio pramonę. Žinodamas kalvadoso gamybos Prancūzijoje technologiją, jis sukūrė 
lietuviškojo kalvadoso gamybos technologiją. Smulkiai jos nežinau, bet žinau, jog jis gami-
namas iš obuolių spirito, jį brandinant 3–5 metus ąžuolinėse statinėse. Teko ragauti penke-
rių metų lietuvišką kalvadosą, kuris paliko gerą įspūdį. 

Tačiau ne kiekvieni metai būdavo derlingi obuolių. O planus reikėdavo vykdyti, 
kurie būdavo ne mažesni, negu praėjusiais, derlingais metais. Daug išmonės parodydavo 
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tokiais metais vynininkai. Veždavo žemos kokybės sausą vynuoginį vyną, sulfituotas sultis, 
ekstraktus ir kitokius surogatus, kuriuos skiesdavo, spirituodavo ir pilstydavo į butelius. 
Pradėjo juos gaminti konservų fabrikai, sodininkystės ūkiai. 

Nusigėrė Lietuvėlė šiais vynais. Žmonės spirituotus vynus, pagamintus iš obuolių, 
vadindavo „vaisiukas“, o iš vynuogių žaliavos – „rašalas“, nes dažniausiai jis būdavo raudo-
nos spalvos. Niekas nesuskaičiavo, kiek nelaimių ir žalos jie padarė žmonėms, jų šeimoms, 
kiek gimė nesveikų vaikų. Tačiau buvo išspręsta obuolių perdirbimo problema.

Skanus alutis, balta putelė

Buvo ankstyvas pavasario rytas. Kartu su kitais valdybos darbuotojais ir jos viršininku 
Juozu Šipyla išvažiavau į Kauną. Kauną pasiekėme taip pat dar anksti. Norėjosi miego. Prava-
žiavę Prisikėlimo bažnyčią, Savanorių prospektui baigiantis, prieš pat Laisvės alėją pasukome 
dešinėn, į „Ragučio“ alaus daryklos kiemą. Šešiasdešimtųjų metų pabaigoje Kaune buvo dvi 
savarankiškos alaus daryklos, tai ši ir „Raudonoji pašvaistė“, išsidėsčiusi netoli geležinkelio 
stoties. Gerokai vėliau jos buvo sujungtos ir pavadintos „Ragučio“ vardu. Šiuo metu jos vėl 
yra savarankiškos. Tačiau „Ragučio“ vardas nebegrįžo anksčiau turėjusiai daryklai.

Ši kelionė į „Ragučio“ gamyklą įstrigo atmintin tuo, kad joje susidariau nuomonę 
apie alaus skonį. Mus pavaišino „žiguliniu“ alumi. Gerdamas jaučiau didelį malonumą. 
Kvepėjo miežių salyklu, jautėsi apynių švelnus kartumas, laikėsi aukšta balta puta. Šis alus 
tapo man etalonu. Beragaudamas kitų gamyklų žigulinį ar kitų rūšių alų visada juos lyginu 
su šiuo alumi. Jam prilygsta tik dabartinis „Švyturio“ gamyklos „Ekstra“ alus. 

Tai buvo išimtis. Masiniam vartojimui gaminamas „žigulinis“ alus neprilygo šiam 
alui. Tai lėmė daug priežasčių. Nustatyti gamybos planai vertė aludarius kuo daugiau jo ir 
kitų rūšių alaus gaminti, net pažeidžiant technologiją. Nuolat trūkdavo apynių, gerų mie-
žių, šalčio rūsiuose. Vasarą kartais net buvo gaminamas stalo alus, kurio gamybos procesas 
tęsdavosi vos 10 parų. O alų reikia ne tik išvirti, išrauginti, bet ir subrandinti. O brandinti 
reikėdavo nuo 21 („žigulinio“) iki 90 („Širvenos“) parų. 

Alaus gamyba nereikalavo daug medžiagų. Apie 95 procentus jo turinio sudaro van-
duo. O pajamas valstybei davė dideles. Šios šakos vystymui buvo skiriama daugiau lėšų. 
Tuo metu pastatytas modernus fabrikas Utenoje. Išplėstos senosios alaus daryklos. Prieš 
nepriklausomybės atgavimą per metus Lietuvoje buvo pagaminama apie 185 milijonai litrų 
alaus, beveik po 50 litrų kiekvienam gyventojui. Gerokai lenkėme kitas respublikas, bet per-
pus mažiau išgerdavome negu belgai, vokiečiai, čekai. Daugiausia jo buvo išgeriama vasarą, 
tuo tarpu žiemą buvo vartojama gerokai mažiau. Dabar nebėra tokių didelių svyravimų.

Alus ne tik troškulį malšina, bet buvo ir yra apsvaigimo priemonė. Tuo tarpu vais-
vandeniai atlieka tik pirmąją funkciją. Jų paklausa vasarą išaugdavo keleriopai. Buvo per 
maži gamybos pajėgumai, o lėšų jiems didinti vis neatsirasdavo. Sunku būdavo sukviesti 
darbininkų papildomoms pamainoms organizuoti, nes nebuvo bedarbių. Trūkdavo butelių, 
cukraus ir kitų medžiagų. 

Prasidėjus vasarai kartu prasidėdavo didieji barniai, gamintojų kritika už tai, kad 
jie nenuvežė tai vieniems, tai kitiems prekybininkams vaisvandenių. Ypač daug priekaištų 
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susilaukdavo Vilniaus „Tauro“ gamykla. Valdžia būdavo įniršusi, nors dėl to pati buvo kal-
čiausia.

Nuolat siūlydavome priemones, kaip iš esmės išspręsti gyventojų aprūpinimą vais-
vandeniais, tačiau jos, tarsi į sieną atsimušusios, atšokdavo, nebuvo įgyvendinamos, nes, 
kaip sakydavo, nėra lėšų, Maskva jų neskiria. Šie aiškinimai keldavo tik nuostabą, nes ma-
tydavome, kaip netaupiai ir betikslo buvo naudojamos lėšos kariniam kompleksui priklau-
sančiose gamyklose.

Šviesesnis spindulys prasiskverbė apie aštuoniadešimtuosius metus, kai Lietuvoje 
buvo pradėta gaminti pepsikola. Tačiau ir jos gamyba buvo ribojama, nes daug reikėjo 
sunaudoti cukraus.

Alaus ir vaisvandenių pramonės vystymo ir išdėstymo klausimu parašiau analitinį 
straipsnį, kurį paskelbiau 1969 metų žurnalo „Liaudies ūkis“ dešimtajame numeryje.

Apie duonos skalsumą

Šiuo pavadinimu 1982 metais atspausdinau straipsnį žurnalo „Tarybų darbas“ pir-
mame numeryje. Jame rašiau: „Kasdien valgome duoną, tačiau nedažnai susimąstome, kiek 
jos gamybai išlieta žemdirbių prakaito, praleista darbininkų nemigo naktų. Ir skaudu, kad 
sumažėjo pagarba duonai, ji netausojama, šeriama gyvuliams. Tai nulėmė žemos duonos ir 
pyrago gaminių kainos, duona tapo tarytum bevertė. 

Duonos ir pyrago gaminių suvartojama palyginti nemažai, kas dieną kiekvienas iš 
mūsų suvalgome beveik po 300 gramų. Ją kepa daugiau kaip aštuoniasdešimt kepyklų. Ty-
rimai rodo, jog iki dvidešimties procentų duonos nesuvartojama, išmetama. O tai atsitinka 
dėl to, kad ne visada galima jos nusipirkti geros kokybės, nepasenusios, nesužiedėjusios. 
Nesilaikoma duonos ir pyrago gaminių pardavimo terminų, kurie yra labai trumpi. Netai-
komos paprasčiausios žiedėjimą stabdančios priemonės. 

Gaminama apie šimto pavadinimų gaminių, tačiau pusė jų išleidžiama mažais kie-
kiais, ne kasdien. Miestuose gerai išvystyta gydomųjų ir dietinių duonos ir pyrago gaminių 
gamyba.“

Be to, straipsnyje rašiau apie darbininkų komplektavimo problemas, apie jų nenorą 
dirbti naktimis ir išeiginėmis dienomis. Tačiau nepaminėjau apie produkcijos fasavimą, nes 
tuo metu nebuvo pakavimo medžiagų bei įrangos šiam darbui atlikti.

Nors problemų buvo mažiau, negu aprūpinant gyventojus kitais maisto produktais, 
tačiau nebuvo ramybės.

Kaip maitintis?

Nors šiuo klausimu rūpintis turėjo sveikatą kuruojantys Vyriausybės aparato dar-
buotojai, tačiau susiklostė taip, kad tai gulė ant mano pečių. Gal todėl, kad neatsisakydavau 
pagelbėti nagrinėjantiems mitybą mokslo darbuotojams, tarpininkauti, jog būtų skiriamos 
lėšos tyrimo laboratorijoms išlaikyti.
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Devintojo dešimtmečio pradžioje gražią iniciatyvą parodė Vilniaus universiteto Me-
dicinos fakulteto profesorė D. Mikalauskaitė. Ji buvo racionalios mitybos propagavimo pra-
dininkė ir pagrindinė organizatorė. Su ja teko daug bendrauti. Beveik visada pritardavau jos 
iniciatyvoms. Buvo įsteiga minėto fakulteto racionalios mitybos laboratorija, kurią finan-
savo maisto pramonė. Profesorė pateikė nemažai pasiūlymų, kaip praturtinti maisto pro-
duktus vitaminais, mineralinėmis medžiagomis ir kitais būtinais organizmui elementais. Šie 
pasiūlymai buvo praktiškai įgyvendinti tiek įvedant juos į jau gaminamų produktų sudėtį, 
tiek sukuriant naujus maisto produktus. O juos jau kurdavo Maisto pramonės laboratorijų 
technologai ir inžinieriai. Net buvo nustatytos šių produktų gamybos užduotys. Išaugo nau-
ji specialistai, atliekantys mokslinius tyrimus. Dauguma jų apsigynė disertacijas.

Kauno politechnikos instituto maisto produktų žinybinėje laboratorijoje, kuri spe-
cializavosi pieno ir mėsos pramonės srityje, buvo sukurtos biologiškai vertingų maisto pro-
duktų gamybos rekomendacijos kompleksiškai panaudojant pagrindinius žemės ūkio pro-
duktus bei antrines maisto pramonės žaliavas. 

Racionali mityba buvo propaguojama visomis įmanomomis formomis, o Mokslo ir 
technikos žurnalas devintojo dešimtmečio viduryje suorganizavo apvaliojo stalo konferen-
ciją šia tema. Joje išsakiau šias mintis:

„Jau pasiekėme TSRS Medicinos akademijos Mitybos instituto respublikos gyven-
tojams rekomenduotą mėsos ir pieno produktų, kiaušinių ir bulvių suvartojimo normą. 
Daugiau nei siūloma gyventojai suvartoja cukraus ir konditerijos gaminių, duonos, pyrago 
ir kitų grūdų produktų. Tačiau dar nepakankamai suvalgoma žuvies ir jos produktų, alie-
jaus, daržovių ir vaisių. Aliejaus, žuvies produktų, mūsų kraštui tradicinių daržovių, tokių 
kaip burokėlių, morkų, kopūstų yra pakankamai. Prielaidos racionaliai maitintis yra, tačiau 
mityba dar nėra racionali. Manyčiau, kad žmonės maitinasi ne taip, kaip pataria mokslas, 
yra nežinojimas, informacijos stoka, per amžius susiklosčiusios tradicijos.“ Po to paminėjau 
kokiais būdais galėtume pagerinti mitybą, išvardinau, kas padaryta ir daroma mano kuruo-
jamose šakose.

Bendras darbas propaguojant racionalią mitybą nenuėjo veltui. Ypač pagyvenusio 
amžiaus žmonės susidomėjo ja, pradėjo daugiau pirkti rekomenduotų maisto produktų. 

Proto pramankšta

Darbas Vyriausybės aparate nebuvo intensyvus, ypač pirmąjį dešimtmetį. Sumaniau 
rašyti disertaciją. Padaviau pareiškimą Mokslų akademijos Ekonomikos instituto neakivaiz-
diniam disertantų skyriui. Pradėjau lankyti paruošiamąsias filosofijos paskaitas. Be šios dis-
ciplinos dar reikėjo išlaikyti ir užsienio kalbos egzaminą. 

Šis sunkiausias gyvenimo uždavinys liko neišspręstas. Iki aštuntosios klasės Ramy-
galos vidurinėje mokykloje mokiaus prancūzų, o vyresnėse klasėse Šėtos vidurinėje mo-
kykloje – anglų kalbą. Ir dėl to nepramokau geriau nei vienos iš jų. Pasvarstęs nutariau 
disertacijos neberašyti.

Tačiau proto pramankštos neatsisakiau. Laisvalaikiu pradėjau analizuoti ekonomiką, 
ją charakterizuojančius ir vertinančius rodiklius, rašyti straipsnius, juos skelbti spaudoje. Pa-
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rašiau ir paskelbiau straipsnius darbo našumo apskaičiavimo metodikos, gamybos valdymo 
ir efektyvumo vertinimo, alaus pramonės išvystymo ir išdėstymo, ekonominio savarankiš-
kumo ir kitais klausimais. 

Ypač daug pastangų teko padėti rašant analitinį straipsnį gamybos efektyvumo kri-
terijaus nustatymo klausimu. Impulsą jam parašyti davė spaudoje pasirodę savigiriški V. 
Baranausko straipsniai, jog jis surado gamybos efektyvumo apskaičiavimo metodiką. V. Ba-
ranauskas tuo metu dirbo universitete, o šis darbas buvo jo disertacija. 

Rašant straipsnį, teko perskaityti beveik visą K. Markso „Kapitalą“. Darbą sudaro 24 
mašinraščio puslapiai. Suklasifikavau efektyvumo nustatymo metodus, apžvelgiau jų esmę. 
Plačiai apsistojau prie V. Baranausko siūlomos gamybos efektyvumo nustatymo metodikos, 
atskleidžiau jos pagrindinius trūkumus. Nurodžiau efektyvumo nustatymo kryptis.

Nuo to meto plunksna, o dabar kompiuteris neapleidžia iki šiol. Pastebėjau, jog ge-
riau sekasi dėstyti mintis raštu, negu jas išsakyti žodžiu. 

Netikėtas pripažinimas

1982 m. gruodžio 10 dieną Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas paskelbė, kad man 
suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio ekonomisto garbės vardas. Sprendimą pasirašė A. Bar-
kauskas ir J. Gureckas. Šia proga pasveikino Aleksandras česnavičius – Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas. O 1984 m. gruodžio 29 dieną penkiasdešimtųjų gimimo meti-
nių proga Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas apdovanojo Garbės raštu. Pasveikino LKP 
CK sekretorius Vytautas Astrauskas.

Visuomeninis darbas

Iki šiol dar negaliu suprasti, kodėl man tekdavo vilkti ir visuomeninio darbo naštą, 
kodėl negalėdavau jos išvengti. Gal todėl, kad neiškęsdavau nepasakęs savo nuomonės, kad 
nesispyriodavau, kai įkalbinėdavo vežti šį vežimą. 

Neilgai išdirbęs Liaudies ūkio tarybos maisto pramonės valdyboje buvau išrinktas 
visos Liaudies ūkio tarybos komjaunimo komiteto sekretoriumi. Prisimenu, kai suorganiza-
vau jaunimo Naujųjų metų sutikimą gražiojoje salėje Jakšto gatvės 8 name. Vietoj šampano 
vaišinomės „Anykščių vyno“ gamyklos sidru, kuris buvo išpilsytas į šampano butelius ir 
gerai putojo. 

Dirbdamas Ministrų Taryboje aštunto dešimtmečio pradžioje buvau išrinktas par-
tinio komiteto nariu. Pavedė rūpintis ideologiniu darbu. Tiesiog nežinojau ką dirbti, o 
reikėjo... Atėjo į galvą, atrodo, paprasta mintis. Matydamas Ministrų Tarybos posėdžio lau-
kiamojo kambario plikas sienas, pasiūliau jas nukabinti buvusių Lietuvos premjerų portre-
tais, pradedant 1918 metais. Tai buvo 1973 metai. Partinio komiteto sekretoriumi buvo 
išrinktas senas partietis, dar nuo Antano Smetonos laikų, Putrimas (vardo nepamenu). Jis 
tik pakraipė galvą išgirdęs mano sumanymą ir nieko nepasakė. Supratau, jog nepritaria. 

Artėjant ataskaitiniam susirinkimui komiteto nariai turėjo parašyti pranešimo dalį iš 
priskirtos veiklos. Ir vėl šovė nestandartinės mintys, kurias ir išdėsčiau. O jos buvo tokios.
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„Mes visi jaučiame, kad dirbti šioje srityje darosi vis sunkiau. Klausytojų susido-
mėjimas viena ar kita mūsų organizuojama priemone vis mažėja. Reikia pripažinti, jeigu į 
paskaitas ir kitus renginius ir ateina nemažai (čia veikia psichologinis pojūtis – kaip neisi, 
ką pagalvos apie mane), tai tik dėl formalumo. Dažniausiai tokie klausytojai arba kalbasi, 
arba atlieka kitus savo darbus. Jie pasakys, kad neįdomu. Tai bus tiesa. Bet kartais gali būti 
ir kitaip. Klausytojus domina vienas ar kitas klausimas, tačiau iš pranešėjo jis nesulaukia 
atsakymo arba gauna sukramtytą informaciją, kurią belieka praryti. Nė priežasčių, nė išvadų 
neleidžiama susidaryti klausytojams. Štai čia ir glūdi pagrindinis ideologinio darbo trūku-
mas. Svarbiausia – reikia keisti faktų dėstymo formas, o devizas turėtų būti toks: pateikti 
klausytojui medžiagą taip, kad jis pats susidarytų teisingą išvadą, o ne atvirkščiai. Leiskime 
patiems žmonėms pajusti „kramtymo“ malonumą.

Dirbti šį darbą sunku ir dėl šių aplinkybių. Pirmiausia tai, kad praėjo beveik 30 metų 
nuo karo pabaigos, o socialinis-ekonominis žmonių gyvenimo lygis yra dar žemas, ypač 
lyginant su Vakarų Vokietijos žmonių gyvenimo lygiu, kadangi ir šią šalį smarkiai palietė 
karas. Todėl žmonės nebenori tikėti mūsų pagrindiniu teiginiu, kad socialistinė santvarka 
yra pranašesnė už kapitalistinę. O svarbiausia, kad nemato gerų permainų ir perspektyvos. 
Eilės parduotuvėse kaip buvo taip ir yra, na ir kitkas. Prekių deficitas didėja. Dar viena 
svarbi priežastis tai, kad pas mus yra daug betvarkės, o ją likviduoti nesimato, jog būtų 
galima. Kokia tai betvarkė. Pirmiausia ūkiniame gyvenime: netobulumas planuojant gamy-
bą, paskirstant materialines vertybes, disproporcijos, atskirų įmonių, organizacijų interesų 
nesutapimas su bendravalstybiniais interesais ir kita. Juk ir tai veikia žmones. Antra, socia-
listinio turto nesaugojimas, blogas darbo ir gamybos organizavimas rodo, kad išeitis iš šios 
padėties dar toli ir ar apskritai galima išeiti, pasiekti kažką geresnio. Atsirado nusivylimas 
socialistine santvarka.“

Kitais metais nebuvau perrinktas į partinį komitetą. Matyt, šios mintys tam pasitar-
navo. 

Po penkerių metų vėl buvau įtrauktas į visuomeninį darbą. Net ketvertą metų (1978–
1982) buvau renkamas Vyriausybės aparato profsąjungos vietos komiteto pirmininku. 

Atsirado naujų rūpesčių. Teko organizuoti ekskursijas ir išvykas, rūpintis darbuotojų 
poilsiu, jų buitimi. Kasmet išvykdame autobusu į dideles keliones. Aplankėme Volgogradą, 
Odesą, Novorosijską, Kerčę, Uljanovską, Pskovą, Novgorodą, Polocką, Vitebską, Gardiną, 
Brestą, Lvovą, Kišiniovą, Rygą, daug Lietuvos įžymių vietovių. Žemesnio lygio darbuoto-
jams sudarydavome galimybę pailsėti „Baltijos“ poilsio namuose Palangoje, poilsio bazėje 
Fedoriškėse, žvejų bazėje Peršokšnoje. Pasirūpinome, kad darbuotojai gautų sklypelius so-
dininkų bendrijose. Rengdavome šachmatų, stalo teniso varžybas, platindavome bilietus į 
kultūrinius renginius, dalindavome talonus baldams, kilimams, skirstydavome automobi-
lius, butus. Niekas nevyko savaime. Reikėjo telkti bendradarbius, prašyti jų atlikti vieną 
ar kitą darbą. Buvo gera dirbti, nes daugelis neatsisakydavo atlikti pareigos. Pirmininkas 
turėjo išklausyti priekaištus, kodėl kitam, o ne jam komitetas išdavė taloną automobiliui ar 
kilimui, padėti ir paguosti sunkią valandą. Kasmet reikėdavo parašyti ataskaitą apie atliktą 
darbą ir atsiskaityti bendradarbiams. 

Papildomo užmokesčio už šį darbą negaudavau. Tačiau būčiau neteisus, jeigu nepa-
sakyčiau, jog buvau pamalonintas kitokiais būdais. Vadovybė (K. Kairys) padėjo išspręsti 
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buto problemą broliui Kaziui, dukterėčiai Nijolei. Gavau paskyrą automobiliui, pakeičiau 
į geresnį butą.

Po aštuoniolikos darbo Vyriausybės aparate metų, tūkstantis devyni šimtai aštuoniasde-
šimt penktųjų metų pabaigoje, likimas pasuko nauja vaga. Teko atsisveikinti su maisto pramo-
ne, su kuria praleidau dvidešimt aštuonerius metus, ir pasinerti į naują veiklos sferą.

Sunkios pareigos

Nuo 1985 m. gruodžio 26 dienos buvau paskirtas Ministrų Tarybos vadovybės sek-
retoriato vedėju. Naujos ir gana sunkios pareigos. Reikės rašyti Pirmininkui Vytautui Sa-
kalauskui kalbas ir pranešimus, straipsnius įvairiausiais klausimais. Tai Ministrų Tarybos 
reikalų valdytojo Algio Mikulio nuopelnas. Jis puikiai suprato, jog Vyt. Sakalauskas ne-
bekalbės taip kaip Juozas Maniušis – trafaretais, laikraštinėmis frazėmis. Į šias pareigas ne 
kiekvienas gali pretenduoti. Mat, reikia sugebėti parašyti, o ir rašymuose kažką rimto ir 
išmintingo ar naujo pasakyti. 

Teko Vytautui rašyti ne vieną kalbą ir straipsnį. Dažnai užeidavo pas mane, tarda-
vomės apie ką reiktų išdėstyti. Ypač jis nemėgo senų, trafaretinių posakių. Norėjo pasakyti 
naujų minčių, kurių niekas dar nebuvo išsakęs. Buvo pats sąstingio laikotarpis. Kiek išma-
nydamas į kalbas įpindavau savus analitinius pastebėjimus, ypač ekonomikos srityje. Ban-
džiau pasitelkti mokslininkus. Netgi paprašiau Ekonomikos instituto duoti apgintų moksli-
nių disertacijų išvadas, manydamas, jog jose galima surasti naujų įdėjų ir minčių. Deja, teko 
nusivilti. Konkrečiai nieko negavau. Teko rašyti neeilines kalbas. Pavyzdžiui, vieną iš pa-
grindinių pranešimų partijos suvažiavime, vykusiame Operos ir baleto teatre, kalbą mokslo 
ir technikos specialistų suvažiavime, vykusiame profsąjungų rūmuose ant Tauro kalno.

Nauja darbo sritis

1986 m. spalio 14 dieną paskirtas Ministrų Tarybos pramonės skyriaus vedėju. Taigi 
vėl pasikeitė darbo pobūdis. Ir į gerąją pusę. Manau, pretendentų buvo nemažai, ypač iš CK 
aparatčikų. Juk jie buvo visagaliai. Tikiu, jog mano likimo šį posūkį nulėmė Vyt. Sakalausko 
žodis. Jo pavaduotojas J. Rusenka pasakojo, kad šiuo klausimu vyko arši kova su Centro 
Komiteto vadovybe, siūlę Ministrui Pirmininkui savo Adolfą Šleževičių, tuo metu dirbusį 
CK Žemės skyriaus vedėjo pavaduotoju. 

Šis skyrius kuravo energetiką, naftos, chemijos, metalų apdirbimo, elektronikos ir 
visas kitas, išskyrus žuvies ūkio, maisto ir mėsos pramonės šakas. Taigi, dirbant Vyriausybės 
aparate, reikėjo išstudijuoti, susipažinti, suprasti visas ūkio šakas. Kiekviena iš jų turėjo savo 
problemų, kurias padėti spręsti privalėjo Vyriausybė, o kartu ir mes. 

Ypač sunki mums, aparato darbuotojams, dalia teko Lietuvos atgimimo laikotarpiu, 
kai į tuometinę valdžią buvo nukreipta pati aršiausia kritika, kai gyventojams buvo skiepi-
jama didžiulė neapykanta jai. Mus siųsdavo į pačius karščiausius taškus aiškinti žmonėms 
valdžios daromų sprendimų prasmę, nors ir jie suprato, jog tai beprasmiška. 
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Giliai įsmigo atmintin mitingas prie Mažvydo biliotekos, kai buvau pasiųstas paaiš-
kinti valdžios pastangas sustabdyti Ignalinos trečiojo bloko statybą, apie tai, jog uždrausta 
deginti padangas Akmenės cemento gamykloje. Įtūžusi minia galėjo gerokai mane apdau-
žyti, jeigu nebūtų saugoję berniokai su žaliais raiščiais.

Atgimimo laikotarpiu 1988–1990 metais ryškiai atsiskleidė kai kurių Lietuvos moks-
lininkų veidmainystė, noras pasirodyti visuomenei kuo „švaresniais“, dargi patriotais. Mums 
gerai žinomos tuometinės valdžios sprendimų priėmimo taisyklės. Nuolat konsultuodavosi 
su mokslo žmonėmis, reaguodavo į jų išsakytas mintis ir pastabas, jomis remdavosi kovoje 
su Maskvos ketinimais. Kiekviena didesnė statyba, neskaitant Ignalinos atominės elektrinės, 
„Mažeikių naftos“, Jonavos „Azoto“ ir kitų stambių objektų, buvo suderinta su Lietuvos 
mokslininkais, yra jų parašai.
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vALSTyBĖS ATGIMIMAS

Nebaigtas žengti pirmasis žingsnis

Nors madas diktavo Maskva, tiesiogiai valdė tuomet vadintas sąjunginio pavaldumo 
įmones, bet ir mes, Ministrų Tarybos pramonės skyriaus darbuotojai, turėjome jomis do-
mėtis, nagrinėti šių įmonių darbą, teikti Vyriausybei išvadas bei pasiūlymus ir padėti spręsti 
jų problemas. Stambesnių įmonių vadovai buvo kviečiami į Ministrų Tarybos plenarinius 
posėdžius. 

Tiesiogiai iš Maskvos buvo valdomos energetikos, naftos ir chemijos, trąšų, elektro-
technikos, staklių, prietaisų, elektronikos, žemės ūkio ir statybos mašinų gamybos įmonės. 
Jose dirbo daugiau kaip du šimtai tūkstančių žmonių. Per ketverius kuravimo metus susi-
pažinau beveik su visų šių įmonių vadovais, vyriausiais inžinieriais. Ne kartą teko bendrauti 
su Ignalinos atominės elektrinės direktoriumi A. Chromčenka, „Mažeikių naftos“ perdir-
bimo ir kompresorių gamyklų – B. Vainora ir V. Radvilu, Jonavos „Azoto“ – B. Lubiu, 
Vilniaus kuro aparatūros – A. Didžiuliu, „Sigmos“ susivienijimo – A. čuplinsku, „Neries“ 
gamyklos – V. Šumakariu, „Elfos“ – V. Blinkevičiumi, „Lietuvos buitinės chemijos“ susi-
vienijimo – V. Milinavičiumi, „Plastos“ – A. Griškevičiumi, „Ventos“ – K. Klimašausku, 
„Vingio“ – A. Linartu, „Vilmos“ –R. Jasinevičiumi, Kauno ir Šiaulių televizorių gamyklų – 
L. Jankausku ir V. Juškumi, Panevėžio „Ekrano“ ir autokompresorių gamyklų – V. Navicku, 
R. Purtuliu ir A. Sutkumi, Alytaus „Snaigės“ – A. Andriulioniu, Kauno dirbtinio pluošto 
įmonės – A. Spuduliu, staklių gamyklų – K. Baranausku, V. Gapšiu, K. Dzidoliku, Ma-
rijampolės maisto automatų – J. Šeškevičiumi, Klaipėdos „Sirijaus“ – P. Kravtu ir kitais. 
Visi jie paliko gerą įspūdį, kaip specialistai ir vadovai. Tačiau kiekvienas buvo individas, 
išsiskyrė iš kitų. A. čuplinskas – taktiškumu ir erudicija, V. Šumakaris – kaimišku papras-
tumu, R. Purtulis – karjeriškumu, A. Didžiulis – organizuotumu ir didele valia, B. Lubys ir 
B. Vainora – savanaudiškumu. 

Sąjunginio pavaldumo įmones su Vyriausybe siejo jų plėtojimo, naujų gamybinių, 
kultūros, sporto, komunalinių objektų statybų bei gamtosaugos klausimai. O paskutiniai-
siais prieš atgimimą metais, jų darbo respublikos ekonominio savarankiškumo sąlygomis 
problemos.

Aštuoniasdešimt septintųjų metų viduryje Vyriausybė ėmėsi aktyvesnių veiksmų įta-
kai sąjunginio pavaldumo įmonėms didinti. Buvo sumanyta parengti šių įmonių vystymo, 
produkcijos techninio lygio ir kokybės gerinimo programą ir ją įteisinti bendrais Vyriausy-
bės ir sąjunginių ministerijų dokumentais. Tai buvo pirmasis žingsnis, siekiant nors iš dalies 
perimti vadovavimą joms. 

1989 m. liepos 2 dieną pakvietėme pas Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotoją 
Jurijų Rusenką kai kurių įmonių direktorius, Valstybinio plano komiteto, mokslinių įstaigų 
darbuotojus pasitarti, kaip atlikti šį darbą. Kadangi įmonės buvo pavaldžios dešimčiai są-
junginių ministerijų, todėl pasiūlėme sudaryti tiek ir darbo grupių dokumentams parengti. 
Visi sutiko. Vadovauti joms buvo paskirti stambiausių ir didžiausią autoritetą Maskvoje 
turintys įmonių vadovai, lietuviai V. Blinkevičius, J. Šeškevičius, A. čuplinskas, L. Jankaus-
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kas, K. Klimašauskas V. Rakšnys, G. Dudėnas ir kiti. Joms buvo pavesta ne tik parengti, 
bet ir suderinti su Mokslų Akademija, gamtosaugininkais ir kitomis kontroliuojančiomis 
įstaigomis bei sąjunginėmis ministerijomis. Šį darbą atlikti buvo numatyta per metus.

Darbas buvo atliktas. Sukaupta daug informacijos, ji išanalizuota ir numatytos prie-
monės iškeltam tikslui pasiekti. Tačiau sąjunginės ministerijos delsė suderinti parengtų 
sprendimų projektų, o kai kurios pareiškė, kad nesutinka jų pasirašyti. 

Ėjo aštuoniasdešimt devintieji metai. Plačiai buvo diskutuojama respublikos eko-
nominio savarankiškumo įteisinimo klausimu. Artėjo šių įmonių visiškos priklausomybės 
Lietuvai valanda. Praktiškai neteko prasmės toliau derėtis su sąjunginėmis ministerijomis. 
Taip buvo nebaigtas žengti pirmasis žingsnis nepriklausomybės link.

Praėjo vienuolika metų nuo tų dienų. Nedaug šių stambių, su tūkstančiais dirbančių-
jų gamyklų išliko bei nors kiek dar rusena. Eidamas į Savanorių prospekte esančią „Hyper 
Rimi“ parduotuvę, jos kairėje pusėje matau Vilniaus grąžtų gamyklos, kažkada tenkinusios 
beveik pusę Tarybų Sąjungos reikmių, numirusį korpusą su išdaužytais langais, tarsi vaiduo-
klį. O tokių vaiduoklių yra daug. Tai ne nostalgija praeičiai. Tai širdies rauda matant su-
niokotą turtą, kuris, sumaniau vadovaujant Lietuvai pirmaisiais atgautos nepriklausomybės 
metais, galėjo būti išsaugotas ir žmonėms duoti naudą.

Prisimenant šį pirmąjį žingsnį nepriklausomybės link, kartu atgyja jo vaizdai, juo 
žengusių žmonių nuotaikos ir pasiryžimas kuo nors padėti tėvynei, savo valstybei. Gerano-
riškai, su entuziazmu sudarytų grupių nariai vykdė šį sumanymą. Jie siekė vieno tikslo – kad 
būtų kuo geriau Lietuvai. Juos buvo užvaldęs patriotiškumo jausmas. Jie tuomet dar nebuvo 
sugadinti asmeninės nuosavybės jausmais žmonės. Jie buvo tik direktoriai, o ne šių įmonių 
savininkai. 

Ir kaip pasikeitė B. Lubys, A. Andriulionis, P. Kravtas, Šleinota ir kai kurie kiti buvę 
direktoriai, sugebėję prichvatizuoti valstybės turtą ir tapę jo savininkais. Jie deklaruoja pa-
triotiškumą Lietuvai, prisidengdami darbų vietų didinimo ir kitokiais lozungais. Tačiau jų 
tikslas vienas – tik kuo daugiau pralobti, kuo daugiau sau ir kuo mažiau valstybei. Kartais 
pagalvoju, kada jiems bus gana? Bet turbūt nebus niekada.

Ūkinio gyvenimo šerdis

Tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt septintaisiais metais Lietuvoje buvo paga-
minta beveik 23 milijardai kilovatvalandžių elektros energijos. Ignalinos atominė elektrinė 
jos patiekė 12,8 milijardus kilovatvalandžių. Du trečdaliai elektros buvo suvartota respu-
blikoje, o likusį dalis (6,7 milijardai) eksportuota į Baltarusiją, Latviją, Kaliningrado sritį. 

Nors buvo gaminama daug, tačiau žiemos laikotarpiu, ypač rytais, jos trūkdavo. 
Buvo nustatomi elektros suvartojimo limitai. Tokią būklę lėmė dvi priežastys. Pirma, iš 
Ignalinos elektrinės į Lietuvą buvo pastatytos dvi 330 kilovato elektros tiekimo linijos, ku-
rių metinis pralaidumas 5,5 milijardai kilovatvalandžių. Antra, elektra, kaip ir kiti ištekliai 
buvo skirstomi, limituojami, nes jos trūkdavo Tarybų Sąjungos šiaurės vakarų regionui.

Taigi, Maskvos centrinė valdžia buvo apdairi, nestatydama didesnio galingumo elek-
tros perdavimo į Lietuvą linijų. Šią problemą išspręsti, nutiesiant 750 kV liniją, ji žadėjo 
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statydama trečiąjį bloką Ignalinoje. Lietuvos tuometinei valdžiai pritrūko ryžtingumo ir ne-
pareikalavo, kad didesnio galingumo linijos būtų nutiestos statant pirmąjį ir antrąjį blokus. 

Energetika – ūkinio gyvenimo šerdis, taip ją pavadinčiau, jau buvo pasiekusi aukštą 
lygį, kai pradėjau ją kuruoti ir rūpintis. Pirmieji dveji metai – aštuoniasdešimt šeštieji ir sep-
tintieji buvo palyginti ramūs.Vyriausybė susirašinėjo su Maskva dėl Ignalinos trečiojo bloko 
ir Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statybų, dėl Elektrėnų elektrinės išmetamų į 
orą teršalų valymo ir kitais einamojo momento klausimais. Mes jai talkinome spręsti šiuos 
klausimus.

Diskusijose su Maskva dėl atominės elektrinės Vyriausybė, atsižvelgdama į moks-
lininkų išvadas ir pasiūlymus, reikalavo, kad būtų statoma ne didesnė, kaip 3,5 milijonų 
kilovatų galingumo elektrinė. Be to, buvo reikalaujama, jog būtų išspręstos Drūkšių ežero 
gamtosauginės ir kai kurios kitos problemos. 

Nebuvo keliami reikalavimai statomiems reaktoriams, jų kokybei, nes niekas kom-
petentingai negalėjo įrodyti, kad jie yra nepatikimi. Nereikalauta įdiegti „beždžionės fakto-
riaus“ elektrinės valdyme, kai net bezdžionė pasodinta prie valdymo pulto negalėtų sukelti 
avarijos. 

Ignalinos atominė elektrinė – pasididžiavimas ir baimė

Didžiausia atominė elektrinė pasaulyje. Šie žodžiai suvirpina ne vienam iš mūsų šir-
dį, o kartu sukelia ir didžiulę baimę. Deja, jos jau beveik nejaučiame. Elektrinės gimimo ir 
augimo kančių kelias gana ilgas, matyt, jis nesibaigs iki jos uždarymo. 

Nors atomo nelaukta Lietuvoje, jam priešintasi, tačiau, kad elektrinės gimtinė bus 
Lietuvoje nusprendė ir ją pastatė „rytų broliai“. Šiek tiek laimingi, kad jos vietą sugebėta 
nutrenkti į Lietuvos pakraštį, šalia Baltarusijos ir Latvijos. Nors nelaimės atveju pasekmės 
visoms šioms valstybėms tektų maždaug vienodos, tuo tarpu ekonominius vaisius raškosi 
tik Lietuva. Ir tai reikėtų laikyti nemažu laimėjimu. 

Ignalinos atominė elektrinė pradėta statyti 1976 metais. Po vienuolikos metų elektrą 
jau gamino du po 1,5 milijono kilovatų galingumo blokai. Aštuoniasdešimt penktaisiais 
buvo pradėtas statyti trečiasis blokas, bet, visuomenei pareikalavus, statyba buvo sustabdyta.

Man teko prisiliesti prie elektrinės klausimų nuo aštuoniadešimt šeštųjų metų vi-
durio. Su Vyriausybės veiksmais iki to laiko susipažinau skaitydamas dokumentus, kurie 
pateko man į rankas. Pavyzdžiui, TSRS valstybinio plano komiteto valstybinės ekspertų 
komisijos Ignalinos atominės elektrinės antros eilės statybos išvadoje nurodyta, kad 6 mili-
jonų kilovatų galingumo atominės elektrinės statyba Lietuvoje buvo suderinta 1972 metais 
su LKP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Taryba. Tačiau vėliau respublikos vadovybė kreipėsi 
į TSRS Ministrų tarybą peržiūrėti elektrinės galingumą, sumažinant iki 4,5 milijono kilo-
vatų. 

Taip pat į rankas pateko Lietuvos Mokslų Akademijos išvada dėl elektrinės antros ei-
lės statybos projekto. Joje kalbama tik apie elektrinės darytiną žalą Drūkšių ežerui. Pasakyta, 
jog nepažeidžiami aplinkos apsaugos reikalavimai, kai elektrinės galingumas iki 3 milijonų 
kilovatų. Esant 4,5 mln. kV galingumui, elektrinės darbą reikėtų apriboti nepalankiomis 
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mateorologinėmis sąlygomis. Šį dokumentą pasirašė Atominės energetikos komisijos prie 
Mokslų Akademijos prezidiumo pirmininkas, akademikas A. Žukauskas, Fizikinių tech-
ninių energetikos problemų instituto direktorius, technikos mokslų daktaras J. Vilemas, 
Fizikos instituto direktoriaus pavaduotojas, Mokslų Akademijos narys korespondentas B. 
Styro bei Zoologijos ir parazitologijos instituto direktoriaus pavaduotojas J. Virbickas.

Šiame dokumente nebuvo nurodyti statomų reaktorių trūkumai, jų nepatikimumo 
priežastys. Nereikalauta įdiegti „beždžionės faktoriaus“ elektrinės valdyme, kai net bezdžio-
nė pasodinta prie valdymo pulto negalėtų sukelti avarijos.

Taigi, tuometinė valdžia ir mokslininkai vienodai kalti už tai, kad buvo sutikta sta-
tyti Lietuvoje tokia galinga atominė elektrinė. Mokslininkai dar ir daugiau, nes jie nebuvo 
priklausomi nuo Maskvos valdžios, kaip CK pirmasis sekretorius ir Ministras Pirmininkas. 
Pastariesiems paprunkštavus, jie būtų pakeisti kitais, kurie neprunkštautų.

Šių eilučių nebūčiau rašęs, jeigu Lietuvos atgimimo laikotarpiu kai kurie mokslinin-
kai nebūtų išvertę kailį ir vaizdavę aršių kovotojų prieš atominės elektrinės statybą.

Štai 1988 metų rugsėjo 9 dienos „Komjaunimo tiesoje“ atspaudintas žurnalisto Ar-
tūro Mankevičiaus interviu su Mokslų Akademijos viceprezidentu, akademiku Algirdu 
Žukausku, kuris pavadintas „Mūsų nuomonę ignoravo“. Interviu pavadinimas jau pasako 
pokalbio išvadą – atseit, priimdama sprendimus valdžia neatsižvelgė į mokslininkų pastabas 
bei pasiūlymus. Jis teigia, kad Respublikos mokslininkai gerokai prieš Ignalinos AE statybą 
buvo priėję prie išvados, kad reaktoriai RBMK patys nepatikimiausi, konkrečiai išvardinda-
mas jų trūkumus. Į žurnalisto klausimą, jog viešai tokį mokslininkų balsą išgirdome gerokai 
vėliau, jis atsakė, jog jis buvo, tik gal ne visiems skelbiamas. Ir nurodė vieną TSRS Mokslų 
Akademijos prezidentui A. Aleksandrovui parašytą raštą. 

Skaičiau šį raštą, bet jame nė žodžio nebuvo parašyta apie reaktoriaus trūkumus. 
Kodėl nebuvo informuota tuometinė Respublikos valdžia? Atsakymas aiškus. 

Jei ne černobylio atominės elektrinės operatorių aplaidumas ir jeigu nebūtų įvykusi 
joje avarija ir toliau šalies mokslininkai nebūtų žinoję, kas gali atsitikti Ignalinoje, ir toliau 
būtų tęsusis ši užslėpta ramybė. 

Bet šiame interviu užtikau ir tokius pranašiškus, pasakytus prieš keturioliką metų, 
žodžius: „Galvoti, kaip apie 2005 metus užkonservuoti dabar veikiančius reaktorius. Be to, 
ten liks specialistai, miestelis, elektros perdavimo linijos ir t. t. Todėl reikia spręsti, ar nepa-
stačius naujos elektrinės – tokio pat galingumo atominės.“

Europos Sąjunga reikalauja, kad 2002 metais būtų priimtas sprendimas uždaryti 
elektrinę. Tarsi tęsdamas akademiko mintį, Prezidentas V. Adamkus pareiškė, jog reikia 
kalbėti ne apie elektrinės, o reaktorių uždarymą. Tai logiškai pateisinamas reikalavimas.

Prabusta iš letargo miego

Avarija černobylyje sukrėtė visus. Supratome, koks baisus yra nevaldomas atomas. 
Suvokėme, kokio masto nelaimė gali įvykti, net pražudanti lietuvių tautą. Avarija beveik 
sutapo su trečiojo bloko statybos Ignalinos elektrinėje pradžia. Respublikos valdžia ir moks-
lininkai pradėjo aktyviau ginti tautos interesus, reikalaudami apriboti elektrinės galingumą 
trimis milijonais kilovatų. 
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Pirmąjį raštą, pasirašytą R. Songailos ir V. Sakalausko ir reikalaujantį užkonservuoti 
trečiojo bloko statybą iki kol bus išspręsti visi šio bloko darbo saugumą užtikrinantys klausi-
mai, į Maskvą išsiuntėme 1988 metų birželio 8 dieną. Ilgai negavome atsakymo. Liepos 19 
dieną į Lietuvą atvyko atominės energetikos ministro pavaduotojas A. Lapšinas, vidutinių 
mašinų statybos ministro pavaduotojas A. Procenko, I. Kurčatovo atominės energetikos 
instituto direktoriaus pavaduotojas, akademikas N. Panamariovas – Stepnojus, reaktorių 
generalinis konstruktorius, technikos mokslų daktaras E. Adamovas su specialistų grupe 
išnagrinėti iškeltas problemas. 

Gerai prisimenu 1988 metų liepos 19 dienos pasitarimą Ministrų Taryboje su mas-
kviečiais. Į jį pakvietėme mokslininkus J. Požėlą, J. Vilemą, A. Buračą, V. Juotkazį, P. Suz-
veizdį, J. Virbicką. P. Pakalniškį, respublikos energetikos, gamtos apsaugos ir kitus specia-
listus. Pasitarimas tęsėsi penkias su pusę valandos, o jam vadovavo Premjero pavaduotojai 
V. Kazanavičius ir B. Zaikauskas. Kalbėjo 21 asmuo.

Mūsiškiai dėstė elektrinės darbo, statybos projekto trūkumus, o maskviečiai įtikinė-
jo, jog reaktorius saugus ir trūkumai bus greitai pašalinti. Dalykiško pokalbio nebuvo, nes 
mūsų mokslininkai neturėjo tiek žinių, jog galėtų diskutuoti apie konkrečius reaktoriaus 
trūkumus, dėl jų nepatikimumo ir avarijos neišvengiamumo. Maskviečiai konkrečiai dėstė, 
kokie yra padaryti jų patobulinimai, kurie užtikrina, kad černobylio atvejis nepasikartos. 
Respublikos specialistai tegalėjo priekaištauti tik dėl to, kad trečiojo bloko statyba vykdoma 
pagal su visais nesuderintą ir nepatvirtintą projektą, jog neatlikti žemės gelmių ir elektrinės 
poveikio Drūkšių ežerui moksliniai tyrimai ir kitais daugiau formaliais klausimais. 

Buvo sutarta parengti išvadas dėl elektrinės statybos inžnerinių geologinių sąlygų, 
vietovės seismingumo, gruntinių vandenų sudėties, ežero šiluminio režimo ir jo biologinės 
būklės. Pasitarime buvo patvirtinta Lietuvos pozicija, kad būtina užkonservuoti trečiojo 
bloko statybą. Maskviečiai jai nepritarė. 

Ginti Lietuvos pozicijos aktyviai įsijungė visuomenė, ypač „Sąjūdžio“ ir „Žaliųjų“ 
atstovai. Zigmas Vaišvila paskelbė spaudoje keletą straipsnių apie Ignalinos atominę elek-
trinę grėsmingais pavadinimais: „Pabuskime visi“, „Ką mes žinome apie Ignalinos atomi-
nę elektrinę“, „Ignalinos AE gaubia ne tik paslapties skraistė“. Geologijos mokslininkai 
E. Bendoraitis, V. Juodkazis ir P. Suzveizdis parašė straipsnį „Ant ko stovi Ignalinos AE“. 
Jiems pritarė ir kiti autoriai. Televizijos ir radijo laidose buvo išsakyta daug kritinių minčių 
elektrinės atžvilgiu. 

Prisimenu, kai Ministras Pirmininkas Vytautas Sakalauskas pasiuntė mane į mitingą 
prie Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo rūmų Vilniuje. Štai kaip „Vakarinėse Naujienose“ 
žurnalistas Algirdas Mikoliūnas rašė apie jį: „Vilniečiai pareikalavo nutraukti Ignalinos tre-
čiojo bloko statybą. A. Juozaitis pažymėjo, kad Sąjūdis tvirtai remia respublikos vyriausybės 
poziciją dėl trečiojo bloko statybos. Tik solidarumas, vieninga nuomonė gali apsaugoti nuo 
realios grėsmės. V. Landsbergis pasakė, jog nenoromis traukiasi melo ir nesąmonių, nesą-
žiningumo laikai. Žmogaus teisė gyventi turi būti realizuota mūsų pačių žemėje. Matyt, 
tikslinga visais aktualiais klausimais skelbti visuomenės referendumą. Apie atominės energe-
tikos privalumus ir trūkumus dalykiškai pasisakė akademikas J. Vilemas. Kai kuriuos neaiš-
kumus patikslino LTSR Ministrų Tarybos pramonės skyriaus vedėjas P. Navikas. Gaila, kad 
kartais iniciatyvinės grupės (Sąjūdžio) nariai pernelyg emocionaliai dramatizuoja įvykius, 
jie stokoja objektyvios informacijos.“
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Suaktyvino veiklą ir Vyriausybė. 1988 metų pradžioje buvo nurodyta TSRS Pramo-
nės banko Lietuvos respublikinei kontorai sustabdyti elektrinės statybos finansavimą. Su-
stabdymas tęsėsi mėnesį. Ypač reikalaujant visuomenei, dar kartą buvo nutrauktas statybos 
finansavimas liepos mėnesį.

Prisimenu, liepos 13 dieną vykusiame mitinge A. Brazauskas iš tribūnos pasakė, jog 
nutrauktas finansavimas, nors dar nebuvo išsiųsta telegrama šiuo klausimu Pramonės banko 
Ignalinos skyriui. Reikėjo gelbėti A. Brazauską nuo melagystės. Banko valdytojo R. Visoka-
vičiaus neradau. Paskambinau jo pavaduotojui T. Akstinui ir pasakiau, ką paskelbė A. Bra-
zauskas. Telegrama buvo greitai išsiųsta.

Taip prasidėjo naujas Ignalinos atominės elektrinės trečiojo bloko statybos sustabdymo 
etapas. Jis vainikavosi sėkme 1988 metų rugpjūčio 25 dieną. Šią dieną Ministrų Taryboje 
įvyko antrasis susitikimas su atominės energetikos ministru N. Lukoninu, vidutinių mašinų 
statybos ministro pavaduotoju A. Usanovu ir tais pačiais maskviečiais bei Lietuvos atstovais. 
Jame dalyvavo beveik tie patys asmenys, kurie buvo liepos 19 dienos pasitarime. Lietuvos pusė 
sustiprėjo, nes dalyvavo Premjeras V. Sakalauskas ir CK sekretorius A. Brazauskas.

Taip pat kalbėjo daug žmonių. Maskviečiai reiškė mintis ne taip kategoriškai, kaip pra-
ėjusį kartą. Matyt, suprato, jog nepavyks įtikinti nė respublikos valdžios, nė visuomenės tęsti 
trečiojo bloko statybą. Pasitarimo protokole išvardinome projektavimo, projekto derinimo, 
statybos ir kitus trūkumus, o jo sprendžiamoje dalyje parašėme: užkonservuoti statybą iki bus 
išspręsti visi klausimai, sudaryti komisija, kuri nustatytų konservavimo darbų apimtį.

Protokolą pasirašė V. Sakalauskas, N. Lukoninas ir A. Usanovas.
Po penkių dienų parengėme ir pateikėme V. Sakalauskui pasirašyti potvarkį dėl ko-

misijos sudarymo konservuotiniems antros statybos eilės pagrindiniams pastatams ir įren-
giniams nustatyti. Dar po trylikos dienų pateikėme pasirašyti potvarkį dėl komisijos su-
darymo, kuri nagrinėtų ekspertų ir kitų komisijų išvadas apie elektrinės saugumą, teiktų 
objektyvią informaciją žiniasklaidai apie elektrinės poveikį aplinkai. Pirmajai komisijai va-
dovauti buvo paskirtas premjero pavaduotojas Vilius Kazanavičius, kuravęs statybų reikalus. 

Kitos kandidatūros teko paieškoti, nes buvo pageidauta, kad antrajai komisijai vado-
vautų gerai atominę energetiką išmanantis lietuvis, turintis aukštą mokslinį laipsnį. Tokių 
specialistų Lietuvoje buvo maža. Jį suradau fizikinių energetinių problemų institute. Tai 
buvo Leonas Ašmontas, Leningrado atominės energetikos instituto absolventas, technikos 
mokslų daktaras, tuomet dirbęs šio instituto laboratorijos vedėju.

Jis nebuvo žinomas visuomenei, nes šį institutą visada reprezentuodavo jo direktorius 
Jurgis Vilemas. Po to L. Ašmontas buvo paskirtas į TATENOS komisiją. Pradėjo dalyvauti 
spaudos konferencijose, duoti interviu. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, dirbo energeti-
kos ministru. Taigi buvau jo kelio į visuomenę vedliu.

Laimėtas mūšis, tačiau baimė išliko

Nors buvo sustabdyta Ignalinos atominės elektrinės trečiojo bloko statyba, tačiau ne-
išnyko baimė dėl galimos avarijos. Į Lietuvą buvo pakviestas tarptautinės atominės energeti-
kos agentūros (TATENA) branduolinio saugumo ir aplinkos apsaugos skyriaus direktorius 
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M. Rozenas. 1988 metų spalio 14 dienos spaudos konferncijoje jo išsakytos mintys apie 
Ignalinos AE nenuramino visuomenės. Po keturių dienų paruošėme ir išsiuntėme pasirašytą 
R. Songailos ir V. Sakalausko raštą TSRS Ministrų Tarybos pirmininkui N. Ryžkovui, rei-
kalaujantį kreiptis į TATENĄ, kad ji atsiųstų tarptautinę komisiją, kuri įvertintų veikiančių 
energoblokų būklę. Maskva pritarė prašymui.

Kitų metų birželio mėnesį atvyko du atstovai, kurie susipažino su atominės elektrinės 
prospektu ir suderino ekspertų darbų programą. Buvo sutarta, kad komisijos darbe dalyvau-
tų ir Lietuvos specialistai L. Ašmontas ir J. Tamulis. Ekspertai atvyko 1989 metų lapkričio 
20 dieną. Gruodžio pradžioje jie užbaigė misiją. Išvados buvo lakoniškos, jos negąsdino nei 
visuomenės, nei jos statytojų bei darbuotojų. L. Ašmontas pasakojo, jog komisijai buvo ne-
suprantama, kaip galima toliau eksploatuoti, neišsiaškinus tiksliai ir nuoširdžiai incidentų 
priežasčių, kaip galima nesilaikyti instrukcijų, kaip gali prie pulto dirbti operatorius, kuris 
nedirbęs treniruoklyje. Pastebėjo tik vieną rimtą klaidą – projekte yra konceptuali valdymo 
klaida. Gal ir teisingai pareiškė J. Tamulis, jog jos oficialios išvados nieko neturi gąsdinti. 

Taip ir išvyko komisija tarsi neatsisveikinusi, kadangi pateikti oficialioms instituci-
joms galutines išvadas pažadėjo ateinančių metų pradžioje.

Jie išvyko, o elektrinė liko. Liko su savo bėdomis, su savo užprogramuota baime. Liko 
elektrinėje dirbantys žmonės, su savo šeimomis, su išlydėtais į Visagino kapines artimaisiais. 

Nors ir kitataučiai, bet visgi žmonės

O jų buvo trisdešimt du tūkstančiai. Lietuviai sudarė apie penkis procentus Visagino 
(tuomet Sniečkaus) gyventojų. Dauguma žmonių buvo įsikūrę sėsliam gyvenimui, turėjo 
butus, sodus, garažus. Kai kurie iš jų šiame mieste jau buvo gimę, o kiti palaidoję artimuo-
sius. Gyventojai buvo jauni. Tik trys procentai pensinio amžiaus. Daugiau kaip trys tūks-
tančiai gyventojų, ypač moterų, nedirbo, nes nebuvo kur įsidarbinti. Sustabdžius trečiojo 
bloko statybą, dar labiau sumažėjo įsidarbinimo perspektyva, nes visi suprato, kad elektrinę 
ir gyvenvietės socialinius objektus stačiusios sąjunginės žinybos ateityje neskirs lėšų sociali-
nei sferai vystyti ir ten darbo vietoms steigti.

Dar viena gyvenvietės problema

Dar prieš trečiojo bloko statybos uždarymą vidutinių mašinų statybos ministerija 
sumanė Sniečkuje pastatyti stambią gamyklą, kuri gamintų buitinius kompiuterius, medi-
cininius prietaisus, buitinę garso ir vaizdo įrašymo bei atgaminimo aparatūrą. 

1988 metų spalio 31 dieną pasitarime pas premjerą V. Sakalauską, dalyvaujant jo 
pavaduotojams V. Kazanavičiui ir J. Rusenkai, Plano komiteto pirmininko pavaduotojui 
A. Jovarauskui, sąjunginio ministro pavaduotojui J. Tyčkovui, buvo pritarta tokios gamy-
klos statybai, tačiau per pusę – iki 1500 – sumažinant joje dirbančiųjų skaičių. Taip pat 
nustatyta daug kitų apribojimų.
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Bėgo laikas, šiek tiek aprimo aistros. Tačiau tai buvo apgaulinga. Devyniasdešimt 
devintųjų metų pradžioje sužinojau, jog Mokslų Akademijoje organizuojamas susirinki-
mas – mitingas buitinės technikos gamyklos statybos tikslingumo klausimu. Aiškiai buvo 
matyti, jog siekiama pasmerkti šį sumanymą. Kadangi Akademijoje organizuojamas šis su-
sirinkimas, maniau, jog tai daroma jos vadovybei pritarus. Buvo galima suprasti, jog ji nori 
užkurti ugnį kitų rankomis. Tuo tarpu buvo žinoma, jog Mokslų Akademija neprieštaravo 
šios gamyklos statybai. Todėl pasiūliau premjerui pavesti Valstybiniam plano komitetui ir 
Mokslų Akademijai papildomai išnagrinėti šį klausimą ir dar iki mitingo pradžios išgirsti 
jos oficialią nuomonę.

Išvadų sulaukėme praėjus pusei mėnesio po mitingo. Plano komiteto darbuotojai 
aiškino, jog antroji pusė nesistengė laiku įvykdyti pavedimo. Matyt, tai buvo daryta sąmo-
ningai. 

1989 metų vasario 24 dieną Mokslų Akademijoje įvyko šis susirinkimas. Nuėjau ir 
aš. Kalbėjo daug, visi kaltino Maskvą ir vietos valdžią, kad sumanė statyti šią gamyklą. Dėl 
to gyvenvietė dar labiau priklausys nuo sąjunginių žinybų, į ją pradės plūsti kitataučiai. 

Televizija vienpusiškai nušvietė šį klausimą. Nebuvo pateikta kitokia nuomonė, nors 
ją išsakė gyvenvietės architektas A. Lapėnas ir Ignalinos rajono vykdomojo komiteto pirmi-
ninko pavaduotojas P. Strazdas. Aiškiai buvo matyti, kad renginys buvo skirtas propagandi-
niam tikslui, o ne Sniečkaus problemų mazgui išnarplioti. Kovo 16 dienos „Komjaunimo 
tiesos“ numeryje paskelbiau straipsnį „Kur dirbs Sniečkaus gyventojai?„

Įpilta žibalo į besižiebiančią statinę

Kaip iš gausybės rago pasipylus negatyvaus pobūdžio straipsniams bei televizijos lai-
doms apie elektrinę, joje dirbančius, labai sunerimo Sniečkuje gyvenantys žmonės. 

1989 metų vasario 9 dieną jie susirinko į mitingą, kurio rezoliuciją atsiuntė Ministrų 
Tarybai. Joje rašoma, kad jie nepagrįstai vadinami okupantais, klajokliais ir negali atsakyti 
už valdžios praeities klaidas. Neaiški gyvenvietės perspektyva, neišspręsta įsidarbinimo pro-
blema, nežinomas esamų statybos pajėgumų panaudojimas ir t. t. Neaiški mūsų ir mūsų 
vaikų ateitis, įsivyravo pesimizmas. Paprašė sudaryti komisiją šiems klausimams spręsti.

Į šią įsižiebusią statinę dar žibalo įpylė J. Marcinkevičius, E. Mieželaitis, M. Mar-
tinaitis, J. Kubilius, K. Antanavičius, A. Buračas, J. Juzeliūnas, R. Gudaitis, S. Kašauskas, 
S. Geda ir dar 31 TSRS liaudies deputatas, kurių pavardžių iš parašo nebuvo galima nusta-
tyti. Jie 1989 metų balandžio 19 dieną pareikalavo iš premjero Vytauto Sakalausko besąly-
giškai nutraukti Sniečkuje bet kokių pramoninių objektų statybą. Šiame kreipimesi toliau 
jie rašė: „Tarybų Sąjungoje, taip pat ir Lietuvos TSR, trūksta darbo rankų žemės ūkyje bei 
įvairių objektų statybose. Bedarbiai, kurie susikaupė Sniečkuje, turi dirbti ten, kur trūksta 
darbuotojų. Tokia yra pasaulinė praktika. Lietuva čia negali būti išimtis.“

Šis kreipimasis kartu buvo ir pasiūlymas kitataučiams grįžti ten, iš kur atvyko. 
Atmosfera Sniečkuje labai įkaito. Ministrų Tarybai, partijos Centro Komitetui ir deputa-
tams miestiečiai atsiuntė atvirą laišką, kurį pasirašė 3120 žmonių. Jautėsi, kad jie yra labai 
įsižeidę. Perspėjo, kad išvyks ne tik moterys – bedarbės, bet ir jų dirbantys elektrinėje vyrai. 
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Padėtis pasidarė labai rimta. Negalima buvo delsti ir leisti toliau konkuliuoti ais-
troms. Premjeras pavedė parengti potvarkį dėl komisijos sudarymo, kuri išnagrinėtų ir įver-
tintų deputatų reikalavimo bei pasiūlymo ekonomines, teisines ir kitas aplinkybes. Rytojaus 
dieną jis buvo pasirašytas. Komisijos pirmininku buvo paskirtas premjero pavaduotojas Ju-
rijus Rusenka, o nariais: K. Antanavičius, A. Buračas, V. Einoris, P. Kūris, V. Šarka, J. Vile-
mas, E. Vilkas ir dar aštuoni pareigūnai. 

Komisijos darbu turėjo rūpintis Vyriausybės aparato pramonės skyrius. Pirmiausia 
reikėjo nuvežti į Sniečkų komisijos narius, kad jie apžiūrėtų elektrinę, pabendrautų su gy-
ventojais, savo akimis įvertintų situaciją vietoje, išgirstų jų nuomones gyvenvietės klau-
simais bei kaip jie vertina deputatų reikalavimą ir pasiūlymą. Žinojome, jog mums teks 
parengti komisijos išvadas, jas suderinti su nariais, gauti jų parašus. 

Ankstų balandžio 25-osios rytą Ministrų Tarybos autobusu „Ikarus“ išvykome į 
Sniečkų. Kelyje buvo juokaujama, kai kurie aptarinėjo ekonominio savarankiškumo ir ki-
tas to meto problemas. Bevažiuojant man kilo mintis pasidomėti aktyviai bereiškiančių 
savo mintis visose ūkinio gyvenimo srityse, save pristatančių žyniais ir pranašais K. Anta-
navičiaus ir A. Buračo darbine ir moksline veikla, jų įgytų žinių šaltiniais. Grįžęs į Vilnių 
susirinkau informaciją apie jų praktikinę veiklą ir mokslinius darbus. Pastebėjau, jog jie 
buvo beveik nedirbę ūkiniame darbe. Tik K. Antanavičius buvo dirbęs statybos ministerijos 
šakinėje laboratorijoje, kuri rengė statybinių darbų organizavimo metodikas. O jų moksli-
nės veiklos kryptis nusako apgintos disertacijos. A. Buračo kandidatinės disertacijos tema 
„Pagrindinių vartotojų paklausos buržuazinės makroanalizės krypčių charakteristika“, o 
daktaro – „Asmeninio vartojimo išlaidų modeliavimo teorinės problemos išvystyto kapi-
talizmo sąlygomis“. K. Antanavičiaus kandidatinės disertacijos tema „Pramoninės statybos 
valdybų statybos-montavimo darbų racionalių metinių programų formavimo klausimu“, o 
daktaro disertacijos tema – „Šakinio planavimo stochastinių modelių daugiapakopė sistema 
(statybos pavyzdžiu)„. Taigi, iš temų pavadinimų galima suprasti, kokiose srityse jie yra tikri 
profesoriai. Tuo tarpu prisidengdami šiuo vardu, dažnai mulkino žmones. 

Pirmoje dienos pusėje apžiūrėti statomi objektai, elektrinės prieigos, Dūkšte rengia-
mas siuvimo cechas. Kazimieras Antanavičius stebėjosi esama betvarke apie elektrinę. čia 
jis iš tiesų pareiškė daug teisingų pastabų.

Po pietų gyvenvietės vykdomojo komiteto patalpose įvyko pokalbis. Aktyviai reiškėsi 
K. Antanavičius, kuris gynė deputatų poziciją. Sniečkaus gyvenvietės vykdomojo komiteto 
pirmininkas Rimantas Kumpis prieštaraudamas deputatų nuomonei pareiškė: „Įdomu, ar 
deputatai, pasiūlę rusams grįžti į gimtinę, pritartų kategoriškam reikalavimui, pavyzdžiui, 
jei JAV vyriausybė lieptų lietuviams grįžti į Lietuvą, kad dalyvauti tautiniame atgimime?„ 
Šioje išvykoje dalyvavo taip pat Genadijus Konopliovas, tuo metu buvo sniečkiečių išrinktas 
deputatu į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą. 

Vėlų vakarą sugrįžome į Vilnių.
Išklausę komisijos narių nuomones svarbiausiais Sniečkaus gyvenvietės klausimais, 

pradėjome rengti išvadas. Kūrėme kompromisinį variantą, kuris nuramintų sniečkiečius ir 
neužgautų deputatų ambicijų. Suprantama, įterpėme ir savas mintis, kurios padėtų aiškiau 
suprasti parengtas išvadas. 

Išvadose buvo pripažinta, kad deputatų reikalavimas ir pasiūlymas išvykti gyventi 
kitur negali būti įgyvendintas, nes nėra juridinio pagrindo be asmenų sutikimo juos perkelti 
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dirbti į kitą vietovę. Vyriausybei pasiūlyta apriboti mechaninį gyventojų prieaugį ir įgy-
vendinti priemones, kurios leistų aprūpinti elektrinę vietiniais (respublikos) kvalifikuotais 
kadrais. Taip pat pasiūlyta atsisakyti statyti buitinės technikos gamyklą, o pritarta tik siuvi-
mo fabriko, pieno produktų gamyklos statybai bei respublikos pramonės įmonių padalinių 
steigimui. Pasiūlyta pareikalauti iš sąjunginių ministerijų, kad jos skirtų lėšas ir įvykdytų 
socialinių ir kultūros objektų statybos Sniečkuje programą.

Išvados buvo parengtos gegužės 20 dieną. Parašus teko rinkti ilgai. Jas pasirašė visi 
komisijos nariai, išskyrus K. Antanavičių ir A. Šileiką. Nepamenu dėl kokios priežasties. A. 
Buračas pasirašė su pastaba, kurioje nurodė, jog gyventojų skaičius turi būti perspektyvoje 
mažesnis.

Ministrų Tarybos pirmininkas Vytautas Sakalauskas birželio 20 dieną pritarė išva-
doms ir pavedė organizuoti pasiūlymų įgyvendinimą. Tuojau pat parengėme ir, V. Sakalaus-
kui pasirašius, išsiuntėme raštą atominės energetikos ir vidutinių mašinų statybos minis-
trams dėl Sniečkaus socialinės-kultūrinės paskirties objektų statybos paspartinimo.

Tačiau G. Konopliovas nenurimo ir ėmėsi žygių geriau apginti sniečkiečių interesus. 
Jis inspiravo, kad Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba sudarytų deputatų komisiją Sniečkaus 
problemoms išnagrinėti. Tokia komisija buvo sudaryta. Ji parengė pasiūlymus ir nutarimo 
projektą, kuriuos turėjo Vyriausybė įvertinti ir pareikšti nuomonę. Vėl teko rengti Vyriau-
sybės atsakymą. 

Atsakyme rašėme, jog deputatų komisija tik pakartojo Vyriausybės sudarytos komi-
sijos pasiūlymus ir papildė juos tik dviem reikalavimais: suteikti gyvenvietei miesto statusą 
ir atidėti įsako „Dėl valstybinės kalbos naudojimo Lietuvos TSR“ įsigaliojimą. O šie klau-
simai yra Aukščiausiosios Tarybos kompetencijoje. Taip pat nurodėme, kad skubėti suteikti 
gyvenvietei miesto statusą nereikia, nes tuomet socialinės paskirties objektus tektų statyti ne 
sąjungos, o respublikos biudžeto lėšomis.

Vyriausybei pasiūlėme nepritarti, kad būtų leista registruoti Sniečkaus gyvenvietėje 
specialistus su aukštuoju ir viduriniu išsilavinimu, reikalingus elektrinei ir didinti mechani-
nį gyventojų prieaugį, nes tai sudarytų plačią galimybę telkti žmones ne iš Lietuvos.

Aukščiausioji Taryba 1990 metų vasario 14 dieną priėmė nutarimą Sniečkaus gyven-
vietės problemų klausimu, o Vyriausybė kovo 2 dieną potvarkį dėl jo įgyvendinimo. 

Taip buvo užgesinta besiplečianti ugnis. Aprimo aistros Sniečkuje ir Lietuvoje. Iki 
kovo 11-osios buvo belikę vos mėnuo. Visos idėjos, kurios buvo sudėtos į šiuos dokumen-
tus, numirė, galima sakyti, praktiškai dar negimusios. Neteko girdėti, jog nors viena jų būtų 
įgyvendinta po kovo vienuoliktosios. Nebent nustojo didėti gyventojų skaičius ir ne dėl jo 
reguliavimo, o dėl kitataučių dalies išvykimo į tėvynę. 

Monstras, kurį reikia susprogdinti

Šiuos žodžius apie statomą Kaišiadorių hidroakumuliacinę elektrinę pasakė 1988 
metais atvykęs į Lietuvą Valdas Adamkus. Šio žymaus Amerikos gamtosaugos specialisto, 
atgaivinusio čikagos ežerą, statomos elektrinės įvertinimas iš esmės lėmė daugumos žmonių 
neigiamą nuomonę, dar labiau paskatino žaliuosius siekti jos statybos sustabdymo. Prisime-
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nu, kai „Panoramos“ laidoje apie elektrinės galimą žalą gamtai aiškino Rumšiškių kaimo 
moterėlės. Specialistų – energetikų balso nebuvo girdėti, nes jam patekti į eterį ir spaudą 
buvo sunku.

Elektrinių darbo praktika patvirtino, kad jų normalus darbas įmanomas, kuomet 
dirbama pastoviu maksimaliu galingumu. Tai pripažįstama visur, visame pasaulyje. Tuo tar-
pu elektros suvartojimas yra labai skirtingas. Naktį vartojimas gerokai mažesnis, todėl tenka 
mažinti jos gamybą. O tai yra neekonomiška ir neigiamai atsiliepia turbinoms ir kitiems 
agregatams. Tuo tarpu ryte ir vakarais elektros reikia daugiau. Elektros gamybos tolygu-
mui išlyginti statomos akumuliacinės elektrinės, kurios naktį akumuliuoja kitų elektrinių 
perteklinę elektrą, o rytais ją atiduoda vartotojams. Kaišiadorių elektrinė buvo statoma ne 
pirmoji ir ne pati didžiausia pasaulyje. Svarbiausias žaliųjų motyvas  – elektrinė padarys 
didžiulę žalą Kauno marioms. 

Vyriausybė nesiryžo iš karto sustabdyti akumuliacinės elektrinės statybos. 1988 metų 
rugsėjo mėnesį buvo sudaryta 33 žmonių komisija, kuriai pavesta išnagrinėti Lietuvos eko-
loginę situaciją ir Kaišiadorių akumuliacinės elektrinės statybos tikslingumą. Vadovauti 
buvo pavesta akademikui Vytautui Statulevičiui. 

Darbas buvo padarytas iki Naujųjų metų. Išvadose nurodyta, jog galima atiduoti 
naudoti tik du agregatus iš aštuonių. Kitų agregatų statybos klausimą spręsti, kai bus gauti 
kompleksiniai moksliniai tyrimai ir rekomendacijos. 

Aštuoni komisijos nariai, energetikos inžinieriai  – praktikai: Elektrėnų elektrinės 
direktorius P. Noreika, Lietuvos energetikos gamybinio susivienijimo viršininkas A. Miku-
žis ir vyriausiasis inžinierius A. Stumbras, Valstybinio plano komiteto energetikos skyriaus 
viršininkas G. Choroševskis, elektrinės projekto autoriai nepritarė šiai išvadai, o šeši nariai 
nepasirašė, nes sirgo. Taip parašyta išvadoje. Bet išvadai visiškai pritarė akademikai ir moks-
lų daktarai: V. Statulevičius, V. Kontrimavičius, L. Kairiukštis, č. Kudaba, V. Mališauskas, 
J. Vilimas, R. Pakalnis, J. Virbickas. 

Siekiant suteikti šiam dokumentui didesnę galią, jis buvo apsvarstytas Aplinkos ap-
saugos komiteto kolegijos ir Mokslų Akademijos bendrame posėdyje 1989 metų sausio 
24 dieną ir nutarta pritarti komisijos išvadoms. Nepritariusių išvadoms komisijos narių 
pastabos pripažintos nepakankamai pagrįstomis. Nutarimą pasirašė komiteto pirmininko 
pirmasis pavaduotojas Julius Sabaliauskas ir Mokslų Akademijos prezidentas Juras Požėla.

Atkreipia dėmesį tai, jog Aplinkos apsaugos komiteto kolegijai vadovavo ne komiteto 
pirmininkas Vytautas Einoris, o jo pavaduotojas Julius Sabaliauskas. Manau, jog Vytautas 
nenorėjo painiotis į šią nešvarią istoriją, atnešusią Lietuvai nemažai žalos. 

Šį svarbų Lietuvos istorijai dokumentą pateikiu visą. Gaila, jog parašytas ne lietuvių 
kalba.

Prasidėjo viešos diskusijos dėl komisijos išvadų. Vieni jas kritikavo, kiti reikalavo kuo 
greičiau jas įgyvendinti. Atrodė, jog visi siekė Lietuvai gero. Vieniems rūpėjo tik gamta, 
kitiems ne tik ji, bet ir šalies ekonomika. 

Vyriausybė gavo nemažai raštų, telegramų, ultimatyvių perspėjimų. Ypač reikliai 
reikalavimus dėstė Lietuvos energetikų klubo 66 nariai kreipinyje į Ministrų Tarybos pir-
mininką Vytautą Sakalauską: „Mes suprantame, kad elektrinės kenkia aplinkai, tačiau mes 
protestuojame prieš masinės informacijos priemonių tendencingumą, vienpusiškumą, prieš 
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tai, kad visuomenei pateikiama neteisinga informacija... Mes kategoriškai nesutinkame su 
pasiūlymais nutraukti Kaišiadorių HAE statybą. Pasaulyje veikia daugiau kaip 250 HAE ir 
dar tiek statoma... Energetikai mokslininkai ir praktikai įsitikinę, kad eksploatuojant tik du 
agregatus, bus neįmanoma nustatyti poveikio Kauno marioms. Sumontavus visus įrengi-
nius būtina elektrinės darbą reglamentuoti taip, kad nebūtų pažeista ekologinė pusiausvy-
ra... Prašome įsiklausyti į energetikų mintis ir pasiūlymus bei padaryti viską, kad energetika 
netaptų savarankiškos Lietuvos vystymosi stabdžiu.“

Beveik tuo pat metų atskriejo į Vyriausybę telegramos nuo TSRS liaudies deputatų 
Egidijaus Klumbio, Nikalojaus Medviedevo, Algio Mickio, Kazimiero Uokos, Kauno są-
jūdžio vieno iš vadovų česlovo Stankevičiaus, žaliųjų atstovų ir kitų asmenų, raginančios 
neiškrauti atsiųstų į Kauno prieplauką turbinų ir jų nemontuoti Kaišiadorių elektrinėje. 

Teko važiuoti į Kauną tartis su miesto žaliųjų atstovais S. Griciumi ir I. Stanko-
vičiumi, kad leistų energetikams iškrauti ant kranto iš Leningrado atsiųstas turbinas. Jos 
plūduriavo baržose Nemuno viduryje. Ant kranto nuolat budėjo kauniečių minia ir neleido 
jų iškrauti. Nepaveikė net aiškinimai, kad turbinas bus galima parduoti kaip metalo laužą, 
jeigu bus nuspręsta nebestatyti elektrinės. Atsakymas buvo vienas – gulsimės ant kelio, bet 
neleisime jų vežti į elektrinę. 

Nugalėjo ne racionali mintis ir blaivus protas, o emocijos, kai kurių asmenų siekis, 
pasinaudojant susiklosčiusia situacija, išplaukti iš nežinomybės gelmių į paviršių, pasirodyti 
tėvynės patriotais. Suprantama, mokslininkai to nesiekė. Jie buvo žinomi. Tačiau manau, 
jog ne visi pasirašę išvadą (J. Vilimas, č. Kudaba) dėl Kaišiadorių akumuliacinės elektrinės 
statybos pritarė suformuotai nuomonei. Tiesiog jie nenorėjo prieštarauti, nes bijojo būti 
visuomenės pasmerkti.

Premjeras Vytautas Sakalauskas pavedė mums parašyti raštą TSRS energetikos ir 
elektrifikacijos ministrui A. Majorcui, jog Lietuvos TSR Ministrų Taryba pritaria komisijos 
išvadoms pastatyti tik du agregatus ir paprašyti pristabdyti kitų agregatų statybą. Į Maskvą 
šis raštas iškeliavo 1989 metų balandžio 28 dieną.

Vyriausybė tuomet padarė dvi klaidas. Nors mes išsakėme abejones dėl komisijos 
pirmininko, tačiau komisijai vadovauti paskyrė matematikos, o ne energetikos specialistą. 
Matematikai, bet ne hidrotechnikai skaičiavo Kauno marių svyravimus. Jie nustatė, jog, 
dirbant visais 8 agregatais, maksimaliai marių vanduo artimoje zonoje (1,5 km) pakyla 1,53 
metro, o eksplotuojant tik du agregatus – 0,95 metro. Tuo tarpu dabar eksplotuojant du 
agregatus Kauno marių lygio svyravimo net nebeužčiuopama. 

1994 metų balandžio 5 dieną išspausdintame „Lietuvos ryte“ interviu akademikas 
V. Statulevičius, atsakydamas į klausimą, kiek turėtų pakilti vanduo Kauno mariose dir-
bant visiems agregatams, prisipažino: „Skaičiavau ne aš asmeniškai. Skaičiavimus atliko vyr. 
mokslinio bendradarbio Vytauto Kleizos vadovaujama grupė. V. Kleiza turėjo omenyje apie 
bangos aukštį, o ataskaitoje rašė apie svyravimą. O banga gali pasiekti jo nustatytą aukštį, 
bet viso vandens paviršiaus svyravimas būtų kur kas mažesnis, gal net pusiau“.

Kaip lengva suversti kaltę kitiems. Būdamas komisijos pirmininku, o ir kaip žmogus, 
net nesuabejojo tokia didele marių lygio svyravimo galimybe, net nepasidomėjo, ką V. Klei-
za „turi omenyje“. Manau, jis puikiai žinojo apie tai, tačiau reikėjo surasti svarų argumentą 
dėl akumuliacinės elektrinės statybos sustabdymo.
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Taigi faktiškai elektrinės likimą nusprendė matematikai, miškininkystės ir kitų sričių 
specialistai, o ne energetikai ir gamtosaugininkai. Antra, per greitai buvo pasiūlyta pristab-
dyti elektrinės statybą.

Pavėluotai ištaisyta klaida

Matydama aiškiai nepagrįstą komisijos išvadą ir atsižvelgdama į energetikų pareikštus 
priekaištus, Vyriausybė pavedė mūsų skyriui parengti keturių agregatų statybos Kaišiado-
rių akumuliacinėje elektrinėje sprendimo projektą ir jį suderinti su žaliaisiais bei įtakingais 
komisijos nariais. Prasidėjo labai sunkus darbas. Teko įrodinėti, įtikinėti, nuolaidžiauti ir 
tiesiog keliaklupsčiauti, siekiant įvykdyti šį pavedimą.

Prisimenu pasiūlėme žaliesiems sudaryti komisiją ir įtraukti jų atstovus. Komisijai 
suteikti teisę nustatyti agregatų paleidimo ir darbo režimo sąlygas, kontroliuoti jų vykdy-
mą, atsižvelgiant į ekologinių tyrimų rezultatus. Leisti jai apriboti elektrinės darbą arba ją 
visiškai sustabdyti, nustačius neigiamą poveikį Kauno marioms ir gamtinei aplinkai. Parei-
kalauti, kad būtų atlikti būtini, komisijos nuomone, papildomi mokslinio tyrimo darbai.

Pastebėjau, jog S. Gricius, J. Tamulis, Z. Vaišvila ir kiti žaliųjų atstovai, su kuriais 
derinome sprendimo projektą, suprato ankstesnio reikalavimo (tik dviejų agregatų statybos) 
beprasmiškumą ir nepagrįstumą. Ir jie sutiko, kad būtų statomi keturi agregatai.

Tačiau tai dar nebuvo pergalė. Premjeras reikalavo, jog sprendimo projektas būtų 
užvizuotas komisijos pirmininko Vytauto Statulevičiaus. Prasidėjo kančių keliai. Dėkingas 
esu Vytautui Einoriui, kuris man padėjo įveikti šį barjerą. Net keturis kartus su juo važiavo-
me į esančią Antakalnio gatvės gale spec. ligoninę pas V. Statulevičių, kur jis tuomet gydėsi, 
prašyti jo vizos. Du kartus nepavyko gauti. Trečią kartą jis pareikalavo, kad Vyriausybės 
potvarkio projektą užvizuotų komisijos narys, miškininkystės specialistas L. Kairiukštis. Tik 
gavus ir jo vizą, V. Statulevičius išdrįso padėti savo parašą. 

Potvarkį Nr. 176p pasirašė pirmasis premjero pavaduotojas Juozas Šėrys, nes premje-
ro nebuvo Lietuvoje. Tai įvyko 1989 metų rugsėjo 5 dieną. 

Jau minėtame žurnalisto Stasio Valio interviu su akademiku Vytautu Statulevičiu-
mi, buvusiu Kruonio hidroakumuliuojančios elektrinės ekologinės ekspertizės komisijos 
pirmininku, pastebėjau jo grubią melagystę. Į korespondento klausimą „Paminėkite, jūsų 
nuomone, teigiamiausią komisijos išvadą“, jis atsakė: „Leisti keturių turbinų statybą. Tai 
potvarkio Nr. 176p 2 straipsnis, kurį pasirašė tuometinis Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas J. Šėrys“.

Pamaniau, štai iki ko nusirito akademikas. 
Nors buvo pasiekta pergalė, bet ja džiaugtis buvo per vėlu. Nors energetikai skubiai 

pateikė Maskvai šį Vyriausybės sprendimą, tačiau sąjunginė energetikos ir elektrifikacijos 
ministerija nebeskyrė lėšų akumuliacinės elektrinės statybai. Lietuva neteko 42 milijonų 
rublių, kurie buvo plane numatyti šiai statybai. Daugiau kaip tūkstantis elektrinės statybi-
ninkų neteko darbo. 
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Avarija „Azoto“ trąšų gamybos susivienijime

1989 m. kovo 20 dieną įvyko avarija Jonavos „Azoto“ gamybiniame susivienijime. 
Sudaryta Ypatingoji komisija, kuriai vadovauti paskirtas Ministrų Tarybos pirmininko 
V. Sakalausko pavaduotojas Juozas Šėrys. 

Bėda, kuri užgriuvo valdžios pečius šiuo permainingu laiku, dar kartą patikrins jos 
sugebėjimus.

1989 m. liepos 5 dieną Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba svarstė Jonavos „Azoto“ 
gamybiniame susivienijime įvykusios avarijos priežastis bei padarinius. Į sesiją buvau pa-
kviestas kaip Ministrų Tarybos pramonės skyriaus vedėjas. Pranešimą rengė Vytautas Sta-
tulevičius, Tarybos sudarytos komisijos šiam klausimui parengti pirmininkas. Papasakojęs 
apie avarijos eigą, jos likvidavimą ir padarytą žalą daugiausiai apkaltino Juozą Šerį, Ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduotoją, Ypatingosios komisijos pirmininką, kad jis apsiribodavo 
bendrais nurodymais ir liepdavo veikti savo nuožiūra. Kad iš pradžių nežinota kuo gesinti 
nitrofoskos gaisrą. Pakartojo Ministrų Tarybos sudarytos komisijos nustatytą pagrindinę 
avarijos priežastį – blogas izoterminės amoniako saugyklos projektas, kurį parengė Sąjun-
ginis institutas, atsižvelgęs į Jonavos chemijos statybos tresto racionalizatorių pasiūlymus. 

Kaltinimų „Azoto“ susivienijimo vadovams beveik nebuvo. Tik pareikšta, kad susi-
vienijimas tiek teoriškai, tiek techniškai tokiai avarijai nebuvo pasiruošęs.

Paklaustas ar mūsų mokslininkai patarė kaip gesinti gaisrą, V Statulevičius atsakė, 
kad jam paskambino generolas Steponas Nekrošius ir prašė pagelbėti. Jis skambinęs akade-
mikui Višomirskiui, Chemijos instituto direktoriui, kuris atsakė, jog jie yra ne šios srities 
specialistai (??). 

Po to kalbėjo A. Kudzys. Pasakė, kad avarija ne atsitiktinė, o suplanuota. Ji įvyko dėl 
grubių projektavimo klaidų. Buvo pažeista taisyklė, kuri reikalauja, kad netikėtai pakilus 
slėgiui, plyštų stogas, o ne apačia. Be to, jis pasakė, jog amoniakas saugykloje laikomas šal-
tas, ne žemesnės temperatūros, kaip minus 34–33 laipsniai. Kad dalis amoniako pasilieka 
vamzdynuose, juose sušyla ir pompuojant kitą dozę, patenka į saugyklą. Slėgio nuleidimo 
anga viršutinėje dalyje buvo per maža.

Svarstymo metu nebuvo atsakytą į man rūpimą klausimą: kodėl kovo 20 dieną taip 
labai pakilo slėgis amoniako saugykloje, kad net sugriovė jos pamatus, ji nuvirto. Ar nebuvo 
padaryta eksplotavimo klaidų. Tik A. Kudzys priminė, jog nitrofoska sandėlyje buvo laiko-
ma ne iki trijų metrų aukščio, o keletą kartų didesnio sluoksnio storio. Daugiau apie tai nei 
žodžio nebuvo pasakyta.

Pasakyta ne visa tiesa

Gavome TSRS trąšų ministerijos 1989-10-09 įsakymą Nr. 211 „Dėl avarijos ir gru-
pinio nelaimingo atsitikimo Jonavos „Azoto“ susivienijime“. Amoniako izoterminės cister-
nos griūties priežastys nurodytos šios: a) padidėjo slėgis dujinėje fazėje virš apskaičiuoto ly-
gio ir nepatikima apsaugos sistema; b) stogas buvo stipresnis už dugną. Avarijos priežastimis 
įvardintos: nepagrįsti nukrypimai nuo projektinių sprendimų statant rezervuarą, kuriems 
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pritarė projektuotojai, bei žemas aptarnaujančio personalo technologinis pasirengimas ir 
pamainos nesukomplektavimas. Šiuo įsakymu buvo pareikštas griežtas įspėjimas ir paskirta 
mėnesio atlyginimo bauda susivienijimo vyriausiajam inžinieriui Vladislavui Gedvilui už 
nepatenkinamą organizacinį-techninį darbą sudarant saugias darbo sąlygas. Panašiai nu-
bausti projektuotojai.

Ir iš šio įsakymo aiškiau nepasidarė, nors ir abstrakčiai paminėta, kad kalti darbinin-
kai ir jų stygius pamainoje. Ką jie ne taip padarė, kodėl staiga pakilo slėgis cisternoje taip 
ir liko mįslė.

Ne veltui teko girdėti, atrodo, iš S. Nekrošiaus, ir tokią priežastį: darbininkai atidarė 
ne tą sklendę, todėl į cisterną pateko nemaža dozė šilto amoniako ar kitokių dujų. 

Atpildas Juozui Šeriui už pasiaukojimą

Po dešimties metų, susitikęs Juozą Šerį, paklausiau: „Ar Jūs tikite oficialiai paskelbta 
avarijos priežastimi Jonavos „Azote“? Jis atsidusęs pasakė: „Ne, netikiu. Tokiu aiškinimu la-
bai buvo suinteresuotas A. Brazauskas. Tai buvo atgimimo laikotarpis ir jis norėjo, kad bėda 
būtų suversta tik rusams, sąjunginei ministerijai, projektantams, nes antraip reikėtų prisi-
imti kaltės dalį ir sau. Juk jo pritarimu viduryje Lietuvos buvo pastatyta ši parako statinė. 

O aš, – tęsė toliau, – praradau sveikatą per šią avariją. Nesisaugojau, kartu su buvusiu 
vidaus reikalų ministru Lisausku landžiojome po nitrofoskos degantį cechą, bridome per 
balas. Praradau regėjimą, įsigijau odos vėžį.“

Po pokalbio su juo dar kartą perkračiau savo atmintį. Prisiminiau, kaip Bronislovas 
Lubys, iškart po avarijos, praėjus keletai dienų, buvo atvykęs į Ministrų Tarybą. Jis paprašė 
manęs daryti viską, kad kuo greičiau būtų pamiršta ši avarija. Jis pasakė – sumokės susivie-
nijimas visiems nukentėjusiems žmonėms, neprašykime pinigų iš Maskvos.

Ir dar prisimenu B. Lubio pasakyta frazę: „Suprantate, o jeigu nuvirstų nuo geležin-
kelio bėgių keletas cisternų su amoniaku ar metanoliu, tai bėdos būtų dar daugiau.“

Prisiminiau ir kitą žmogų – M. Visokavičių, dirbusį „Azoto“ susivienijime, o tuomet 
buvusį Aukščiausiosios Tarybos deputatą. Jis ne kartą buvo atėjęs į Tarybą reikalauti, kad 
Maskva padegtų nuostolius. Buvo parašyti, kiek prisimenu, net du prašymai kompensuoti 
žalą, kuri sudarė 3,5 milijonus rublių. Deja, jie nebuvo įvykdyti.

Dvikova su Maskva

Aštuoniasdešimt aštuntųjų metų pradžioje Maskva pradėjo reikalauti Vilniaus prita-
rimo žymiam trąšų ir naftos perdirbimo gamybos išplėtimui Lietuvoje. Dėl didelio šių ga-
mybos šakų neigiamo poveikio gamtai, o taip pat sąjunginių ministerijų savivaliavimų, res-
publika nesutiko su Maskvos užmačiomis, tačiau reikėjo tai įrodyti. Nebuvo taip paprasta. 

Maskvos savivaliavimui kartais pritardavo ir mūsiškiai, įmonių vadovai. Prisimenu, 
žemos kokybės, jau naudotos sieros rūgšties perdirbimo Jonavos „Azote“ istoriją. Ją vėlokai 
atskleidė Lietuvos sanitarinė tarnyba. Pasirodo, B. Lubiui ir kitiems įmonės vadovams ne-
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prištaraujant, keletą metų buvo siunčiama perdirbti į nitrofoską sieros rūgštis iš karinių ir 
dažų gamyklų su dideliais toksinių medžiagų kiekiais. 

Trąšų ir naftos perdirbimo objektus sąjunginės ministerijos kartais statydavo ir nesu-
derinusios su Vilniumi. Pavyzdžiui, nesuderintas su gamtosaugininkais „Mažeikių naftos“ 
perdirbimo gamykloje buvo statomas alyvų priedų gamybos cechas. Tačiau, matyt, Maskvos 
aukščiausioji valdžia reikalavo derinti, nors atsiklausti vietos nuomonės. 

Vyriausybei talkino visi, kas tik sugebėjo. Mes ieškojome kuo svaresnių argumentų. 
Dažnai telkdavomės mokslo vyrus. Ir naftos bei chemijos pramonės vystymo klausimui 
išnagrinėti pasiūlėme sudaryti Mokslų Akademijos Chemijos ir cheminės technologijos ins-
tituto direktoriaus R. Višomirskio vadovaujamą komisiją. Deja, ji parengė silpnas išvadas. 
Iš esmės pakartojo tai, ką padiktavo Jonavos „Azoto“, Kėdainių trąšų, „Plastos“, Kauno 
dirbtinio pluošto gamyklų specialistai, tai yra išdėstė jų gamybos vystymo planus, kritiškai 
jų neįvertinus. 

Tai buvo viena bendros taisyklės išimčių. Šito negalima pasakyti apie akademiko 
V. Mališausko vadovaujamos komisijos, nagrinėjusios neatidėliotinai spręstinas ekologines 
problemas, išvadas. Išvados, kurios paremtos skaičiais, gilia jų analize, užsienio šalių patirti-
mi, gerai pasitarnavo kovoje su Maskva.

Suprantama, Valstybinis plano komitetas buvo vedančioji įstaiga, kuri formuodavo 
respublikos nuomonę. Kartais susikirsdavo mūsų ir šio komiteto chemijos skyriaus vedėjo 
Petronio nuomonės. Tai normalu. Jas išdėstydavome Vyriausybei, o ji galutinai spręsdavo. 

Kovoje su Maskva nebuvo tik chemijos frontas. Didelis mūšis įvyko dėl Klaipėdos 
naftos eksporto bazės rekonstrukcijos. 

Žalieji gula ant bėgių

Aštuoniasdešimt devintaisiais metais visuomenės dėmesį atkreipiantys ir Vyriausybę 
sukrečiantys įvykiai keitė vieni kitus. Birželio pabaigoje Klaipėdos žalieji, atsigulę ant ge-
ležinkelio bėgių, užblokavo vagonų su mazutu padavimą į naftos produktų eksporto bazę. 
Motyvas – bazės pajėgumai gerokai perkrauti, gali įvykti avarija ir padaryti didelę žalą gam-
tai. Sutriko mazuto eksportas, labai sunerimo Maskvą. 

Radijo rusų valandėlės korespondentai beveik kas dieną klausdavo manęs apie Vyriau-
sybės veiksmus sprendžiant šį klausimą. Klaipėdos žaliuosius pagyriau už jų aktyvius, Vyriau-
sybei padedančius veiksmus, o papeikiau už tai, jog šie veiksmai daromi šiek tiek per anksti.

Per šią bazę mazuto buvo pradėta siųsti į užsienį net 2,5 karto daugiau, negu leido 
jos pajėgumas. Tiesiog iš cisternų jis buvo pumpuojamas į tanklaivius. Vyriausybė po sun-
kių derybų pasiekė, jog būtų sumažinta jos apkrova ir skirtos lėšos rekonstrukcijai. Birželio 
viduryje Vytautas Sakalauskas ir TSRS Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojai L. Vo-
roninas ir J. Masliukovas savo parašais patvirtino Klaipėdos naftos eksporto bazės rekons-
trukcijos užtikrinimo ir ekologinės būklės pagerinimo priemones. Svarbiausia, kad Maskva 
skyrė Lietuvai aštuonis šimtus tūkstančių tonų mazuto eksportui ir paliko jos žinioje visą 
gautą valiutą. Mazutas turėjo būti išskirtas iki liepos pirmosios. Žalieji sugulė ant bėgių 
savaite anksčiau. Štai dėl ko juos pabariau.
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Mazutas buvo išskirtas ir eksportuotas. Valiuta pateko į bazės sąskaitą. Kiek jos liko 
atgavus Lietuvai nepriklausomybę, tik vienas težino – tuo metu bazės direktoriumi dirbo 
M. Gusiatinas. Teko girdėti apie pastangas ją išsaugoti nuo Maskvos. Gal kokia jos dalis ir 
buvo paimta ar dingo nežinia kaip. Tikiu, kad taip įvyko, nes, dirbdamas Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos viršininku, pasidomėjau apie asmenis, kurie deklaravo dideles pajamas, 
gautas įtartinais būdais. Vienas iš jų buvo M. Gusiatinas, kuris deklaracijoje aiškino, jog ke-
leto šimtų tūkstančių litų palikimą jam paliko motina, dirbusi tarybiniais laikais mokytoja.

Klaipėdos naftos eksporto bazės rekonstrukcijos klausimas buvo tarsi nebaigtas de-
ginti laužas, tiesiog įsisiurbęs į mane, nes jo nepamiršau ir Lietuvai atgavus nepriklauso-
mybę. Jis man rūpėjo ir kiekviena pasitaikiusia proga stengiausi vėl įžiebti. Ir tokia proga 
atsirado. 

Pirmasis žingsnis į Lietuvos valstybės atstatymą

1989 m. gegužės 18 dieną dalyvavau Aukščiausios Tarybos sesijoje. Pirmiausia buvo 
pripažinti mandatai naujai išrinktiems deputatams R. Ozolui, Z. Vaišvilai, K. Motiekai ir 
E. Tomaševičiui. Sėdėjau dešiniajame salės sparne. Apačioje buvo naujieji deputatai ir TSRS 
deputatai, kurie grojo pirmuoju smuiku. Buvo įdomu ir neįprasta. 

Svarbiausia tai, kad buvo pakeisti keturi Konstitucijos straipsniai, priimta Dekla-
racija dėl Lietuvos valstybinio suvereniteto ir įstatymas „Dėl Lietuvos TRS ekonominio 
savarankiškumo pagrindų“. Konstitucijoje įtvirtinta, kad žemė ir viskas kas jos ir po ja 
yra Lietuvos nuosavybė, atstatoma Lietuvos pilietybė, Lietuvoje veikia tik Aukščiausiosios 
Tarybos ir referendumu priimti įstatymai. Deklaracijoje paskelbta, kad nuo šiol Lietuvoje 
turi galią tik Aukščiausiosios Tarybos priimti ir ratifikuoti įstatymai, o santykiai su kitomis 
valstybėmis bus grindžiami tik tarpvalstybinėmis sutartimis. 

Žengtas pirmas žingsnis į valstybės atstatymą. Pirmoji pergalė ir pirmasis nepilnaver-
tiškumo atsikratymas, baimės jausmo nugalėjimas.

Ne taip paprasta, kaip atrodo

Ekonominio savarankiškumo idėja užvaldė visą Lietuvą. Daugiausia apie ją rašė 
mokslininkai, neragavę praktinio darbo, nesusitikę su realia tikrove, mažai žinantys Mas-
kvos ir Respublikų santykius. 

Sumaniau ir aš įsijungti į diskusiją. 1989 m. rugsėjo 25 dieną „Tiesoje“ atspausdinau 
straipsnį „Ne taip paprasta, kaip atrodo“. Prie jo vargau ne dieną ir ne dvi. Sode, ant lauko 
apvalaus stalo perrašiau ne kartą. Sunkiai sekėsi rašyti. Preambulėje parašiau, jog daugiausia 
rašyta apie respublikos ekonominio savarankiškumo galutinį modelį, bet ne mažiau svarbu 
realiai suvokti ne tik kuo baigti, bet ir nuo ko pradėti, kokiais keliais jį įgyvendinti.

„Visiškai pritariu jau anksčiau „Tiesoje“ specialistų pareikštoms mintims, tačiau kai 
kurie pasiūlymai, nors iš esmės ir teisingi, bet įgyvendintini tik esant sveikai ekonomikai ir 
išvystytiems prekiniams-piniginiams santykiams. Deja, taip nėra ir ne iš karto bus. Todėl 
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manau, kad santykiai su Sąjunga keisis, ir respublikos savarankiškumas bus plėtojamas pa-
laipsniui, etapais. 

Pripažinus respublikos nacionaliniu turtu „visa, kas pastatyta ir įrengta Lietuvoje 
iki perėjimo prie respublikinės ūkiskaitos“, be abejo, sušvelnėtų Respublikos ir Sąjungos 
santykiai, padidėtų vietinių organų suinteresuotumas, tačiau iš pagrindų nepasikeistų jos 
naudotojų pažiūra į nuosavybę – ji nebūtų labiau tausojama ir efektyviau naudojama.

Ekonominio respublikos savarankiškumo esmė ne nuosavybės formoje, o jos val-
dytojų priklausomybėje sąjunginiams ar respublikiniams organams. Kadangi Lietuva yra 
suvereni Respublika ir atsako už savo liaudies ūkį, pritariu nuomonei, kad visą jį tikslinga 
padaryti respublikinio pavaldumo. 

Sprendžiant pavaldumo problemą, būtina naujais pagrindais sureguliuoti sąjungos ir 
respublikų santykius ekonomikos valdymo srityje, juos įtvirtinti įstatymais, o ne Vyriausy-
bės nutarimais, kaip yra dabar. Sąjungos interesai neturi prieštarauti Respublikos, regiono 
interesams, pirmenybę reikia skirti vietiniams, o sąjunginius įgyvendinti ne administracinio 
spaudimo, bet ekonominio suinteresuotumo metodais.

Būtina taip pat iš esmės pakeisti respublikinio ir vietinio biudžetų formavimo ir jų 
naudojimo principus. Respublika su Sąjunga santykiautų kaip vienas ūkinis organas. Visos 
įmonių, susivienijimų, kitų materialinės gamybos sferos padalinių grynosios pajamos (pel-
nas, apyvartos ir kiti mokesčiai), išskyrus dalį, kuri įstatymu paliekama jiems patiems, o taip 
pat gyventojų mokesčiai bei kitos pajamos turi tiesiogiai patekti į Respublikos ar vietinius 
biudžetus. Tik po to dalis lėšų pagal pagrįstus normatyvus pervedama sąjunginiam biudže-
tui bei sąjunginėms ministerijoms ir žinyboms centralizuotiems fondams sudaryti. Biudžeto 
išlaidų dalies formavimas turėtų būti tik Respublikos, miestų ir rajonų tarybų prerogatyva.

Ekonominio Respublikos savarankiškumo koncepcijoje taip pat svarbu numatyti, 
kokias reikia panaikinti teisines normas, apribojančias Respublikos ir vietinių valdymo or-
ganų veiklą, kokias įvesti naujas, ginančias nuo sąjunginių organų savivaliavimo.“

Ekonominis savarankiškumas – vizijų kūrinys

Aštuoniasdešimt devintaisiais metais priimtas Ekonominio savarankiškumo įstaty-
mas. Tačiau nebuvo sudaryta su TSRS ekonominio bendradarbiavimo sutartis, nepareng-
tos ekonominio žaidimo taisyklės, įstatymai ir kiti normatyviniai aktai. Nebuvo žinoma 
pramonės vystymo koncepcija, nustatyta strategija ir taktika bei valdymo schema. Vienas 
laikraštis rašė: „nors ir malonu stovėti apkaišytam bijūnais ir pinavijomis, bet laikas grįžti 
ir prie darbo, laikas parengti aiškią savo politiką, naują politiką, savarankišką, nacionalinę. 
Išaiškinti kur mūsų stiprieji koziriai, kokios ekonominės ir ūkinės struktūros bei jų sąveika 
palaimingai atsilieps Respublikos suverenitetui“. Šie žodžiai buvo adresuoti Premjero pava-
duotojai K. Prunskienei, ekonominio savarankiškumo komisijos pirmininkei.

Šias problemas triukšmingai ir įsakmiu tonu kėlė vadovaujama Rimvydo Jasinevi-
čiaus pramonininkų asociacija.

Taigi problemų ir neaiškumų buvo begalė. Nors K. Prunskienė ignoravo mus, bet 
Ministrų Tarybos pirmininko Vytauto Sakalausko buvome įsukti į šį sukūrį. 
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Pirmiausia ėmėmės rengti pramonės vystymo koncepciją. Tai buvo sunkus darbas. 
Nebuvo galima ją rengti senu mąstymu, administraciniais metodais paremtu jos vystymu. 
Reikėjo nustatyti, kokioms pramonės šakoms būtina suteikti prioritetą, surasti metodus 
ir būdus, kaip jį įgyvendinti, o taip pat naujas, vidines ekonomikos vystymosi varomąsias 
jėgas, esant valstybinei nuosavybės formai. Tai yra statyti pastatą beveik nuo pamatų.

Valstybinis plano komitetas, Mokslų Akademija buvo parengusios ne vieną Respub-
likos pramonės vystymo koncepciją, tačiau nei viena nebetiko ateičiai. Sudarėme aštuonias 
darbo grupes. Jos turėjo parengti išvadas, kaip vystyti pramonės šakas perspektyvoje, ku-
rioms įmonėms suteikti prioritetą, kurias perprofiliuoti, kokiomis formomis reguliuoti ir 
koordinuoti įmonių veiklą. Išvados turėjo būti pagrįstos ekonominiais skaičiavimais. Darbą 
užbaigti buvo numatyta iki devyniasdešimtųjų kovo 20 dienos.

Po kovo vienuoliktosios pasikeitus situacijai, šis darbas buvo pamirštas. Netrukus 
teko palikti Vyriausybės rūmus, nežinia ar jis buvo užbaigtas.

Po vienuolikos metų, rašant šias eilutes, žiniasklaida pranešė, jog yra parengtas eko-
nomikos vystymo koncepcijos projektas. Teigiama, jog jis parengtas įvertinus visų partijų 
nuomones, o, ją priėmus, turėtų visos Vyriausybės ją vykdyti. 

To niekada nebuvo ir nebus. Tai būtų panašu į liberalų ir socialdemokratų vestuves, 
kurios niekada negali įvykti. Tai fantazijų ir vizijų sričių produktas. 

Klaipėdos jūrų uosto preliudijos

1989 metų rudenį Lietuvoje lankėsi „Astro arc international“ kompanijos prezidentas, 
lietuvis Kazlauskas. Jį priimdamas Ministrų Taryboje išsakiau vieną iš svarbių to meto proble-
mų – tai Klaipėdos naftos bazės išplėtimas ir modernizavimas. Jis patarė pakviesti Amerikos  
lietuvius Brutenį Veitą ir Eugenijų Bartkų, kad jie pakonsultuotų ir padėtų surasti užsienio 
firmas, kurios galėtų vykdyti šį projektą. Nors tuo metu buvo sunku, bet visgi jiems pavyko 
gauti vizas. Jie viešėjo kitų metų sausio mėnesį. Buvo aplankyta naftos bazė, uostas, susitikome 
su gamtos apsaugos, statybos specialistais, projektuotojais, Žaliųjų atstovais.

Šio vizito metu gimė įdėja parengti Klaipėdos uosto išvystymo planą. Ir jie sutiko jį 
parengti. 1990 metų vasario ir kovo mėnesiais B. Veitas ir E. Bartkus, kartu dar su vienu 
atstovu, vėl buvo atvykę į Lietuvą, atvežė Klaipėdos uosto vystymo metmenis. Buvo susi-
tikta su premjere, keliais klaipėdiškiais – deputatais. Visi pritarė šiam darbui. Tačiau ne tas 
tuo metu buvo premjerės K. Prunskienės galvoje. Aišku, ir tuo metu dar nebuvo sudarytos 
sąlygos įgyvendinti šį projektą. Dar nebuvo savarankiškos ir šiek tiek subrendusios Lietuvos. 

Išeidamas iš darbo, projektą perdaviau susisiekimo ministro pavaduotojui Algirdui 
Šakaliui. Gal jis pagelbėjo, kai buvo steigiamas Klaipėdos valstybinis jūrų uostas. 

„Ekolita“ – švari Lietuva

Taip būsimą įmonę pavadino jos steigėjai – Italijos firma „Ekofuel“ ir Mažeikių naf-
tos perdirbimo gamykla. Ji turėjo gaminti per metus daugiau kaip pusę milijono tonų ben-
zino komponentų (metiltretbutilio ir akilato). 
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Gamyklos statybos preliudija prasidėjo aštuoniasdešimt aštuntųjų metų viduryje. Są-
junginis naftos ir naftos chemijos ministras N. Lemajevas paprašė respublikos vyriausybės 
sutikimo ją statyti Mažeikiuose. Iškart sutikti, nežinant jos pliusų ir minusų, būtų labai 
kvaila. Todėl buvo paprašyta parengti techninį-ekonominį projektą ir tik jį išnagrinėjus bus 
konkrečiai atsakyta.

Per metus projekto ekonominė ir ekloginė dalys buvo parengtos. Aštuoniasdešimt 
devintųjų spalio pabaigoje jas Vyriausybei pristatė atvykęs į Vilnių „Ekofuel“ firmos prezi-
dentas M. Kolitti. Šiam projektui įvertinti buvo sudaryta komisija, o jai vadovauti paves-
ta man. Į ją įtraukti akademikas V. Mališauskas, finansų ministerijos, bankų darbuotojai, 
gamtosaugininkai R. Liužinas ir Z. Vaišvila, Mažeikių gamyklos ir vykdomojo komiteto 
vadovai.

Pagrindinis darbo krūvis gulė ant mano pečių, ypač vertinant ekonominę dalį. Be 
to, reikėjo išvadas apibendrinti, suderinti su grupės nariais, parengti Vyriausybei ataskaitą. 
Ne kartą tarėmės, ginčijomės, derinome pozicijas. Ypač didelius reikalavimus kėlė gamto-
saugininkai.

Projektas buvo viliojantis keliais aspektais. Pirmiausia, jis leido naudingai panau-
doti daugiau kaip tris šimtus tūkstančių tonų Mažeikių naftos gamyklos butano frakcijos 
dujų, kurios tuo metu buvo sudeginamos fakeluose. „Ekolitos“ produkcija sudarytų sąlygas 
benzino gamyboje atsisakyti švino naudojimą jo oktaniniam skaičiui pakelti ir gerokai su-
mažinti oro teršimą automobilių išmetomis dujomis. Respublika gautų nemažai valiutos. 
Perspektyvoje buvo planuojama „Ekolitai“ tiekti Azoto gamykloje gaminamą metanolį ir 
bendromis jų jėgomis nutiesti produktotiekį iki Baltijos jūros. O tai ne tik sumažintų šių 
produktų transportavimo riziką, bet ir tai, kad, respublikai dirbant ekonominio savaran-
kiškumo sąlygomis, būtų sudarytos geros eksporto galimybės. Be to, buvo sprendžiama 
nemažai Mažeikių miesto problemų. 

Zigmas Vaišvila nedalyvavo rengiant išvadas, nieko nepasiūlė, tačiau parengto išvadų 
projekto svarstymo metu pareiškė, jog jį stebina italų ir vietinių specialistų uždarbio skirtu-
mas, pasirašant sutartį būtina žinoti keliems metams garantuojamas technologinės įrangos 
darbas, gal per didelė statoma gamykla.

Komisija pasiūlė pritarti pasiūlymui statyti šią gamyklą, tačiau leisti jai veikti, jeigu 
išmetamų teršalų kiekis iš šios gamyklos, naftos perdirbimo gamyklos ir šiluminės elektrinės 
kartu paėmus neviršys leidžiamų normatyvų. Tai buvo labai griežtas reikalavimas, nes žino-
jome, kad naftos perdirbimo gamykla viršijo normatyvus. Tai reiškė, kad ir ši gamykla turi 
išspręsti gamtosaugos klausimus. Be to, Vyriausybei pasiūlėme įpareigoti „Ekolitos“ steigė-
ją – Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą – į formuojamą įstatinį kapitalą įskaityti žemės, 
vandens ir kitų išteklių vertę, pasitelkus užsienio specialistus, įvertinti Ekolitos statybos kai-
ną, projekto ekonominius, ekologinius ir technologinius aspektus, prisidėti rekonstruojant 
Mažeikių geležinkelio stotį, dujotiekį Kuršėnai–Mažeikiai, sudaryti su TSRS Vyriausybe 
sutartį dėl Lietuvos aprūpinimo skystomis dujomis, įsteigti abiejų gamyklų finansuojamą 
ekologinį ir socialinį fondą.

Šį projektą finansuoti sutikę bankai reikalavo, jog nebūtų atsisakyta projekto įgy-
vendinimo ir nebūtų konfiskuotas „Ekolitos“ turtas pasikeitus politinei valdžiai Lietuvoje, 
kad visuomeninės organizacijos nesikištų į šios įmonės veiklą bei TSRS užtikrinti naftos 
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tiekimą. Todėl pasiūlėme Vyriausybei, pritarus gamyklos statybai, prašyti Aukščiausiosios 
Tarybos taip pat priimti sprendimą.

1990 metų sausio 29 dieną buvo priimtas Vyriausybės nutarimas, o vasario septintąją 
dieną ir Aukščiausiosios Tarybos nutarimas. Jame parašyta, jog pritariama bendros įmonės 
„Ekolita“ statybai Mažeikiuose, atsižvelgiant į Ministrų Tarybos komisijos išvadas. Valsty-
binės valdžios ir valdymo organai turi garantuoti bendros įmonės „Ekolita“, veikiančios 
pagal Respublikos įstatymus, turto neliečiamumą. Ministrų Taryba įpareigota užtikrinti, 
kad eksploatuojant šią gamyklą, nepablogėtų Respublikos aprūpinimas skystomis dujomis.

Šis sprendimas, nors priimtas dar žiemą, bet jau dvelkė artėjančiomis permainomis, 
artėjančiu pavasariu, kuris atsiskleidė po mėnesio – kovo vienuoliktąją. 

Projektas pasiliko popieriuje, liko neįgyvendintas. Bet iš jo gerai pasipelnė Bronislovas 
Vainora, jo žmona ir naftos gamyklos vyr. inžinierius G. Jendžijancas. Jie daugiau kaip metus 
laiko buvo Mažeikių naftos gamyklos ir minėtos italų firmos įsteigtos ir jų išlaikomos ben-
drovės, kuri rūpinosi „Ekolitos“ projekto parengimu, vadovai. Netikėtai sužinojau, kad šios 
bendrovės finansininkė Vainorienė per mėnesį gauna po septynis šimtus dolerių. Tuo metu 
tai buvo ypač dideli pinigai. Pamąsčiau, o kiek gauna jos vyras ir inžinierius, kurie užėmė 
aukštesnes pareigas. Jau anais laikais Bronislovas įgavo gerą valdiškų pinigų siurbimo patirtį.

Naujosios Vyriausybės įstatymas

Teko ir prie jo kūrybos prisidėti. 1989 metų pabaigoje buvau įtrauktas į grupę, kuriai 
buvo pavesta parengti Lietuvos TSR Vyriausybės įstatymo projektą. Lietuva rengėsi dirbti 
ekonominio savarankiškumo sąlygomis, reikėjo pertvarkyti vykdomąją veiklą. Grupę sudarė 
K. Antanavičius (vadovas), A. Bučas, P. Navikas, P. Tvarijonavičius, N. Uziela, A. Vinkus 
ir N. Žambaitė.

1990 metų vasario 14 dieną „Atgimimo“ laikraštyje buvo atspausdintas grupės pa-
rengtas Lietuvos TSR vyriausybės įstatymo projektas. Jo preambulėje parašyta, kad, ren-
giant įstatymą, teko apmąstyti naujosios Aukščiausiosios Tarybos funkcijas ir Lietuvos Vy-
riausybės santykius su Aukščiausiąja Taryba. Vietoj dabartinių 28 ministerijų bei komitetų 
numatoma 15 ministerijų ir du ministrai be portfelių. Siūlomas ministerijų skaičius yra 
maksimalus. Iš esmės ne valstybės valdymo, o šakinėmis problemas vis dar spręs pramonės 
ir energetikos, statybos ir urbanistikos bei materialinių išteklių ministerijos. Ekonomikos 
ministerija, be kita ko, vykdys kainų komiteto ir darbo išteklių ministerijos funkcijas. 

Įstatymą sudarė penki skyriai ir 31 straipsnis. Tai bendrieji nuostatai, Vyriausybės 
kompetencija, Vyriausybės santykiai su kitais valstybiniais organais, ministerijų sąrašas ir 
Vyriausybės darbo organizavimas. Buvo numatytos šios ministerijos: ekonomikos, finan-
sų, krašto apsaugos, kultūros, materialinių išteklių, pramonės ir energetikos, prekybos, su-
sisiekimo, statybos ir urbanistikos, sveikatos ir socialinės apsaugos, švietimo, teisingumo, 
užsienio reikalų, vidaus reikalų bei žemės ir miškų ūkio. Vyriausybę sudarys pirmininkas 
(Premjeras-ministras), jo pavaduotojas, valstybės ministras ir ministrai.

Po nepilno mėnesio, kovo 11-ąją, buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Šis Vy-
riausybės įstatymo projektas pasitarnavo naujos vadžios kūrimui.



58 GYVENTA IR DIRBTA L IETUVAI

Nesuvaldomas noras išplaukti į paviršių

1990 metais į paviršių išplaukė daug naujų veidų, ištroškusių postų ir garbės. Tai 
„Vilmos“ gamyklos direktorius R. Jasinevičius, Panevėžio „Ekrano“ gamyklos direktorius 
R.  Purtulis, „Lietkabelio“ direktorius V. Šleinota, Kauno televizorių gamyklos vadovai 
L. Jankauskas ir R. Barcevičius, „Neringos“ gamyklos direktorius A. Matulevičius ir kiti. 
Jie primygtinai prašė manęs surengti susitikimą su A. Brazausku. Tiksliai nepamenu kurie 
iš jų dalyvavo.

Nepamenu susitikimo datos. Tai buvo prieš Ministrų kabineto formavimą. Be jokios 
gėdos ir savigarbos jie prašė A. Brazausko postų, kad juos rekomenduotų į juos. Vienas kitą 
konkrečiai siūlė į vieno ar kito ministro, ar nors pavaduotojo vietą. Ir taikė ne tik į su eko-
nomiką susijusius ministrus, bet net rekomendavo ką reikėtų paskirti sveikatos, švietimo ir 
mokslo ministrais. Koktu buvo jų klausyti. 

R. Jasinevičius, R. Purtulis, V. Šleinota, R. Barcevičius įsiropščiojo į kai kuriuos pos-
tus. Bet išbuvo ne ilgai. Ne veltui sakoma, kad liežuvis gali daug, bet sunkiau ką nors tikrai 
padaryti. Ši patarlė kaip tik jiems tiko. Jie buvo ir liko tik įmonės, o ne valstybės vadovo 
lygio asmenybėmis.

Lengvoji – nelengva, o vietinė – ne sava

Pramonės skyriaus veiklos zonoje buvo taip pat lengvoji ir vietinė pramonė. Jos jungė 
80 fabrikų, kuriuose dirbo 105 tūkstančiai žmonių, penktadalis visų pramonės įmonėse 
dirbusiųjų. Ypač gerai buvo išvystyta lengvoji pramonė. Nors šias šakas valdė ministerijos, 
bet tarpšakinius klausimus jos vienos dažnai negalėdavo išspręsti, todėl prašydavo Ministrų 
Tarybos vadovybės pagalbos. Mums tekdavo juos išnagrinėti ir teikti Vyriausybei spren-
dimų projektus. Bet svarbiausias uždavinys – kontroliuoti ir analizuoti ministerijų darbą, 
teikti išvadas dėl bendrų jų veiklos rezultatų bei konkrečiais gyventojų reikmių tenkinimo 
klausimais.

Lengvosios pramonės ir vietinės pramonės ministerijos buvo panašios ir kartu skir-
tingos. Panašumas buvo tai, kad, pavyzdžiui, į jų sudėtį įėjo siuvimo fabrikai, o skirtingu-
mas – jog pirmoji buvo pavaldi Maskvai ir Vilniui, o antroji tik Vilniui. 

Ir dabar neaišku, kodėl trikotažo, audinių, avalynės, kilimų, siuvimo, kailių, odos 
ir linų apdirbimo pramonės šakos buvo vadintos lengvosiomis, nors jose dirbti, jas valdyti 
nebuvo lengva. Vietinė pramonė, nors buvo pavaldi Respublikos vyriausybei, bet iš esmės 
priklausė Maskvai, nes ji skirdavo materialinius išteklius, kurie nulemdavo šakos darbą. 
Taigi nors vietinė, bet nesava.

Kaip ir kitose srityse, taip ir čia daug priklausė nuo žmonių, kurie vadovavo šioms 
pramonės šakoms, nuo jų kompetencijos, iniciatyvos ir sugebėjimų dirbti to meto sąlygo-
mis. Vietinė pramonė neišsiskyrė iš kitų. Kažkodėl jai vadovauti buvo skiriami rusų tautybės 
žmonės. Gal tai buvo nurodyta iš Maskvos, gal manyta, jog tik jie bus ištikimi Maskvai, 
atsispirs vietinės valdžios norams spręsti klausimus ne taip, kaip pageidauja Maskva. 
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Ministro lygį, manau, gerai iliustruoja šis atsitikimas. Prisimenu septyniasdešimt ke-
tvirtaisiais metais įvykusį Vyriausybės plenariniame posėdyje incidentą su vietinės pramonės 
ministru Kuskovu. Mat, iš anksto buvo numatyta, jog jis turės atsiskaityti už šios pramonės 
darbą. Kalbančiųjų sąrašas buvo įteiktas J. Maniušiui, kuris pirmininkavo posėdžiui. Jis 
pakvietė į tribūną šį ministrą, o jo nė kvapo nebuvo salėje. Kaip pasakojo kitą dieną, jog 
Kuskovas pakeliui į posėdį kažkur užvažiavo ir visą dieną nesirodė net ministerijoje. Jo 
nerado ir ligoninėje bei namuose. Po kiek laiko jis neteko šio posto. Jį pakeitė Grigorijus 
Simenenka, kuris dirbo iki atgimimo.

Lemtis, o kartu ir tuometinės valdžios įžvalgumas nulėmė tai, kad lengvajai pra-
monei vadovavo aukštos kvalifikacijos ir neeilinių sugebėjimų turintys vadovai. Ministras 
Adomaitis buvo pripažintas Maskvoje ir pakviestas dirbti TSRS lengvosios pramonės minis-
tro pavaduotojas. Jį pakeitė Jonas Ramanauskas, anksčiau dirbęs Rokiškio audinių fabriko 
„Nemunas“ direktoriumi ir CK lengvosios pramonės skyriaus vedėju. Jis pasižymėjo viena 
labai gera savybe – sugebėjimu bendrauti su žmonėmis, priimti svečius ir atrinkti žmones 
dirbti įmonių vadovais. Šakos inžinierinius, technologinius dalykus mažai išmanė. Tai ypač 
buvo pastebima svarstant šiuos klausimus kolegijos posėdžiuose, kurių ne viename teko da-
lyvauti. Bet šiuos reikalus gerai išmanė jo pavaduotojai Eduardas Dilys, Albertas Sinevičius, 
A. Skirkevičienė. 

Lietuvos lengvosios pramonės įmonės buvo aukštai vertinamos sąjungoje. Ji nusipel-
nė pagarbos už greitą naujų technologijų įsisavinimą, naujų įrenginių paleidimą dirbti, už 
aukštos kokybės ir meninio lygio audinius, trikotažą ir kitas prekes. Gal šiek tiek ne taip 
gerai buvo vertinama avalynė. Todėl sąjunginė ministerija, palyginus su kitais, pirmiausia 
užsienietiškus įrenginius duodavo panaudoti lietuviams. Bet būčiau neteisus nepaminėjęs 
šio dosnumo antros priežasties. Dažnai į Maskvą su pilnais lagaminais keliaudavo ministro 
pavaduotojai ir įmonių vadovai jų prašyti. 

Prisimenu, devyniasdešimtųjų metų pradžioje analizavau, su kokiu kraičiu respubli-
kos pramonė pasitinka nepriklausomybės atkūrimą. Statistiniai duomenys rodė, jog užsie-
ninės gamybos įrenginiai ir darbo mašinos sudarė 30 procentų, o lengvojoje pramonėje net 
65 procentus. Tuo metu, pavyzdžiui „Lelijos“ siuvimo fabrikas turėjo kompiuteriais valdo-
mus sukirpimo ir kitus įrenginius, „Audėjo“ kilimų fabrikas – užsienines audimo stakles ir 
t. t. Užsieninė technika leido lengvosios pramonės įmonėms susirasti partnerius vakaruose 
ir įsisavinti jų reikalavimus atitinkančios produkcijos gamybą bei tiekimą vakarams. Šis 
palikimas buvo sukurtas minėtų asmenų ir jiems reikia atiduoti už tai pagarbą.

Ypač artimi santykiai mane siejo su Albertu Sinevičiumi. Jis būdavo dažnas svečias. 
Atvykęs iš Kauno, nuo „Baltijos“ siuvimo fabriko direktoriaus kėdės turėjo daug įdėjų ir 
sumanymų, ypač dėl avalynės kokybės pagerinimo. Ne visoms pritardavo ministras, todėl 
jis norėjo mano paramos įtikinant jį. Buvo jaunas, simpatiškas vaikinas. Augino du vaikus. 
Žmona sirgo sunkia liga. Anksti mirė. Jis liko ištikimas jai iki šiol. 

Esu prisidėjęs ir prie jo pripažinimo ir įvertinimo visuomenėje. Įtraukiau jį į vykstan-
čių į JAV pramonininkų sudėtį, kurios kelionę finansavo Amerikos lietuvis Juozas Kazickas. 
Ši kelionė ne vieną jos dalyvį padarė žinomu Lietuvoje. Pirmaisiais atgimimo metais dirbo 
prekybos ministru. Dabar vadovauja privačiai firmai.
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Bendradarbiai, su kuriais dirbta

Pramonės skyriuje dirbo aštuoni darbuotojai. Be manęs, skyriaus vedėjo ir atsakiu-
sio už visos pramonės ir naftos ūkio reikalus, dar dirbo Bronius Buinevičius, kuris kuravo 
energetiką, Algis Pečiulis – lengvąją pramonę, Kęstutis Baltramonaitis – vietinę pramonę, 
Antanas Nedzinskas – naftos ūkį, Antonis Balkūnas, Mykolas Liubauskas ir Vitalijus Ska-
klejenka – sąjunginio pavaldumo įmones. 

Visi jie buvo skirtingi, su savo charakteriais, sugebėjimais, individualiais siekiais, pa-
žiūra į darbą. Su visais sutariau neblogai, išskyrus keletą atvejų. 

Bronius kaip inžinierius – energetikas gerai išmanė techninius dalykus, bet silpnai 
orientavosi ekonomikoje. Ryžtingai siekė karjeros. Mėgo Vyriausybei pataikauti, save pa-
rodyti. Juoką sukeldavo jo noras kas rytą asmeniškai įteikti V. Sakalauskui lapelį apie elek-
trinių darbą, nors tai galėdavo padaryti jo sekretorė. Tuo tarpu Vyriausybės potvarkio dėl 
Kruonio akumuliacinės elektrinės tolesnės statybos rengimą gerokai užvilkino ir teko man 
šį darbą užbaigti. 

Algis Pečiulis buvo valdingas, mėgstantis komanduoti, nurodinėti įmonėms, minis-
terijos darbuotojams, kas mums buvo neleidžiama. Neblogai analizavo lengvosios pramonės 
darbą, sugebėjo gerai dėstyti mintis popieriuje, kas mums ypač buvo svarbu. 

Minkšto charakterio, tiesiog vaikiškumu pasižymėjo Kęstutis Baltramonaitis. Sten-
gėsi gerai atlikti pareigas, nors ne visada jam pasisekdavo.

Antanas Nedzinskas buvo vyriausias tarp mūsų. Pareigingas, gerai valdė plunksną. 
Antonis Balkūnas lenkų tautybės, kilęs iš Lentvario. Atėjo pas mus iš komjauni-

mo Centro komiteto. Buvo baigęs Kauno politechnikos institutą. Tai pats darbščiausias ir 
pareigingiausias skyriaus darbuotojas. Su juo nebuvo vargo. Palikęs Ministrų Tarybą, greitai 
suorganizavo privatų verslą, kuriame ir dabar dirba.

Mykolas Liubauskas nekaip atliko pareigas. Mažai gilinosi į jam priskirtų įmonių 
veiklą, apie jas neturėdavo ko nors gudresnio pasakyti ir parašyti, daugiau rūpinosi savo ir 
J. Rusenkos asmeniniais reikalais. 

V. Skaklejenką sunku ir apibūdinti. Jo profesija – inžinierius elektronikas. Šios srities 
įmones jam buvo pavesta kuruoti. Stengėsi analizuoti, teikdavo išvadas, bet jos būdavo 
teoriškos, mažai tinkamos praktikai. Buvo labai jautrus žmogus. Po keletos metų žmona 
pasakojo, jog jis sirgo diabetu, nuo kurio komplikacijų mirė.

Devyniasdešimtųjų metų viduryje visi jie buvo išprašyti, kiekvienas pasuko gyvenimą 
nauju keliu.

Išprašytas kaip nepatikimas

Su jais kartu buvau išprašytas ir aš. 1990 m. birželio 25 dienos K. Prunskienės pasi-
rašytame nutarime parašyta, jog atleistas iš užimamų pareigų ryšium su perkėlimu tolimes-
niam darbui į Žemės ūkio ministeriją. 

Dvidešimt trys su puse metų praleista Vyriausybės rūmuose. Beveik ketvirtis am-
žiaus. Daug ko išmokau čia, sutikau daug gerų draugų. Užverčiau šį gyvenimo lapą su šird-
gėla. Atrodo, dirbome nuoširdžiai gimtinei. Joje buvo nemažai sukurta gero per tuos metus. 
O buvome išprašyti iš darbo, todėl, kad dirbome.
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ŽEMĖS ŪKIO MINISTERI JA

Išprašytas iš Ministrų Tarybos devyniasdešimt devintųjų metų viduryje, patekau pas 
senus draugus, kurie susibūrė Žemės ūkio ministerijos maisto pramonės departamente. Mė-
sos, pieno, grūdų perdirbimo bei kitos maisto pramonės šakos buvo pavaldžios šiam depar-
tamentui. Nors buvo panaikintos trys ministerijos, kurios anksčiau valdė šias ūkio šakas, 
tačiau iš esmės valdymas nepasikeitė, nes visos įmonės buvo valstybinės. Po ketverto metų 
vėl sugrįžau į savo darbo ištakas – į maisto pramonę.

Jam vadovavo Adolfas Šleževičius, o pavaduotojais buvo Pranas Dailydė ir aš. Dar-
buotojų branduolį sudarė atėję iš panaikintų ministerijų specialistai. Mano daliai teko eko-
nomikos, finansų, komercijos bei cukraus, duonos ir kitų maisto pramonės šakų klausimai. 
Nors buvome Žemės ūkio ministerijos sudėtyje, bet dirbome kaip savarankiška įstaiga. Ži-
noma, kiek reikėdavo, veiksmai buvo derinami su ministerijos vadovybe, kitais jos padali-
niais.

Departamente darbas tiesiog virė. Reikėjo rūpintis ne tik gyventojų aprūpinimu 
maisto produktais, bet rengti maisto pramonės darbo naujomis sąlygomis planus, jų pers-
pektyvą, konkrečiai spręsti privatizavimo, užsienio kapitalo pritraukimo jai modernizuoti 
klausimus. 

Buvo labai įdomu dirbti, nes teko išmokti daug naujo, išanalizuoti užsienio patirtį 
ir mąstyti, kaip vystyti maisto ūkio šakas Lietuvoje. Kitų ministerijos skyrių darbuotojai 
mums net pavydėdavo, nes jie tuo metu buvo pasimetę, nežinojo kaip orientuoti žemės ūkį, 
ką konkrečiai daryti. Ministrai V. Knašys, Survila, jų pavaduotojai į šiuos postus buvo pa-
tekę iš apačių, neturėjo darbo viršūnėse patirties, nebuvo ir eruditai. Jie nesugebėjo pasukti 
ministerijos aparato nauja linkme, duoti jo darbui toną.

Antano Terlecko kompanijos pagerbti...

Departamentas kai kurių ministerijos asmenų buvo net vadinamas raudonuoju. Gal 
todėl, kad jam vadovavo buvęs CK skyriaus vedėjo pavaduotojas. O taip pat gal ir dėl to, 
kad dažnokai Antanas Terleckas su savo baretininkėmis prie ministerijos rūmų, nuo operos 
ir baleto teatro rūmų pusės, rengdavo piketus prieš Adolfą Šleževičių. Įstrigo atmintin šių 
piketų pabaigtuvės.

Patriukšmavęs prie ministerijos, Antanas atėjo pas Adolfą. Nors keletas darbuotojų 
laukė eilės pas jį patekti, bet Antanui buvo suteikta pirmenybė. Ilgokai jie šnekėjosi, atėjo 
ir pietų metas. Kartu jie išėjo į „Neringos“ restoraną papietauti. Apie šį jo apsilankymą po 
to papasakojo Adolfas. 

Pavaišinau, įsikalbėjome. Papasakojau apie tėvus, apie tai, kaip jie gelbėjo žydus karo 
metais, apie šeimos giminystę su tarpukario Lietuvos premjeru Šleževičiumi. Suprantama, 
Antanas to nežinojo. Restorane dar šiek tiek pasivaišinę išsiskyrėme kaip geri pažįstami, 
pasakė Adolfas. Taip pasibaigė piketai.
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Pasiūlymai premjerei Kazimirai Prunskienei dėl
maisto pramonės krypčių

Praėjus keturiems mėnesiams po Kovo vienuoliktosios departamentas pateikė K. 
Prunskienės vadovaujamai Vyriausybei Lietuvos maisto pramonės rekonstrukcijos kryp-
tis. Šį dokumentą parengėme atsižvelgdami į naujas ekonomines sąlygas, maisto pramonės 
techninį lygį, jos aprūpinimo ištekliais galimybes, eksporto didinimo būtinumą, gyventojų 
mitybos sureguliavimą. 

Liepos 19 dieną pasitarime pas K. Prunskienę joms buvo pritarta. Protokole užrašyta, 
jog turi būti suteikiamas prioritetas mėsos ir pieno pramonės, cukraus, aliejaus, konser-
vų, žuvies ūkio vystymui, gerinamas gyventojų aprūpinimas maisto produktais, didinamas 
maisto ūkio autonomiškumas bei jo eksporto galimybės. Pavesta departamentui telkti už-
sienio firmas bei kapitalą įmonių techniniam atnaujinimui bei modernizavimui, spartinti 
žemės ūkio ir maisto pramonės integraciją.

Tai buvo pirmasis dokumentas atgavusios nepriklausomybę Lietuvos Vyriausybės 
sprendimas maisto pramonės vystymo klausimu. Po mėnesio išleistas A. Šleževičiaus pasi-
rašytas ministerijos įsakymas, kuriuo patvirtintos šiam klausimui išspręsti priemonės ir jų 
vykdytojai. Pasitelkta daug mokslininkų ir praktikų.

Neįvykdyta užduotis

Dar 1987 metais Mėsos ir pieno pramonės ministerija, tarpininkaujant sąjunginiams 
valdžios organams, buvo pradėjusi derybas su vokiečių PH. HOLZMAN AG firma dėl 
mėsos kombinato statybos Telšiuose. Atgavus Lietuvai nepriklausomybę ir K. Prunskienei 
tapus premjere, jos iniciatyva šis klausimas toliau buvo nagrinėjimas. Būdama Vokietijoje 
premjerė, matyt, sužinojo apie šias derybas, gal ir vokiečiams davė kažkokius pažadus. 

Teko kartu su Antanu Valioniu, tuomet neilgai dirbusiu departamente bei „Maisto“ 
bendrovės (ši bendrovė buvo įsteigta panaikinus Mėsos ir pieno pramonės ministeriją) dar-
buotojais gvildenti priešprojektinio pasiūlymo ekonominę dalį. 

Pasiūlymą parengė vokiečiai. Kombinatas turėjo pagaminti po 1200 tonų aukščiau-
sios rūšies mėsos ir 125 tonas dešrų per dieną. Jo statybos kaštai sudarė 65,2 milijonus 
Vokietijos markių. Veiklos trukmė 20–25 metai. Pradinis įnašas turėjo sudaryti 13 milijonų 
markių, tarp jų 50 procentų Lietuvos. Pastatyti kombinatą buvo numatyta per 18 mėnesių. 
Buvo apskaičiuota, kad per pirmuosius 10 metų bus grąžinti statybai paimti kreditai ir dar 
gauta 118 milijonų grynojo pelno.

Nagrinėjant vokiečių priešprojektinį pasiūlymą, daug ką sužinojau ir išmokau. Nu-
stebino jų pateikta ekonominių rodiklių apskaičiavimo schema, jos paprastumas ir aišku-
mas. Darančių įtaką rodikliams faktorių (infliacijos, kainų ir kt.) nustatymas. Skaičiuojant 
grynąjį pelną, į sąnaudas nebuvo įskaitomas ilgalaikio turto nusidėvėjimas. 

Nors mes rodėme iniciatyvą tęsti pradėtas derybas, tačiau vokiečiai suabejojo tikslin-
gumu statyti šį objektą. Tai buvo suprantama. Lietuva, kaip savarankiška ekonominiu po-
žiūriu valstybė, dar nebuvo susiformavusi. Neturėjo net savų pinigų. Situacija buvo neaiški. 
Taip ir užgeso šios derybos. 
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Baigus nagrinėti priešprojektinį pasiūlymą, Antanas Valionis išvažiavo tęsti mokslų 
į Varšuvą. Atėjus į valdžią Demokratinei darbo partijai, jis buvo paskirtas ambasadoriumi 
Lenkijoje, o, atėjus valdžion Socialliberalų partijai, jis paskirtas užsienio reikalų ministru. 

Lietuvos aprūpinimo cukrumi programa

Tuo metu Lietuvos gyventojai suvartodavo ir maisto pramonė sunaudodavo per me-
tus daugiau kaip 110 tūkstančių tonų cukraus. Tuo tarpu cukraus pasigamindavome iš šaly-
je išaugintų cukrinių runkelių apie 75 tūkstančius tonų. Kita reikmių dalis buvo tenkinama 
cukrumi, pagamintu iš cukrinių nendrių pusfabrikačio. Pusfabrikatį nupirkdavo Sąjunginė 
valdžia iš Kubos. 

Parengti Lietuvos aprūpinimo cukrumi programą buvo pavesta man. Nors ir buvo 
pasitelkta mokslininkų ir gamybininkų jai rengti, bet pagrindinė našta gulė ant mano pečių. 
Išanalizavus esamą cukraus gamybos būklę ir prieškarinę šios ūkio šakos patirtį, buvo prieita 
prie išvados, kad šalyje galima išauginti daugiau ir geresnės kokybės cukrinių runkelių ir, 
sutrumpinus jų perdirbimo sezoną iki 100 dienų, galima pagaminti gerokai daugiau cuk-
raus ir visiškai tenkinti šalies reikmes. Prieš karą Lietuvoje buvo auginami 18–19 procentų 
cukringumo runkeliai, o 1989 metais cukringumas buvo tik 15,6 procentai. Tai sovietinio 
ūkininkavimo pasekmė, kai žemdirbiai buvo skatinami kuo daugiau išauginti runkelių, ne-
atsižvelgiant į jų kokybę. Fabrikų pajėgumai nors buvo išugdyti nemaži – 7400 tonų runke-
lių per parą, tačiau jie buvo per maži per optimalų laikotarpį perdirbti išaugintą derlių. Be 
to, dėl įvairių priežasčių jie buvo panaudojami tik trimis ketvirtadaliais. Buvo dideli cukraus 
nuostoliai. 

Analizė patvirtino, jog būtina iš esmės pertvarkyti techninį ir ekonominį vadovavimą 
cukraus pramonei, įsteigiant valstybinę akcinę bendrovę „Lietuvos cukrus“. Tokia valdy-
mo forma buvo prieškario Lietuvoje, tokios formos egzistavo užsienio valstybėse (Danijoje, 
Vokietijoje, Suomijoje ir kitose). Sustiprinti šią ūkio šaką kvalifikuotais kadrais. Atgaivinti 
ikikarinėje Lietuvoje pasiteisinusias runkelių augintojų ir cukraus fabrikų sąveikos formas, 
pagilinti jų tarpusavio integraciją ir suinteresuotumą.

Iš esmės reikėjo pakeisti žemdirbių pažiūrą į cukrinių runkelių auginimą, sudaryti 
jiems sąlygas apsirūpinti geromis runkelių veislėmis, auginimo ir derliaus nuėmimo techni-
ka, išmokyti juos pažangių auginimo technologijų. 

Lietuvos aprūpinimo cukrumi programa buvo parengta ir 1990 metų gruodžio mė-
nesį apsvarstyta Žemės ūkio ministerijos kolegijoje. Pristačiau ją kolegijoje. Ministras 1990 
metų gruodžio 18 dienos įsakymu Nr. 13 ją patvirtino. Programoje buvo numatyta cukri-
nių runkelių išauginimą per dešimtmetį padidinti iki 1,5 milijono tonų, cukraus fabrikų 
pajėgumus – dvigubai, iki 15 000 tonų per parą.

1989 m. 2000 m.

Cukraus gamyba iš runkelių – tūkst. t. 74,3 180,0
Pagaminti cukraus iš ha pasėlių ploto – cnt 26,2 52,9
Cukraus išeiga – % 9,8 13,3
Cukraus fabrikų pajėgumų panaudojimas – % 77 95
Runkelių perdirbimo trukmė – paros 135 95
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Įsakymu buvo įteisintos pagrindinės programos įgyvendinimo kryptys bei patvirtinti 
ministerijos padaliniai, kurie turėjo rūpintis už jų įvykdymą. Pagrindinės gairės – runkelių 
kokybės gerinimas, gamybos pajėgumų didinimas ir panaudojimo gerinimas. Buvau paskir-
tas programos pagrindiniu vykdytoju ir koordinatoiumi.

Prasidėjo jos įgyvendinimas. Supratome, jog senaisiais metodais pasiekti numatyto 
tikslo nebus įmanoma. Valstybės finansinės paramos nebuvo galima tikėtis, o be finansų – 
nebuvo vilties pertvarkyti cukraus fabrikus, kai šiam tikslui pasiekti reikėjo apie 48 milijonų 
dolerių. Todėl nuo pat pradžių pradėjome ieškoti kontaktų su Danijos, Vokietijos, Švedi-
jos, Suomijos cukraus gamybos kompanijomis. Tik jos galėjo investuoti tokias lėšas. Be to, 
manėme, jog šios kompanijos bus suinteresuotos ateiti į mūsų šalį, parodys susidomėjimą. 
Kita vertus, tikėjomės gauti iš jų techninės paramos, pasisemti jų patirties. Ir neapsirikome.

1990–1991 metais buvo užmegzti ryšiai su Danijos cukraus kompanija „Danisco“ 
ir jos dukterine sėklų auginimo firma „Maribo“, Danijos inžinerine firma „Carl Bro“, Vo-
kietijos cukraus kompanija „Sudzuker“, Suomijos cukraus gamybos kompanija „Cultor“, 
Švedijos cukrininkų bendrove „Sockerbolaget“, Anglijos kompanija „Britš suger“ ir kito-
mis. Pasikeista vizitais. Su cukraus pramonės specialistais teko ir man aplankyti „Danis-
co“, „Maribo“, „Sudzuker“, „Cultorg“ bendroves, susipažinti su jų darbu, sudaryti daug 
sandorių dėl pagalbos mums, dėl tolesnio bendradarbiavimo. Didelį susidomėjimą mūsų 
cukraus pramone rodė Danijos cukraus kompanija „Danisco“. 1991 metų lapkričio 13 
dieną ataskaitoje apie Programos vykdymą rašiau: „Sudarytas kontraktas su „Maribo“ firma 
ir pradėta vykdyti cukrinių runkelių naujų veislių tinkamumo auginti šalies sąlygomis trejų 
metų programa. 1991 metų bandymų rezultatai nuteikia optimistiškai. Numatyta 1992 
metais šios firmos „Matador“ veislės sėkla užsėti 500 ha plotą Kėdainių rajone, o išaugintus 
runkelius perdirbti Kėdainių fabrike, siekiant nustatyti galutinį rezultatą – cukraus išeigą iš 
ha išaugintų runkelių.

Panašūs bandymai su vokiečių firmos KWS sėklomis pradėti vykdyti Panevėžio rajo-
ne. Be to, šio rajono žemės ūkio technikos stotyje, padedant vokiečių firmai, organizuoja-
mas runkelių sėjamųjų pertvarkymas sėti vienadaiges sėklas.

Susitarta su Danijos firma „Carl Bro“, kad ji parengs studiją, kaip techniškai petvar-
kyti cukraus fabrikus, atsižvelgiant į Vakarų Europos reikalavimus, kaip patobulinti cukraus 
pramonės valdymą.

Susitarta dėl cukraus pramonės specialistų apmokymo „Danisco“ bendrovėje – 8, ir 
„Sudzuker“ bendrovėje – 2.

Vedamos derybos su Švedijos, Danijos, Vokietijos ir Suomijos cukraus kompanijo-
mis dėl senų, bet dar gerų įrenginių pirkimo. Su Švedijos kompanija derinami atsiskaitymo 
už įrenginius būdai. Vėliau mainais į melasą jų įsigijo Pavenčių cukraus fabrikas.

Studijuojama Suomijos „Cultor“ bendrovės melasos separavimo patirtis, kai beveik 
90 procentų išgaunama joje esamo cukraus. 

Kartu su Latvijos ir Estijos rengiama programa „Baltijos cukrus“. Rygoje aptartas 
pirmas variantas. Be to, derinami veiksmai vystant cukraus pakaitalų gamybą.

Susitarta su amerikiečių „Cargill“ firma dėl 13 tūkstančių tonų cukraus pusfabrika-
čio perdirbimo Lietuvoje kompensaciniu pagrindu.“
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Tai dalis atliktų darbų, vykdant cukraus progamą, sprendžiant šalies aprūpinimo 
cukrumi einamuosius klausimus.

Neteko šios programos užbaigti, nes buvau išprašytas iš darbo, prisidengus ministeri-
jos valdymo reorganizacija. Cukraus pramonę globoti perėmė agronomas. Iki privatizavimo 
nebuvo įsteigta akcinė bendrovė „Lietuvos cukrus“. 

Jau 1990 metais pastebėjau, kad šia ūkio šaka labai domisi danai, vokiečiai, suomiai. 
Jie dažnai lankydavosi pas mus, kviesdavosi ir mus pas save, kaupė informaciją. Laukė tik 
situacijos paaiškėjimo Lietuvoje. Ir būtų pasiūlę nemažus pinigus. G. Vagnoriaus vyriausy-
bė trumparegiškai pasielgė leidusi privatizuoti už čekius cukraus fabrikus. Juos pasiglemžė 
perėjūnai, kuriems mažai rūpėjo cukraus gamyba, o tik pasipelnyti iš akcijų perpardavimo. 
Tuo vykusiai pasinaudojo „Vilniaus prekyba“, kuri pusvelčiui nupirkusi už čekius Kėdainių, 
Panevėžio ir Pavenčių cukraus fabrikus, juos greitai pardavė jau už valiutą danų kompanijai. 
Gal taip nebūtų įvykę, jeigu cukraus pramonę būtų globoję supratingesni, valstybės intere-
sams atstovaujantys žmonės. 

Vertinant mūsų veiksmus šiuo laikotarpiu iš dabarties pozicijų, kai kurie iš jų atrodo 
keistokai. Gal per daug sprendėme klausimų, kurie priklausė cukraus fabrikų kompeten-
cijai. Tai buvo daroma iš inercijos, atsižvelgiant, kad fabrikai buvo valstybės nuosavybė, o 
mes buvome atsakingi už jos efektyvų naudojimą. Bet buvome teisūs siekdami atgaivinti 
prieškarinę cukraus pramonės valdymo formą – „Lietuvos cukraus“ bendrovę ir pritraukti 
užsienio kapitalą jai modernizuoti.

Pažadas, kuris liko neįvykdytas

„Krekenavos agrofirma“ dar sovietiniais metais buvo sudariusi su italų firma kon-
traktą dėl įrenginių tiekimo mėsos perdirbimo cechui. Po Kovo vienuoliktosios sąjunginė 
valdžia atsisakė duoti valiutos apmokėti už įrenginius. Teko ieškoti vietinių išteklių. Firmos 
vadovas Poteliūnas buvo dažnas svečias ministerijoje. Tuo metu mėsos kombinatai jau par-
davinėjo už valiutą mėsą ir dešras Uralo stambioms gamykloms. Dalį valiutos jos turėdavo 
parduoti valstybei ir dalį jos rezervuodavo ministerija. Prisimenu, po ilgų svarstymų, minis-
tras Survila sutiko paskolinti „Krekenavos agrofirmai“ nemažą sumą JAV dolerių su sąlyga, 
jog ši firma ją grąžins. Įsigijusi iš mėsos kombinatų pusvelčiui valiutą, agrofirma atsiskaitė 
su italais. Tačiau grąžinti valiutos net ir negalvojo. Pažadas liko neįvykdytas. Agrofirma už 
čekius buvo privatizuota, ji tapo Viktoro Uspaskich ir Poteliūno nuosavybe.

„Zetor“ traktoriai

Dirbant žemės ūkio ministerijoje teko rūpintis net žemės ūkio aprūpinimo trakto-
riais klausimu. Nežinia kokiu būdu Lietuvoje atsirado čekas Karelas Koška, „Jadrankos“ 
firmos vadovas. Jo firma užsiėmė čekiškų traktorių pardavimu. Valiutos traktoriams pirkti 
Lietuva neturėjo. Jis pasiūlė 200 traktorių „Zetor“ išmainyti į 879 020 butelių degtinės 
„Original Lithuanian vodka“. Pasiūlymui buvo pritarta.
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Prieš pasirašant kontraktą, reikėjo pasirūpinti, kad būtų išskirtas numatytas degtinės 
kiekis, surasta valiuta kartoninėms dėžėms ir medžiagoms įsigyti, suderinti kitus klausimus. 
Prieš pasirašant sutartį, buvo atvežtas traktorius ir pademonstruotas prieš Žemės ūkio mi-
nisteriją. Paliko neblogą įspūdį. 

1991 metų pabaigoje buvo sudaryta sutartis tarp firmos „Jadranka“ iš vienos pusės ir 
degtinės gamyklos „Stumbras“ bei Marijampolės „Žemūktechnika“ iš kitos pusės. Kontrak-
to garantu sutartyje buvo numatyta Žemės ūkio ministerija.

Pasirašius šį kontraktą, čekų partneris daugiau nebesirodė. Taip ir nutrūko su juo 
ryšiai. Matyt, nesurado degtinės pirkėjo. Iš pat pradžių atrodė, kad nerimtas šis sandoris. 

Mintys atsisveikinant su ministerija

Dirbant Žemės ūkio ministerijoje teko aplankyti Daniją, Vokietiją ir Suomiją, su-
sipažinti su šių šalių cukraus pramone. Ypač daug naudos davė savaitinė komandiruotė į 
Daniją. Kartu vyko cukraus fabrikų vadovai, kai kurių – vyriausieji inžinieriai. „Danisco“ 
kompanija finansavo mūsų išlaikymą, parodė didžiausią cukraus fabriką, kurio pajėgumas 
du kartus viršijo mūsų keturių fabrikų pajėgumą kartu paėmus. Taip pat savo mokslo tiria-
mąjį centrą, runkelių sėklų auginimo firmą. Supažindino su kompanijos struktūra, valdymo 
formomis. Šios išvykos leido naturaliai susipažinti su kapitalo šalimis, ne tik iš Markso 
„Kapitalo“ ir geriau suprasti kitą pasaulį. 

Tai buvo geranoriška parama Lietuvai. Mes tai nuolat jautėme. Suprantama, mūsų 
delegacijos nariai nemokėjo nei danų, nei anglų kalbų. Mums talkino tuomet Maisto pra-
monės departamente dirbusi vertėja Margarita Starkevičiūtė, dabar šalyje žinoma finansų 
analitikė. Jau tuomet ji pasižymėjo savo teisumo įsitikinimu, kategoriškais ir netaktiškais 
pasisakymais. 

Atmintin įstrigo ne ši, o sugrįžtuvės iš Helsinkio per Taliną. Persikėlę keltu, jūrų uos-
te susitikome Povilą Gylį. Sužinojęs, jog autobusiuku vykstame į Vilnių, jis paprašė, kad ir jį 
parvežtumėme. Kelionė buvo ilga, diskusijoms laiko pakankamai. Nemalonų įspūdį paliko 
nepasverti, kategoriški, nepagarbūs ir netaktiški Margaritos Starkevičiūtės pasisakymai ir 
replikos. 

Bet nebeilgai teko dirbti Žemės ūkio ministerijoje. Premjerui Gediminui Vagnoriui 
atleidus A. Šleževičių iš žemės ūkio ministro pavaduotojo pareigų, buvo atleisti ir beveik 
visi Maisto pramonės departamento darbuotojai, siekiant atlaisvinti darbo vietas saviems, 
konservatorių partijos nariams. 

Neišdirbęs porą metų, kartu su Adolfu Šleževičiumi ir Pranu Dailide atsisveikino-
me su ministerija. Adolfas su Pranu įsteigė uždarają akcinę bendrovę, kuri prekiavo pieno 
produktais, jo perdirbimo įrenginiais. Sekėsi gerai, nes pieno milteliai turėjo gerą paklausą 
užsienyje, o jų buvo galima pigiai įsigyti vietoje bei kitose posovietinėse respublikose. Į fir-
mą iš departamento persiviliojo trejetą specialistų. Netrukus Adolfas tapo Premjeru. Teko 
palikti firmą, perleisti akcijas kitiems. Girdėjau, jog jam skyrybos su Pranu vyko nekaip. 
Godumas pinigams pakeitė Praną. Dirbdamas departamente pastebėjau, jog Pranui dau-
giau rūpėjo savo fermos organizavimas, o ne valdiški reikalai. Buvę geri draugai tapo tik 
formaliais „draugais“.
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MOKESČIAI – NAuJA DARBO SRITIS

vILNIAuS MIESTO MOKESČIų INSPEKCIJA

Prieš palikdamas Žemės ūkio ministeriją, buvau susitaręs su studijų draugu Mečis-
lovu Gofmanu dėl įsidarbinimo jo vadovaujamoje Vilniaus miesto mokesčių inspekcijoje. 
Taigi išėjau ne į nežinomybę, o kitą darbą. Buvau paskirtas vyriausiuoju mokesčių inspek-
toriumi ir dar pavesta vadovauti penkių inspektorių grupei. Inspektoriaus darbas gerokai 
skyrėsi nuo anksčiau dirbtų, nors atitiko mano įsigytą profesiją universitete. 

Tai buvo 1992 metai, Lietuvai neseniai atkūrus nepriklausomybę. Kaip ir kitos vals-
tybės institucijos, mokesčių inspekcija neturėjo darbo patirties, daug mokesčių klausimų 
nebuvo sureguliuoti įstatymais ir kitais teisės aktais. Be to, tik teoriškai buvau susipažinęs 
su mokesčiais, neturėjau patirties, kaip juos tikrinti. Tačiau greitai perpratau darbo ypaty-
bes. O darbas buvo labai įdomus, nes kas dieną reikėjo spręsti vis naujas problemas, ieškoti 
būdų, kaip jas įveikti, nestandartiškai mąstyti, o kai kada elgtis drąsiai ir ryžtingai. 

Darbas buvo labai įdomus, nes buvo kūrybiškas, reikalavo daug sumanumo ir drąsos.
Kiekvienas mokesčių patikrinimas buvo nepanašus į ankstesniuosius ne tik dėl to, kad buvo 
tikrinamas ne tas pats objektas, o dėl to, jog įmonės taikė skirtingus mokesčių slėpimo bū-
dus ir metodus, vykdė skirtingą veiklą, skyrėsi ir kitais požymiais.

Visų pirma reikėjo surasti siūlo pradžią, už kurio sugriebus, išvyniotume suktybių 
kamuolį. Tai svarbiausias inspektoriaus darbo momentas. Daug kartų siūlo pradžią parodė 
smulkmenos (dokumento blankas, jo užpildymas ir t. t.), įtartini arba realiai gyvenime 
nesami sandoriai, arba netikslūs tikrinamos firmos darbuotojų atsakymai į klausimus, jų 
jaudinimasis ar kiti nusikaltimą išduodantys požymiai. Aiškiau pasakius, inspektorius turi 
turėti gerą uoslę, akis ir netradiciškai mąstyti. Dirbdamas Vilniaus mokesčių inspekcijoje 
labai daug sužinojau ir išmokau mokesčių srityje. čia įgavau tvirtus profesinius pamatus, 
kurie pravertė tolimesniame darbe.

Ne visi inspektoriai kreipdavo dėmesį į smulkmenas. Kai kurie pasinerdavo į bu-
halterinių dokumentų vartymą, apskaitos taisyklių pažeidimų paiešką, priekabiavimą prie 
neesminių dalykų, siekdami nors kiek inkriminuoti nesumokėtų mokesčių ir sureikšminti 
savo darbą. O priekabiavimo metodų inspektoriai yra įvaldę daug, ypač dabar.

Turbūt daugelis prisimena atvirą A. Stašaičio kvietimą nemokėti mokesčių. Nemažai 
verslininkų tapo jo pasekėjais. O įveikti šiuos mokesčių nemokėtojus buvo ne taip papras-
ta. Daug padėjo sukaupta patirtis dirbant ankstesniuose darbuose, neblogai žinant verslo 
organizavimą. Teko sugalvoti ir taikyti įvairiausius nuslėptų mokesčių nustatymo būdus. 
Pasisekė ne vienam įrodyti, jog tikrai pažeidė įstatymus ir nesumokėjo mokesčių. Tokiais 
atvejais jausdavau didelį moralinį pasitenkinimą.

Be to, reikėjo padėti grupės darbuotojams, prižiūrėti jų darbą. Teko tikrinti daug 
stambių verslininkų, kurių pavardės tada ir vėliau tapo žinomos Lietuvoje, buvo teisti, apie 
juos ne kartą rašyta spaudoje.
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„Akceptas“

Šiuo tarptautiniu žodžiu savo firmą pavadino Jonas Žaptorius, Vilniaus universiteto 
docentas. Ją pradėjome tikrinti praėjus trejiems jos veiklos metams. Pirmuosius dvejus me-
tus įmonė deklaravo nuostolius, o trečiaisiais metais sumokėjo 101 taloną pajamų mokesčio 
ir 2301 taloną bendrojo akcizo. Firmos savininkas J. Žaptorius iš pažiūros atrodė rimtas 
žmogus, mokė studentus ir nesitikėjau, jog jis gali sukčiauti. Peržiūrint apskaitos registrus, 
mano dėmesį atkreipė didelė lėšų apyvarta firmos sąskaitoje. Lėšos įregistruotos kaip skolin-
tos, o daug jų išlaiduota neįregistruotai veiklai finansuoti, pavyzdžiui, sumokėta Chemijos 
institutui už metalų tyrimus, Karmėlavoje dislokuotiems rusų kariškiams už krovinių perve-
žimą. Pastarasis įrašas ir buvo siūlo kamuolio pradžia, kurį bevyniojant buvo nustatyta, kad 
„Akcepto“ firma apskaitoje neįregistravo 130 milijonų talonų pajamų už parduotas prekes 
Sibiro prekybinėms organizacijoms. Šios prekės buvo įsigytos iš Lietkoopsąjungos Kauno 
bazės, sumokant už jas iš septynių paskolinių sąskaitų. Šios sąskaitos ir jų apyvarta nebuvo 
įregistruota apskaitoje. Daug padirbėjau siekdamas nustatyti nuslėptų pajamų ir mokesčių 
mastą. Nemažai pagelbėjo Sibiro mokesčių tarnybos, Pabaltijo karinė apygarda, Lietkoop-
sąjunga ir kitos firmos bei organizacijos, turėjusios kontaktų su „Akcepto“ firma. Bevartant 
prekių įsigijimo ir pardavimo dokumentus, atkreipė dėmesį šias operacijas vykdę asmenys. 
„Akcepto“ firmos vardu šiuos dokumentus pasirašinėjo keletas rusų tautybės asmenų. Pa-
maniau, jog tai ne vien J. Žaptoriaus darbas.

„Akcepto“ firmai buvo suskaičiuota didelė nesumokėtų mokesčių suma ir skirta ne-
maža bauda. J. Žaptorius nesistengė įrodyti, jog ji suskaičiuota neteisingai. Bet buvo aišku, 
jog jis nemokės nei mokesčių, nei baudos. Taip ir įvyko. Byla buvo perduota Vilniaus pir-
majam teismui, bet jis nesistengė jos nagrinėti. Įvyko vienas posėdis, bet...

Patikrinimo medžiaga buvo perduota ir prokuratūrai. Po pusmečio Vilniaus miesto 
prokuratūra (prokuroras R. Vilkas) pranešė, jog nerasta nusikaltimo sudėties. Šis prokuro-
ras netrukus išėjo dirbti į banką. Užprotestavus sprendimą, jis buvo panaikintas. Bet dėl šio 
fakto byla nebuvo iškelta, o motyvas štai toks. Nusikaltimas (pajamų slėpimas) padarytas 
iki 1993 metų sausio 28 dienos. Tuo metu galiojo Baudžiamojo kodekso 162-1 straipsnis, 
kuriuo buvo galima skirti baudą ir pasodinti į kalėjimą už pajamų slėpimą. Bet šis straips-
nis panaikintas, o šį pakeitusiame straipsnyje baudžiamoji atsakomybė už tai nenumatyta. 
Amnestija buvo įvykdyta ne tik J. Žaptoriui, bet V. Ševiakovui ir kitiems į juos panašiems.

Bet nenurimau. Išgirdęs, jog steigiamas „Ekspress“ bankas, o vienu iš jo steigėju yra 
J. Žaptorius, Lietuvos banke pasidomėjau, už kokias lėšas jis įsigijo akcijas. Tik po kelių 
bandymų, nurodžius įstatymą, kuris suteikė teisę mums gauti informaciją, susipažinau su 
J. Žaptoriaus bankui pateikta pajamų deklaracija. Joje nurodyta, jog jis pinigus akcijoms 
įsigyti uždirbo firmoje „Akceptas“. Pajamų suma beveik sutapo su ta, kuri buvo nustatyta 
kaip nedeklaruota – nuslėpta patikrinimo metu. Lietuvos banko atstovei pareiškiau, jog 
Vilniaus mokesčių inspekcijai J. Žaptoriaus pateiktoje deklaracijoje nurodyta, jog jis pinigų 
beveik negavo. Kodėl nepasidomėta mokesčių inspekcijai pateikta deklaracija? Nesulaukiau 
atsakymo. Bet buvo ir taip aišku. 

Lietuvos bankas taip pasielgė ir su kitais „Ekspress“ banko steigėjais (P. Mončiaku, 
A. Golubevu, J. Basalyku, V. Grecko, M. Žukovskiu, I. Žukovskiu). Visi jie turėjo įsteigę 
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individualias įmones. Jas kontroliavo kiti mokesčių inspektoriai, bet tuo metu buvo kalbėta, 
kad jos neteikė deklaracijų arba jose nerodė apmokestinamų pajamų. 

Taigi rankose turėjau dvi J. Žaptoriaus deklaracijas. Jas pateikiau Vilniaus miesto 
prokuratūrai. Pamaniau, jog šį kartą nepavyks „nerasti nusikaltimo sudėties“. Netrukus 
perėjau dirbti į kitą darbą. Gerokai vėliau spaudoje rašyta, kad J. Žaptoriui buvo iškelta 
baudžiamoji byla tik už „Ekspress“ banke padarytus nusikaltimus. O už pajamų slėpimą ir 
mokesčių nemokėjimą taip ir liko užmarštyje.

Neatnešė J. Žaptoriui laimės pinigai.

Rubliai upeliais plaukė

B. černeckio individualią įmonę kuravo mano grupės narė Jekaterina Gorbunova. 
Įmonė buvo įregistruota prieš pusantrų metų, bet nė karto neteikė pajamų deklaracijos, 
nemokėjo mokesčių. Jos savininko nepavykdavo surasti. 1993 metų viduryje Jekaterina 
ėmėsi ieškoti šios įmonės sąskaitų bankuose. Taupomajame ir „Baltic“ bankuose atrado dvi 
sąskaitas, kurių įrašai tvirtino, jog įmonė gavo 443 milijonus talonų įplaukų. Suskaičiuota 
nemaža suma nesumokėtų mokesčių. Bet jų išieškoti į biudžetą tuoj pat nepavyko, nors 
dėjome nemažai pastangų. Pastebėję, jog neseniai gauti 300 mln. tal. iš čečėnijos išsko-
linti įvairioms uždarosioms akcinėms bendrovėms ir individualioms įmonėms, pasiūlėme 
inspekcijos vadovybei užblokuoti šias sąskaitas. Viršininkas M. Gofmanas pritarė šiam pa-
siūlymui ir pavedė tai atlikti UAB kontrolės skyriaus viršininkui V. Abazoriui. Deja, šis ne-
siskubino to padaryti. Vėliau, patikrinus keletą šių įmonių, nustatyta, kad išgryninti pinigai 
vėl buvo grąžinti B. černeckiui. Išbandėme ir dar vieną kelią nesumokėtiems mokesčiams 
išieškoti. Paprašėme Lietuvos generalinę prokuratūrą duoti sankciją išieškoti biudžetui pri-
klausančius mokesčius ir baudas iš J. černeckio įmonės skolininkų. Jie buvo skolingi 270 
mln. talonų. Generalinio prokuroro pavaduotojas A. Paulauskas atsakė neigiamai, moty-
vuodamas, jog „nėra teisinio pagrindo“. Šis Prokuratūros abejingumas mus visus sukrėtė, 
daug kam nusviro rankos...

J. černeckio operacijos su pinigais turėjo aiškius jų plovimo požymius. Surinktą 
medžiagą perdavėme Vilniaus miesto prokuratūrai, bet ši mums pareiškė nepasitenkinimą, 
atseit ne visą medžiagą jiems surinkome. Pamanėme, jog nepatenkinti todėl, kad užkrovėme 
papildomai darbo. 

Firma „Tosana“

Įdomi Tomo Cibulskio firmos „Tosana“ tikrinimo istorija. O ji prasidėjo taip. Proku-
ratūra paprašė Vilniaus mokesčių inspekcijos padėti paimti iš „Edkor“ firmos dokumentus, 
kadangi naktį ne savo noru dingo jos savininkas E. Korsakas. „Edkor“ firma buvo pasiskoli-
nusi 200 tūkst. dolerių iš „Litimpex“ banko, 5 mln. talonų iš „Vilniaus banko“ ir 800 tūkst. 
talonų iš „Nidos“ banko. Su mokesčių inspektoriumi Vaclovu Medišausku ir prokuroru 
nuėjome į firmą. Radome išsigandusį buhalterį, kuris atsisakė duoti dokumentus nedaly-
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vaujant „Tosanos“ individualios įmonės savininkui T. Cibulskiui. Netrukus pasirodė jis pats 
su dviem tvirto sudėjimo ir nemalonios išvaizdos sargybiniais. Situacija buvo nenuspėjama. 
Karingai reiškė pretenzijas prokurorui, bet, jam parodžius dokumentą ir telefonu iškvie-
tus pagalbininkus, T. Cibulskas nurimo ir pradėjo pasakoti apie jam padarytas dingusio 
verslininko skriaudas. Po to paaiškėjo, jog dingęs verslininkas buvo jo parankinis, norėjęs 
savarankiškai dirbti. Matyt, tarp jų įvyko nesutarimas. 

Bet tuo istorija nesibaigė. Man buvo smalsu patikrinti T. Cibulskio firmą „Tosana“, 
kuri nemokėjo jokių mokesčių, komercinių sandorių beveik nedarė, bet jos sąskaitoje ir 
kasoje pinigai vartaliojosi. Per dvejus metus „Tosana“ deklaravo pajamas tik iš vienos pre-
kybinės operacijos ir šiek tiek pajamų už meninės programos rodymą „Žirmūnų“ restorano 
naktiniame klube. T. Cibulskis skolinosi daug pinigų iš bankų ir firmų, juos grąžindavo 
grynais arba pervesdavo į užsienio bankus. 

Firmos buhalteriją tvarkė tas pats buhalteris. Aiškiai buvo matyti, kad kai kurie do-
kumentai sufalsifikuoti, apskaitoje parodytos negyvenimiškos situacijos. Tai iš dalies palen-
gvino tikrinimą. Kaip minėjau, firma atliko tik vieną komercinę operaciją – pardavė 1345 
tonas metalo lenkų firmai „Sima“ ir deklaravo 40 milijonų talonų pajamų. Šios pajamos 
įformintos lenkiškame blanke, kuriame nurodyta, jog „Simos“ firmos atstovas lietuvis su-
mokėjo „Tosanos“ firmai šią sumą pinigų už metalą, kurį ji išsivežė autotransportu. Nebuvo 
užsienio valiutos įvežimo į Lietuvą ir jos keitimo dokumentų, muitinės pažymėtų trans-
porto važtaraščių. Metalo įsigijimo išlaidoms patvirtinti „Tosana“ pateikė lėšų pavedimą 
Vilniaus firmai „Marek Slomian“ dokumentą. 

Išnarpliojus šį suktybių kamuolį, nustatyta, kad 24 vagonus juodųjų metalų „To-
sanos“ firma eksportavo į Vokietiją „Marek Slomian“ firmos vardu. Ji šį metalą atsivežė iš 
Rusijos ir kitą dieną išsiuntė į Vokietiją. Tai daryta, siekiant nuslėpti du trečdalius pajamų. 
Nuslėpimo faktams įrodyti teko atlikti nemažai priešpriešinių patikrinimų Lietuvos geležin-
kelyje, Metalų bazėje ir kitose firmose. Betikrinant atsiskleidė neteisėti Ūkio ministerijos, 
Lietuvos geležinkelio aukštų pareigūnų neteisėti veiksmai, kurie, reikia manyti, buvo atlikti 
ne už gražias akis.

T. Cibulskas greitai išvyko iš Lietuvos. Labai nustebau, kai jis po poros metų, man ką 
tik išėjus iš Finansų ministerijos, vieno šeštadienio rytą paskambino iš Šveicarijos ir pasakė, 
kad į Lietuvą negrįš gyventi, jog tikrinimą atlikau labai profesionaliai, net pagyrė. Be to, 
paklausė, ar tikrinau Vidaus reikalų ministerijai nurodžius. 

Įsiminė ir dar vienas T. Cibulskio veiklos epizodas. Jo firma finansavo Operos ir 
baleto teatro baletmeisterės Sedunovos baleto trupę. Sutartyje buvo numatyta, kad dalis 
užsienio gastrolėse uždirbtų trupės pajamų atiteks jo įmonei. Taip pat jis parėmė to meto 
kai kurias estrados žvaigždes. Suskaičiuotų nuslėptų mokesčių nespėjau išieškoti į biudžetą, 
kadangi perėjau dirbti į Vyriausybės aparatą. Buvo iškelta baudžiamoji byla vienam iš šios 
operacijos dalyvių – „Simos“ firmai atstovavusiam Sigitui Kalėdžinskui. 

Betikrindamas „Tosanos“ firmą, užtikau įtartinus T. Cibulskio ir V. Ševiakovo ryšius. 
Pastarasis atstovavo firmoms: F.T.E. Ltd Lietuvos filialui ir „De-Kom“. Panorau pasidomėti 
ir šių įmonių veikla. 
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Šešėlinis verslas Vilniaus centre

Šios firmos, kurios savininkas buvo Viačeslavas Ševiakovas, pėdsakus pastebėjau ti-
krindamas antrą jo vadovaujamą firmą – F.T.E. Ltd Lietuvos filialą, įsikūrusį šalia Katedros, 
Odminių gatvėje. O kelią į filialą parodė „Tosanos“ firmos įrašas apskaitoje apie tai, kad ji 
gavo 25 mln. litų iš jo kaip paskolą. Nepatikėjau šia versija. Filialas apskaitoje nurodė, jog 
šią sumą sumokėjo „Tosanai“ už metalą. 

Nagrinėdamas filialo dokumentus, užtikau mokesčių ir kitų įstatymų pažeidimų. 
Filiale dirbo 4 darbuotojai, bet iš darbo užmokesčio nebuvo išskaitomas pajamų mokestis. 
Kažkokiu būdu filialas iš Vilniaus valstybinės dujų įmonės avansu buvo gavęs 76 mln. talo-
nų dujoms nupirkti, bet jų nenupirko, o pinigus įdėjo į „Hermio“ banką, kurio akcininku 
buvo V. Ševiakovas. Taip valstybinė įmonė padovanojo jam 15 mln. talonų palūkanų ir ne 
tik jų, nes neatgavo ir visų paskolintų pinigų. Nė karto nebuvo teikta mokesčių deklaracija 
nei mokėti mokesčiai, nors buhalteriu dirbo buvęs mokesčių inspektorius. Paaiškėjo, jog 
filialo savininkai buvo du Lietuvos piliečiai, Anglijoje įregistravę tokiu pavadinimu firmą, o 
po to – filialą Lietuvoje. Firma Anglijoje buvo likviduota, o filialas vis veikė. Vadinasi, veikė 
neteisėtai. Ūkio ministerija jo neuždarė po to, kai pranešiau apie šį atvejį. 

Bet tai buvo tik preliudija. Neprisimenu, kaip užčiuopiau dar dviejų V. Ševiakovo 
firmų siūlo galus. O jos buvo giliai paslėptos, veikė vienu vardu. 

1991 metų vasario mėnesį buvo likviduota valstybinė įmonė „Koordinacija“ ir jos 
„De-kom“ filialas, kuriam vadovavo V. Ševiakovas. Tačiau filialo sąskaita „Litimpex“ banko 
Sodų filiale nebuvo uždaryta. Į šią sąskaitą 1991 metais pateko 28 mln. litų pajamų. Rug-
sėjo viduryje V. Ševiakovas įregistruoja Naujojoje Vilnioje individualią įmonę „De-kom“ 
vardu ir antrą sąskaitą Žemės ūkio banke. Į šią sąskaitą dar jam įplaukė 30 mln. talonų 
pajamų. Nustatyta, kad vieną sąskaitą jo firma turėjo Maskvoje. Šios pajamos nedeklaruotos 
ir nemokėti mokesčiai, kurių suskaičiuota 430 tūkst. litų. Patikrinimo aktas perduotas Vil-
niaus miesto prokuratūrai, bet ji, kaip ir anksčiau, nerodė noro kelti baudžiamosios bylos. 

Liko neįmintų klausimų

Vilniaus mokesčių inspekcijos personalinių įmonių skyriaus viršininkas Alfredas 
Dagys priimdavo netikėtus sprendimus – keisdavo inspektorius įmonėms kuruoti. Puikiai 
supratau šį jų teisingą veiksmą – neleisti inspektoriams per daug susibičiuliauti su įmonių 
savininkais. Tuo metu inspektoriai aptarnaudavo daugiau kaip po šimtą individualių įmo-
nių, iš jų priimdavo ir tikrindavo deklaracijas, audituodavo įmones. Taigi sąlygos susidrau-
gauti ir kartu apgaudinėti valstybę buvo palankios. Prisimenu, mano vadovaujamai grupei 
buvo perduotos kuruoti P ir dar, atrodo, 4 raidėmis prasidedančios individualios įmonės, 
o mes savąsias perdavėme kitų grupių inspektoriams. Nors buvo nustatytas pasikeitimo 
terminas, bet V. Petriko komercinės firmos bylos ilgai negavau. O tai jau kėlė įtarimą ir 
žadino smalsumą. Kodėl? Pagaliau byla gauta. V. Petriko firma buvo neseniai patikrinta ir 
parengta likviduoti, nors veikė šiek tiek daugiau kaip metus. Paprašiau M. Gofmano leisti 
pertikrinti šią įmonę. Tikrinant išaiškėjo neįtikėtini faktai. Per V. Petriko įmonę „Luokės“ 
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ir kitos firmos „išplovė“ beveik 38 mln. rublių. Tuojau pat šie pinigai grynais buvo išimti iš 
banko ir išmokėti G. Kudarauskui bei kitiems asmenims. Mano kolega nepastebėjo šio nei 
kitų dalykų. Jis suskaičiavo, kad firma biudžetui yra net permokėjusi mokesčių. Tapo aišku, 
kodėl buvo vilkinamas bylos perdavimas.

Liko ir neįmintų klausimų. Pamenu, bendradarbė Laima Deveikienė patikrino 
O.  Karpenkos individualiąją įmonę „Jolita“, įsikūrusią Naujojoje Vilnioje. Nustatė šiek 
tiek nesumokėtų mokesčių. Šios įmonės veikla sudomino kitu aspektu – jos avansu gautais 
4,4 mln. rublių iš Maskvos firmos „VMB –Trans“ lengviesiems automobiliams nupirkti. 
Bet pinigai buvo išleisti butams įsigyti, 24 žmonių algoms mokėti, o dalis jų pervesta Lie-
tuvos firmoms „Patrim“ ir „Ada“. Gerokai vėliau spaudoje perskaičiau, jog „Ados“ firmos 
steigėjai – buvę Kauno miesto kompartijos komiteto darbuotojai. Ar „Jolita“ neišlaikė Lie-
tuvos TSKP padalinio? Taip ir liko neįminta šį mįslė, nors manęs, mokesčių inspektoriaus, 
ji neturėjo dominti. 

Buvo ir tokių dalykų

Mokesčių inspekcijoje laikytasi nuostatos, jog įmones reikia patikrinti ne rečiau kaip 
kas 2–3 metai. Kiekvienas personalinių įmonių kontrolės skyriaus inspektorius turėdavo 
patikrinti po 30–40 įmonių per metus. Siekdami įvykdyti šią nuostatą, tikrindavome daug 
mažų individualių įmonių. Joms patikrinti sugaišdavome mažiau laiko, bet naudos – be-
veik jokios. Prisimenu, tikrinau įmonę, kurios savininkė iš baltų siūlų mezgė servetėles ir 
parduodavo turguje. Kitos įmonės savininkė žiedė molinius švilpukus ir parduodavo Pilies 
gatvėje. Jos turėjo tvarkyti apskaitą, teikti kas mėnesį deklaracijas. Buvo gėda jas tikrinti. O 
tokių įmonėlių buvo daug.

Santykiai su inspekcijos viršininku M. Gofmanu ir skyriaus vadovais – A. Dagiu ir 
V. Latviene – buvo geri. Jie visada geranoriškai padėdavo, patardavo ir pamokydavo, skatino 
dirbti. Tačiau buvo ir kitokių vadovų. Prisimenu, bendradarbė Aušra Jurevičiūtė priešprie-
šinio patikrinimo būdu nustatė, jog Eigirdo individuali įmonė, pardavusi „Kamaz“ auto-
mobilį už 2,3 mln. rublių, deklaravo, jog gavo už jį 850 tūkst. litų. Inspektorė suskaičiavo 
nemažą nesumokėtų mokesčių sumą ir paskyrė baudą. Inspekcijos viršininko pavaduotojas 
G. Radavičius atvirai reikalavo palikti firmą ramybėje. Aušra jo patarimo nepaklausė. „Vil-
niaus bankas“ neginčo tvarka nurašė nuo Eigirdo sąskaitos nesumokėtą pajamų mokestį ir 
baudą. Bet nustebome, kai inspekcija gavo Finansų ministerijos nurodymą grąžinti išieškotą 
į biudžetą sumą, atseit į įmonės sąskaitą pateko ne jai skirti pinigai (?).

Savo ambicijomis išsiskyrė uždarųjų akcinių bendrovių kontrolės skyriaus viršininkas 
V. Abazorius. Jis nemėgo, kai kitų skyrių inspektoriai, iš anksto jam nepranešę, atlikdavo 
priešpriešinius patikrinimus jo skyriaus kuruojamose bendrovėse. Iš karto supratome šio 
reikalavimo priežastį – mat gali paaiškėti jo paties nedori darbai (nepastebėti nuslėpti mo-
kesčiai), iš anksto nežinos apie būsimą tikrinimą jo globotiniai. Bet tokių asmenų inspek-
cijoje daugiau nebuvo.
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„Kas turi daugiau jėgos ir ištvermės?“

Bedirbdamas Vilniaus mokesčių inspekcijoje daug sužinojau ir išmokau. čia įgavau 
tvirtus profesinius pamatus, kurie pravertė tolimesniame darbe. Bedirbdamas pastebėjau 
nemažai mokesčių mokėti trukdančių priežasčių, inspektorių problemų, kurias nurodžiau 
1993 metų rugpjūčio 31 dienos „Lietuvos ryte“, interviu žurnalistei Bronei Vainauskienei 
„Mokesčių mokėtojų ir mokesčių inspektorių dvikova: kas turi daugiau jėgos ir ištvermės?„ 
Jis toks:

„Gerbiamasis inspektoriau, gal primintumėte „Lietuvos ryto“ skaitytojams, kokius mokes-
čius moka Lietuvos gyventojai ir įmonės bei firmos.

Pagrindiniai mokesčiai Lietuvoje yra trys. Akcizo mokestis, kuris Vilniaus mieste 
(o jame surenkama beveik pusė visų mokesčių šalyje) sudaro 39 proc. visų mokesčių. Jį 
sumoka gyventojai bei įstaigos, įsigydamos prekes. Lietuvoje pagamintų prekių (tiesa, ne 
visų) akcizas sudaro 15,25 proc. kainos, o importuotų prekių – šiek tiek mažiau. Taigi vers-
lininkų pasakymai, kad jie moka šį mokestį, švelniai tariant, netiesa. Jie atlieka jo surinkimo 
ir įmokėjimo į biudžetą funkciją. Antrasis pagal dydį yra pelno mokestis, o personalinėms 
įmonėms – pajamų mokestis. Iš esmės tai – pelno mokestis. Toliau jį taip ir vadinsime. Jis 
sudaro 37 proc. visų mokesčių. Mūsų valstybinės įmonės, valstybinės akcinės bendrovės ir 
uždarosios akcines bendrovės turi mokėti 29 proc. pelno mokestį, o individualios įmonės – 
24 procentų. Įmonė, kuriose dirba iki 100 darbuotojų, gali naudotis mokesčių lengvatomis, 
numatytomis mažosios įmones įstatyme.

Jeigu mažoji personalinė įmonė yra gamybinė, ji dvejus metus moka tik 7,2 proc. 
pelno mokestį. Mažosios komercinės įmonės moka 12 proc. pelno mokestį. Mažosios akci-
nės bendrovės moka atitinkamai 8,7 ir 14,5 procento.

Dauguma personalinių įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių turi mažosios įmonės 
statusą, naudojasi šiomis bei kitomis mokesčių lengvatomis. Lengvatų neturi tos, kurios 
prekiauja cigaretėmis, alkoholiu, automobiliais, verčiasi kita Vyriausybės neskatinta veikla.

Trečiasis pagal dydį mokestis, kuris sudaro penktadalį visų mokesčių, yra gyventojų 
pajamų mokestis, išskaitomas iš darbo užmokesčio.

Jūs suminėjote pagrindinius mokesčius. Galbūt galėtumėte pasakyti, kokia apytikriai jų 
dalis surenkama, o kokia nuslepiama?

Tai sudėtingas klausimas. Kai kurie Seimo nariai, mokslininkai yra viešai pasakę, jog 
nesurenkama apie 70 proc. mokesčių. Aš netikiu tuo. Remdamasis Vilniaus miesto mokes-
čių inspekcijos patirtimi, daryčiau tokią išvadą: valstybinės ir valstybinės akcinės įmonės 
mokesčius moka gana sąžiningai. Iš jų gaunama 68 proc. biudžeto pajamų, tuo tarpu iš 
personalinių įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių tik 12 proc. pajamų. Jeigu privačios 
struktūros vidutiniškai nesumoka 70 proc. mokesčių, tai biudžetas netenka apie 28 proc. 
pajamų. Dar kažkiek mokesčių nesurenkama iš piliečių, ypač iš neįsiregistravusių komer-
santų. Kadangi valstybinis sektorius dar kol kas dominuoja, todėl galima daryti prielaidą, 
kad apie 70 proc. potencialių mokesčių vis dėlto surenkama.
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Jūs, be abejo, žinote daug gudrybių, kaip slepiami mokesčiai. Galbūt pradėkime nuo tų 
piliečių, kurie mokesčių apskritai nemoka, tačiau naudojasi nemokamu gydymu, vaikus leidžia 
į valstybines mokyklas ir t. t.

Neabejotinai tokiai piliečių kategorijai priskiriami komersantai, kurie savo prekes 
parduoda turguose. Jie nėra įregistravę savo verslo, todėl nemoka nei pelno, nei gyventojų 
pajamų mokesčio.

Išeitų, kad turgaus prekyba formuoja naujosios šešėlinės ekonomikos pamatus. Kokia, jūsų 
nuomone, veikla dar yra slepiama nuo mokesčių inspektorių?

Tęsiant kalbą apie prekybą, galima daryti prielaidą, kad netgi dauguma parduotuvių 
gali sėkmingai įsijungti į šešėlinę ekonomiką. Mūsų įstatymai kol kas griežtai nereikalauja, 
kad visos parduotuvės turėtų kasos aparatus. Tai reiškia, kad nėra griežtos pajamų kontrolės 
ir galima beveik be baimės prekiauti dokumentuose nefiksuotomis prekėmis.

Kaip jums atrodo, kas daugiausia nuslepia mokesčių? Sunku patikėti, kad šešėlinės eko-
nomikos lyderiai būtų turgūs ir parduotuvės.

Vilniaus miesto mokesčių inspekcijos patirtis rodo, kad daugiausia mokesčių nusle-
pia personalinės įmonės ir uždarosios akcinės bendrovės. Pačias geriausias sąlygas apgau-
dinėti valstybę vis dėlto turi personalinės įmonės. Pagal Finansų ministerijos nurodymą 
jos gali vesti supaprastintą buhalteriją. Leidžiama plačiai vykdyti atsiskaitymus grynaisiais 
pinigais. Personalinės įmonės mokesčių inspekcijai neprivalo pateikti savo balanso, o tik pa-
jamų deklaraciją, kurioje daug kas neužfiksuojama. Daug mažų įmonių verčiasi komercija, 
jų prekių apyvarta (nors ten dirba dažniausiai iki 10 žmonių), kartais skaičiuojama šimtais 
milijonų, būna didesnė net už valstybinių pramonės įmonių. Nepaisant to, kad jos nau-
dojasi mokesčių lengvatomis, dažnai jos nuslepia tą dalį pelno, kurią gauna iš komercijos 
grynaisiais pinigais.

Kas jums duoda pagrindo galvoti, kad taip yra?
Patirtis. Atlikdami mokesčių patikrinimus, nustatome buhalterinėje apskaitoje ne-

užfiksuotų prekių pardavimo faktų. Būna atvejų, kai personalinės įmonės tik vieną trečdalį 
operacijų atlieka per bankus ir jas nurodo apskaitoje, o du trečdalius apyvartinių lėšų nau-
doja atsiskaitymams grynaisiais pinigais. Pavyzdžiui, neseniai mes patikrinome vieno per-
sonalinės įmonės savininko deklaraciją, kurią jis užpildė komerciniam „Ekspress“ bankui, 
pirkdamas to banko akcijas. Joje jis nurodė iš savo personalinės įmonės gavęs 3 mln. talonų 
pelno. Tuo tarpu, pateikdamas pajamų deklaracijas mokesčių inspekcijai, jis nurodė, jog iš 
savo personalinės įmonės gavęs ne pelną, o 88 tūkstančius talonų nuostolio. O akcijų jis 
įsigijo už 7,5 karto didesnę sumą, negu deklaravo bankui pajamų. Mes nustatėme, iš kur jo 
įmonė gavo pajamų, ir priskaičiavome didelę baudą. Tik sunku ją išieškoti į biudžetą. Tai 
kita tema pokalbiui.

Kaip mokesčių inspektoriai susigaudo, kur ieškoti tų įmonių ir piliečių, kurie slepia mo-
kesčius?

Tai mūsų paslaptis.
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Ar mokesčių inspektoriai turi „savo teritorijas“ ir kokio jos dydžio?
Kiekvienas mokesčių inspektorius turi jam paskirtą kiekį įmonių (Vilniuje kiekvie-

nam tenka apytikriai po 200 personalinių įmonių, kiek mažiau – akcinių bendrovių). Ins-
pektorius turi kontroliuoti, kad jos pristatytų pajamų deklaracijas, balansus ir kitas ataskai-
tas, patikrinti jas. Kontroliuoti mokesčių mokėjimą, konsultuoti, o svarbiausia – tikrinti, ar 
teisingai apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčiai.

O ką darote su tais, kurie nerodo jokių gyvybės ženklų?
Rašome laiškus, raginame ateiti, atnešti dokumentus, baudžiame administracinėmis 

baudomis.

Ir kiek yra tokių „mirusių sielų“?
Apie 20 procentų. Dalis įmonių tik įsiregistravusios, bet neveikia, o dalis, žinoma, 

slepia savo veiklą ir pelną. Dažnai piliečiai nežino, kad, įregistravę įmonę, jie privalo kas 
ketvirtį pildyti pajamų deklaraciją, nors įmonė ir neveikia. Deklaracijoje būtina pažymėti, 
kad įmonė negavo pajamų. Už deklaracijos nepateikimą baudžiame administracine bauda 
iki 40 litų.

Ar galite visus sužiūrėti, patikrinti?
Ne. Reikia daugiau inspektorių. Valstybė iš tiesų nepralaimėtų. Dabar mokesčių ins-

pektoriai suranda tiek nuslėptų mokesčių, iš kurių tik 8 proc. tereikia inspektoriams išlaiky-
ti, o kiti 92 proc. patenka į valstybės biudžetą. Vilniaus miesto inspektoriai šiais metais jau 
išieškojo į biudžetą 5 mln. litų. 

O ką mokesčių inspektorius gali padaryti su tais mokesčių mokėtojais, kurie savo veiklos 
pėdsako dokumentuose nepalieka, t. y. nefiksuoja dalies finansinių operacijų? 

Vilniaus mokesčių inspekcijoje neseniai sukurta operatyvinio reagavimo grupė, kuri 
neužsiiminės mokesčių inspektoriui įprastu darbu, o organizuos netikėtus patikrinimus, 
kurių metu galima užtikti operacijas grynaisiais pinigais, neįregistruotas parduotuves, fir-
mas. Tai bus savotiškas mokesčių policijos prototipas.

Manau, kad turėsime įdomesnių žinių iš mokesčių policijos, o kol ji dar tik kuriasi, pa-
sakykite, koks mokestis labiausiai falsifikuojamas.

Manau, kad visi paminėti pagrindiniai mokesčiai.
Biudžetinių įmonių ir valstybinių akcinių įmonių darbuotojai sąžiningiausiai moka 

gyventojų pajamų mokestį, nors ir ten visko pasitaiko. Paprastai įmonių buhalterijos nė 
neklausdamos išskaičiuoja iš darbuotojų atlyginimo pajamų mokestį. Tačiau daug privačių 
įmonių parodo ne visą atlyginimą apskaitoje. Kiek man teko tikrinti, darbuotojų atlygini-
mai buhalteriniuose dokumentuose nurodomi labai nedideli. Sunku patikėti, kad už tokį 
atlyginimą žmogus dirbtų privačioje įmonėje. Matyt, dalis atlyginimo dokumentuose neat-
sispindi, kad būtų mažiau išskaityta pajamų mokesčio. Be to, nuo priskaičiuoto atlyginimo 
įmonė turi mokėti 30 proc. dydžio įmoką į socialinio draudimo fondą („Sodrai“). Slėpti ti-
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krąjį atlyginimą yra suinteresuotos abi pusės: ir pats darbuotojas (kad būtų mažesnis pajamų 
mokestis), ir darbdavys (kad mažiau būtų iš jo pajamų išskaičiuota į socialinio draudimo 
fondą).

Kol kas žmonės, žinoma, patenkinti tokia padėtimi, tačiau nesusimąsto, kad kerta 
šaką, ant kurios sėdi. Socialinio draudimo įmoka nėra mokestis tiesiogine šio žodžio pra-
sme. Tai yra išlaidos samdomajam darbui. Socialinio draudimo fonde yra kaupiami pinigai 
pensijai ir kitoms socialinėms išmokoms. Tai dalis atlyginimo, atidedamo „juodai dienai“.

Daug žmonių, kurie dirba privačiose įmonėse už oficialiai nefiksuojamą atlyginimą, 
nesupranta, kad, sutikdami gauti dalį atlyginimo nelegaliai, jie tuo pačiu atsisako dalies 
pensijos, nes darbdavys įneša mažesnę dalį į jo pensijos ir kitų socialinių garantijų fondą. 
Ko gero, greitai žmonės tą supras.

Kadangi visame pasaulyje yra visaip tobulinami būdai, kaip nuslėpti mokesčius, ma-
nykime, kad Lietuva nebus išimtis. Tačiau valstybė ir mokesčių institucijos taip pat tobulina 
būdus, kaip suprasti ir užkamšyti plyšius, pro kuriuos išbyra valstybės biudžeto pinigai. Kaip, 
jūsų nuomone, reikia tobulinti mokesčių sistemą?

Pirmiausia reikia užkamšyti landas pažeidėjams įstatymuose. Antra, sureglamentuoti 
apskaitą. Trečia, reikia daugiau ir aukštesnės kvalifikacijos mokesčių inspektorių. Ketvirta, 
optimizuoti ekonomines sankcijas už mokesčių slėpimą.

Dažnai keičiasi įstatymai. O pastaruoju metu padaryti Fizinių asmenų pajamų mo-
kesčio laikinojo įstatymo ir Baudžiamojo kodekso pakeitimai sudarė papildomas landas. 
Tai atskira kalba ir ne tik apie įstatymų netobulumus, bet taip pat apie teismų akivaizdų 
palankumą tiems, kurie visaip bando išsisukti nuo mokesčių inspektorių jiems nustatytų 
baudų ir sankcijų.

Pagal dabar galiojančius įstatymus mažoms įmonėms leista naudotis suprastinta bu-
halterine apskaita. Ką tai reiškia, nėra paaiškinta jokiame įstatyme arba norminiame akte.

Kita problema – per mažos baudos už nuslėptą pelną. Buvusios ekonominės sankcijos 
už mokesčių slėpimą iš tiesų buvo per didelės. Jeigu inspektorius nustatydavo, kad nuslėpta 
pavyzdžiui, 100 litų pelno, tai išieškodavo į biudžetą 300 litų. Tačiau dabar nukrypta į kitą 
kraštutinumą: į biudžetą iš valstybinių įmonių išskaičiuojama 87 litai iš 100 litų nuslėpto 
pelno ir 36 litai iš 100 litų – iš personalinių įmonių (jos beveik visos turi mažosios įmonės 
statusą ir naudojasi mokesčių lengvatomis). O juk inspektoriai, tikrindami mokesčius, šiuo 
metu, manau, suranda ne daugiau kaip trečdalį nuslėpto pelno. Faktiškai sankcijos lygios 
oficialiai nustatytiems mokesčiams.

Manau, kad sąžiningiausia būtų išieškoti visą išaiškintą nuslėptą pelną.

Atrodo, kad jūs labai nemylite mokesčių mokėtojų...
Mokesčių inspektoriaus pareiga siekti, kad būtų laikomasi mokesčių įstatymų, ginti 

valstybės interesus. Kadangi dar visai neseniai valstybės iždas buvo Maskvoje, įstatymai – 
taip pat ne mūsų, žmonės dar nesupranta, kad iš valstybės negaus nė cento daugiau, negu 
įdės į valstybės kišenę. Reikia pamažu visiems pratintis prie tos minties.
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O kol pratinamės vyksta varžybos, kas išradingiau apgaus valstybę. Gal paminėtumėte, 
kokie yra išradingiausi būdai, neskaitant operacijų grynaisiais pinigais?

Paminėsiu bankų išdaigas: jie atidaro sąskaitas nepasiteiravę, ar ta pati įmonė neturi 
sąskaitų kituose bankuose. Pavyzdžiui, neseniai užtikau, kad personalinė įmonė turi net 
tris valiutines sąskaitas, dvi atsiskaitomąsias sąskaitas. čia pat, Vilniuje, tik skirtinguose 
bankuose.

Antra bankų nuodėmė – jie vykdo apmokėjimus iš paskolinių sąskaitų.
Jeigu bankas suteikia kreditą kokiai nors įmonei, jis turėtų pervesti tą sumą į kliento 

atsiskaitomąją sąskaitą. Dabar yra taip, kad paskolinė sąskaita yra naudojama kaip atsiskai-
tomoji. Kai klientas sugrąžina bankui kreditą, ta sąskaita uždaroma ir dingsta kaip meteoras.

Iš tokios sąskaitos galima vykdyti didžiulę šešėlinę komerciją, gauti pajamų, kurių 
beveik neįmanoma aptikti ir apmokestinti.

Jeigu įmonės turi tik vieną atsiskaitomąją sąskaitą ir visus mokėjimus atlieka tik iš 
jos, mokesčių inspektoriui yra daug lengviau kontroliuoti tikrąją padėtį.

Tikrindamas vieną įmonę, suradau net 7 paskolines sąskaitas, o įmonės buhalterinėje 
apskaitoje visai neužfiksuota, kad buvo paimti kreditai.

Dar viena bankų nuodėmė – apmokėjimas už kitus.

Ką tai galėtų reikšti?
Tarkime, jums reikia įsigyti kokių nors žaliavų gamybai. Jūs susitariate su jų pardavė-

ju, kad apmoku aš. Jūsų apskaitoje nėra medžiagų pirkimo fakto, jūs nebepajamuojate jų, 
gaminate produkciją ir ją parduodate. Gautas pelnas taip pat niekur nefiksuojamas. Tiesa, 
reikia atsiskaityti su tuo, kas užmokėjo už žaliavas. Įprastas būdas – suteikti ilgalaikę bepro-
centę paskolą. O nuo paskolos, kaip žinote, mokesčių mokėti nereikia.

Ar apmokėjimas už kitus yra plačiai paplitęs?
Kiek man tenka susidurti – gana plačiai. Tikrindamas įmones, dažnai pastebiu, todėl 

manau, kad įmonės, kurios išduoda arba gauna beprocentes paskolas, verčiasi šešėline vei-
kla, slepia pinigus, mokesčius. Juk pati logika sako, kad skolinti keleriems metams pinigus, 
neimant palūkanų, yra absurdas. Bet mokesčių inspektoriui prielaidų neužtenka, o įrodymų 
tokiais atvejais surasti sunku. Nežinau, ar įmanoma uždrausti apmokėjimus už kitus. Gal-
būt užtektų to, kad bankai informuotų finansų inspekcijas apie tokias operacijas.

Manau, kad reikalauti to iš bankų negalima: jie prarastų klientų pasitikėjimą. 
Turbūt jūsų tiesa. Matyt, tą situaciją reikėtų sureguliuoti įstatymais.
Ir dar. Daug pajamų nuslepiama užsienio bankų sąskaitose. Patikrinti šias sąskaitas 

neturime juridinės teisės. Kažkodėl delsiama sudaryti tarpvalstybines sutartis, ypač su buvu-
siomis Sovietų Sąjungos respublikomis, dėl bendradarbiavimo ir pagalbos mokesčių srityje.

Kaip matote, mokesčių mokėtojų ir mokesčių inspektorių dvikovoje daugiau jėgos 
yra pirmųjų pusėje.
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Kaip jūs manote, ar visi piliečiai turėtų deklaruoti savo pajamas? O gal deklaracijos – 
apskritai tuščias laiko gaišinimas?

Manau, kad kiekvieno gaišinti neverta. Kam reikia, kad pensininkas ar valstybės 
tarnautojas, neturintis kito pragyvenimo šaltinio, būtu priverstas pildyti deklaracijas. Kas 
kita – žmonės, kurie dalyvauja privačiame biznyje arba turi ne vieną pajamų šaltinį. Jie 
privalėtų deklaruoti savo pajamas. Manau, kad, perkant didelį kiekį akcijų ar didelį pirkinį, 
taip pat turėtų būti reikalaujama pajamų deklaracijos. Dabar tik Lietuvos bankas reikalauja, 
kad komercinių bankų akcijas perkantys piliečiai nurodytų, kaip jie sukaupė tą sumą pini-
gų, už kurią perka akcijas. Tik reikėtų įstatymu įteisinti, kad deklaracijos būtu patikrintos 
mokesčių inspekcijoje. Šitoks pajamų deklaravimas padėtų atskleisti neapmokestintą pelną, 
nesumokėtus mokesčius. Tai ne pasikėsinimas į nuosavybę, kuo prisidengdami kovoja prieš 
pajamų deklaravimą ponas G. Konopliovas ir Nuosavybės saugos kongresas, o įtarumo iš-
sklaidymas, paprasčiausio teisingumo atstatymas.

O ar mokesčių inspekcijos gali surasti „nešvarius“ pinigus?
Ne, mes ieškome tik nuslėpto pelno, o nešvarių pinigų turėtų ieškoti kitos institu-

cijos. O kaip atskirti nešvarius pinigus, kokiais kriterijais vadovautis? Pajamas, gautas iš 
uždraustos ar neįregistruotos veiklos, mes išieškome.“

Pasiūlymai premjerui Bronislovui Lubiui

Dirbdamas mokesčių inspektoriumi, pastebėjau daug mokesčių įstatymų trūkumų, 
kurie trukdė kontroliuoti jų vykdymą, vystyti verslą, ypač smulkųjį. Stambiajam verslui ir 
šešėlinei ekonomikai buvo padaryta nemažai landų mokesčiams išvengti. Mokesčių inspek-
cijos vadovybė darbą matavo patikrinimų skaičiumi, bet ne jų efektyvumu, dėmesį skyrė 
ne stambioms aferoms atskleisti. Pažinodamas premjerą B. Lubį nuo to laiko, kai jis dirbo 
„Azoto“ gamyklos direktoriumi, ir norėdamas jam pagelbėti, pateikiau pasiūlymus mokes-
čių klausimais. Juose rašiau:

„1. Vilniuje per 10000 gyventojų užsiima neįregistruota veikla. Perka prekes užsie-
nyje, veža į Lietuvą, pateikia parduotuvėms jas parduoti arba patys parduoda turguose. 
Parduotuvės jiems išmoka 23–25 mln. talonų per metus. Pagal parduotuvių pateiktas žinias 
mokesčių inspekcija kviečia stambiausius komersantus (daug jų neatvyksta), surašo aktą ir 
reikalauja sumokėti nustatytą mokestį, o jiems nemokant, perduoda teismui, kad pastarieji 
priteistų ir išieškotų mokesčius. Biudžetas praktiškai beveik negauna pinigų, nors valdžios 
institucijos daug sugaišta laiko. Pasiūliau pavesti parduotuvėms išskaityti tam tikrą dalį iš 
išmokamų komersantams pajamų už jų parduotas prekes ir pervesti į biudžetą. 

2. Yra daug individualių įmonių, kurios teikia gyventojams mažas paslaugas (taksi, 
kirpyklos, videonuoma, automobilių remontas ir t. t.), kurios įplaukas gauna grynais pini-
gais, kurių neįmanoma sukontroliuoti. Tokios įmonės beveik nemoka pajamų mokesčio. 
Pasiūlyta išduoti patentus.

3. Pagal įstatymą įmonė, nuslėpusi apmokestinamas pajamas ar pelną ir padariusi 
biudžetui 24 ar 29 procentų nuslėptų pajamų dydžio žalą, turi sumokėti į biudžetą visą 
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nuslėptų pajamų (pelno) sumą bei dvigubo dydžio baudą. Tai yra, iš įmonės ne ginčo tvarka 
išieškoma 13–25 kartus didesnė suma, negu padaryta žala biudžetui. Jeigu pilietis vykdo 
neįregistruotą veiklą, tai iš jo per teismą išieškomos gautos pajamos. Vadinasi, neįregistravęs 
veiklos pilietis baudžiamas tris kartus mažiau, negu tas, kuris įregistravęs veiklą, bet nuslėpęs 
dalį pajamų. Pasiūlyta pašalinti šį absurdą.

4. Įmonėms neretai suskaičiuojamos didelės nesumokėtų mokesčių sumos, kurios 
gerokai viršija įstatinį kapitalą, turtą ir lėšas. Įstatymu nustatyta, kad pagal aktus suskaičiuo-
ti mokesčiai turi būti sumokėti per 5 dienas. Tačiau dažnai taip nėra praktikoje. Tuomet 
uždaromos sąskaitos, sutrikdoma įmonių veikla. Pasiūlyta leisti įmonėms sumokėti papildo-
mus mokesčius ir skirtas baudas per 1–1,5 metų. Taip pat leisti mokesčių inspekcijai spręsti 
apie baudos dydį bei atleisti nuo jos sumokėjimo.

5. Tikrinant įmonių veiklą pastebėta tendencija kuo daugiau tarpusavyje atsiskaityti 
grynais pinigais, taip pat apmokėti kitų subjektų sąskaitas. Šiais veiksmais siekiama nuslėpti 
pajamas ir mokesčius, vykdyti šešėlinę ekonomiką. Pasiūlyta apriboti tokius atsiskaitymus.

Taip pat pasiūlyta sureglamentuoti mažosios įmonės statuso suteikimą, mokesčių 
inspektorių skatinimą ir t. t. „

Tačiau jokio atgarsio nesulaukiau. Šias mintis vėliau įgyvendino kitos vyriausybės. 

Premjero Adolfo Šleževičiaus prašymas

Premjero poste B. Lubį pakeitęs Adolfas Šleževičius paprašė išanalizuoti Respubliki-
nės mokesčių inspekcijos darbą ir pateikti pasiūlymus. Morališkai buvo sunki užduotis, nes, 
būdamas pavaldiniu, turėjau nagrinėti Finansų ministerijos padalinio, o kartu ir finansų 
ministro Eduardo Vilkelio darbą organizuojant mokesčių surinkimą. Iš karto žinojau kai 
ką rekomenduoti, bet tai buvo per maža. Padedant ministerijos darbuotojams, surinkau 
informaciją išvadoms padaryti, kuriomis papildžiau ankstesnius pasiūlymus ir pateikiau 
Premjerui. Apie jų likimą sužinojau 1995 metų pavasarį atėjęs dirbti Valstybinės mokesčių 
inspekcijos viršininku, juos radau stalo, už kurio atsisėdau, žemiausiame stalčiuje.

Netrukus buvau pakviestas dirbti Vyriausybės patarėju finansų ir iždo klausimais.
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Vyriausybės patarėjas finansų ir iždo klausimais

Išdirbęs po porą metų Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės departamente ir 
Vilniaus miesto valstybinėje mokesčių inspekcijoje, vėl sugrįžau prie aukščiausiosios val-
džios. 1994 metų birželio 10 dieną paskirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patarėju 
finansų ir iždo klausimais. 

Dar dirbant Vilniaus miesto mokesčių inspekcijoje, premjeras Adolfas Šleževičius 
paprašė išanalizuoti mokesčių administravimo valdymą Finansų ministerijoje. Prisimenu, 
buvo nepatogu, dirbant vyriausiuoju inspektoriumi ir esant pavaldiniu, nagrinėti Finansų 
ministro Eduardo Vilkelio ir mokesčių inspekcijos darbą. Įvykdžiau šį įpareigojimą ir pa-
teikiau nemažai pasiūlymų, kurie iš dalies buvo susiformavę dirbant inspektoriumi. Ir vėl 
sugrįžau į Vyriausybės pastatą, tačiau jau į kitą ir tarnauti kitai, nepriklausomybę atgavusios 
valstybės Vyriausybei. 

Matyt, buvau pakviestas dirbti Vyriausybės patarėju ne iš gero gyvenimo. Tai supra-
tau netrukus. Kas dieną Premjerą lankydavo pinigų prašytojai. Ypač įkyriai, tiesiog nedorai 
atakavo aukštųjų mokyklų rektoriai. O pinigų Vyriausybė neturėjo, net negalėjo jų duoti 
tiek, kiek buvo numatyta biudžete. Pajamų gauta mažiau, negu suplanuota. Nebuvo kitų 
pajamų šaltinių, išskyrus mokesčius. Valstybės turtas tuomet parduotas ne už pinigus, o už 
investicinius čekius. 

Taigi 1994 metais finansinė situacija buvo prasta. Reikėjo taisyti padėtį. Finansų 
ministerijos vadovybė buvo pasimetusi, nežinojo, kaip surinkti daugiau mokesčių. 

Gerai supratau, jog greičiausiai galima pasiekti apčiuopiamų rezultatų nors kiek už-
lopant biudžeto skyles, pro kurias į privatininkų kišenes tekėjo valstybės pajamos, ypač ak-
cizai ir pridėtinės vertės (1994 metais dar bendrasis akcizas) mokestis. Įplaukų daugiausiai 
turėjo duoti alkoholiniai gėrimai, naftos produktai, cigaretės ir cukrus. Buvo nesumokama 
iki 60–70 procentų mokesčių. 

Pirmi žingsniai nelegaliam verslui pažaboti

Tuo metu buvo nelegaliai įvežama į Respubliką daug alkoholinių gėrimų ir cigarečių. 
Taikyti įvairūs valstybės apgaulės būdai. Vienas iš jų – importuotus stipriuosius gėrimus 
ir cigaretes įforminti kaip tranzitu pervežtus, o vietinės gamybos alkoholinius gėrimus – 
kaip eksportuotus net negalvojant šių prekių išvežti į kitas valstybes. Kadangi taip įforminti 
gėrimai ir cigaretės nebuvo apmokestinamos akcizu, o, parduodant vidaus rinkoje nors ir 
mažesnėmis kainomis, į savininkų kišenes subyrėdavo daug valstybei priklausančių pinigų. 
Kontrabandinės prekės užėmė didelę rinkos dalį, iš jos išstumdamos legaliai Lietuvoje paga-
mintus alkoholinius gėrimus ir cigaretes. Suprantama, gerokai sumažėjo valstybės pajamos . 

Vyriausybė pirmiausia žengė profilaktinį žingsnį – pakeitė Prekybos alkoholiniais 
gėrimais taisykles. Buvo uždrausta parduoti įvežtus alkoholinius gėrimus, jeigu jų kaina ma-
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žesnė už galiojančių valstybinių mokesčių (individualaus akcizo, muito ir pridėtinės vertės 
mokesčio) sumą ir jeigu šių gėrimų pardavėjas neturi juridinę galią turinčių dokumentų, 
patvirtinančių, kad už juos sumokėti mokesčiai. Taip pat taisyklėse buvo numatyta, kad 
pirkimo dokumentuose turi būti nurodyti alkoholinių gėrimų banderolių numeriai. Šiuo 
nutarimu Vyriausybė patvirtino vidutines sumas, pagal kurias buvo įvertinama alkoholinių 
gėrimų pardavimo kaina.

Prekybos taisyklių pakeitimai leido efektyviau kontroliuoti prekybą ir mokesčių su-
mokėjimą bei šiek tiek sustabdė prekybą kontrabandiniais alkoholiniais gėrimais ir cigare-
tėmis.

Akcizinių prekių gamybos, importo, 
prekybos kontrolės stiprinimas

Bet šių priemonių buvo per maža. 1994 metų rugsėjo mėnesį pradėjome rengti prie-
mones alkoholinių gėrimų, tabako gaminių ir naftos produktų gamybos, importo, tranzito 
ir prekybos kontrolei stiprinti, mokesčių rinkimui gerinti. Pagrindinė šio darbo našta gulė 
ant mūsų pečių. Vyriausybės nutarimo projektą turėjome suderinti su Finansų ministerija, 
Prekybos ir pramonės ministerija, Susisiekimo ministerija, Muitinės departamentu ir ki-
tomis institucijomis. Kadangi šioms institucijoms projekte buvo numatyta atlikti nemažai 
darbų, jos iš dalies priešinosi ir siekė sumažinti jų apimtį. Su Premjero pagalba sunkumai 
buvo įveikti ir nutarimo projektas spalio 6 dieną apsvarstytas Vyriausybėje. 

Šis nutarimas ne tik įvedė šiokią tokią tvarką minėtose srityse, gerokai sumažino gali-
mybes alkoholinių gėrimų, tabako gaminių ir naftos produktų gamintojams ir prekeiviams 
slėpti mokesčius, privertė juos sąžiningiau deklaruoti, bet ir numatė šio darbo kryptis. 

Vyriausybė nustatė, kad importuotomis prekėmis suteikiama teisė disponuoti tik po 
to, kai muitinei sumokamas užstatas, ne mažesnis už šioms prekėms nustatytų importo 
muitų ir mokesčių sumą, arba pateikiama garantija atitinkamai muitų ir mokesčių sumai, o 
leidimai vežti krovinius į užsienio valstybes, taip pat verslo licencijos išduodamos tik tiems 
ūkio subjektams, kurie deklaruoja ir moka mokesčius.

Uždrausta išduoti leidimus įvežti alkoholinius gėrimus, vykdyti didmeninę ir maž-
meninę prekybą firmoms, kurios nemoka mokesčių, įvežti alkoholinius gėrimus, tabako 
gaminius ir naftos produktus be valstybės, kurioje jie pagaminti įmonių sertifikatų bei nea-
titinkančių privalomųjų kokybės rodiklių.

Leista 10 procentų pajamų, gautų už parduotus konfiskuotus alkoholinius gėrimus, 
tabako gaminius, naftos produktus ir kitas prekes, išmokėti piliečiams, pranešusiems apie 
pažeidimus ir 10 procentų pareigūnams, dalyvavusiems šias prekes konfiskuojant;

Vyriausybė įpareigojo degtinės gamyklas nuo 1994 metų gruodžio 1 d. pradėti žen-
klinti vietinės gamybos alkoholinius gėrimus, o Finansų, Energetikos ir Žemės ūkio minis-
terijas – patvirtinti naftos produktų apskaitos skaitiklių, esančių degalinėse, ir spirito bei 
degtinės gaminių gamybos aparatų, šių gaminių talpyklų degtinės gamyklose plombavimo 
tvarką. Valstybinė mokesčių inspekcija įpareigota plombuoti skaitiklius, aparatus ir talpy-
klas.
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Taip pat minėtos ministerijos įpareigotos parengti įstatymų ir poįstatyminių aktų 
pakeitimų projektus, numatančius panaikinti nepagrįstas mokesčių lengvatas, patobulinti 
patentinį pajamų apmokestinimą, sugriežtinti apskaitos tvarkymą, organizuoti tabako ga-
minių ir alkoholinių gėrimų banderolių spausdinimą užsienyje ir t. t. 

Vyriausybės atstovai regionuose įpareigoti koordinuoti valstybinių insdtitucijų, ko-
vojančių su importo, eksporto ir prekybos pažeidimais, pajamų slėpimu, vengimu mokėti 
mokesčius, veiklą. 

Nors šis Vyriausybės nutarimas sąžiningiems importuotojams ir gamintojams sudarė 
papildomų kliūčių vykdyti verslą ir padaryti daugiau išlaidų, bet jis sumažino galimybes 
apgaudinėti valstybę nesąžiningiems verslininkams, o Valstybinei mokesčių inspekcijai, po-
licijai ir kitoms kontrolės institucijoms – efektyviau su jais kovoti. 

Bet šių priemonių buvo per maža, o svarbiausia, kad jų vykdymą silpnai kontroliavo 
muitinė, mokesčių inspekcija, pasienio tarnyba. Premjeras ne kartą svarstė jų darbą, reiškė 
priekaištus. Po pusmečio, 1995 metų kovo mėnesį, atsistatydino Finansų ministras E. Vil-
kelis ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Stasys čipkus.

Ištaisyta valdžios klaida

Akcizai, ypač alkoholiniams gėrimams, jautrus mokestis. Įplaukų į biudžetą dydį le-
mia akcizo tarifas konkrečioms alkoholinių gėrimų rūšims, jų tarpusavio santykis ir gyven-
tojų perkamoji galia. Aukštas tarifas gerokai padidina alkoholio mažmeninę kainą, sumaži-
na jo pirkimą. Pažeidus akcizų santykį, išderinama alkoholinių gėrimų rinka, vieni gėrimai 
tampa „populiarūs“, o kiti atvirkščiai. 

1994 metų balandį buvo priimtas Akcizų įstatymas. Jis suteikė Vyriausybei teisę nu-
statyti individualius akcizus. Rengdama akcizų tarifų projektą, Finansų ministerija pažeidė 
šiuos principus, pasiūlydama Vyriausybei nustatyti per aukštus tarifus stipriesiems alkoho-
liniams gėrimams ir silpniesiems vynams ir per mažą tarifą – alui. Dėl to vietinės gamybos 
degtinė tapo gerokai brangesnė už importuotą, o be to, rinkoje buvo ir kontrabandinės. 
Todėl labai sumažėjo degtinės pirkimas iš valstybinių degtinės gamyklų, o taip pat ir jų 
mokami mokesčiai. 

Prisimenu, audringai svarstytas akcizų sumažinimo stipriesiems alkoholiniams gė-
rimams, vynui, cigaretėms bei padidinimo alui klausimas Vyriausybės posėdyje. Jame da-
lyvavo degtinės gamyklų vadovai. Finansų ministras Eduardas Vilkelis prieštaravo akcizų 
sumažinimui, o gamyklų vadovai įrodinėjo, jog sandėliai pilni produkcijos, netrukus teks 
sustabdyti gamybą, jeigu tarifas nebus sumažintas. Nugalėjo gamybininkai. Ištaisyta klaida. 
Taigi nuo lapkričio trečios dekados atpigo degtinė, pradėjo didėti valdiškos degtinės parda-
vimas ir mokesčiai į biudžetą. 

Šiame posėdyje beveik penkis kartus buvo sumažintas akcizas cigaretėms. Motyvuo-
ta, jog atpigusios cigaretės greičiau išstums iš rinkos nelegaliai įvežtas cigaretes. Nors įrodi-
nėjau, jog siūloma per daug sumažinti akcizą, bet nebuvo atsižvelgta. Manau, jog tai buvo 
duoklė amarikiečių firmai „Philip Morris“, kuri jau buvo privatizavusi tabako fabrikus. 
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Klaidą nustatant akcizus alkoholiniams gaminiams pakartojo G. Vagnoriaus vyriau-
sybė, kuri per labai trumpą laiko tarpą dvigubai juos padidino. Po šios neapgalvotos opera-
cijos valstybės pajamos net sumažėjo. 

Parama bankams

1994 metų pabaigoje Lietuvos bankas pateikė Vyriausybei nutarimo projektą rezer-
vų sudarymo neapmokestinto pelno sąskaita blogoms ir rizikingoms išduotoms paskoloms 
dengti klausimu. O tokios paskolos susidarydavo dėl jų suteikimo „sau ir savosioms fir-
moms“, jau iš anksto žinant, kad jos jų negrąžins, taip pat ir dėl bankininkų darbo broko. 
Matyt Centrinis bankas žinojo, jog kai kurie komerciniai bankai daug turi išdavę tokių 
paskolų ir jiems artėjo bankrotas. 

Daug diskutuota šiuo klausimu. Nutarimo projekto autoriai negalėjo paaiškinti, 
kodėl valstybė turi dengti banko nuostolius (atsisakyti pelno mokesčio), atsiradusius dėl 
jo blogo darbo? Kodėl iš anksto dalį pelno mokesčio palikti bankui spėjamam nuostoliui 
dengti, o jo neimti tuomet, kai susidarė šis nuostolis? 

Vyriausybė priėmė sprendimą šiuo klausimu, nors biudžetui buvo suduotas skaudus 
smūgis – 1995 metais netekta 70 milijonų litų pelno mokesčio. Pastebėjau, jog kitais ir vė-
lesniais metais, pasinaudodami šia galimybe, net dirbtinai imituodami rizikingas paskolas, 
komerciniai bankai beveik nebemokėjo pelno mokesčio. Tuo metu bankus auditavusios 
firmos skelbė apie bankų galių stiprėjimą ir praturtėjimą. 

Nors buvo priimtas sprendimas, tačiau jis neišgelbėjo Lietuvos akcinio inovacinio, 
„Litimpeks“ ir kitų bankų.

Bankų griūtis sudavė stiprų smūgį ne tik šalies ekonomikai, bet pasitikėjimui jais ir 
valdžia. O kad ši griūtis bus, net neišprususiam specialistui buvo aišku. 

Vyriausybės viešas pareiškimas

1994 metų rudenį Vyriausybė gavo Lietuvos demokratų partijos memorandumą 
„Dėl valstybinės mokesčių politikos“. Šiame dokumente be politinio pobūdžio samprota-
vimų pasiūlyta įvesti visuotinį pajamų deklaravimą, diferencijuotą pajamų mokestį, griežtą 
apskaitą ir efektyvią kontrolę. Taip pat pažymėta, jog mokesčių įplaukos iš privačių įmonių 
per menkos. Pasiūlyta pakeisti biudžeto sandaros įstatymą, nustatyti 40 procentų suminę 
mokesčių ribą nuo liekančiųjų pajamų, mažinti tarifus. Tai racionalūs pasiūlymai ir juos rei-
kėjo nagrinėti ir įgyvendinti. Bet Finansų ministerija, kuriai buvo pavesta pateikti išvadas, 
jų neparengė. Taip ir liko pasiūlymai užmarštyje. 

Bet pradėjus rimčiau kovoti su mokesčių nemokėtojais, slopinti kontrabandą, spau-
doje pasirodė užsakomųjų kritinių straipsnių dėl Vyriausybės mokesčių politikos, kuri tuo 
metu tik stiprino mokesčių administravimą. Vyriausybė nusprendė viešai ir aiškiai išsakyti 
savo poziciją šiuo klausimu. Parašytas Vyriausybės pareiškimo projektas, kuris šiek tiek pa-
taisytas paskelbtas 1994 metų gruodžio 1 dieną „Dienos“ laikraštyje. Jame rašyta:
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„Verslininkai, pramonininkai, privataus kapitalo aljanso atstovai visuomenės infor-
macijos priemonėse dažnai išsako nuomonę, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė neturi 
parengusi aiškios mokesčių politikos, kad mokesčiai yra labai dideli ir žlugdo verslą. Šiai 
nuomonei pritaria kai kurie politikai bei partijos. Dažniausiai skelbiamos išvados nėra ar-
gumentuojamos makroekonomikos skaičiavimais. Mokesčių dydžiai pateikiami taip, kad 
susidarytų įspūdis, jog beveik visos pajamos išimamos į nacionalinį ir valstybinio socialinio 
draudimo biudžetus.

Mokesčių sistema pradėta formuoti iš karto Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Pa-
grindiniai mokesčių įstatymai, kuriais dabar vadovaujamasi, buvo priimti 1990–1992 me-
tais buvusios Aukščiausiosios Tarybos. Jiems kurti dabartinė Vyriausybė nė kiek negalėjo 
turėti įtakos. Jie nėra tobuli. Tai suprasdama, Vyriausybė ypatingą dėmesį skiria mokesčių 
sistemai sutvarkyti ir tobulinti.

Vyriausybės politika mokesčių srityje aiški ir ne kartą viešai išsakyta. Mes siūlėme ir 
siūlysime Seimui priimti įstatymus, kurie saikingai perskirstytų dalį bendrojo vidinio pro-
dukto per biudžetą. Mes už optimalius mokesčius, kurie nežlugdytų verslo, bet kartu leistų 
sukaupti pakankamai lėšų nacionaliniame biudžete, svarbiausioms visuomenės reikmėms 
tenkinti: švietimui, mokslui, sveikatos apsaugai, gamtos apsaugai.

Vyriausybė pripažįsta, kad didžiausią mokesčių naštą neša gyventojai, kurie yra pri-
dėtinės vertės, akcizo ir fizinių asmenų pajamų mokesčio mokėtojai.

Apskritai į nacionalinį ir valstybinio socialinio draudimo biudžetus Lietuvoje paima-
ma apie 30 procentų bendrojo vidinio produkto, kai kitose pokomunistinėse valstybėse – 
34–54 procentai.

Vyriausybės svarbiausias dabarties rūpestis – pagerinti mokesčių administravimą, su-
tramdyti nesąžiningus ūkinius subjektus, kurie slepia pajamas, nemoka mokesčių, ir taip 
susidarydami palankesnes konkurencijos sąlygas, įgyja pranašumo prieš dorus verslininkus, 
skriaudžia visuomenę. Mokesčių administravimui gerinti pasitelkti užsienio valstybių spe-
cialistai, kompiuterizuojamos muitinės ir mokesčių inspekcijos, pertvarkomas jų darbas.

Tačiau šie Vyriausybės veiksmai sulaukė vis didesnio kai kurių verslininkų nepasi-
tenkinimo, visuomenės informacijos priemonių pritarimo jiems. Vyriausybė mano, kad 
Lietuvai būtų daug daugiau naudos, jeigu būtų kuriama nepakantumo atmosfera vengian-
tiems mokėti mokesčius, slepiantiems pajamas, šešėlinei ekonomikai ir kitokiam valstybės 
pamatų griovimui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pareiškia, kad kaltinimai dėl mokesčių politikos, 
mokesčių sistemos ir jų didelių tarifų yra nepagrįsti. Ji turi pagrindo manyti, kad mokes-
čių administravimo priemonės daro teigiamą įtaką, geriau mokami mokesčiai, daugiau jų 
surinkta.
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FINANSų MINISTERI JA

Išdirbęs Vyriausybės aparate septynis mėnesius, sugrįžau į mokesčių inspekciją. 1995 
metų kovo 13 dieną Premjeras Adolfas Šleževičius paskyrė mane Finansų ministerijos se-
kretoriumi, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininku. Pavesta vadovauti Valstybinei mo-
kesčių inspekcijai ir prižiūrėti ministerijos Apskaitos ir metodologijos departamentą bei 
Muitinės departamentą, administruoti mokesčius, vykdyti mokesčių politiką. Be to, Prezi-
dento A. Brazausko dekretu buvau paskirtas tarpžinybinės komisijos kovai su ekonominiais 
nusikaltimais nariu. Teko nemažai laiko skirti šioms pareigoms atlikti.

Ne iš karto sutikau eiti šias pareigas, gerai suprasdamas jų sudėtingumą, užgulančią 
pečius atsakomybės naštą, aršų verslo atstovų priešinimąsi, pasamdytos spaudos išpuolius 
ir žeminimus. Bet kartu norėjau save išbandyti konkrečiame darbe, patikrinti sugebėjimus. 
Nors iš šalies gal kvailai atrodo, bet buvo ir dar vienas motyvas – pagerinti žmonių gyveni-
mą, nes nemažai jis priklausė nuo valstybės piniginės storumo.

Finansų ministru ką tik buvo paskirtas Reinoldijus Šarkinas, buvęs E. Vilkelio pava-
duotojas. 

Po pusmečio (1995 m. spalio 26 dieną) Ministras R. Šarkinas išleido įsakymą, kuriuo 
paliktos ministerijos sekretoriaus – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministe-
rijos pareigos. Pagaliau nebeatsakau už Muitinės departamento veiklą. Iki tol keistai trodė, 
kai turėjau vadovauti V. Geržonui. 

Netrukus su ministru sukvietėme miestų ir rajonų mokesčių inspekcijų viršininkų 
pasitarimą, kuriame išdėstyta, kokių mokesčių ir dėl kokių priežasčių surenkama per mažai, 
bei viziją, kaip turi dirbti inspekcijos ir kam didžiausią dėmesį skirti, ką nedelsiant reikia 
padaryti. Nors negrasinta, bet pasitarimo dalyviai suprato, kad būsiu reiklus ir nepakantus 
neiniciatyviems, nesiekiantiems geresnių darbo rezultatų pareigūnams. Keletas viršininkų 
pasiskundė savo vargais, kurie buvo ne naujiena. 

Iš esmės reikėjo pagerinti centrinės mokesčių inspekcijos darbą, išryškinti skubius 
ir svarbius klausimus, sutelkti darbuotojus jiems išspręsti. Ne viena naktis paskirta darbo 
planui sudaryti. Į jį įtraukta daugiau kaip 80 klausimų, išvardinta kas ir per kiek laiko juos 
turi įvykdyti. Gerokai vėliau darbuotojai pasakojo, jog buvo išsigandę užmojo ir dėl tokio 
netikėto darbo stiliaus keitimo. Bet kartu pabrėžė, jog dirbti tapo įdomiau, pamatė savo 
darbo pasekmes. 

Šis planas tapo pagrindiniu orientyru. Nemaža dalis priemonių įtrauktos į Vyriausy-
bės priemonių planą biudžeto vykdymui gerinti. 

Be mokesčių administravimo, kaip Finansų viceministrui reikėjo rengti mokesčių 
ir apskaitos įstatymų projektus, jų pataisas bei pasiūlymus mokesčių politikos klausimais.

Dar dirbdamas Vilniaus mokesčių inspekcijoje supratau, kad mokesčių tikrinimais 
biudžeto neįvykdysi. Šis darbas tik disciplinuoja mokėtojus. Svarbiausia – sudaryti tokias 
sąlygas, kad verslininkai ir kiti mokėtojai būtų priversti sąžiningiau mokėti mokesčius. O 
tai galima padaryti tik tobulinant mokesčių įstatymus, mažinant galimybes jų nemokėti ir 
slėpti. Šio principo nuolat laikiausi dirbdamas.
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Papildomos pareigos

1994 metų rugsėjo 2 dieną paskelbtas Prezidento A. Brazausko dekretas „Dėl tarpži-
nybinės komisijos kovai su ekonominiais nusikaltimais įsteigimo“. Esu paskirtas jos nariu. 
Pirmininkas Romasis Vaitiekūnas – vidaus reikalų ministras.

Komisija kovai su ekonominiais nusikaltimais panaikinta, o jos vietoje Prezidento A. 
Brazausko 1995-01-31 dekretu Nr. 526 įsteigta Konsultacinė taryba kovai su ekonominiais 
nusikaltimais prie Respublikos Prezidento. Komisijos pirmininku paliktas Vidaus reikalų 
ministras Romasis Vaitiekūnas, o nariais: Zenonas Kalinas – Prezidento patarėjas, Kęstutis 
Baranauskas – Ekonomikos ministerijos sekretorius, Stasys čipkus – Finansų ministerijos 
sekretorius, VMI viršininkas, Vitalijus Geržonas – Muitinės direktorius, Jurgis Jurgelis – 
Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius, Petras Navikas  – Vyriausybės 
patarėjas finansų ir iždo klausimais, Visvaldas Račkauskas – Policijos departamento krimi-
nalinės policijos vyriausiasis komisaras ir Rimantas Pukanasis – Vidaus reikalų ministerijos 
štabo viršininko pavaduotojas. 

Kaip sakė Z. Kalinas, komisija perpavadinta juridiniais sumetimais, o darbas lieka 
toks pat. Apskritai, ne ką ji nuveikė. Šiek tiek pabaidė, pagąsdino kai ką. Komisijoje išsi-
skiria Z. Kalinas, kuris mėgsta kritikuoti, tarsi savo pavaldinius, vidaus reikalų ministerijos 
darbuotojus. Aiškiai matyti buvusio CK darbuotojo darbo braižas. Gąsdinti, vaidinti žino-
vą.

Prezidento Algirdo Brazausko vizitas

1995 metų balandžio 5 dieną Vyriausybėje svarstytas biudžeto vykdymo klausimas. 
Dalyvavo prezidentas A. Brazauskas. Suprantama, atsiskaityti už darbą dar buvo per anksti, 
tačiau teko pareikšti nuomonę dėl biudžeto vykdymo ir kas numatyta daryti. Nurodytos 
šios pagrindinės priežastys: bankai nebemokėjo pelno mokesčio, nes naudojosi leidimu jo 
sąskaita sudaryti rezervą blogoms paskoloms dengti, nepagrįstai grąžinama daug PVM, ven-
giama mokėti mokesčius, laukiant Seimo sprendimo juos atidėti mokėti ir kapitalizuoti, 
labai išsikerojusi ir nepažabota kontrabanda. Taip pat išdėsčiau įgyvendintas ir diegiamas 
priemones padėčiai ištaisyti. Būtent: uždrausta grąžinti daugiau kaip 10 tūkstančių litų 
PVM, nepatikrinus grąžinimo pagrįstumo, pradėti plombuoti spirito, alkoholinių gėrimų ir 
degalinių apskaitos prietaisai, organizuojama muitinės sandėlių ir produkcijos realizavimo 
bei mokesčių sumokėjimo kontrolė degtinės gamyklose, numatoma pertvarkyti mokesčių 
surinkimą Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje, ženklinti importinius alkoholinius gė-
rimus ir cigaretes naujomis banderolėmis bei pradėti ženklinti banderolėmis šias vietinės 
gamybos prekes, atestuoti mokesčių inspekcijos pareigūnus, pertvarkyti mokesčių inspek-
torių darbą.

Dar kalbėjo Klaipėdos ir Panevėžio mokesčių inspekcijų viršininkai, vidaus reikalų 
ministras R. Vaitiekūnas, Premjeras A. Šleževičius ir Prezidentas A. Brazauskas. Vidaus rei-
kalų ministras R. Vaitiekūnas nurodė, jog bankai tarpininkauja šešėlinei ekonomikai, ener-
getikos sistemoje vyrauja privačios struktūros, būtina priimti turto konfiskavimo įstatymą. 
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Premjeras įpareigojo VRM, Saugumo departamentą, Prekybos ir Ekonomikos ministeriją, 
Prokuratūrą, teismus pateikti Finansų ministerijai pasiūlymus mokesčiams geriau surinkti, 
o pastarajai parengti bendrą priemonių planą. Prezidentas pabrėžė būtinumą sustiprinti 
spirito judėjimo kontrolę, nustatyti prioritetus mokesčių srityje, kas mėnesį aptarti biudžeto 
vykdymą ir ministerijų bei žinybų atliktą darbą.

1995 metų gegužės mėnesio 11 dieną pas Prezidentą aptarti balandžio mėnesio 
biudžeto vykdymo rezultatai. Iš anksto pateiktoje informacijoje nurodžiau, jog nemažai 
numatytų priemonių įvykdyta (apskaitos prietaisų plombavimas, kadrų atestacija, naujos 
banderolės, nauja mokesčių surinkimo tvarka Mažeikiuose, muitinės sandėlių kontrolė ir 
kt.). Pasiūlyta mokesčių skolas, tenkančias valstybiniam kapitalui, nurašyti, o privačiam ka-
pitalui – ieškinį nukreipti į akcijas. Kiti dalyvavę aukšti pareigūnai išsakė bendro pobūdžio 
pastabas. 

Pasitarimui pasibaigus, su Premjeru išdėstėme susirūpinimą dėl kai kurių stambių 
valstybinių įmonių „Azoto“, „Snaigės“, Alytaus medvilnės kombinato vadovų veiksmų. 
Jie įsteigė UAB bendrovių produkcijai parduoti ir žaliavomis jas aprūpinti, siekdami pasi-
glemžti didelę dalį pelno. Manėme, jog bus susidomėta ir imtasi priemonių šiam reiškiniui 
sustabdyti. Bet išgirdome tik priekaištus dėl Vyriausybės priimto sprendimo mokesčių su-
rinkimui sutvarkyti Mažeikių naftoje. 

Daugiau žadėtų pasitarimų nebuvo, nes biudžeto pajamos pradėjo didėti. 

Kontrabandos suvaržymas

Alkoholio ir cigarečių į Lietuvą buvo įvežama nemažai. Šios prekės saugotos muitinės 
sandėliuose, prižiūrint muitininkams. Krovinio savininkai lengvai susitardavo su muitinin-
kais ir gaudavo iš jų pažymą, esą, prekės skirtos eksportui ir keliauja per Lietuvą tranzitu. 
Užstatas ar garantija buvo grąžinama krovinio savininkui. Muitininkų darbas beveik nebu-
vo kontroliuojamas. 

Pasipelnymo mechanizmą perpratus, paprašėme Vyriausybės leisti kiekvieną muiti-
nės sandėlį plombuoti mokesčių inspekcijos plomba. Sandėlius ėmėsi kontroliuoti inspek-
cijos ir policijos darbuotojai. Kiekvienas krovinio dokumentas turėjo būti pasirašytas trijų 
žmonių: muitinės tarnautojo, mokesčių inspektoriaus ir policininko. Parengėme mokesčių 
už alkoholinius gėrimus, tabako gaminius ir naftos produktus tikrinimo taisykles, taip pat 
muitinės sandėlių kontrolės organizavimo instrukcijas, kuriose smulkiai nurodėme, ką ir 
kaip kontroliuoti bei įforminti nustatytus pažeidimus, kas turi padėti spręsti neaiškius klau-
simus. 

Tuo metu buvo „madinga“ iš Lietuvos eksportuoti spiritą ir kitus alkoholinius gė-
rimus. Neretai eksportas baigdavosi spirito ar degtinės gamyklos kieme. Prisimenu, kaip 
Vilniaus degtinės gamykla autofurgoną degtinės „eksportavo“ į Leningradą. Vyrukams „iš 
Leningrado“ gamykla pardavė degtinę savo kieme kainomis be akcizo mokesčio. Policija šį 
autofurgoną pastebėjo Panevėžyje, kai jis buvo iškraunamas.

Beveik tuo pat metu pasieniečiai per Raigardo punktą išleido į Baltarusiją automobilį 
su cukrumi, bet netrukus jis slaptu keliuku sugrįžo į Lietuvą. 
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Šie ir kiti vietinės kontrabandos atvejai paskatino parengti Vyriausybės nutarimą „Dėl 
alkoholinių gėrimų, tabako gaminių ir cukraus eksporto kontrolės sugriežtinimo“. Jis priim-
tas 1994 metų lapkričio 8 dieną. Buvo uždrausta eksportuoti spiritą be Vyriausybės leidimo 
ir parduoti jį privatiems subjektams be Finansų ir Žemės ūkio ministerijų leidimo. Taip pat 
uždrausta įvežti spiritą į muitinių sandėlius. Eksportuojant šias prekes, buvo būtina sumokėti 
muitinei pridėtinės vertės ir akcizo dydžio užstatą arba pateikti tokio dydžio sumos garantiją. 

Alkoholinių gėrimų eksportuotojai taip pat turėjo įrodyti, kad prekės tikrai išgaben-
tos, t. y. pateikti importo deklaraciją su užsienio šalių muitinių bei geležinkelio atžymomis.

Tačiau ir šių priemonių nepakako. Gavome informaciją, kad per valstybės sieną išrie-
da cisternos ne su eksportuojamu spiritu, o su vandeniu. „Eksportuotas“ spiritas pasilikdavo 
Lietuvoje „pilstukui“ gaminti. Vyriausybė pavedė Maisto produktų kontrolės įstaigai kartu 
su eksportuotojais ir muitininkais prie sienos tikrinti cisternas, ar iš tiesų išvežamas spiritas 
ir kiti alkoholiniai gėrimai. Teko girdėti, jog tikrintojai atsainiai atlikdavo darbą. Cisternas 
tikrindavo Vaidotų geležinkelio stotyje, kuri yra 50 km nuo sienos.

Netrukus pasirodė rezultatai: tariamas eksportas sumažėjo net tris kartus. 
Iki 1995 metų alkoholio ir tabako gaminius lydėjo tik apsaugos policija. Inspekcijos 

pasiūlymu priimta, kad šias prekes veždamas per Lietuvą gabentojas paliktų mokesčių dy-
džio užstatą arba bankų garantiją. Užstatas grąžinamas, kai Lietuvos muitinei pateikiamas 
kitos šalies muitinės dokumentas, patvirtinantis, kad krovinys jau yra atgabentas. Policijai 
beliko saugoti prekes tranzito metu.

Praėjus kelioms dienoms po mano atstatydinimo, ši taisyklė Vyriausybės nutarimu 
buvo pakeista taip: „Tranzitu vežti alkoholinius gėrimus galima turint užstatą arba banko 
garantiją, arba lydint policijai“. Atsirado žodelis „arba“, kuris įteisino tris atvejus. Naujoji 
tvarka pradėjo veikti nuo 1996 metų rugpjūčio 15 d. Suprantama, kai galima susitarti su 
policija, mažai bus tokių, kurie mokės užstatą arba ieškos banko garantijos.

Šios profilaktinės priemonės buvo veiksmingos. Pridėtinės vertės mokesčio įplaukos 
1995 metų antrą ketvirtį padidėjo 112 mln. litų. Išvardintos priemonės buvo didelio darbo 
pradžia.

Naujos banderolės, kita tvarka

Prieš pradedant dirbti Finansų ministerijoje, jau buvo ženklinami importiniai alko-
holiniai gėrimai ir importinės cigaretės vietinės gamybos banderolėmis. Banderoles, tikriau-
siai, spausdino „Spindulio“ spaustuvė Kaune. Nors ji buvo saugoma, tačiau banderolių pi-
giai buvo galima nusipirkti Kauno turguje. Suprantama, nedelsiant reikėjo keisti banderoles 
ir prekių ženklinimo tvarką. 

Ieškojome firmų, sugebančių spausdinti patikimas banderoles užsienyje. JAV, Šveica-
rijos, Danijos firmos pateikė banderolių pavyzdžius, jų tiekimo sąlygas bei kainas. Geriau-
siomis buvo pripažintos šveicarų ir danų firmų. Ilgai laukėme sutarties projekto iš šveicarų. 
Jiems priminėme ne kartą. Tik vėliau paaiškėjo, kad jie negaudavo mūsų laiškų. Kodėl jie 
jų nepasiekė? Nespėjau įminti šios ir kai kurių kitų mįslių. Teko prašyti Vyriausybės, jog ji 
leistų sudaryti banderolių gamybos sutartį su danų firma. 
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1995 metų ketvirtą ketvirtį pasirodė importiniai alkoholiniai gėrimai ir cigaretės, 
paženklintos naujomis banderolėmis su penkiomis apsaugos priemonėmis.

Inspektoriai buvo aprūpinti detektoriais nelegalioms banderolėms atpažinti. O svar-
biausia naujoje tvarkoje buvo tai, kad importuotojai banderoles turėjo iš anksto įsigyti ir 
sumokėti mokesčius. Cigaretės buvo ženklinamos jų gamybos fabrikuose, o alkoholiniai 
gėrimai – muitinės sandėliuose.

Taip pat Vyriausybės nutarimu buvo numatyta 1996 metais pradėti ženklinti šiomis 
banderolėmis vietinės gamybos alkoholinius gėrimus ir cigaretes. Šiam mūsų pasiūlymui 
labai priešinosi degtindariai. Ne kartą teko išklausyti jų argumentus, tačiau jie nebuvo sva-
rūs. Kartais net esu sakęs, jog jeigu negalite automatizuotai klijuoti banderolių, tai tegul jas 
klijuoja rankomis darbininkai, kurių yra begalė. Juk buvo aišku, kad užkirtus į rinką kelią 
vienam nelegaliam degtinės buteliui, valstybė gauna 12–15 litų pajamų. Mokant po 10 
centų už banderolės priklijavimą, valstybei dar labai daug liktų. Teko degtindarius net siųsti 
į Daniją ir Vokietiją susipažinti su banderolių klijavimo automatų gamintojais.

Apskaitos ir registro problemos

Daug slėpta mokesčių atsainiai tvarkant buhalterinę apskaitą. Ypač buvo paplitę at-
siskaitymai grynaisiais pinigais. Dažnai išrašomi fiktyvūs dokumentai nesamų firmų vardu, 
klastojami jų identifikaciniai numeriai. Daug sandorių apskaitoje nebuvo fiksuoti. Toliau 
nebuvo galima taikstytis su tokia padėtimi, kai apskaitoje naudojami senieji blankai, ku-
riuos klastoti buvo ypač lengva. Mokesčių inspekcijos firmose rasdavo net senų LKP CK 
Reikalų valdybos įsigytų kasos pajamų orderių.

Seimui pasiūlyta patikslinti Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą, o Vyriausybei 
įvesti griežtos apskaitos privalomus buhalterinius dokumentų blankus, apriboti atsiskaity-
mą grynaisiais pinigais. Šie pasiūlymai gimė dar dirbant Vilniaus mokesčių inspekcijoje. Jų 
įgyvendinimo realumą patvirtino kitų valstybių patirtis. Latviai jau buvo išsprendę.

Rengiant įstatymo pataisas, sulaukėme nemažo verslininkų (jie visada priešinosi tvar-
kos įvedimui) ir ne tik jų, bet ir globėjų – Finansų ministerijos sekretoriaus J. Liongino ir 
Apskaitos departamento vadovo G. Juškausko – pasipriešinimo. Pastarieji teigė, kad PVM 
sąskaita-faktūra negali būti unifikuota, parengta vienodos formos, o kasos išlaidų orderis 
visiškai nereikalingas. Prekių gabenimo važtaraštis ir įgaliojimas neturi būti numeruoti, ne-
vedama jų apskaita ir nereikia nustatyti jiems kitų reikalavimų. Pripažino, jog naują blanką 
reikia nustatyti tik kasos pajamų orderiui. Spauda buvo užversta straipsniais su blogiausio-
mis įvairių specialistų prognozėmis. Tačiau įstatymas buvo priimtas.

Nepasitvirtino „orakulų“ prognozės. Nauji blankai buvo įvesti, o firmos nesugriuvo 
ir nebuvo likviduotos. Tačiau gerokai sumažėjo galimybės klastoti dokumentus ir slėpti 
pajamas bei nemokėti mokesčių, palengvėjo buhalterių darbas. Ir dabar šie blankai naudoja-
mi. Jau nedirbdamas Mokesčių inspekcijos viršininku, iš buhalterių ir finansininkų išgirdau 
daug gerų žodžių.

Nuo 1996 metų liepos 1 dienos buvo įvedamas mokesčių mokėtojų registras. Rei-
kėjo parengti registravimo taisykles, registro pildymo tvarką. Tai vis darbai, kuriuos reikėjo 
atlikti greitai ir kurie kasmet nesikartojo, buvo išskirtiniai.
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Nuslėptos pajamos ir dividendai

Dirbdamas Vilniaus mokesčių inspekcijoje pastebėjau, jog įmonės laiko lėšas už-
sienio bankuose, ypač gautas už eksportuotą metalą, medieną ir kitas prekes. Tai daryta 
siekiant nuslėpti pajamas ir nemokėti mokesčių. Mokesčių inspekcija neturėjo galimybių 
nustatyti šių pajamų masto. 1995 metais buvo kalbama, kad Lietuvos piliečiai užsienio 
bankuose laiko apie 2 milijardus dolerių. Tik vienintelis G. Konopliovas į Lietuvą atvežė 
keletą milijonų dolerių ir sumokėjo mokesčius (žinoma, jį privertus tai padaryti), todėl jis 
vertas pagarbos. 

Pasiūlyta rasti abiems pusėms priimtiną variantą: apmokestinti šias pajamas 5–10 
procentų, jeigu jos investuojamos į gamybą ir kitas ūkio šakas, o jeigu naudojamos tik var-
tojimui – 20 procentų. Tai iš dalies išspręstų biudžeto problemas, o svarbiausia – būtų pri-
trauktas savųjų kapitalas. Supratome, kad priėmus tokį sprendimą, būtų padaryta moralinė 
skriauda tiems asmenims, kurie deklaravo užsienio bankuose laikomas pajamas ir sumokėjo 
nustatytus mokesčius. 

Tačiau iki šiol ši problema neišspręsta, nors jau nemažai tokių pinigų „dovanojimo“ 
ir kitokiais būdais išvengiant mokesčių mokėjimo atkeliavo į Lietuvą.

Analizuodami biudžeto vykdymą, supratome, kad vien administracinėmis priemonė-
mis ir tikrinimais nebus galima užtikrinti sistemingo biudžeto pajamų didėjimo. Atsižvelg-
dami į užsienio patirtį, pasiūlėme apmokestinti dividendus ir bankų mokamas palūkanas, 
pavyzdžiui, didesnes kaip 20 procentų (eiliniam gyventojui tuomet daugiau nemokėjo), 
taip pat teisingiau apmokestinti notarų ir advokatų pajamas.

Siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, siūlyta dividendus apmokestinti fizinių 
asmenų pajamų mokesčio ir juridinių asmenų pelno mokesčio tarifų skirtumu, išskyrus 
dividendus, gautus už akcijas, įsigytas už piliečiams padovanotus valstybės investicinius če-
kius. Tai būtų 4–7 procentais apmokestinti dividendai, kai Estijoje jie buvo apmokestinami 
26 procentais. 

Nereikia nė priminti, koks buvo sukeltas triukšmas, kiek buvo prirašyta spaudoje 
prieš dividendų apmokestinimą, net neįsigilinus į siūlymų esmę. Ypač prieštaravo Pramo-
nininkų konfederacija, kuri net kreipėsi į Seimą. Tai buvo tiesiog liguista B. Lubio reakcija. 
Po poros metų, konservatoriams esant valdžioje, priimtas dividendų apmokestinimo 20 
procentų tarifu įstatymas, tačiau nebuvo triukšmauta. 

Kitas požiūris į smulkiuosius verslininkus

Pirmaisiais Atgimimo metais daug žmonių ėmėsi savo verslo, masiškai buvo steigia-
mos personalinės įmonės ir uždarosios akcinės bendrovės. Jau 1993 metais personalinių 
įmonių buvo daugiau kaip 130 tūkstančių. Dauguma jų mažos, dirbo tik savininkas, o pa-
jamos taip pat buvo menkos. Kai kurios net nebuvo pradėjusios veiklos. Tačiau šios mažos 
įmonėlės turėjo teikti mokesčių inspekcijoms beveik tokias pat ataskaitas, kaip ir didžiosios 
bendrovės. O jas sudaryti buvo ne taip paprasta. Todėl daug daryta klaidų.

Dar dirbdamas Vilniaus mokesčių inspekcijoje pasiūliau tuometiniam Premjerui B. 
Lubiui išplėsti patentinį pajamų apmokestinimą. Matyt, Premjerui ne tai rūpėjo. 1994 me-
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tais buvo išduoti patentai 298 personalinėms įmonėms (tiek jų paprašė). Surinkta vos keli 
šimtai tūkstančių litų pajamų mokesčių. 

A. Šleževičiaus Vyriausybė gerokai išplėtė patentų išdavimą, diferencijavo jų dydį, 
įvedė privalomus patentus kai kurioms verslo rūšims, nes buvo personalinių įmonių ir pilie-
čių, kurie vengė mokėti mokesčius, nors gaudavo pajamų. Įvedė supaprastintą buhalterinę 
apskaitą, suteikė mokestinį kreditą kasos aparatams įsigyti, išplėtė patentinės atsikaitymo 
su valstybe formos taikymą mažose įmonėse. 1995 metais patentus gavo jau 17 tūkstančių 
įmonių ir piliečių, jie sumokėjo 7,7 mln. litų pajamų mokesčių. Ir žmonės lengviau atsidu-
so, išvengdami mokesčių inspektorių „Damoklo kardo“, ir mokesčių inspekcijoms gerokai 
sumažėjo darbo, ir biudžetas papilnėjo. Rezultatai pranoko lūkesčius. 1996–1997 metais 
personalinėse įmonėse sukurta 41,8 tūkstančiai naujų darbo vietų. Per šiuos metus susikūrė 
sau darbo vietas ir įsigijo patentus 37 tūkstančiai žmonių. Jie išlaiko šeimas, neprašo bedarbio 
pašalpos ir dar valstybei per metus sumoka daugiau kaip 30 milijonų litų pajamų mokesčio.

Deja, G. Vagnoriaus laikais buvo pradėtas kryžiaus žygis prieš smulkiuosius verslinin-
kus, suvaržyta jų veikla. Įvedė sudėtingą apskaitą turgaus prekeiviams ir sunkiai įvykdomus 
reikalavimus prekių kokybei, pareikalavo kasos aparatų turgavietėse, buvo numatyta panai-
kinti patentus personalinėms įmonėms ir t. t. Panaikinus mažųjų įmonių įstatymą, šioms 
įmonėms padidėjo pajamų mokestis. Jos beveik du kartus moka daugiau, negu stambiosios 
įmonės. Sutelkė jėgas 100 tūkstančių mažų prekeivių, bet nesugebėjo sukontroliuoti šimto 
didmenininkų – jų aprūpintojų prekėmis. Visai pamiršo tuos, kurie neaiškiais pinigais ren-
čia pilaites, įsigyja prabangos prekes, gyvena ne pagal kišenę, nors informacijos apie tokius 
turi pakankamai. Vykdant šią politiką buvo sukelta daug triukšmo, pralieta nemažai ašarų, 
kai kam atimtas paskutinis pragyvenimo litas. O rezultatas – keli papildomi litai biudžetui.

R. Pakso vyriausybė taip pat neatsiliko nuo G. Vagnoriaus vyriausybės, jos pradėto 
kryžiaus žygio prieš smulkiuosius ir vidutinius verslininkus. Patentininkams įvedė priva-
lomą įplaukų, įsigytų prekių ir paslaugų apskaitą bei įplaukų deklaravimą du kartus per 
metus, kai AB, UAB, individualioms įmonėms nustatyta tik kartą per metus.

Didžiausia to meto problema

Mokesčių išieškojimas. 1995 metų lapkričio 1 dieną bendrovės ir firmos buvo nesu-
mokėjusios 529 milijonų litų mokesčių. O tai lygu 13 procentų nacionalinio biudžeto pa-
jamų. Be to, už mokesčių mokėjimo delsimą paskaičiuota 604 mln. litų delspinigių. Didelę 
dalį bendros mokesčių skolos sudarė 1993–1994 metais nesumokėti mokesčiai. 

1992–1993 metais beveik 100 procentu pakilo kainos, įvyko didžiulė infliacija. Tuo 
laiku daugelis įmonių pateko į spąstus. Mokesčių pavidalu iš jų buvo paimta daug apy-
vartinių lėšų. Įmonės pradėjo nemokėti mokesčių, susidarė didžiulės skolos. Už kiekvieną 
uždelstą dieną skaičiuoti pusės procento delspinigiai. Reikėjo spręsti šią problemą.

Pirmiausia atidėtas skolos sumokėjimo terminas. Valstybinė mokesčių inspekcija su 
106 įmonėmis sudarė mokestines sutartis, o Finansų ministerija – dar su 23 didžiausiomis 
skolininkėmis. Tarp jų – AB „Ekranas“, AB „Klaipėdos mediena“ ir kitos. Šis žingsnis iš 
dalies buvo teisingas. Atsigavo šios ir kai kurios kitos stambios įmonės.
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Tačiau pastebėjome, jog valstybės biudžetui prasiskolinusios įmonės deda lėšas į de-
pozitus, perka akcijas ir kitus vertybinius popierius. Todėl siūlyta įteisinti nuostatą, kad 
privatizuotos įmonės su biudžetu galėtų atsiskaityti savo finansiniu ir kitu turtu, kaip tai 
padaryta kitose valstybėse. Juk garsusis dailininkas Pikaso su Prancūzijos biudžetu atsiskaitė 
paveikslais. O mūsų prasiskolinusios įmonės turėjo profilaktoriumus, poliklinikas, kultūros 
rūmus ir kitokio turto, kuris galėjo pereiti valstybės nuosavybėn, visuomenės poreikiams 
tenkinti. 

Tuo metu didelės prasiskolinusios įmonės pradėjo skaidytis į mažesnes, nepasiskirsty-
damos skolos. Ji buvo paliekama vienai bendrovei, kuri visiškai „neskausmingai“ laukdavo 
bankroto. Nebuvo iš ko išieškoti nesumokėtų mokesčių. Ši spraga įstatymuose buvo ištai-
syta vėliau.

Mokesčių inspekcija taip pat pasiūlė panaikinti išskirtinę bankų pirmenybę į turtą, 
kadangi kartais sąmoningai bankui užstatomas turtas, kad į jį negalėtų pretenduoti valstybė, 
išieškodama į biudžetą prasiskolinusios įmonės skolas.

Didelį nerimą kėlė didėjanti fizinių asmenų pajamų mokesčio skola, kuri buvo pa-
siekusi 165 milijonus litų. Šio mokesčio pradėjo nemokėti biudžeto lėšomis išlaikomos 
įstaigos. Sužinojau, jog Moldavijoje ir kitose postkomunistinėse valstybėse mokesčiams pri-
klausanti darbo užmokesčio dalis nebuvo pervedama iš biudžeto, kad nereikėtų prašyti jos 
grąžinti. Tačiau šiam pasiūlymui priešinosi A. Križanauskas. Taip ir liko jis neįgyvendintas.

Skolų išieškojimas skelbiant bankrotą, nukreipiant ieškinį į turtą, nedavė laukiamų 
rezultatų. 1994 metais teismų antstoliai išieškojo tik 15 mln. Lt, arba 6 procentus perduo-
tos išieškoti mokesčių skolos. Pasiūlyta nurašyti tas skolas, kurios yra iš tiesų beviltiškos ir 
visų pirma skolas, tenkančias valstybinei kapitalo daliai. Taigi atrodo, kad valstybė skolinga 
valstybei. 

Taip pat pasiūlyta ieškinį nukreipti į įmonių – skolininkių savininkų akcijas ir tokiu 
būdu valstybei įgyti teisę disponuoti akcijomis, neperimant paties turto. Akcijas parduoti 
vertybinių popierių biržoje.

Daugiausia dėmesio reikalavęs darbas

Dirbant mokesčių inspekcijos viršininku daugiausia dėmesio teko skirti mokesčių 
mokėtojų skundams nagrinėti ir sprendimams dėl jų priimti. Vakarai ir naktys buvo skir-
ti šiam kruopščiam darbui atlikti, nes darbo metu nebuvo laisvų valandėlių. Nagrinėjant 
skundą, reikėjo priimti sprendimą, nuo kurio priklausė, ar mokėtojas turi mokėti ir kiek 
papildomų mokesčių, ar panaikinti auditoriaus sprendimą kaip nepagrįstą, ar sumažinti 
apskaičiuotą sumą ir kiek, ar grąžinti papildomai išaiškinti abejotinus faktus ir t. t. Nors 
apeliacijų skyriaus darbuotojai sąžiningai nagrinėjo skundus ir teikė savo išvadas bei pa-
siūlymus, o teisininkai jiems pritardavo, bet norėjosi pačiam įsitikinti, ar jie yra teisingi. 
Ne kartą nepasirašiau parengtų sprendimų. Skyriaus viršininkė Leta Norkuvienė juokauda-
vo, kad ji rytais dažnai gauna laiškelius nuo manęs. O laiškeliai, tai surašytos abejonės dėl 
sprendimo pagrįstumo, dėl formalaus įstatymų pažeidimų traktavimo, dėl priekabiavimo 
remiantis smulkmenomis, kai žalos nepadaryta valstybei, ir dėl kitų mokesčių auditorių 
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padarytų klaidų. 1995 metais beveik ketvirtadalį mokėtojų skundų patenkinome ir panai-
kinome inspektorių apskaičiuotus papildomus mokesčius bei skirtas baudas. 

Supratome, jog būtina gerinti auditorių darbą ir skundų nagrinėjimą, išvengti su-
bjektyvumo atrenkant auditui įmones. Audito programų ir metodikos skyrius parengė 
rekomendacijas dėl mokesčių mokėtojų atrinkimo auditui, o Juridinis skyrius – skundų 
nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką. 

Bet buvo ir priimtais sprendimais nepatenkintų mokėtojų. Kai kurie kreipdavosi į 
aukštesnes apeliacijų institucijas, o kai kurie prašydavo Seimo narių pagalbos. Ypač aktyvus 
užtarėjas buvo Seimo narys Kazys Bobelis, kuris keletą kartą kritikavo Mokesčių inspekciją, 
kad ji skriaudžia mokėtojus, net skundė ją Vyriausybei. Bet kažkodėl jis nepadėjo užtaria-
miesiems įrodyti teisybės teisme.

Širšių lizdo išdraskymas 
Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje

Darbą Finansų ministerijoje ir Valstybinėje mokesčių inspekcijoje pradėjau nuo šir-
šių lizdo išdraskymo „Mažeikių naftos“ gamykloje. Premjeras iš karto pritarė parengtam 
Vyriausybės sprendimui šiuo klausimu, nors įnirtingai priešinosi energetikos ministras. Pro-
testuodamas atsistatydino gamyklos direktorius B. Vainora. Tačiau Vyriausybės sprendimas 
nebuvo panaikintas. Triukšmauta visiškai be reikalo – elementarus dalykas buvo dirbtinai 
išpūstas į didžiulę problemą. Norėjome labai nedaug – tik sutvarkyti mokesčių už naftos 
produktus surinkimą, kitaip tariant, šiame bare įvesti paprasčiausią tvarką.

Dar dirbdamas Vilniaus mokesčių inspekcijoje pastebėjau itin daug piktnaudžiavi-
mo faktų prekiaujant naftos produktais. Daug kuru ir degalais prekiaujančių firmų buvo 
fiktyvios, jos išrašydavo fiktyvias sąskaitas, pagal kurias buvo reikalaujama grąžinti iš biu-
džeto tariamai sumokėtą pridėtinės vertės mokestį. Labai įtartinom privačiom firmom buvo 
aplipusi Mažeikių naftos perdirbimo įmonė. Iš šios gamyklos išvežamas benzinas būdavo 
parduodamas be akcizo ir PVM mokesčio, nors viena tona produkcijos yra apmokestinama 
daugiau kaip 600 litų. Todėl buvo uždrausta pirkėjams išsivežti iš gamyklos benziną ir dy-
zelinį kurą nesumokėjus šių mokesčių. Biudžeto įplaukos išsyk padidėjo, ir ne keliais litais. 
Jeigu anksčiau per mėnesį buvo surenkama apie 12 mln. litų mokesčių, tai įvedus naują 
tvarką – po 35 mln. ir daugiau.

Iš esmės triukšmauta net pasitelkus spaudą ne dėl to, kad pavesta gamyklai surink-
ti mokesčius iš vietinių naftos produktų pirkėjų, o dėl naftos produktų tariamo eksporto  
suvaržymo. Eksportuojant naftos produktus į kitą šalį, mokesčiai neimami. Tereikėdavo 
eksporto deklaracijoje muitinininko spaudo, patvirtinančio naftos produktų išvežimą, nors 
jie nebuvo išvežti. O tai pasiekti buvo galima už nedidelius pinigus. Tuo metu šie produktai 
buvo parduodami Lietuvoje kainomis, kuriose įskaičiuoti mokesčiai. Tokiu būdu nuo kie-
kvienos tonos į privačią kišenę nubyrėdavo po 616 litų mokesčių. 

Todėl buvo nustatyta, kad muitinė gali pripažinti naftos produktus eksportuotais, 
kai Mažeikių gamykla (ji buvo jų siuntėjas) pateikia važtaraščius ir eksporto deklaracijas su 
kitų valstybių muitinių bei geležinkelio atžymomis. O jeigu gamykla nepateikia važtaraščių 
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ir deklaracijų, tai laikoma, jog produktai neišvežti ir ji turi sumokėti valstybei priklausan-
čius mokesčius. Tai daroma Europos Sąjungos šalyse – visur būtini važtaraščiai. 

Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos vadovams ir geležinkelininkams juokais sa-
kydavau: nejaugi cisternas su degalais prie sienos pastūmėjate ir jie nurieda iki Molodečno 
geležinkelio stoties, šių cisternų jiems neperduodate ir todėl negalite gauti patvirtinimo, jog 
jie jas perėmė? Nesulaukiau atsakymo į šį klausimą, bet supratau kodėl.

Daug naftos produktų nebuvo išvežama iš Lietuvos, o tik dokumentuose nurodoma, 
jog išvežti. Be to, Mažeikių gamykloje naftą perdirbo į benziną ir dyzelinį kurą įvairios fikty-
vios ir lengvatinio apmokestinimo zonose įregistruotos firmos, kurios kontrabanda veždavo 
degalus į Latviją, Ukrainą, Kaliningrado sritį ir kitur. Gamykla buvo tarpininkė, nes savo 
vardu deklaruodavo eksportą. 

Tikrinant V. Gustainio (buvusio „Balticbanko“ savininko) firmos „Lamaringas“ mo-
kesčių mokėjimą, nustatyta, jog, siekdama juos nuslėpti, ji buvo išsinuomavosi visą gamy-
klą, net su jos darbuotojais (jiems to nežinant) naftai perdirbti. 

Keletą kartų energetikai bei muitininkai prašė Vyriausybės panaikinti šią nuostatą, 
tačiau A. Šleževičius nesvarstė parengto, bet mano nevizuoto sprendimo projekto. Tačiau 
praėjus savaitei po mano atsistatydinimo, 1996 metų birželio 7 dieną, L. M. Stankevičiaus 
vyriausybė nuostatą panaikino. Ir ne tik panaikino, bet dar atleido Mažeikių gamyklą nuo 
pareigos pateikti visas eksporto deklaracijas ir važtaraščius su kitų valstybių muitinių žymo-
mis, o taip pat atleido nuo 540 milijonų litų mokesčių sumokėjimo už neįrodytus, skirtus 
eksportuoti, naftos produktus.

Gal šiandieną būtų gyvas Gediminas Kiesus, jeigu nors iš dalies būtų pažabota netei-
sėta veikla gamykloje. Nafta į gamyklą tekėjo vienu vamzdžiu. Kiek juo pateko nelegalios, 
kontrabandinės naftos, kiek iš jos buvo gaminta produkcijos, o po to nelegaliai parduo-
ta – tik vienas Dievas gali žinoti. Planavau organizuoti naftos vamzdžio kontrolę. Žinant 
gamyklon patekusios naftos tikrą kiekį, galima nustatyti ir pagamintos produkcijos kiekį bei 
spręsti apie potencialias mokesčių surinkimo galimybes. Suprantama, gamyklos vadovams 
būtų ne tokios laisvos rankos. 

Pasiteisino benzino kolonėlių plombavimas mokesčių inspekcijos plombomis. Ti-
krinant skaitliukų ir kasos aparatų parodymus, atsiskleidė daugybė nesąžiningumo faktų. 
Pažeidėjus teko bausti administracinėmis baudomis, iš labiausiai prasižengusiųjų netgi buvo 
atimtos licencijos prekiauti. Prekybos degalais apyvarta gerokai padidėjo, vadinasi, mokes-
čių daugiau pradėjo byrėti į valstybės iždą.

Sunkaus darbo pirmųjų metų rezultatai

1995 metų lapkričio viduryje susumavome biudžeto vykdymo rezultatus ir juos pa-
skelbėme visuomenei. Nesiekta pasigirti, bet reikėjo parodyti, jog pagerėjo valstybės finansų 
būklė. Per dešimt mėnesių nacionalinis biudžetas gavo 4 milijardus 658 milijonus litų pa-
jamų (1994 m. – 3,1 mlrd. Lt). Metinis pajamų planas įvykdytas 87 procentais. Mokesčių 
mokėtojai savanoriškai sumokėjo 96,5 procentus mokesčių. Valstybinė mokesčių inspekcija 
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papildomai dar išieškojo 165 milijonus litų (3,5 proc. biudžeto įplaukų) nuslėptų mokes-
čių, skirtų baudų ir delspinigių.

Spalio mėnesį gauta daugiausia pajamų – 603,3 milijonai litų, 80 procentų daugiau 
negu sausio mėnesį. Galima pagrįstai teigti, kad Lietuvoje atsigauna verslas. Akcinės ben-
drovės, personalinės įmonės liepos mėnesį savanoriškai sumokėjo 42 procentais daugiau 
pelno mokesčio negu balandžio mėnesį. Vadinasi, jos gauna daugiau pajamų ir pelno.

Be to, buvo priminta, kad pelno mokesčio tarifai nuo 1991 metų liepos mėnesio 
nedidėjo, o net sumažėjo (pelno, panaudoto investicijoms, tarifas sumažintas nuo 29 iki 10 
procentų). Taip pat priminėme, jog negalima neatsižvelgti į tai, kad Vyriausybei leidus iki 
5 kartų padidinti turimo ilgalaikio turto kainą ir jo nusidėvėjimą, visa tai gerokai sumažino 
apmokestinamąjį (bet ne faktiškąjį) pelną. Šios aplinkybės dar labiau sustiprina išvadą, kad 
verslas atsigauna.

Biudžeto pajamos didėjo ir lapkričio bei gruodžio mėnesiais. Iki šventų Kalėdų įvyk-
dytas Seimo patvirtintas 1995 metų biudžetas. 

Be Premjero moralinio palaikymo ir triūso įvertinimo, dar išgirdau iš Mokslų Akade-
mijos prezidento R. Juodkos šiuos žodžius, pasakytus Premjero laukiamajame: „Kaip Jums 
pavyko sutvarkyti biudžeto reikalus, kurio rezultatus mes pajutome?„ Nežinojau, ką atsaky-
ti. Tai buvo geriausia padėka. 

1999 metų lapkričio 14-ą dieną prie gėlių turgelio netikėtai sutikau Juozą Vensku-
tonį, su kuriuo anais laikais kartu dirbome Ministrų Taryboje, o po to Žemės ūkio minis-
terijoje. Senokai buvome nesimatę. Kol žmona pirko gėles (jis vyko į jau mirusio brolio 
80-mečio minėjimą Žemės ūkio akademijoj) pasikalbėjome. Pasisakė, kad dirba Jagmino 
(buvusio Ministro Pirmininko pavaduotoju) firmoje, o be to tvarko žento įmonės buhalte-
riją. Labiausiai buvau nustebintas Jo persikvalifikavimu iš agronomo į buhalterius. Bet tai 
nesmerktina, o pagirtina. Prisiminėme bendrus pažįstamus. Šiek tiek pasakiau apie savo kai-
myną Ringaudą Songailą, apie jo tragišką būklę, pomėgį išgerti. Jis pasakė, kad ne jo vieno 
toks likimas. Rimkus, buvęs Raseinių rajkomo sekretorius, dirbęs CK dabar renka butelius 
šiukšlynuose. Po to ir sako: „Tau reikia pastatyti paminklą už PVM sąskaitų faktūrų ir naujų 
kasos pajamų orderių įvedimą šalyje. Kaip palengvėjo tvarkyti apskaitą, kaip tapo viskas 
aiškiau. Nebedarome klaidų, kurių anksčiau niekas negalėjo išvengti. Ačiū tau.“

Šiuo klausimu girdėjau palankių atsiliepimų ir anksčiau. Bet tokį – pirmą kartą.

Patikrinimai neišgelbės biudžeto

Valstybinės mokesčių inspekcijos pagrindinė funkcija – kontroliuoti, ar mokėtojai 
teisingai suskaičiuoja mokesčius, neslepia pajamų, ar laiku juos sumoka. Patikrinimų metu 
apskaičiuoti papildomi mokesčiai, baudos ir delspinigiai sudaro 2–3 procentus biudžeto 
pajamų. Taigi ši priemonė nėra panacėja biudžeto pajamoms padidinti, o atlieka daugiau 
profilaktinę funkciją – priverčia mokėtojus sąžiningiau deklaruoti mokesčius. Todėl visiš-
kai nepagrįstai aukšti valstybės pareigūnai kaltina mokesčių inspekcijas, kad jos nesurenka 
mokesčių. 
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Kita vertus, dėl dažno įstatymų ir poįstatyminių aktų keitimo, nedidelės mokestinio 
darbo patirties (vos 5 metai) ne taip lengva patikrinti, ar mokėtojai teisingai suskaičiavo 
ir deklaravo mokesčius. Be to, auditoriai dažniausiai atlieka kompleksinius, tai yra, visų 
mokesčių patikrinimus. Nebuvo metodikos kaip nustatyti, kuriuos ūkinius subjektus reikia 
audituoti. Mokesčių inspekcijos turėjo sukaupusios mažai informacijos, išskyrus muitinių 
duomenis apie tikrinamus subjektus.

Dirbdamas Vilniaus mokesčių inspekcijoje bei atėjęs dirbti į Centrinį aparatą, taip 
pat pastebėjau, jog pagrindinis reikalavimas buvo patikrinti kuo daugiau įmonių. Todėl 
dažniau buvo tikrinamos mažos įmonės. Taip pat buvo pastebėta kai kurių įmonių ir ben-
drovių globa. Pavyzdžiui, Vilniaus mokesčių inspekcijos uždarųjų akcinių bendrovių tikri-
nimo skyriaus viršininkas V. Abazorius (ir dabar dirbantis šioje inspekcijoje). Jo globojami 
stambiausieji dienraščiai „Lietuvos rytas“ ir „Respublika“ iki 1995 metų nebuvo tikrinti, kai 
mažesni laikraščiai ir žurnalai buvo tikrinti ne kartą. 

Reikėjo skubiai išguiti šią praktiką, sutelkti tikrintojus išaiškinti stambių mokesčių 
slėpimo faktus ir pridėtinės vertės mokesčio bei akcizų pagrindiniams mokėtojams kontro-
liuoti. Taip pat išardyti esamas inspektorių ir mokesčių mokėtojų „gūžtas“, kuriose klestėjo 
korupcija, kyšininkavimas, papirkinėjimas. 

Vilniaus mokesčių inspekcijai vadovaujant, kartu su kitų miestų bei rajonų inspek-
cijomis patikrinta Lietuvos energetikos sistema. Klaipėdiečiai patikrino jūrų perkėlą ir kitas 
su importu, eksportu susijusias bendroves, šiauliečiai – televizorių gamintojus, kauniečiai – 
alkoholio gamintojus ir pagrindinius prekeivius, jonaviečiai – trąšų gamintojus. 

Reikėjo patikrinti „Lietuvos rytą“ ir kitas globotas firmas, R. Tarailos skunde nuro-
dytus mokesčių slėpimo faktus „Respublikos“ laikraštyje.

Giliau įsmigo atmintin „Tauro“ banko, uždarųjų akcinių bendrovių „Viachema“, 
„Pramonės biznio centras“, „Respublikos“, „Lietuvos ryto“ patikrinimai. Kai kurie iš jų 
buvo plačiai aprašyti spaudoje, tik deja, neobjektyviai. 

Mokesčių inspekcijos pertvarka

1995 metų birželio 28 dieną Seimas priėmė Mokesčių administravimo įstatymą. Prie 
pirmojo varianto daugiausia dirbo R. Tamošauskas ir G. Juknevičius, bet jie darbui įpusėjus 
buvo išvilioti į Lietuvos banką. Užbaigti teko Verslo mokesčių skyriaus viršininkei Alinai 
Gaudutytei, padedant kitiems inspekcijos darbuotojams. Prisimenu, daug diskutavome dėl 
baudų dydžio ir gerokai jas projekte sumažinome. 

Mokesčių administravimo įstatymas išsprendė daug to meto problemų. Didžiausias 
naujojo įstatymo privalumas buvo tai, kad jis išaiškino ekonomines sąvokas, reglamentavo 
mokesčių mokėtojų teises ir pareigas, diferencijavo baudas už mokesčių įstatymų pažeidi-
mus. 

Ankstesnysis Valstybinės mokesčių inspekcijos įstatymas turėjo viso labo septynis 
straipsnius ir jame buvo daugiausia kalbama apie mokesčių inspekcijų pareigūnų teises bei 
pareigas, apie mokėtojus ten beveik nepasakyta. Naujajame įstatyme buvo beveik penkias-
dešimt straipsnių, kurie reglamentavo visą mokesčių mokėjimo procesą. 



99

Valstybinė mokesčių inspekcija tapo juridiniu asmeniu, o anksčiau buvo tik Finansų 
ministerijos padalinys. Įstatymas jai suteikė dideles teises ir uždėjo nemažą atsakomybę. Pa-
vyzdžiui, leista atlikti kvotą, netiesioginiu būdu apskaičiuoti mokesčius. Naujasis Mokesčių 
administravimo įstatymas labai pagerino fiskalinę sistemą.

Įgyvendinant Mokesčių administravimo įstatymą, 1995 metų liepos 1 dieną įsteigta 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos. Atsirado papildomų rūpesčių: 
sukurti jos struktūrą, sukomplektuoti kadrus Centre, surasti patalpas, peratestuoti mies-
tų ir rajonų VMI viršininkus, jų pavaduotojus, skyrių viršininkus ir atlikti dar daug kitų 
darbų. Tuo metu Prahoje buvo organizuoti kursai mokesčių inspekcijų struktūros ir valdy-
mo klausimu. Juose sužinojau, kaip šie klausimai išspręsti kitose valstybėse. Pastebėjau, jog 
daugelyje iš jų darbas organizuotas funkciniu principu, daug dėmesio skiriama mokėtojų 
švietimui ir mokymui. Šiuo keliu pasukome ir mes. Inspekcijoje įsteigėme 23 skyrius ir 
grupes, o darbą organizavome funkciniu principu. Priimta 40 naujų darbuotojų. Dauguma 
jų mokėjo užsienio kalbas, bet nebuvo dirbę mokesčių sistemoje. 

Svarbiausias uždavinys buvo perorganizuoti darbą funkciniu principu miestų ir rajo-
nų valstybinėse mokesčių inspekcijose, kai vieni darbuotojai priima deklaracijas, kiti atren-
ka tikrinimui įmones, treti – jas tikrina, ketvirti – vykdo mokesčių apskaitą, penkti – išieško 
nesumokėtus mokesčius. Tai leido atskirti mokesčių inspektorius nuo mokesčių mokėtojų, 
pašalinti galimybę jiems artimai bendrauti, be to, našiau panaudoti darbo resursus. Taip pat 
buvo būtina gerokai pagerinti mokesčių išieškojimą ir mokesčių mokėtojų švietimą, suma-
žinti korupciją. Todėl Centre ir vietose įsteigti mokesčių išieškojimo, mokėtojų švietimo ir 
vidaus audito skyriai. Iki tol šią funkciją atlikdavo inspektoriai, kurie priimdavo priskir-
tų jiems įmonių deklaracijas, šias įmones tikrindavo, aiškindavo įstatymus. O korupcijos 
klausimais niekas nesidomėjo. Tačiau labai kategoriškų rekomendacijų atsisakyta, reorga-
nizuojant valdymo struktūrą, palikta galimybė prisitaikyti prie vietos sąlygų, susiklosčiusių 
tradicijų. 

Miestų ir rajonų inspekcijos greitai pertvarkė darbą funkciniu principu. Tik Vilniaus 
inspekcijos viršininkui M. Gofmanui sunkiai sekėsi valdyti, nepavyko jam įveikti V. Abazo-
riaus ir N. Pitrėnienės pasipriešinimo reorganizuojant darbą. Gerokai vėliau, N. Pitrėnienei 
dirbant respublikinės inspekcijos viršininke, ne kartą teko išgirsti ją teigiant – mokėtojų 
švietimui skiriame ypatingą dėmesį. Ir tuomet vis prisimindavau jos reikštą priešiškumą.

Inspekcijų reorganizavimo metu atestuota daugiau kaip 1100 teritorinių mokesčių 
inspekcijų pareigūnų. Vieno miesto ir šešių rajonų mokesčių inspekcijų viršininkai pakeisti, 
atsižvelgiant į atestavimo komisijos rekomendacijas. Su jais atsisveikinome gražiai, pageida-
vusiems buvo pasiūlytos žemesnės, jų amžių ir sugebėjimus atitinkančios pareigos.

 O kadrai nebuvo labai kvalifikuoti. Be to, ėjo penktieji mokesčių inspektorių darbo 
metai. Nebuvo ir patirties. Tuo metu Valstybinėje mokesčių inspekcijoje dirbo beveik 3 
tūkst. darbuotojų, tarp jų net 87 procentai moterų. Aukštąjį ekonominį išsilavinimą turėjo 
57 proc. darbuotojų. Respublikoje nebuvo rengiami mokesčių administravimo specialis-
tai, todėl labai aktuali problema – darbuotojų perprofiliavimas, jų kvalifikacijos kėlimas. 
Įsteigtas mokymo centras Vilniuje. Centrinio aparato darbuotojus siųsdavome į užsienio 
organizacijų rengiamus kvalifikacijos kursus Kopenhagoje, Vienoje, Paryžiuje. Kreiptasi į 
Vilniaus universitetą, kad kasmet išleistų ne mažiau kaip 30 absolventų, paruoštų adminis-
truoti mokesčius.
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Reorganizuojant valdymo struktūrą, reikėjo parengti Valstybinės mokesčių inspek-
cijos nuostatus, darbuotojų pareigybines instrukcijas, procedūras, pagal kurias darbuotojai 
gali būti skiriami į aukštesnes pareigas bei didinami jų atlyginimai, organizuoti mokesčių 
mokėtojų švietimą.

Galvojome ir apie ateitį. Supratome, jog reikia mažinti inspekcijų skaičių, o svarbes-
nes funkcijas vykdyti perduoti stambesnėms, turinčioms aukštesnės kvalifikacijos darbuo-
tojus, inspekcijoms. Buvo nenormalu, kai mažame regione buvo po dvi inspekcijas. Pavyz-
džiui, Lazdijų regione – rajono ir Birštono miesto, Alytaus, Marijampolės – rajono ir miesto 
inspekcijos. Strateginio planavimo skyriaus viršininkas V. Medišauskas ir jo pavaduotojas 
R. Vaicenavičius parengė inspekcijų stambinimo ir funkcijų paskirstymo projektą, kuris 
numatė 16 rajonų inspekcijų sumažinti, jas paverčiant teritorinių inspekcijų padaliniais ir 
paliekant vykdyti tiesiogiai su mokesčių mokėtojais susijusias funkcijas. Projekto nespėta 
apsvarstyti ir įgyvendinti. 

Įgyvendinti šiuos uždavinius turėjo nepatyrę centrinio aparato darbuotojai, o tai 
buvo ne taip paprasta. Bet džiaugiausi kadrais. Išskyrus vieną kitą senesnį darbuotoją, dau-
guma buvo darbštūs, iniciatyvūs, nereikėdavo jų raginti. Keletas iš jų pasiekė aukštus pos-
tus, tapo gerai žinomi Lietuvoje.

Dauguma miestų ir rajonų mokesčių inspekcijų buvo įsikūrę vietos savivaldos pa-
talpose. Didėjant darbuotojų skaičiui, labai trūko darbo vietų. Be to, kai kurių miestų ir 
rajonų vadovai iškeldino inspekcijas iš patalpų, prisidengdami įvairiomis priežastimis. Nor-
malioms darbo sąlygoms sudaryti reikėjo investuoti apie 15–20 mln. Lt. pastatų remontui, 
išplėtimui bei įsigijimui. Centrinis aparatas taip pat neturėjo patalpų. Šiuos klausimus teko 
spręsti nedelsiant. Mokesčių ir mokėtojų apskaitos, išieškojimo ir kiti darbai buvo mažai 
mechanizuoti. Dėl lėšų stygiaus darbas lėtai buvo kompiuterizuojamas. Tuo metu buvo įve-
dami nauji mokesčiai. Sprendžiant šiuos klausimus, daug pasidarbavo mano pavaduotojai 
Jurgis Gurauskas, Regina Turakevičienė.

Pagal mokesčių administravimo įstatymą Centriniam mokesčių administratoriui 
leista rengti ir teikti finansų ministrui mokesčių įstatymų bei Vyriausybės nutarimų projek-
tus, kitus pasiūlymus dėl apmokestinimo tvarkos pagerinimo. Finansų ministerijoje nebuvo 
fiskalinio ir mokesčių departamentų. Taigi įstatymų klausimai taip pat gulė ant A. Šulijos, 
G. Rimkevičienės, E. Puvačiauskaitės, L. Norkuvienės, A. Krupovieco, D. Dausinienės, 
L.  Žukienės, A. Kononenko, S. Bendoriaus, A. Gaudutytės, A. Milašiaus, R. Kęstenio, 
A. Žadeikaitės ir kitų darbuotojų pečių. Net turėjome pateikti Seimui programą, kaip mo-
kesčių ir socialinio draudimo įmokų administravimą perduoti vienai institucijai.

Darbų su jaunu ir dar nepatyrusiu kolektyvu reikėjo atlikti begalę. Ir atlikti neatide-
dant ateičiai. Buvau labai nustebintas, kai premjeras M. L. Stankevičius šį darbą („inspekcija 
dirba pati sau“) nurodė kaip pagrindinį atleidimo iš inspekcijos viršininko pareigų motyvą. 

Nesavanaudiška pagalba

Dirbdamas Vyriausybės aparate ir Finansų ministerijoje dažnai bendravau su Pasaulio 
banko konsultantu Tomu Hartu. Prisimenu jo reikalavimą nustatyti absoliutų ir procentinį 
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akcizo mokestį. Premjeras liepė nusileisti jo užgaidai. Bet greitai procentinis akcizas, kaip 
nepasiteisinęs, buvo panaikintas. Įsiminė ginčas su T. Hartu dėl PVM įstatymo projekto, 
kuris buvo teikiamas Seimui svarstyti.

Dirbant Finansų ministerijoje, daug mums pagelbėjo JAV iždo departamento kon-
sultantai Lewas Baueris, Normanas Foksas, Džimi Valentainas ir Donas Lubikas. Jų mintys 
ir patarimai buvo naudingi bei pamokantys. Jie parengė instrukciją apie audito metodus ir 
jų taikymą, Mokesčių išieškojimo vadovą, Mokesčių inspektorių mokymo kursų medžiagą. 

Esame dėkingi L. Baueriui ir D. Lubikui už jų suorganizuotą Mokesčių inspekcijos 
specialistams išvyką į JAV. Pajamų tarnyboje ir Iždo departamente mus supažindino su mo-
kesčių rinkimo organizavimu ir problemomis šioje šalyje, mokė, kaip geriau atlikti šį darbą. 
Daug sužinojau, tapau drąsesnis darydamas išvadas ir priimdamas sprendimus.

Bet šios pagalbos dar buvo per mažai. 1995 metų liepos pabaigoje, pasikvietę už-
sienio valstybių ambasadorius, jiems išdėstėme sunkumus administruojant mokesčius ir 
paprašėme jų paramos. Nurodėme 34 problemas, tarp jų – padėti atlikti užsienio kapitalo 
investicijų įstatymo ekspertizę ir įvertinti mokesčių lengvatų tikslingumą, parengti inflia-
cijos įtakos pelnui nustatymo metodiką ir mokesčių įstatymų komentarus, padėti sukurti 
mokėtojų švietimo sistemą ir t. t. Pagalbą suteikė Danija, Norvegija ir Švedija, taip pat 
tarptautinės organizacijos.

Keletą kartų teko kvalifikaciją kelti Tarptautinio valiutos fondo organizuotuose kur-
suose Paryžiuje, Vienoje, Kopenhagoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Ir mokesčių inspektoriai buvo skolingi

„Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pradeda tiesiogiai ben-
dradarbiauti su Jumis. Mes kas savaitę skelbsime mokesčių įstatymų ir poįstatyminių aktų 
komentarus, paaiškinimus, atsakymus į bendresnius Jūsų klausimus. Svarbiausias tikslas – 
supažindinti su įstatymų reikalavimais, jų taikymo praktika. Norime, kad Jūs kuo mažiau 
darytumėte klaidų, kuo teisingiau deklaruotumėte pajamas bei mokėtumėte mokesčius. 
Supraskite, kad mums nemalonu skirti baudas, ypač kai matome, jog jos padarytos ne iš 
blogos valios. O neskirti neturime teisės.

Publikacijose nepajėgsime atsakyti į visus Jums rūpimus klausimus. Esant reikalui, 
pirmiausia prašome kreiptis į vietines mokesčių inspekcijas. Jos turi konsultuoti, teikti pa-
aiškinimus, pamokyti, pateikti deklaracijų blankus.“ 

Šiais žodžiais 1996 metų vasario 28 dieną kreipiausi į skaitytojus ryšium su mokesčių 
įstatymų aiškinimo pradžia, jausdamas didelę skolą jiems. Tą dieną „Respublikos“ laikraš-
tyje paskelbėme fizinių asmenų pajamų mokesčio įstatymo paaiškinimus, parašėme apie 
patentų įsigijimą.

Ministras R. Šarkinas pritarė mūsų pasiūlymui leisti specializuotą laikraštį mokesčių 
ir finansų klausimais. Buvome suradę jo redaktorių. Deja, jis netrukus atsisakė organizuoti 
laikraščio leidimą. Nespėjau įgyvendinti šios idėjos. Finansų ministerijos mokymo centras, 
pasitelkęs inspekcijos specialistes G. Rimkevičienę, E. Puvačiauskaitę ir kitus specialistus, 
1996 metais išleido pirmąjį PVM komentarą. 
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Kalbėdamas susitikime su verslininkais Kaune 1996 metų gegužę, šiuo klausimu pa-
sakiau: „Deja, reikia atvirai pripažinti, kad šiuo požiūriu esame labai skolingi mokesčių 
mokėtojams. Dabar, kad ir gerokai vėluodami, bandysime šią klaidą ištaisyti. Pirmiausia 
įsteigėme mokymo centrą. Pagrindinė jo paskirtis – kelti mokesčių inspekcijų darbuoto-
jų kvalifikaciją, tačiau užteks čia vietos, dėmesio bei laiko ir mokesčių mokėtojams. Šiam 
darbui organizuoti inspekcijoje įsteigėme naują struktūrą – Mokymo ir švietimo skyrių. 
O apskritai anksčiau negalėjome imtis to darbo, kadangi darbuotojų turime mažokai – tik 
60, tuo tarpu Estijoje – 80, o Latvijoje – net 120. Ir esmė ne vien skaičiuose: daug kas, jau 
apmokyti, gerai paruošti išeina į privačias struktūras – ten ir darbo sąlygos, ir atlyginimai 
geresni. Todėl, patikėkite, tikrai nelengva pajudinti iš vietos to mokymo ir švietimo vežimo. 
O mirtinai reikia! Turime žmonėms tiek aiškinti visus mokesčių reikalus, kad juos žinotų 
tarsi amen poteriuose. Nė kiek neperdedu! Tam būtinai reikės išnaudoti masinės informa-
cijos priemones, leisti brošiūras, knygas, rengti kursus, seminarus, juk visi, absoliučiai visi, 
esame mokesčių mokėtojai. Bandome tam tikslui įsteigti laikraštį.“

Nelaukta palyda kelyje į Ignaliną

Dirbti mokesčių inspekcijos viršininku buvo šiek tiek rizikinga. Nors veiksmai su-
tramdant šešėlinę ekonomiką buvo nukreipti ne į kokį nors vieną jos atstovą, bet nepaten-
kintų buvo nemažai. Todėl jie galėjo organizuoti pasikėsinimą. Bet tuo metu net nekilo 
mintis saugotis, nebuvo ir baimės. Kartą, važiuodamas į Ignaliną, pastebėjau paskui slen-
kantį lengvąjį automobilį, kuris nelenkė, kai sumažindavau greitį. Tik kai sustojau prie 
lauke dirbusių žmonių, jis mus aplenkė. Gerokai palaukęs vėl pradėjau važiuoti. Bet Molė-
tuose, ties posūkiu į Labanoro girią, ši mašina laukė. Nuvažiavau Utenos kryptimi. Grįžtant 
iš Ignalinos palydėjo apsauga.

Niekas nesiūlė kyšio, nors su savo problemomis ne kartą kreipėsi stambiųjų įmonių ir 
firmų vadovai. Padėjau jiems kiek buvo įmanoma padėti, nepažeisdamas valstybės interesų. 

Ne tas kelias valstybės pajamoms padidinti

Supratome, kad mokesčių patikrinimai ir papildomai išieškoti mokesčiai bei baudos, 
kurios tuo metu sudarė 2–3 procentus biudžeto pajamų, neišgelbės biudžeto. Jie atlieka 
daugiau profilaktinę funkciją – priverčia mokėtojus sąžiningiau deklaruoti ir mokėti mokes-
čius. Taigi ši priemonė nėra panacėja biudžeto pajamoms padidinti. Todėl visiškai nepagrįs-
tai aukšti valstybės pareigūnai kaltina mokesčių inspekcijas, kad jos nesurenka mokesčių. 

Kita vertus, dėl dažno įstatymų ir poįstatyminių aktų keitimo, nedidelės mokestinio 
darbo patirties (vos 5 metai) ne taip buvo lengva patikrinti, ar mokėtojai teisingai suskaičia-
vo ir deklaravo mokesčius. Be to, auditoriai dažniausiai atliko kompleksinius, tai yra, visų 
mokesčių patikrinimus. Nebuvo metodikos kaip nustatyti, kuriuos ūkinius subjektus reikia 
audituoti. Mokesčių inspekcijos turėjo sukaupusios mažai informacijos, išskyrus muitinių 
duomenis apie tikrinamus subjektus.
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Dirbdamas Vilniaus mokesčių inspekcijoje bei atėjęs dirbti į Centrinį aparatą taip 
pat pastebėjau, jog pagrindinis reikalavimas buvo patikrinti kuo daugiau įmonių. Todėl 
dažniau buvo tikrinamos mažos įmonės. Taip pat buvo pastebėta kai kurių įmonių ir ben-
drovių globa. Pavyzdžiui, Vilniaus mokesčių inspekcijos uždarųjų akcinių bendrovių tikri-
nimo skyriaus viršininkas V. Abazorius (ir dabar dirbantis šioje inspekcijoje). Jo globojami 
stambiausieji dienraščiai „Lietuvos rytas“ ir „Respublika“ iki 1995 metų nebuvo tikrinti, kai 
mažesni laikraščiai ir žurnalai buvo tikrinti ne kartą. Ko gero, jis šių laikraščių bijojo, nes 
apie jo veiksmus taip pat, matyt, žurnalistai turėjo daug informacijos.

Reikėjo skubiai išguiti šią praktiką, sutelkti tikrintojus išaiškinti stambių mokesčių 
slėpimo faktus ir pridėtinės vertės mokesčio bei akcizų pagrindiniams mokėtojams kontro-
liuoti. Taip pat išardyti esamas inspektorių ir mokesčių mokėtojų „gūžtas“, kuriose klestėjo 
korupcija, kyšininkavimas, papirkinėjimas. 

Nepatiko ir Centrinio aparato Audito skyriaus, kuriam vadovavo J. Lionginas, dar-
bas. Dažniausiai šio skyriaus darbuotojai tikrindavo įmones pagal gautą iš muitinės ar kitų 
institucijų informaciją apie mokesčių slėpimą. Tokius tikrinimus galėjo atlikti ir teritorinių 
inspekcijų auditoriai, jeigu jiems būtų perduota informacija. Suprantama, tai lengviausias 
būdas surasti nesumokėtus mokesčius, šantažuoti įmones, reikalauti kyšio. Iš ne vieno vers-
lininko tuomet, o dabar – jau iš daugelio sužinojau apie šiuos nešvarius audito skyriaus 
darbuotojų veiksmus. Kai kuriais iš jų domėjosi Saugumo departamentas, kaip sakoma, 
ėjo šiltomis jų pėdomis. Įsteigtam Vidinės kontrolės ir saugumo skyriui pavedžiau domėtis 
šio skyriaus ir vietinių mokesčių inspekcijų auditorių darbu. Audito skyriaus vedėjui J. 
Lionginui rekomendavau pagrindinį dėmesį skirti ne tikrinimams, o teritorinių mokesčių 
inspekcijų auditorių mokymui, metodiškai jiems vadovauti, patarti ir kontroliuoti jų darbą 
ir tik įtartinais atvejais – patikrinti jų tikrintas įmones. Bet ši kryptis J. Lionginui ir jo pa-
vaduotojui A. Kapitanovui buvo ne prie širdies.

Kursuose Paryžiuje išgirdau posakį, kuris įstrigo galvoje. „Žvejokite žuvis tinklais su 
didelėmis akimis. Mažosios paaugs ir tuomet pateks“, – taip suformulavo audito prasmę 
mus mokęs konsultantas, paaiškindamas, jog neverta kreipti per daug dėmesio į mažas įmo-
nes, nes visų nepatikrinsite, o rezultatas bus menkas. Paprašėme Vilniaus mokesčių inspek-
cijos kartu su kitų miestų bei rajonų inspekcijomis patikrinti Lietuvos energetikos sistemą, 
Klaipėdos mokesčių inspekcijos – jūrų perkėlą ir kitas su importu ir eksportu susijusias 
bendroves, Šiaulių – televizorių gamintojus, kauniečių – alkoholio gamintojus ir pagrindi-
nius jo prekeivius, Jonavos – trąšų gamintojus. Pradėjome tikrinti „Lietuvos rytą“ ir kitas 
globotas firmas.

Genadijaus Konopliovo grupuotės afera

Genadijaus Konopliovo ir jo kolegų pajamų deklaravimo istorijos pradžią padarė 
„Respublika“ 1995 metų rugpjūčio viduryje, prieš man išvykstant į Vieną. Grįžus situacija 
buvo pasiekusi apogėjų. „Respublika“ kas dieną atskleidė naujus negerus Vilniaus mokesčių 
inspekcijos darbus, o Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija nereagavo, tarsi 
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būtų netekusi žado. Reikėjo tuojau pat ką nors daryti. Išsiaiškinau, kad vilniečiai iš tiesų 
neišieškojo 20 proc. pajamų mokesčio iš G. Konopliovo ir jo kolegų gautų pajamų kitose 
valstybėse, nors pagal įstatymą tai turėjo padaryti. 

Tariausi su ministru R. Šarkinu. Pagaliau nuėjau pas Premjerą Adolfą Šleževičių. Tai 
buvo pietų metas. Prie valgyklos durų palaukiau kol papietaus ir išeis. Po keletos minučių iš 
valgyklos išėjo R. Šarkinas ir A. Šleževičius. Jiems abiem pasakiau, kad VMI neteisi neišieš-
kodama mokesčių, kad noriu išleisti įsakymą tuo klausimu. Ministras kaip ir anksčiau nieko 
nepasakė, nutylėjo. Buvo matyti, jog nepritaria. Besileidžiant laiptais Adolfas pasakė: jeigu 
turi G. Konopliovas mokėti, tegul ir moka. Gavęs jo pritarimą išleidau įsakymą, nurodžiau 
Vilniaus VMI viršininkui Mečislovui Gofmanui išieškoti iš G. Konopliovo ir kitų pajamų 
mokestį, nubausti Joną Guigą ir Varkalą, kurie priėmė deklaracijas ir neapmokestino paja-
mų. Pareiškiau papeikimą M. Gofmanui. Jam nurodžiau išieškoti iš G. Konopliovo ir kitų 
asmenų pajamų mokestį, nubausti pareigūnus, kurie priėmė deklaracijas ir neapmokestino 
pajamų. Pareiškiau papeikimą M. Gofmanui.

Sužinojusi „Respublika“ apie priimtą sprendimą, atsiuntė pas mane korespondentą 
Aurimą Drižių. Su juo kalbėjau aštrokai. Per atvirai išdėsčiau savo požiūrį į korupciją, ne-
švarių ir neapmokestintų pajamų išaiškinimą. 1995 m. rugsėjo 16 dieną „Respublika“ pa-
vadino Savaitės žmogumi, teigdama, kad VMI viršininkas Petras Navikas, kuris, skirtingai, 
nei tikėjosi Prezidentas, sugebėjo ir per debesis pasiekti žvaigždutę. Kol kas vieną! 

1995 m. spalio 20 dieną gavau iš G. Konopiovo skundą dėl Vilniaus miesto VMI 
sprendimo išieškoti G. Konopliovo – 615 200 Lt, D. Konopliovo (sūnaus) – 592 040 Lt, 
A. Konopliovienės – 321 640 Lt, G. Terlecko – 316 160 Lt, J. Peškaitienės –322 400 Lt, 
E. Kisieliaus – 540 800 Lt, E. Žukausko – 163 600 Lt, E. Grakausko (buvusio Seimo na-
rio) – 168 800 Lt ir V. Baldišiaus – 171 200 litų, o iš viso 3 212 400 litų pajamų mokesčio. 
Apsilankė ir pats G. Konopliovas. Prašė panaikinti šį sprendimą motyvuodamas, kad pagal 
fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 3 straipsnį apmokestinamos pajamos 
gautos nacionaline valiuta, o jie, atseit, atsivežė dolerius. Kadangi jo argumentai buvo visiš-
kai nepagrįsti, pasiūliau ieškoti teisybės teisme. Tačiau jis pareiškė, kad nesikreips į teismą, 
nes labai daug reikės sumokėti advokatams. Bet, manau, jis nesitikėjo laimėti. 

Kalba pakrypo kita linkme. Paklausiau, ar jis negalėtų suorganizuoti susitikimą su 
verslininkais, kurie laiko neapmokestintas pajamas užsienio bankuose. Ar nenorėtų jie jų 
investuoti į šalies ūkį. Jis patvirtino, kad pažįsta nemažai tokių žmonių, pažadėjo suorgani-
zuoti susitikimą. O prieš išeidamas paprašė leisti „Tauro“ bankui už visus grupės asmenis 
sumokėti pajamų mokestį. 

Iki šiol neįminti klausimai

Kodėl G. Konopliovo grupė pajamas deklaravo, kai M. Gofmanas buvo atostogose? 
Kodėl Vilniaus mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas G. Radavičius, kuris pasirašė 
pažymą apie pajamų deklaravimą, greitai išėjo iš inspekcijos? Taip pat neaiški G. Kono-
pliovo ir jo grupės žmonių deklaruotų pajamų kilmė. G. Konopliovas nurodė, kad paja-
mos uždirbtos Uzbekijoje, iš ten vežant metalą į užsienį. Dar pateikė vietinio UAB pažymą 
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patvirtinančią šį faktą. Bet juk jis ir kiti grupės nariai tuo metu dirbo Lietuvoje, net buvo 
Seimo nariai. Dauguma jų turbūt nė karto net nebuvo nuvykę į Uzbekiją. 

Vilniaus mokesčių inspekcijos viršininkas M. Gofmanas informavo, kad deklaravi-
mo medžiagą buvo perdavęs Generalinei prokuratūrai ištirti, ar švarūs pinigai. Tačiau greitai 
ji grąžinta, motyvuojant, kad turi ištirti inspekcija (?). Aiškiai matyti, kad ir prokuratūra 
nebuvo suinteresuota atskleisti paslapties.

1998 metų pabaigoje į mane kreipėsi Edmundas Kisielius. Tai tas pats asmuo, ku-
ris atvežė į Lietuvą grynais G. Konopliovo grupės užsienyje uždirbtus pinigus – 4 01 500 
USD. Jis prisistatė juridinės firmos vadovu, kuris aptarnauja Vilniaus „Tauro“ alaus daryklą. 
Paprašė padėti apsiginti nuo inkriminuojamų mokesčių ir baudos. Mat, inspektoriai nepri-
pažino investicijos. Pasakiau, kad tokiu klausimu noriu derėtis su „Tauro“ direktoriumi. 

Iš jo elgesio pas direktorių ir direktoriaus veiksmų supratau, kad šios gamyklos vie-
nas iš savininkų yra E. Kisielius. Nagrinėjant Vilniaus VMI patikrinimo aktą išaiškėjo, kad 
1995 m. birželio mėnesį 50 proc. akcijų nusipirko iš investicinės bendrovės ir fizinių asme-
nų dvi lengvatinio apmokestinimo kompanijos: „New Century Holdings“ ir „New Century 
Holdings Development partners“. Po to tuojau pat buvo padidintas įstatinis kapitalas – 606 
tūkst. litų ir visos šių kompanijų akcijos išpirktos. Ar tai nebus E. Kisieliaus ir dar kai ku-
rių G. Konopliovo grupuotės asmenų įsteigtos kompanijos, kurios, prisidengusios užsienio 
investitorių priedanga, legalizavo dalį pavogtų „Tauro“ bankui skirtos paskolos – 17 mln. 
ekiu. Ir dar negana. Naudojasi pelno mokesčio lengvata kaip užsienio investitoriai. Tai tik 
spėlionės, bet artimos tikrovei.

Stambusis verslas abejingas spręsti 
pagrindinę valstybės problemą

Vilius Kavaliauskas, tuomet dirbęs Vyriausybės spaudos atstovu, patarė paskelbti pa-
reiškimą kaip atkirtį tiems, kurie šmeižė mokesčių inspekciją ir kurie siekė mane pašalinti iš 
jos viršininko pareigų. 1996 metų balandžio 4 dieną rašiau: 

„Nėra šiandien mūsų valstybėje didesnės problemos už tą, kaip aprūpinti lėšomis 
biudžeto išlaikomas įstaigas, rasti pinigų darbo užmokesčiui, pensijoms, pašalpoms pa-
didinti, žemės ūkiui finansuoti. Mokyklų, ligoninių, vaikų darželių šildymas, nemokami 
vaistai ligoniams, vėluojančios pensijos nėra vien energetikų, medikų ir socialinės rūpybos 
įstaigų rūpestis. Ir nereikia manyti, kad kas nors liks apsaugotas nuo kylančios grėsmės. 
Net dabartinis firmos klestėjimas, gerai mokamas darbas, laikina sėkmė nėra pakankamas 
garantas. Juk beveik kiekviena šeima turi besimokančių vaikų, sergančių tėvų, vargstančių 
artimųjų. Vienkartinėmis labdaromis čia nedaug padėsi. Tas problemas gali išspręsti tik 
mūsų visų remiama valstybė.

Šioje srityje nėra išrasta nieko nauja: visame pasaulyje surenkama dalis visuomenės 
lėšų ir jos per biudžetą paskirstomos silpniausiems, finansiškai remtiniems mūsų visuome-
nės nariams bei institucijoms ir biudžetinėms įstaigoms. Todėl civilizuotose ir demokratiš-
kose šalyse vengimas mokėti mokesčius yra prilygintas sunkiam nusikaltimui ir baudžiamas 
netgi laisvės atėmimu.
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Lietuvoje mokesčių mokėjimą kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai nėra 
populiari įstaiga. Nors ir stengdamiesi sąžiningai atlikti šias valstybės bei pačios visuomenės 
mums skirtas pareigas, kartais liekame nesuprasti.

Ne paslaptis, kad ir mūsų darbe yra nesklandumų: kartais mokesčių įstatymai taiko-
mi formaliai, per mažai jie aiškinami mokėtojams, būna ir netakto atvejų. Matome šiuos 
ir kitus savo darbo trūkumus, juos šaliname. Manome, kad ir mokesčių mokėtojai tai jau 
pastebėjo. Kita vertus, ne viskas priklauso nuo mūsų: neturime teisės neskirti baudų, ne-
skaičiuoti delspinigių, nors ir matome, kad įstatymai buvo pažeisti ne iš blogos valios, kad 
iš tiesų neturėta lėšų mokesčiams laiku sumokėti.

Todėl suprantama, Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai negali pasigirti vi-
suotine mokesčių mokėtojų meile, nebent tik pagarba sunkiam savo darbui. Tačiau jie ne-
gali sutikti su reiškiamais priekaištais dėl didelių mokesčių, baudų, delspinigių bei nelengvų 
mokėjimo sąlygų, dėl plačios apmokestinimo skalės ir mokesčių įstatymų kitų parametrų. 
Tenka priminti, kad ne Valstybinė mokesčių inspekcija įteisino ir keičia dabar galiojančius 
mokesčių įstatymus. Taip pat atmetame kaltinimus, kad esame verslo žlugdytojai, visuome-
nės skriaudėjai ir tautos priešai.

Svarbiausias Valstybinės mokesčių inspekcijos tikslas – pasiekti, kad visi, o ypač še-
šėlinės ekonomikos atstovai, mokėtų mokesčius ir taip būtų papildytas biudžetas bei pagel-
bėta verslininkams jų konkurencinėje kovoje su nesąžiningais verslininkais. Kreipiamės į 
dorus Lietuvos verslininkus. Bendromis pastangomis spręskime šią problemą! Mes pasiryžę, 
kiek nuo mūsų priklauso, Jums padėti spręsti mokesčių mokėjimo sunkumus. Esame įsiti-
kinę, kad tik tokiu keliu eidami, sudarysime sąlygas palengvinti mokesčių naštą.

Manome, jog ateis laikas, kad Lietuvoje, kaip ir kitose civilizuotose šalyse, įsivyraus 
neišvengiamos būtinybės mokėti valstybei mokesčius supratimas ir visuotinė nepakantumo 
atmosfera piliečiams bei jų užtarėjams, vengiantiems atlikti šią pareigą. Tikimės, kad dau-
guma Lietuvos žmonių mus supranta ir mums pritaria.“

Neatsiliepė į šį kvietimą Pramonininkų konfederacija nei kitos verslininkams atsto-
vaujančios organizacijos. 

„Azoto“ trąšų gamyklos prichvatizacija

Vyriausybei pareiškiau, jog numatome tikrinti stambiausias valstybines ir privačias 
bendroves, kaip jie moka mokesčius. Vienas iš tokių objektų buvo „Azoto“ trąšų gamykla  
ir su ja susijusios privačios bendrovės. 

Mokesčių inspekcijos centrinio aparato inspektoriai J. Lionginas, A. Kapitanovas, 
V.  Daniliauskas ir V. Izdelis 1995 metų gegužės mėnesį, tikrindami mokesčių sumokė-
jimo teisingumą uždarosiose akcinėse bendrovėse „Pramonės biznio centras“ (Vilnius) ir 
„Viachema“ (Jonava), nustatė, kad valstybinė akcinė bendrovė „Achema“ už „marketingo 
paslaugas“ pervedė „Pramonės biznio centrui“ 23,5 milijono litų. Pastaroji bendrovė nesu-
mokėjo 0,5 procento gautos sumos Kelių fondui ir nenorėjo mokėti. Suma buvo nemaža. 
Ginčas pasiekė teismą. Tuo metu mokestines bylas nagrinėdavo apylinkių teismai. Supran-
tama, pinigas padarė savo. Byla buvo pralaimėta, motyvuojant tuo, jog „Centras“ atliko 
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ne paslaugą, o tik tarpininko vaidmenį tarp „Achemos“ ir „Viachemos“, ir šis mokestis 
skaičiuotinas tik nuo uždirbtų, o ne gautų pajamų. Tuo metu įstatymas aiškiai reikalavo, jog 
reikia skaičiuoti nuo visų gautų įplaukų.

Norėjau, jog ši mokestinė byla pasiektų spaudą. Ne tik dėl neteisingo teismo spren-
dimo, o ir dėl kitos priežasties – parodyti, kaip buvo plaunami pinigai į privačias kišenes.

1994 metais privatizavimas įgavo naują impulsą. Fizinių asmenų grupės pradėjo pri-
vatizuoti stambias gamyklas ir kitus didelius objektus. Tokia grupė susiorganizavo Jonavos 
„Achemos“ gamykloje. Į ją pateko reikalingi, savi žmonės: šios gamyklos generalinis direkto-
rius B. Lubys, viceprezidentas J. Sirvydas, ekonomikos direktorius R. Pikštys, tiekimo direkto-
rius G. Svetulevičius, vyr. buhalterė V. Kuklienė ir kiti. Neatsitiktinai į grupę pateko P. Krav-
tas, tuo metu buvęs „Vakarų banko“ prezidentu. Visi jie būsimo UAB „Viachema“ steigėjai.

Nupirkti daugiau kaip 33 mln. litų kainuojančią gamyklą ir nemažas algas gaunan-
tiems jos darbuotojams vargu ar buvo įmanoma. Tačiau „prichvatizavimo“ strategija buvo 
gerai sumanyta. Grupė įgalioja Liudą Mediekšą paimti iš „Vakarų banko“ paskolą. Ir šis 
asmuo gauna 5,5 mln. litų paskolą, įkeisdamas 33 proc. (11 mln. Lt) įsigyjamų valstybinės 
bendrovės „Achema“ akcijų. Užstatomas ne turtas, ne akcijos, o fizinių asmenų grupės (dar 
tik konkurso dalyvės) vieno asmens pažadas. Vadinasi, jau iš anksto buvo žinoma, kad ši 
grupė laimės konkursą.

Nors tuo metu vieno lito investicinį čekį buvo galima įsigyti už 10-15 centų, tačiau 
paskolos nepakako nupirkti didelę, nors ir menkai įvertintą gamyklą. Todėl reikėjo skubiai 
prasimanyti lėšų ir paskolai padengti, ir kitoms reikmėms. 

1994 metų rugpjūčio viduryje AB „Achema“, UAB „Pramonės biznio centras“ ir dar 
neįsteigta, bet jau oficialiai įvardinta UAB „Viachema“ tarpusavyje sudarė sutartis dėl „Ache-
mos“ aprūpinimo pigesnėmis negu siūlo valstybinė įmonė „Lietuvos dujos“ kainomis du-
jomis. Pirmoje sutartyje „Pramonės biznio centras“ teikia rinkodaros paslaugas „Achemai“, 
o antroje sutartyje  – „Viachema“ tas pačias paslaugas teikia „Pramonės biznio centrui“, o 
tiksliau „Achemai“. Remiantis šiomis sutartimis, AB „Achema“ 1994 metų ketvirtą ketvirtį ir 
1995 metų pirmą ketvirtį šioms abiem UAB sumokėjo už tariamas rinkodaros paslaugas 23,5 
mln. litų. „Pramonės biznio centrui“ teko maža dalis, tik už tranzitą, tai yra, už leidimą pasi-
naudoti sąskaita, per kurią „Achemos“ pinigai buvo „perpompuoti“ į „Viachemos“ sąskaitą. 

čia norisi priminti, kad bendrovė „Achema“ nuo 1993 metų pradžios nebepirko 
dujų iš VĮ „Lietuvos dujos“, o pirko iš SAF koncerno ir kitų tiekėjų. Apie tai daug rašyta 
„Kauno dienoje“. 

Taigi jau seniai klausimas buvo išspręstas. Be to, „Viachemos“ savininkai ir darbuo-
tojai buvo jau minėti „Achemos“ vadovai. Juk pigių dujų paiešką jeigu ir atliko bendrovės 
darbuotojai, tai buvo jų tiesioginis darbas, už kurį jiems atlyginta. O šie 23,5 milijono 
litų – už ką?

Bronislovo Lubio ataka

1996 m. balandžio 18 dieną gavau iš Seimo kontrolieriaus A. Timinsko raštą – ly-
draštį su Br. Lubio skundo tyrimo pažymą. 
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Ši istorija prasidėjo dar 1995 m. spalio mėnesį. Netiesioginių mokesčių skyriaus vir-
šininkas Algis Šulija pasiūlė ir parengė rekomendaciją miestų ir rajonų mokesčių inspekci-
joms grąžintinas iš biudžeto PVM sumas užskaityti esamų kitų mokesčių įsiskolinimams 
dengti. Logiškai jis buvo teisus: kodėl iš biudžeto grąžinti PVM, jeigu tas pat mokėtojas 
yra įsiskolinęs biudžetui pelno ar kitų mokesčių. Nors supratau, kad bus pažeistas PVM 
įstatymas, bet pasirašiau šį raštą. 

Apie tai sužinojęs ponas B. Lubys iš karto ėmėsi priemonių. Jis parašė skundą Seimo 
kontrolieriui. Sužinojęs apie tai, tuojau pat buvo atšauktas šis raštas. Praktiškai jis nebuvo 
taikytas. Žinojau, kad Telšių VMI norėjo grąžintiną PVM sumą ne grąžinti dirbtinių odų 
gamyklai, o šia suma padengti gamyklos pelno mokesčio įsiskolinimą biudžetui.

Kodėl ponas B. Lubys kreipėsi į Seimo kontrolierių, o ne į ministrą, kuris panaikintų 
pavaldinio neteisėtą raštą? Juk Seimo kontrolieriai nagrinėja piliečių skundus, kuriais jie 
skundžia valdininkų jiems padarytus veiksmus. Nors piliečiui B. Lubiui šiuo raštu nebuvo 
padaryta jokios žalos ir Seimo kontrolierius turėjo tokio skundo nenagrinėti, bet deja, šis 
pilietis jam pasirodė kitoks. Bet šito nebuvo padaryta. Ponas B. Lubys, matyt, tuo siekė kito 
tikslo – kaip nors man atkeršyti už „Azoto“ gamyklos prichvatizavimo atskleidimą.

„Respublikos“ laikraščio ataka prieš mokesčių inspekciją

1995 metais Finansų ministerija gavo „Respublikos“ laikraščio akcininko R. Tarai-
los skundą. Jame nurodyta, kad laikraštis slepia mokesčius ir nori sunaikinti buhalterinius 
dokumentus, kuriuos išgelbėjo anksčiau dirbusi buhalterė. Finansų ministras R. Šarkinas 
įpareigojo patikrinti „Respubliką“. 

„Respublika“ kirto atsakomąjį smūgį, tik ne tiems, kurie inspiravo patikrinimą, bet 
ir mokesčių inspekcijai, kuri vykdė nurodymą. Jo nevykdyti ji negalėjo. Laikraštyje kas die-
ną spausdinti prasimanymai apie miestų ir rajonų inspekcijas. Ypač grubiai pulta Vilniaus 
mokesčių inspekcija ir jos viršininkas M. Gofmanas. Sumanyta duoti atkirtį. 1996 metų 
gruodžio 5 dieną mokesčių inspekcijų vadovų pasitarime pritarta parengtam pareiškimui, 
kurį paskelbėme „Dienos“ ir „Lietuvos aido“ laikraščiuose. Jame rašėme: 

„Pastaruoju metu „Respublikos“ dienraštis tendencingai rašo apie valstybinių mo-
kesčių inspekcijų darbuotojų tariamai neteisėtus veiksmus einant tarnybines pareigas. Pu-
blikacijose peržengiamos elementaraus padorumo ribos, įžeidinėjami pareigūnai, kišamasi 
į jų asmeninį gyvenimą, klastojami faktai. O tariamoms „skriaudoms“ įrodyti pasitelkiami 
įstatymus pažeidę verslininkai. Visuomenei siekiama įteigti, jog kalti ne mokesčius slepian-
tys verslininkai, bet mokesčių inspektoriai, atliekantys pareigą valstybei.

Valstybinė mokesčių inspekcija neturi tribūnos savo garbei ir orumui apginti, be to, 
ji nenorėtų drabstytis purvais. Mes neneigiame visko, kas parašyta – ir patys matome savo 
darbo trūkumus. Todėl prieš gerą pusmetį pradėjome pertvarką. Darbas perorganizuojamas 
funkciniu principu, nutraukiami nuolatiniai inspektorių ir mokesčių mokėtojų ryšiai, stei-
giama vidinės kontrolės tarnyba, buvo atestuoti pareigūnai. Atleisti tie darbuotojai, kurie 
žemino mūsų institucijos vardą. Ir ateityje tokiems asmenims nebūsime pakantūs.
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Pastaruoju metu daug dėmesio skiriame nelegaliam naftos, alkoholio ir tabako verslui 
sutramdyti, mokesčių skoloms išieškoti. Banderolės, kasos aparatai, apskaitos reglamentavi-
mas – tai priemonės, kurios verčia verslininkus sąžiningiau deklaruoti ir mokėti mokesčius. 
Mūsų tikslas – sudaryti verslininkams tokias sąlygas, kad jie mokėtų mokesčius valstybei. 
Baudos – tik nesąžiningiems mokėtojams paveikti. Ar mes teisingai taikome įstatymus, gali 
spręsti tik teismas. Daugiau kaip 70 procentų mokesčių bylų laimime be advokatų gindami 
valstybės interesus.

Dauguma bendrovių, firmų, personalinių įmonių mokesčius moka sąžiningai, sava-
noriškai ir laiku, o mūsų santykiai su jais geri. Tik trys su puse procento biudžeto pajamų 
sudaro verslininkų nuslėpti ir inspekcijų išieškoti mokesčiai. Įdomu, kodėl šią nemokančią 
mokesčių grupelę aktyviai gina „Respublika“? Gal ir ji pati tarp jų?

Mūsų negąsdina kasdieninis šmeižtas, jis mus tik grūdina. Ir toliau būsime nepakan-
tūs visiems tiems, kurie sąmoningai vengia mokėti mokesčius.“

Tikrinimas užsitęsė, kadangi „Respublika“ ir jos padaliniai („Respublikos dizainas“, 
„Mažasis aitvaras“, „Totalis“, „Respublikos reklama“, „Antroji respublika“, „TTL koncer-
nas“) nepateikė visų dokumentų.

Pagaliau Vilniaus mokesčių inspekcija užbaigė tikrinimą. Pareikalauta iš „Respubli-
kos“ ir jos padalinių sumokėti į biudžetą 1,7 milijono litų mokesčių, baudų ir delspinigių. 

„Respublika“ manęs asmeniškai nekritikavo ir nežemino, nors aktyviai priešinausi jos 
puolimui prieš miestų ir rajonų inspekcijas. Gal buvo nepatogu priekabiauti, kai neseniai 
išieškojau iš G. Konopliovo ir jo bendrininkų nesumokėtus mokesčius, apie kuriuos daug 
rašė šis laikraštis. Buvau tuo asmeniu, kuris patvirtino laikraščio aprašytus faktus. 

1996 metų viduryje palikus Finansų ministeriją ir Valstybinę mokesčių inspekciją, 
„Respublikos“ vyriausiasis redaktorius Vitas Tomkus pakvietė dirbti jo bendrovėje. Atsisa-
kiau šio viliojančio pasiūlymo, nes jau buvau įsteigęs savo firmą ir pradėjęs dirbti. Be to, 
neleido sąžinė dirbti „Respublikos“ laikraštyje, kuris prieš pusmetį žemino mano buvusius 
bendradarbius. Maniau, jog būčiau parodęs didelę nepagarbą jiems. 

Esu dėkingas šiam laikraščiui už išspausdintus straipsnius, nors kai kuriuose iš jų 
išsakiau mintis, kurios galėjo nepatikti.

„Lietuvos rytas“ taip pat susidomėjo manimi

„Niekas nežino tikrojo skaičiaus, kiek pelno gauna Lietuvos įmonės, firmos ir pavie-
niai verslininkai. Todėl niekas taip pat tiksliai nežino, kiek pinigų turėtų suplaukti į vals-
tybės biudžetą, jeigu visi mokėtojai sąžiningai mokėtų mokesčius. Atrodo, kad daugiausia 
žinių apie tai vis dėlto turi mokesčių inspekcijos, todėl mes, naudodamiesi jų patirtimi, 
nusprendėme ieškoti atsakymo į klausimą, kiek Lietuvos piliečiai ir mūsų šalyje veikiantys 
ūkiniai subjektai nuslepia mokesčių.

Šiame interviu savo patirtimi dalijasi Vilniaus miesto mokesčių inspekcijos vyriausia-
sis valstybės mokesčių inspektorius Petras Navikas“. Taip pristatė mane 1993 metų rugpjū-
čio 31 dienos numeryje „Lietuvos ryto“ žurnalistė B. Vainauskienė, kuri išspausdino didelį 
interviu su manimi. 



110 GYVENTA IR DIRBTA L IETUVAI

Gerai pamenu jos ir G. Vainausko suorganizuotą šiltą priėmimą redakcijoje. Dar ir 
dabar tebeturiu jų dovanotą rankinį laikrodį su užrašu „Lietuvos rytas“. Tik vėliau supratau, 
kodėl toks dėmesys buvo skirtas man, eiliniam mokesčių inspektoriui. Mat, norėjo gauti 
informaciją mokesčių klausimais apie laikraštį dominusius asmenis. Netrukus paprašė pa-
teikti duomenų apie Naujojoje Vilnioje įsteigtą banką. 

Kitą kartą šis laikraštis, o tiksliau, vienas iš redaktorių – R. Valatka – po plačiai 
aprašytos spaudoje istorijos apie mokesčių išieškojimą iš G. Konopliovo ir jo bendrininkų 
1995 m. rugsėjo 18 d. Straipsnyje „Kada atsiprašys Prezidentas Lietuvos spaudos“ apie mane 
taip parašė: „Šis pilietiškas poelgis Lietuvai pranašauja Lietuvai naują erą, jog jis nepabūgo 
nei galingojo G. Konopliovo, nei galimų užtarėjų aukščiausiuose valdžios sluoksniuose“. 
Bet po mėnesio nuomonė pasikeitė. Naujam premjerui L. M. Stankevičiui pasiūlė apsi-
švarinti nuo A. Šleževičiaus statytinio. „Lietuvos rytas“ paskelbė 30 šmeižikiškų straipsnių, 
kol pasiekė savo tikslą. 1996 m. birželio pradžioje paskelbė, kad premjeras M. Stankevičius 
verčia Mokesčių inspekcijos viršininką P. Naviką. O priežastis...

Spaudos magnato kerštas dėl mokesčių patikrinimo

Betikrinant „Respublikos“ laikraštį, pasidomėjau, ar Vilniaus mokesčių inspekcija 
taip pat netikrino ir kitų laikračių kaip šio. Pasirodė, kad ne. „Diena“, „Lietuvos aidas“ ir 
mažieji laikraščiai bei žurnalai buvo ne kartą tikrinti, papildomai išieškota nemažai mokes-
čių, skirta baudų. Tik „Respublika“ ir „Lietuvos rytas“, nors leidžiami 6–7 metai, turintys 
didžiausius tiražus, skelbiantys begalę reklamos, vykdantys ir kitą ūkinę veiklą, per šį lai-
kotarpį dar nė karto nebuvo kompleksiškai tikrinti. Tai sąmoningai darė Vilniaus mokes-
čių inspekcijos uždarųjų akcinių bendrovių kontrolės skyriaus viršininkas V. Abazorius. Ko 
gero, jis šių laikraščių bijojo, nes apie jo veiksmus taip pat, matyt, žurnalistai turėjo daug 
informacijos. 

Įpareigojau patikrinti ir „Lietuvos rytą“. Netrukus sulaukiau skambučio iš Preziden-
to A. Brazausko. Gerai jį prisimenu, kadangi tuo metu buvau Finansų ministerijos mokymo 
centre vykusiame pasitarime. Prezidentas paprašė nenuskriausti „Lietuvos ryto“. „Tai pado-
rus laikraštis, tai – ne „Respublika“, – pasakė jis. Mat tą dieną jis susitiko su vyriausiuoju 
redaktoriumi G. Vainausku.

Tai ne pirmas Prezidento prašymas. Manau, jog tai buvo dar vienas paklusnumo 
jam, jo besąlygiško valios vykdymo išbandymas. Bet patikrinimo neatšaukiau. Inspektorės 
nustatė, jog nuslėpta 2,7 milijonai litų pelno ir už dvejus metus nemokėta pelno mokesčio. 
Bet jos „surado“ ir lengvinančią aplinkybę, atseit, laikraštis priskirtinas mažajai įmonei (?) ir 
gali pasinaudoti mokesčių lengvatomis. Išieškota beveik pusė milijono litų mokesčių.

Dar nebaigus patikrinimo, „Lietuvos ryto“ žurnalistė Ramunė Sotvarienė paprašė 
atsakyti į klausimus dėl mokesčių politikos ir jų administravimo. Interviu pavadinau „Mo-
kesčius galima sumažinti“. 1996 m. vasario 16 d.

Daug kalbama apie nepakeliamą mokesčių naštą Lietuvoje. O kaip yra iš tikrųjų?
Lyginant mokesčių sistemas, pasaulinėje praktikoje taikomas vadinamasis mokesčių 

naštos rodiklis, tai yra mokesčių santykis su bendruoju vidaus produktu (BVP), sukurta 
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nauja verte. Mokesčių našta Lietuvoje buvo tokia: 1993 m. – 28,4 proc., 1994 m. – 33,4 
proc., 1995 m. – 33,6 proc. Kitose valstybėse (1993 m. duomenys): Latvijoje – 33,5 proc., 
Estijoje – 32,5 proc., Baltarusijoje – 49 proc., Lenkijoje – 44 proc., čekijoje – 49 proc., 
Vengrijoje – 47,5 proc. Lietuva mokesčių našta neišsiskiria iš Baltijos valstybių, ir ji gerokai 
mažesnė negu vidurio Europos valstybėse. Tenka pastebėti, kad kiek gauta mokesčių yra 
tiksliai žinoma, o bendrasis vidaus produktas – apskaičiuotas dydis vertinant ir šešėlinę eko-
nomiką. Pavyzdžiui, 1995 m. apskaičiuojant BVP, šešėlinė ekonomika įvertinta 9 procen-
tais, nors ekspertai tvirtina, kad ji sudaro apie 30–50 procentų. Taigi realiai mokesčių našta 
yra dar mažesnė. Tačiau tai šalies vidurkis. Sąžiningai mokantys mokesčius verslininkai, 
aišku, daugiau atiduoda valstybei sukurtos vertės, o šešėlinės ekonomikos verslininkai – nė 
kiek. čia ir glūdi visa problema. Mažai tikėtina, kad sumažinus mokesčius, juos pradės 
mokėti ir šešėlines ekonomikos verslininkai. Įprotis ir pinigų godumas užgožia pareigą bent 
kiek mokėti valstybei. Manau, mažinti mokesčius bus galima, kai bus sudarytos šešėlinės 
ekonomikos verslininkams tokios sąlygos, kurios priverstų juos deklaruoti pajamas ir mo-
kėti mokesčius.

Be to, norėčiau pabrėžti, kad mokesčių našta 1995 metais padidėjo ne dėl tarifų pa-
didinimo ar apmokestinimo bazės išplėtimo, tai yra ne dėl mokesčių padidinimo, o dėl jų 
administravimo sugriežtinimo. Prisimename, kiek triukšmo buvo dėl diegiamų priemonių 
akcinėje bendrovėje „Mažeikių nafta“, dėl naujų banderolių alkoholiniams gėrimams įvedi-
mo, dėl kasos aparatų darbo kontrolės sustiprinimo ir pan. Šios priemonės palietė tik tuos, 
kurie visiškai nemokėjo ar labai mažai mokėjo mokesčių. Jos visai neturėjo įtakos gamybinį 
verslą vystančiam subjektui.

Kokie yra mokesčiai, jų tarifai matyti ir lentelėse. Tačiau noriu atkreipti dėmesį į tai, 
kad fizinių asmenų pajamų mokesčio faktiški tarifai (23,9 proc.) ir personalinių įmonių 
pajamų tarifai (15 proc.) yra daug mažesni negu įstatymu nustatytieji. Be to, pas mus ne-
apmokestinami dividendai ir palūkanos, kai kitose šalyse taikomas gana didelis tarifas (Es-
tijoje, čekijoje, Rusijoje, Ukrainoje). Socialinio draudimo įmokų  tarifai taip pat mažiausi, 
palyginti su kaimynų tarifais.

Primintina ir tai, kad juridinių asmenų pelno mokesčio pirmieji tarifai, kuriuos nu-
statė dar Aukščiausioji Taryba, buvo 35 procentu, personalinių įmonių pajamų mokesčio 
tarifai – 30 procentų. Pastaraisiais metais padidinti tik akcizų tarifai alkoholiniams gėri-
mams ir naftos produktams bei žemės nuomos mokesčio tarifas. Įvestas nekilnojamojo tur-
to mokestis. Pastarieji mokesčiai sudaro vos 2,5 proc. biudžeto įplaukų, o jų neigiamą įtaką 
verslui vystyti visiškai kompensuoja papildomai gaunamos pajamos dėl kapitalo prieaugio 
neapmokestinimo ryšium su ilgalaikio turto indeksavimu.

Ką reikėtų pataisyti esamoje mokesčių  sistemoje?
Lietuvoje sąlyginai maži akcizų tarifai alkoholiniams gėrimams, naftos produktams ir 

ypač tabako gaminiams. Akcizų šioms prekėms didinimas paliestų ne vien gyventojų intere-
sus. Be to, su tokiais mažais akcizų tarifais nebus galima įstoti į Europos Sąjungą.

Manau, butų tikslinga apmokestinti bankų mokamas palūkanas, pavyzdžiui, dides-
nes kaip 20 procentų (gyventojui daugiau nemoka), taip pat – dividendus, sutvarkyti nota-
rų, advokatų pajamų apmokestinimą.
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Kartą siūlėme apmokestinti dividendus fizinių asmenų pajamų mokesčio ir juridinių 
asmenų pelno mokesčio tarifų skirtumu, išskyrus dividendus, gautus už akcijas, įsigytas už 
valstybės padovanotus piliečiams investicinius čekius. Tai būtų 4–7 procentais apmokestinti 
dividendai, kai Estijoje – 26 procentais. Nereikia ne priminti, koks buvo sukeltas triukšmas, 
kiek buvo prirašyta spaudoje prieš dividendų apmokestinimą, net neįsigilinus į pasiūlymų 
esmę. Suprantama, būtų paliestos turtingųjų kišenės, tų, kurie šešėlinėje ekonomikoje už-
dirbtais litais, bet už centus įsigijo investicinius čekius ir privatizavo įmones. Išsigando ir 
Seimas.

Manau, pribrendo laikas rasti abiem pusėms priimtiną variantą apmokestinant Lie-
tuvos piliečių pajamas, kurios yra neapmokestintos ir laikomos užsienio bankuose. Pavyz-
džiui, atvežtą kapitalą apmokestinti 10 procentų, jeigu jis investuojamas į gamybą, o jeigu 
naudojamas tik vartojimui – 20 procentų ar pan. Taip iš dalies išspręstume biudžeto proble-
mas, o svarbiausia pritrauktume savo kapitalą.

Kas neša didžiausią mokesčiu naštą?
Gyventojai, nes jie yra pridėtinės vertės mokesčio, akcizų, fizinių asmenų mokesčio, 

iš dalies ir žyminio mokesčio mokėtojai. Šie mokesčiai sudaro daugiau kaip 80 proc. biu-
džeto pajamų. Todėl reikėtų pirmiausia sumažinti fizinių asmenų pajamų mokestį, ypač 
mažą atlyginimą gaunantiems žmonėms, o atsiradusią spragą biudžete užtaisyti apmokes-
tinus palūkanas, dividendus, padidinus akcizus alkoholio ir tabako gaminiams. Galima iki 
24 procentų    sumažinti pelno mokesčio tarifą, tačiau kartu panaikinant visas šio mokesčio 
lengvatas. Taip būtų sudarytos visiems verslininkams vienodos sąlygos, atsirastų geresnės 
galimybės kapitalo judėjimui tarp ūkio šakų ir, apskritai, verslo efektyvumui didėti.

Kokie mokesčiai vyrauja biudžeto pajamose?
Tai matyti pirmoje diagramoje. Didžiausią sudaro vartojimo mokesčiai: PVM – 35 

ir akcizai – 11 proc. Fizinių asmenų pajamų mokestis – 29 proc., juridinių asmenų pelno 
mokestis – 10 proc., jo likusią dalį – žinybinis, kelių ir turto mokesčiai.

Kuriuos mokesčius rinkti geriausiai sekėsi 1995 metais?
Ypač sunkiai – 1 ketvirtyje. Negauta 110 mln. litų. Tačiau vėliau, įgyvendinus nema-

žai priemonių, užkertančių mokesčių slėpimą, reikalai pagerėjo.
Pernai įplaukų gauta 5,75 mlrd. litu, 45 proc. daugiau, negu 1994 metais. Ypač iš-

augo akcizų (2,2 karto), pridėtinės vertės (76 proc.) mokesčių įplaukos. Taip pat padidėjo 
turto mokesčio įplaukos, nes buvo įvestas nekilnojamojo turto mokestis.

Siūloma panaikinti pelno mokestį. Kokia Jūsų nuomonė?
Nėra pasaulyje valstybių, kuriose nebūtų pelno mokesčio. Nejaugi Lietuva kažkuo 

ypatinga, kad jo atsisakytų. Netikiu ekspertų, siūlančių panaikinti, išmintingumu. O svar-
biausia, kad jie nieko konkretaus nepasiūlo kuo užtaisyti nemažą – 754 mln. litų atsiran-
dančią spragą biudžete.

Mūsų mokesčių sistema yra labai panaši į kitų Europos valstybių mokesčių sistemas. 
Nustatyti beveik tie patys mokesčiai, o jų tarifai nėra taip labai dideli. Priėmus naujus verslo 
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pajamų apmokestinimo (pakeičiant juridinių asmenų pelno mokesčio) ir gyventojų pajamų 
mokesčio (pakeičiant fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinąjį) įstatymus, reikėtų tuo ir 
užbaigti mokesčių sistemos pertvarką. Sustokime nors trumpam laikui.

Kaip Jūs manote, ar mokestis „Sodrai“ yra mokestis tikrąja šio žodžio prasme?
Daugelyje valstybių tai nelaikoma mokesčiu tiesiogine šio žodžio prasme. Tai yra 

išlaidos samdomajam darbui. Pirma, ši įmoka neįskaitoma į nacionalinio biudžeto pajamas. 
Antra, ji turi tikslinę paskirtį – sukaupti lėšas samdomo darbuotojo socialinėms reikmėms 
(pensijai ir pan.) tenkinti senatvėje. Trečia, ar šią įmoką vadintume mokesčiu, jeigu ji būtų 
išmokėta samdomajam darbuotojui, kuris pats įmokėtų į socialinio draudimo biudžetą, t. y. 
pats pasidėtų sau, savo „juodai dienai“?

Daug žmonių, kurie dirba privačiose įmonėse už oficialiai nenustatytą atlyginimą, 
nesupranta, kad sutikdami gauti atlyginimą nelegaliai, jie tuo pačiu atsisako dalies pensijos, 
nes darbdavys įmoka mažesnę dalį  jo pensijos ir kitų socialinių garantijų į fondą. Taip pat 
suprantama, kad žmonės ne visada išdrįs to pareikalauti iš darbdavio, nes eilėje į jo vietą yra 
nemažai pretendentų. Mane stebina profsąjungų neveiklumas  šiuo klausimu.

Kiek pelno lieka verslininkui?
Pernai juridinį statusą turintis subjektas vidutiniškai pasiliko 80,8 proc. pelno, o 

personalinių įmonių savininkai – 85 proc. grynųjų pajamų.

Ar pakanka tiek pelno gamybai vystyti?
Pelno mokesčio lengvatos ir nedidelis jo faktiškas tarifas (19,2 proc. – juridinių as-

menų, 15 proc. – individualių įmonių) leidžia didinti gamybą. Užsienio specialistai reko-
menduoja iki 30 proc. tarifą. Bet, matyt, svarbiausia gerai ūkininkauti. Blogam verslininkui 
visada bus dideli mokesčiai. Kodėl mokesčiais nesiskundžia, pavyzdžiui, „Audėjo“ kom-
binatas, firma „Pas Juozapą“ ir daug kitų. Juridinį statusą turinčių įmonių ir individualių 
įmonių Lietuvoje yra 130 tūkstančių, o skolingos biudžetui tik 1700, arba 1,3 proc.

Tačiau verta pakalbėti apie verslo rentabilumą. Tai yra apie nesumažinto amorti-
zacijos suma kapitalui atnaujinti grynojo pelno santykį su tiesioginėmis sąnaudomis. Šis 
rodiklis geriausiai nusako verslo efektyvumą. Statistikos departamento apskaitomose vals-
tybinėse ir akcinėse bendrovėse 1995 m. III ketvirtyje rentabilumas sudarė 9,6 procento (I 
ketv. – 6,9 proc., II ketv. – 8,1 proc.).Vadinasi, vienas išleistas litas davė 9,6 ct grynųjų pa-
jamų, o statybinėse organizacijose dar daugiau – 13,6 ct, transporto įmonėse – 29,4 cento. 
Tai vidutiniai duomenys. Tačiau trečdalis įmonių ir bendrovių dirba nuostolingai. Kodėl 
jos dirba nuostolingai? Juk šiuo atveju pelno mokestis nemokamas ir nėra pagrindo kaltinti 
mokesčių sistemos. Ar nereikėtų kritiškiau pažvelgti į save?

Kokios mokesčių lengvatos investicijoms?
Pelnas, panaudotas investicijoms, neapmokestinamas mažųjų įmonių statusą tu-

rinčiose įmonėse. Pelnas, panaudotas investicijoms 8 proc. apmokestinamas personalinėse 
įmonėse ir 10 proc. – juridinį statusą turinčiose įmonėse, jeigu jos neturi mažųjų įmonių 
statuso. Jeigu įmonė yra PVM mokėtoja, sumokėtas PVM įsigyjant ilgalaikio naudojimo 
turtą, gražinamas iš biudžeto.
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Verslininkai dažnai skundžiasi, kad jie kredituoja valstybę iš anksto mokėdami mokes-
čius. Ar tai tiesa?

Iš tiesų, įsigyjant verslo licenciją būtina iš anksto sumokėti žyminį mokestį, kurio 
tarifus kol kas nustato Vyriausybė. Įsigyjant daugumą verslo licencijų, mokamas nedidelis 
žyminis mokestis. Verčiantis tomis verslo rūšims, kurioms yra nustatytas didelis žyminis 
mokestis, pavyzdžiui, naftos produktų importui, jis sumokamas ne iš karto, o dalimis. Be 
to, licencijas galima įsigyti trumpam laikui, tuomet ir mokestis proporcingai mažesnis.

Dėl pridėtinės vertės mokesčio išankstinio mokėjimo norėčiau štai ką paaiškinti. 
Verslininkai dažnai argumentuoja, kad jie, importuodami žaliavas, medžiagas, turi muitinei 
sumokėti PVM, t. y. iš anksto kredituoti valstybę, arba kaip Jūs teigiate, – sumokėti valsty-
bei dar negavus pelno. Šiuo atveju jie nurodo vieną ir ne visą medalio pusę. Pirma, importo 
PVM sumokamas ne iš karto, o po 20 dienų. Be to, įmonės, kurios importuoja daugiau 
kaip pusę reikalingų gamybai medžiagų ir žaliavų, importo PVM sumoka net po 40 dienų. 
Geras verslininkas nesudarys didelės žaliavų ir medžiagų atsargos (įšaldytas kapitalas) ir per 
tokį laiką jas perdirbs, pagamintą produkciją parduos ir iš pirkėjo susigrąžins PVM.

Antra, juk verslininkas kiekvieną dieną parduoda produkciją ir iš pirkėjų gauna 
PVM, kuris priklauso valstybei. Tuo tarpu šį mokestį (skirtumą tarp gauto, pardavus prekes, 
ir sumokėto, perkant žaliavas bei medžiagas) jis sumoka valstybei tik kito mėnesio 25 dieną, 
t. y. po 55 dienų. Kadangi 93 proc. įmonių moka PVM, o tik 7 proc. įmonių į biudžetą 
grąžina jų permokėtą šį mokestį, tai turbūt aišku kas ką daugiau kredituoja.

Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymas reikalauja, kad stambiosios įmonės pel-
no mokestį mokėtų ne kas ketvirtį, o dažniau. Taip daroma ne tik pas mus. Juk ir pelnas 
neatsiranda ketvirčiui ar metams pasibaigus, o nuolat realizuojant produkciją, prekes. Tu-
rime suprasti ir tai, kad valstybė išlaidas turi daryti ne tik ketvirčiui, metams pasibaigus...

Kaip nustatote  kur klaida, o kur sąmoningai paslėpti mokesčiai?
Atskirti kur klaida, o kur sąmoningas mokesčių slėpimas – labai sunku ir beveik neį-

manoma. Atsižvelgiant į tai mūsų pasiūlymu Mokesčių administravimo įstatyme (nuostata 
įsigalioja nuo liepos 1 d.) numatyta, jeigu nustatoma, kad mokesčių deklaruota mažiau iki 
15 procentų – tai taikoma 50 proc. bauda, o jeigu daugiau – 100 proc. bauda. Dabar ski-
riama 200 proc. bauda. Įteisinta formulė nėra labai gera, pavyzdžiui, kodėl iki 15, o ne 20 
procentų, tačiau visgi žymiai teisingiau negu yra dabar.

Klaidos gali būti sąmoningos ir ne. Nesąmoningas klaidas dažniausiai pastebi tikri-
namasis mokesčių mokėtojas ir jos tuojau pat ištaisomos. Sunkiau pastebėti sąmoningas 
mokesčio mokėtojo prašomas padaryti „klaidas“, kai abu siekia nepastebėti nuslėptų mo-
kesčių.

Tam mes dabar ypač daug dėmesio skiriame. Kovodami su nesąžiningais inspekto-
riais, siekdami užkirsti kelią jų galimai korupcijai, įsteigėme vidines kontrolės ir saugumo 
skyrius.

Centrinis administratorius baudžia tik inspekcijų viršininkus. Pernai ir šiais metais 
griežti papeikimai pareikšti 4 inspekcijų, o papeikimai – 5 inspekcijų viršininkams. Dėl 
nepakankamai gero vadovavimo inspekcijoms, atsižvelgiant į atestacijos rezultatus, pakeisti 
8 inspekcijų viršininkai.  Inspektorius yra valstybės pareigūnas. Jo kaltė (ir ne tik jo) gali 



115

išryškėti tik teisme, kai mokesčių mokėtojas laimi byla dėl inspektoriaus neteisingai apskai-
čiuotų mokesčių. Tačiau iki teismo inspektoriaus ir mokėtojo ginčą nagrinėja teritorinė 
mokesčių inspekcija, po to – centrinis administratorius, todėl šioms institucijoms tenka ne 
mažesne kaltė. Kai kuriose valstybėse nuostoliai dengiami valstybes sąskaita, nes inspekto-
rius gina valstybes interesus. Ir juos apginti ne visada pavyksta ir ne dėl jo kaltės. Manau, 
suprantate, kodėl? Tačiau jei įrodoma, kad inspektorius sąmoningai neteisingai taikė  įstaty-
mus, jis baudžiamas bendra tvarka. Manau, materialinę atsakomybę bus galima nustatyti tik 
VMI, kai Lietuvoje mokesčių bylas pradės nagrinėti specializuoti mokesčių teismai.

Tačiau šis interviu nebuvo išspausdintas laikraštyje „Lietuvos rytas“. Prasidėjo 
prasimanymų ir šmeižto kampanija prieš mane. 

Kasdien buvo skelbiami straipsniai su pašaipia nuotrauka: „Mokesčių inspekcijos vir-
šininkas giria mokesčių sistemą“, „Mokesčių inspekcijos vadovas: vietoj žinių – ambicijos“, 
„Mokesčių inspekcija prieš privačią nuosavybę“, „Šiaulių kavinių savininkai pasipiktinę 
mokesčių inspekcijos savivale“ ir t. t.

Neliko skolingas B. Lubys „Lietuvos ryto“ žurnalistams. Į kelionę po Azijos vals-
tybes 1996 metų pradžioje pasikvietė redaktoriaus pavaduotoją R. Valatką, o žurnalistei Ra-
munei Sotvarienei Pramonininkų konfederacijos vardu įteikė premiją už straipsnius „mo-
kesčių administravimo klausimu“. Matyt, ne tik premija ir kelione atsidėkota.

Nors buvo praėję aštuoni mėnesiai, kai palikau valdišką darbą, tačiau „Lietuvos ry-
tas“ vis dar nenurimo ir keršijo, skelbdamas nebūtas istorijas. Neapsikentęs įteikiau „Lietu-
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vos rytui“ prašymą viešai paneigti žinias, kurios neatitinko tikrovės, žemino mano garbę bei 
orumą paskelbtuose R. Sotvarienės ir kitų korespondentų straipsniuose. Šio prašymo kopi-
jas įteikiau taip pat Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai ir Žurnalistų etikos inspektoriui. 

Nepaneigė netiesos „Lietuvos rytas“, nesulaukiau atsakymo iš Žurnalistų ir leidėjų 
etikos komisijos. Žurnalistų etikos inspektoriaus tik pareiškė, kad jis negali nagrinėti pareiš-
kimo, kadangi jo pareigybė įteisinta vėliau negu pasirodė minimos publikacijos laikraštyje. 
Liko vienas kelias – teismas. 

Matyt, ši žinia pasiekė redaktorių, nes po keleto dienų paskambino R. Sotvarienė. 
Suokė kaip lakštutė. Net pasakė dėl ko laikraštis pradėjo šmeižto kompaniją: „Per gudrus 
buvai. Šiam postui reikia kvailesnių.“ Paprašė neduoti laikraščio teisman ir pagrasino: „Ži-
nome kuo ir kur dirba sūnus. Mes surasime ir jo darbo trūkumų“. Pareiškimas liko gulėti 
stalčiuje.

Ilgai svarsčius…

1995 m. gruodžio 27 diena – pirmoji diena po Kalėdų. Nunešiau Premjerui A. Šle-
ževičiui per Kalėdas išmąstytą ir parašytą pareiškimą dėl atleidimo iš pareigų. Jame parašiau, 
jog prieš šv. Kalėdas įvykdytas 1995 metų biudžetas. Pasiektas tikslas, dėl kurio pirmojo 
ketvirčio pabaigoje sutikau eiti šias pareigas. Per šiuos dešimt mėnesių labai pavargau kovo-
damas su lobizmu ir sabotažu, su apgaule ir melagyste, su voliuntarizmu ir pasipriešinimu 
uždarant landas mokesčių įstatymuose, tobulinant jų administravimą. Tapau tarsi tautos 
priešu.

Be to, matau, kad privatus kapitalas, demagogiškai prisidengdamas nuskriaustojo 
skraiste, vis atkakliau siekia įgyvendinti savo egoistinį tikslą – kuo daugiau sau ir kuo ma-
žiau valstybei šiuo sunkiu metu. Mano pastangos tampa vis mažiau veiksmingos šiam pro-
cesui pristabdyti, nes atsiranda daug „nuskriaustųjų“ užtarėjų. Tuo tarpu mažai kam rūpi, 
kaip gauti kitų metų biudžete numatytas labai dideles pajamas.

„Gerb. Premjere, jausdamas didelę atsakomybę prieš Jus ir turėdamas asmeninio po-
būdžio priežasčių, prašau atleisti iš užimamų pareigų nuo 1996 m. sausio 1 dienos ryšium 
su išėjimu į pensiją. Su pagarba. P. N. 1995-12-25.“

Jis atidžiai jį perskaitė. Pakėlė galvą, pažiūrėjo į mane. Pamačiau jo akyse ašaras. Pir-
mą kartą tokį pamačiau. Tepasakė: „Palieki mane vieną...“

Po to jis ilgai įkalbinėjo pasilikti. Prisiminėme kartu išgyventus sunkumus.
Išėjau tvirtai nepažadėjęs, kad toliau dirbsiu. Pareiškimo nepasiėmiau. Apie ši pokal-

bį neinformavau ministro. Toliau dirbome.

Atsisveikinimas su Premjeru Adolfu Šleževičiumi

1996 metų vasario 8 dieną Adolfas Šleževičius buvo nušalintas nuo Premjero par-
eigų. Vakaras. Jo poilsio kambaryje susirinko: Seimo nariai Vytautas Petkevičius, Justinas 
Karosas, Albinas Lozoraitis, ministras Mindaugas Laurynas Stankevičius, sekretoriato vedė-
jas Rimantas Menčinskas, Vyriausybės atstovas spaudai Vilius Kavaliauskas. Buvau tarp jų. 
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Iš pradžių aptartas Premjero atsisveikinimo kalbos tekstas, kurį netrukus turėjo per-
skaityti Lietuvos televizijoje. Po to kalbėta apie ką tik pasibaigusį Seimo posėdį, apie Prezi-
dento Algirdo Brazausko ir partijos „bičiulių“ išdavystę, apie staigų Prezidento nuomonės 
pasikeitimą ir t. t. Kaip visada, aštriai kalbėjo V. Petkevičius. Buvome pavaišinti riešutais ir 
viskiu. 

J. Karosui ir M. L. Stankevičiui pasakiau, kad po Kalėdų įteikiau Premjerui atsista-
tydinimo iš Finansų viceministro ir mokesčių inspekcijos viršininko pareigų pareiškimą. 
Priežasčių neaiškinau. Pareiškiau, jog dabar dar gera proga kartu pasitraukti. Jie atkakliai 
įkalbinėjo to nedaryti. „Premjero nėra, bet mes dar valdžioje ir Jūsų sugebėjimai tvarkyti 
biudžeto pajamas labai reikalingi“, – sakė Justinas Karosas, o jam pritarė Mindaugas Lau-
rynas Stankevičius.

Adolfas išvažiavo į televiziją. Išklausę jo kalbą ekrane, išsiskirstėme namo. 
Po poros savaičių Adolfas Šleževičius padovanojo du dokumentų rinkinius, kuriuos 

pavadino: „Antroji interpeliacija Adolfo Šleževičiaus Vyriausybei“ ir „Adolfo Šleževičiaus 
Vyriausybės atsistatydinimas“. Ant pirmojo titulinio lapo užrašė: „Mielam bičiuliui ir ben-
dražygiui Petrui su dėkingumu už atsidavusį darbą. A. Šleževičius“, o ant antrojo – „Mielam 
bičiuliui Petrui su pagarba ir dėkingumu. A. Šleževičius“.

Artėjo atsisveikinimo su Finansų ministerija valanda

Adolfui Šleževičiui palikus Premjero postą, o Reinoldijui Šarkinui pradėjus dirbti 
Lietuvos banko valdytoju, juos pakeitė Mindaugas Laurynas Stankevičius ir A. Križinaus-
kas. Juos pažinojau dar nuo anų laikų. Dirbdami Ministrų Taryboje daug kartų buvome 
susitikę įvairiuose pasitarimuose. M. L. Stankevičius tuomet dirbo Finansų ministerijoje, 
Lietuvos atstovybėje Maskvoje Darbo komiteto pirmininko pavaduotoju, o A. Križinaus-
kas – Finansų ministerijos žemės ūkio finansavimo valdybos viršininku. 

Atgimimo laikotarpiu M. L. Stankevičius buvo Valdymo ir savivaldybių ministru. Su 
juo dvejus metus susitikdavau Vyriausybės rūmuose. Mat jo ministerija buvo juose įsikū-
rusi. Man atrodė, kad šis iš pažiūros inteligentiškas žmogus daugiau rūpinosi savo išvaizda, 
o ne valstybės valdymo gerinimo klausimais. Jis buvo nuolankus visiems, pritapo prie visų. 
Net konservatoriai buvo paskyrę jį sveikatos apsaugos ministru. 

A. Križinauskas tebedirbo Finansų ministerijoje, tik kitose pareigose – rūpinosi vals-
tybinių įstaigų finansavimu, o tiksliau – kas rytą dalindavo šioms įstaigoms mokesčių ins-
pekcijų surinktas biudžeto pajamas. Nežinojo jis mokesčių įstatymų, nesuprato jų adminis-
travimo subtilybių. Ir tai nesmerktina, nes jis nedirbo šioje srityje. 

Iš karto pastebėjau jų pasikeitusį požiūrį. Nors 1996 metų biudžetas nebuvo vyk-
domas, bet nebuvau kviečiamas pasitarti, išsiaiškinti priežasčių nei pas ministrą, nei pas 
Premjerą. Nebuvo imtasi priemonių pajamoms padidinti, nors ministras pas Premjerą pra-
leisdavo daug laiko svarstant, reikia manyti, svarbiausius valstybės klausimus. Atmosfera 
buvo slogi. O „Lietuvos rytas“ ir toliau vykdė dviejų magnatų užsakymą – sukurti apie 
mane valstybės blogio nešėjo įvaizdį. Supratau, jog artėja atsisveikinimo valanda. 
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Paskutinis pokalbis su premjeru Mindaugu Stankevičiumi

1996 metų balandžio 26 dieną, atostogaujant namuose, paskambino Premjero sekre-
torė Auksė ir pasakė, jog kviečia atvykti Mindaugas Stankevičius. 

Algimantui Križinauskui tapus finansų ministru iš karto pastebėjau jo pasiputimą, ma-
nęs ignoravimą. Nors biudžeto pajamos nedidėjo, kaip buvo užplanuota, bet nei karto nebu-
vau pakviestas nei pas jį, nei pas M. L. Stankevičių pasitarti. Pamaniau, gal susiprato dabar. 

Įėjau į jo kabinetą. Premjeras sėdėjo už ilgo stalo, nugara į langą. Pakvietė atsisėsti 
kitoje stalo pusėje. 

Pradėjo kalbėti nedrąsiai, tarsi būtų man kuo nusikaltęs. Pasakė, jog aš kai kam nepa-
geidaujamas, todėl pasiūlė atsistatydinti. Priminė, jog yra mano pareiškimas, kurį po Kalėdų 
buvau įteikęs Adolfui Šleževičiui. Nuo stalo jį pakėlė ir padavė man. Tuojau pat jį suplėšiau, 
o skutus įsidėjau į kišenę. Po to nurodžiau, kam ir už ką aš nepageidaujamas. Pareiškiau, jog 
neatsistatydinsiu iš pareigų. Taip ir išsiskyrėme.

Tą pačią dieną paskambinau Jurgiui Jurgeliui – Saugumo departamento direktoriui, 
pažįstamam iš bendro darbo antikorupcinėje komisijoje. Jis pasakė, jog Premjerui nurodė 
mane atleisti iš pareigų Seimo LDDP nariai.

Pirmą dieną po atostogų ministras A. Križinauskas perdavė Premjero susirūpinimą 
dėl to, jog neteikiu atsistatydinimo pareiškimo. Pasakė, jog jam pavesta surasti kuo mane 
apkaltinti. Nieko konkrečiai neatsakiau. 

Po ketverto dienų jis vėl pakartojo Premjero reikalavimą. Tepasakiau, kad pareiškimą 
įteiksiu Premjerui per valstybės sekretorių Algį Mikulį. Netrukus tai padariau, primindamas 
jog pareiškimą atiduosiu spaudai. Jis patarė paskambinti A. Brazauskui. Pasimuisčiusi Prezi-
dento sekretorė atsakė, kad šis išvykęs... Supratau, kad ir su juo suderintas mano atleidimo 
iš pareigų klausimas.

Atakos tęsinys

1996 m. gegužės 13 dieną grįžau iš atostogų. Ministras A. Križinauskas perduoda 
Premjero susirūpinimą dėl to, jog neteikiu sutikimo pareiškimo. Perspėjo, jog jam nurodė 
teikti pasiūlymą dėl atleidimo, surasti kuo apkaltinti. Nieko konkrečiai neatsakiau. Tik pa-
sakiau, kad negražiai elgiatės, net nepasiūlote žemų pareigų. O dabar tiesiog į gatvę išmetate. 

1996 m.gegužės 17 dieną grįžęs iš Rygos A. Križinauskas vėl pakartojo premjero rei-
kalavimą. Jeigu aš nesutiksiąs, jis šiandieną parengs potvarkį dėl atleidimo. Spaudoje skelbta 
pakankamai kaltinimų. Surasime kuo apkaltinti. Ir dar priminė, kad žino, kur sūnus Au-
drius dirba. Davė suprasti, jog mano užsispyrimas pakenks jam.

Tepasakiau, kad pareiškimą įteiksiu Premjerui per Valstybės sekretorių Algį Mikulį. 
Jį jau buvau parašęs gegužės 14 dieną.

Iš karto nuėjau pas Algį Mikulį, įteikiau pareiškimą ir pasakiau, jog jį dar atiduosiu 
spaudai.
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„Sudorokite savo rankomis“

„Po dvejų metų sunkaus ir alinančio darbo nuolat jaučiant vieno laikraščio „išskirtinį 
dėmesį“ pagaliau Finansų ministras suteikė man atostogas. Tačiau Jūs neleidote jų normaliai 
praleisti. Jau trečiąją poilsio dieną pasikvietėte mane. Pirmą kartą eidamas pas Jus, kaip pas 
Premjerą, galvojau, kad jums parūpo biudžeto vykdymo problemos, ką daryti, kad būtų 
pilnesnė valstybės kasa. Deja, tai buvo iliuzija. Iš karto, nepareiškęs konkrečių kaltinimų dėl 
mano darbo, pasakėte, kad aš kai kam nepageidaujamas ir pasiūlėte parašyti sutikimą būti 
atleistam iš pareigų.

Prieš palikdamas kabinetą, Jums daug ir atvirai pasakiau. Ir dėl ko taip ilgai šalis 
brenda iš sunkios finansinės būklės, ir kas blokuoja priemones šešėlinei ekonomikai su-
tramdyti bei biudžeto įplaukoms padidinti, kas atveria ir sergi landas kontrabandai vykdyti, 
kokiems aš bosams esu neparankus ir nesukalbamas žmogus, kam stoviu skersai kelio.

Jau pirmąją po atostogų dieną per poną A. Križinauską vėl priminėte savo pasiūlymą 
ir net pavedėte sufabrikuoti man kaltinimus, jeigu nesutiksiu išeiti savo noru.

Ponas premjere, viešai pareiškiu, kad nerašysiu sutikimo, atsisakau ir Jūsų žadamos 
išeitinės kompensacijos. Nenusikaltau Lietuvai, sąžiningai tarnauju jai ir jos žmonėms, o ne 
tiems, kurių valią Jūs vykdote. Susidorokite su manimi savo rankomis.“

Šį pareiškimą 1996 metų gegužės 14 dieną paskelbiau laikraščiuose. Juo siekiau paro-
dyti, jog tebeegzistuoja anie laikai, kai buvo galima susidoroti su žmonėmis.

Po keturių dienų Mindaugas Stankevičius taip pat viešai atsakė į mano pareiškimą. 
Jame jis rašė, jog pastaraisiais mėnesiais mokesčių inspekcija tampa neefektyvi, ji pradeda 
dirbti ne valstybei ir visuomenei, o tik pati sau. Pasakyti tai ir sustabdyti tokią tendenciją 
atėjo laikas. 

Inspekcija tampa neefektyvi, dirba pati sau. Nė vieno konkretaus fakto. Toliau dirbti 
nebebuvo prasmės, bet laukiau ministro veiksmų, kuo jis konkrečiai apkaltins mane.

Tomis dienomis ne kartą skambino Seimo narys Justinas Karosas. Jis paprašė, kad 
„Dienos“ korespondentui V. Mundriui duočiau medžiagos apie juos interesuojančius asme-
nis, leisčiau UAB „Joniškio audruvis“ toliau prekiauti cigaretėmis su senomis banderolėmis, 
jų partijos narį S. Virbicką paskirti Lazdijų rajono mokesčių inspekcijos viršininku. Tik 
vėliau supratau, jog tai buvo mano dar vienas lojalumo jiems išbandymas. 

Praėjus keturioms dienoms, ministras A. Križinauskas pakvietė pasikalbėti. Pradėjo 
nuo sūnaus Audriaus. Pasakė, jog žinąs, kur jis dirba ir kokias eina pareigas. Priminė ir 
tai, kad aš viešai pareiškdamas dėl neatsistatydinimo, galiu būti apkaltintas Vyriausybės 
politikos ir jos nurodymų nevykdymu. Nusistebėjau. Kuo dėtas sūnus, kokios nevykdau 
politikos? 

Bet tai buvo gudrus manevras, davęs suprasti kam gali būti smeigtas kitas dūris. 
Atėjo laikas rašyti pareiškimą. Bet prieš tai dar sugalvojau žengti vieną žingsnį, nieko gero 
nesitikėdamas.
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Premjero Mindaugo Stankevičiaus viešas atsakymas

1996 m. gegužės 20 dieną spaudoje paskelbtas Mindaugo Stankevičiaus atsakymas į 
mano viešą pareiškimą. Jame parašyta. 

„Pastaraisiais mėnesiais didelį nerimą Vyriausybei kelia tendencija, kad tiek ugdyta ir 
taip puoselėta mokesčių inspekcija tampa neefektyvi. Milžiniška sistema pradeda dirbti ne 
valstybei ir visuomenei, o tik pati sau. Pasakyti tai ir sustabdyti tokią tendenciją atėjo laikas. 
Tačiau iš kitos pusės su nuostaba perskaičiau Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 
gerb. P. Naviko laišką, esą, esu pavedęs sufabrikuoti jam kaltinimus. Noriu pasakyti, kad 
tai ne mano darbo stilius, tai prieštarautų ir mano moralinėms nuostatoms. Kiekvienas iš 
mūsų privalome atsakyti už pavestą darbo barą ir daryti viską, kad gyvenimas šalyje gerėtų. 
Mindaugas Stankevičius.“

Apkaltintas: inspekcija tampa neefektyvi, dirba pati sau. Kas norėta tuo pasakyti, tik 
jiems, matyt, suprantama. Nei vieno konkretaus fakto, abstraktūs, iš piršto laužti kaltini-
mai.

Šiandieną Seimo finansų ir biudžeto komitete buvo svarstomos Buhalterinės apskai-
tos pagrindų įstatymo pataisos. Nors dar neatleistas, bet į jį nebuvau pakviestas. Dalyvavo 
Jurgis Gurauskas, kuris su A. Križinausku važiavo į Rygą.

Toliau dirbti nebebuvo prasmės. Tik norėjosi pademonstruoti, jog nebe anie laikai, 
kai buvo galima susidoroti su žmonėmis. Priimtas valstybės tarnautojo įstatymas nebeleido 
laisvai savivaliauti.

Ministro Algimanto Križinausko paaimanavimai

1996 m. gegužės 21 dienos vakare, po 18 valandos susitikau su A. Križinausku. 
Jis patvirtino banderolių pavyzdžius bei jomis aprūpinimo tvarką. Kalbėjomės apie mūsų 
santykius, kurie susiklostė po viešo apsikeitimo pareiškimais su premjeru. Premjeras ir jis 
norėtų, jog išeičiau savo noru. Jam pasakiau, kad nustotų konfrontuoti ir atsisakytų idėjos 
atleisti iš darbo, nes neturi motyvų. Be to, mane gina įstatymas. Artėja rinkimai, išdėstysiu 
viešai visas LDDP machinacijas, kurias žinau. Pareiškiau, jog nesutinku išeiti savo noru ir 
prašau, kad premjeras atleistų. 

Ministras pasakė, jog jam teko labai sunkus uždavinys, nes nežino kuo apkaltinti. 
Sakė, jog jam priekaištauja premjeras. Kalbėsias su juo dėl mano pasiūlymo. Taip pat pri-
minė, jog atstatydinimą motyvuotų „Lietuvos ryto“ publikacijomis. Atsakiau, jog ten nieko 
nusikalstamo neras. Ten tik šmeižtas. Buvo užsimintas Seimo kontrolieriaus A. Timinsko 
pasiūlymas mane nubausti drausmine nuobauda. Bet jis premjerui sakęs, jog nėra pagrindo. 
Jam priminiau, jog tai B. Lubio kerštas man. Taip ir išsiskyrėme.

Prezidento Algirdo Brazausko skambutis

1996 m. gegužės 21-oji diena žymi ir tuo, kad Prezidentas A. Brazauskas susirado 
mane Mokymo centre ir paprašė, kad nenuskriausčiau „Lietuvos ryto“, kuris buvo tikrina-
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mas. „Tai padorus laikraštis, tai ne „Respublika“ – pasakė jis. Mat šiandien jis susitiko su 
redaktoriumi Vainausku.

Tai ne pirmas Prezidento prašymas. Prisimenu, kai jis 1995 metais du kartus ragino 
greičiau demaskuoti kaip sukčių Vytą Tomkų, kai Vilniaus VMI atlikinėjo „Respublikos“ 
patikrinimą pagal Tarailos skundą. Mat, prieš tai „Respublika“ buvo rašiusi apie A. Brazaus-
ko 400 tūkst. USD gavimą nežinia už ką ir iš kur. 

1996 metų pabaigoje netoli savo namų susitikau Justą Paleckį, Lietuvos ambasadorių 
Anglijoje. Su juo pažįstami nuo 1985 metų bendros kelionės į JAV. Jis nekaltai paklausė ma-
nęs: „Ar VMI turi nors kokių Prezidentą A. Brazauską kompromituojančių faktų?„ Matyt, 
ir jis kai ką žinojo, norėjo pasitikrinti. 

Smūgis žemiau juosmens

1996 m. gegužės 27 dieną Ministras A. Križinauskas pasikvietė pasikalbėti. Pradėjo 
nuo sūnaus Audriaus. Pasakė, kad žinąs, jog jis dirba Lietuvos Respublikos laikinuoju pa-
tikėtiniu misijoje prie Jungtinių Tautų Europos skyriaus, kuris yra Ženevoje. Nusistebėjau. 
Kuo dėtas jis? 

Bet tai buvo gudrus manevras, davęs suprasti man, jog jis ir Premjeras M. Stankevi-
čius gali jam pakenkti, jeigu dar atsisakysiu rašyti pareiškimą išeiti savo noru iš darbo. Po 
to, parodė teikimą dėl mano atleidimo pagal valdininkų įstatymo 14 straipsnį. Atseit, aš 
viešai pareiškiau, jog nesutinku su Vyriausybės vykdoma politika, nevykdau jos nurodymų. 
Štai iki ko prieita. Kokios nevykdau politikos: vogimo, kontrabandos skatinimo, mokesčių 
slėpimo? Kokių nurodymų nevykdau – kad nerašau pareiškimo?

Vizitas pas Seimo pirmininką Česlovą Juršėną

Gegužės 27-osios vakare nuvykau pas Seimo Pirmininką česlovą Juršėną, pažįstamą 
iš anų laikų. Mažai tikėjausi iš jo. Supratau, jog su juo suderinta, kaip anais laikais su CK. 
Bet norėjosi jam pasakyti kai ką, ką sužinojus kaip Pirmininkui nieko nedaryti būtų nedo-
vanotina.

Savo kabinete parodė gautus suvenyrus, draugiškus šaržus ir karikatūras, pavaišino 
arbata. Su juo esame pažistami dar nuo bendro darbo Ministrų Taryboje. Mūsų kabinetai 
buvo priešais. Pokalbis užsitęsė apie valandą.

Jis pasakė naujieną. Mane atleidžia už tai, kad esu negeras pavaldiniams, reiklus ir 
panašiai. Jam pasakojau apie A. Križinausko požiūrį į mane nuo pirmos jo ministeriavi-
mo dienos: vengia susitikti, nerodo mokestinių klausimų, neaptariamos biudžeto vykdymo 
problemos. Kviečia ne mane, o pavaduotoją Jurgį Gurauską. Taip pat jam papasakojau apie 
B. Lubio skundą, kurį jis kaip pilietis parašė Seimo kontrolieriui A. Timinskui, atseit aš 
nuskriaudžiau ne jį, o nežinia kokias įmones, užskaitydamas PVM grąžintinas sumas skolai 
biudžetui padengti. Kad tai jo asmeninis noras kaip nors mane sukompromituoti, nes žinau 
apie nešvarius darbus. Jam papasakojau apie tai, kai VMI , tikrindama „Azoto“ susivieniji-
mą, UAB „Pramonės biznio centras“ ir UAB „Viachema“, nustatė, jog pastaroji bendrovė, 
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kurios pagrindinis savininkas yra B. Lubys, pavogė iš valstybinės įmonės „Azotas“ 23,5 
milijonus litų. Pasiūliau pavesti prokuratūrai išnagrinėti šį klausimą.

Taip pat jam padaviau Seimo narių sąrašą, kurie nepateikė pajamų deklaracijų už 
1995 metus. 

Išskirdami č. Juršėnas pareiškė, jog pasiūlys premjerui geranoriškai išsiskirti.
P. S. Po dviejų metų, kai M. L. Stankevičius buvo eilinis Seimo narys, susitikęs jį 

Sporto rūmuose vykusioje pramonės gaminių parodoje, paklausiau kas tie, kurie nurodė 
mane atleisti. Patvirtino J. Jurgelio nurodytą partiją. O dar po poros metų, septintosios 
vyriausybės susitikime prie Šakarvos upelio, jis jau nurodė konkrečiai. Tepasakė, kad jis yra 
tarp mūsų. Supratau kuris. Tai tas, kuris A. Šleževičiaus atstatydinimo dienos vakare tapš-
nojo per petį ir prašė neapleisti mokesčių inspekcijos viršininko pareigų. 

Atsisveikinimas su Finansų ministerija

1996 m. birželio 3 dieną parašiau pareiškimą savo noru išeiti iš darbo, o birželio 6 
dieną buvau atleistas. Išmokėjo premiją už pirmąjį ketvirtį ir 6 mėnesių atlyginimo dydžio 
kompensaciją. Taip pasibaigė ši istorija. Pasibaigė valdiškas darbas Finansų ministerijoje ir 
Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Padaryti nepolitizuotą ir nepriklausomą

Dirbdamas mokesčių inspekcijos viršininku pastebėjau Seimo narių siekį mokes-
čių inspektorių rankomis įgyvendinti savanaudiškus tikslus. Be paminėtų, buvo ir daugiau 
skambučių, reikalaujančių nurodytą asmenį įdarbinti inspekcijos viršininku, prikibti prie 
kai kurių firmų ir jiems inkriminuoti nesumokėtus mokesčius, „sudaryti joms išimtines 
sąlygas“, ar jų visai netikrinti. Tie, kurių nurodymų neįvykdžiau, pasistengė mane, kaip ne-
sukalbamą, išstumti iš užimamų pareigų. Jų siekiai sutapo su B. Lubio, G. Vainausko ir kitų 
mažiausiai mokesčių mokančių verslininkų siekiais, sutapo galingųjų ir valdančiųjų norai. 

Pagrindinė Mokesčių inspekcijos funkcija – kontroliuoti, kaip mokesčių mokėtojai 
deklaruoja ir moka įstatymais nustatytus mokesčius, mokyti juos nedaryti klaidų, o ne rink-
ti mokesčius. Ji negali atsakyti už biudžeto vykdymą, nes jos papildomai išieškoti mokesčiai 
tesudaro 1,5 procento biudžeto pajamų. Valstybinė mokesčių inspekcija turėtų būti pavaldi 
ne Premjerui ir Finansų ministrui, o Prezidentui, kad ji būtų nepriklausoma nuo Seimo ir 
vykdomosios valdžios institucija ir nevykdytų jų užsakymų.

Ši išvada dar labiau sustiprėjo penketą metų praleidus kitoje barikadų pusėje – kon-
sultuojant mokesčių mokėtojus, ginant juos nuo inkriminuojamų nesumokėtų mokesčių, 
taikant mokesčių įstatymus praktikoje, analizuojant fiskalinę politiką ir mokesčių adminis-
travimą. Tai yra, pažvelgus į šį klausimą iš šiapus valdžios durų. 
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Ketvirtis amžiaus praleista šalia vykdomosios valdžios

Jos darbą ir užkulisius aprašiau, kiek sugebėjau. Apibendrinant štai ką norėčiau pa-
sakyti. 

Anoji valdžia dirbo kitomis sąlygomis. Ir jų negalėjo pakeisti. Bet stengėsi padaryti 
ir daug padarė gyventojų labui. Prie anos valdžios žmonės nesirausė šiukšlynuose, nebuvo 
praradę vilties ir noro gyventi, tiek nesižudė. Valdžios atstovai paliko postus nepasistatę 
dvarų, nesusikrovę turtų. Kai kurie gyvena net vargingai. 

Atgimimo laikotarpio valdžia yra priešingybė anajai. Ji tik rūpinasi savimi. Nutolo 
nuo žmonių, jų bėdų ir lūkesčių. Paskendo miesčioniškuose, naudos neduodančiuose ple-
paluose. Tikslas – kuo daugiau save pademonstruoti, o siekis – kuo didesnes kišenes prisi-
kimšti. Nebegalima atskirti, kurie kairieji, kurie centristai, kurie dešinieji. Visi susimaišė, 
visi papirkti ir atstovauja tik stambiajam kapitalui, kuris diktuoja jiems sprendimus.

2003 metų Prezidento rinkimai parodė, jog dauguma žmonių nepatenkinti gyve-
nimu, kad bręsta Prezidento V. Adamkaus pranašauta socialinė įtampa. Minia tik laukia 
pasirodant Naujojo šauklio.

„Blogiau nebus, o R. Paksas nors dar žada...“ Su tokiomis mintimis ėjo prie urnų. Bet 
ir jis būdamas premjeru nesprendė ir, matyt, nespręs pagrindinių žmonių nepasitenkinimo 
gyvenimu priežasčių – nesieks teisingesnio visų dirbančiųjų triūsu uždirbto produkto pasis-
kirstymo ir jo perskirstymo. 

Nors bendru darbu uždirbtas bendrasis produktas kasmet didėja 4–6 procentais, ta-
čiau turtėja tik kapitalo savininkai. Vis gilėja praraja tarp jų ir samdomųjų darbuotojų, tarp 
turtuolių ir vidutiniokų, daugėja vargšų. 

Mokesčių našta taip pat labai netolygiai užkrauta gyventojams. Kapitalo pajamas 
gaunantys žmonės atiduoda valstybės reikmėms 38 procentus pajamų, kai iš samdomo-
jo darbo gyvenantys – 54 procentus savo uždirbtų pajamų. Šis pajamų apmokestinimo 
neteisingumas dar labiau akivaizdus, kai matome, kad darbo pajamas gaunančių piliečių 
sumokėti mokesčiai sudaro 82 procentus nacionalinio biudžeto pajamų, o kapitalo pajamas 
gaunančių – 12 procentų. 
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PuBLIKACIJOS ŽINIASKLAIDOJE

Gyvenimas netelpa į schemas

( Interv iu su žurna l i s tu Kęstuč iu Bruzgelev ič iumi)

Naujasis Mokesčių administravimo įstatymas jau susilaukia įvairiausių komentarų ir, 
nėra ko slėpti, gana skeptiško vertinimo. Labiausiai abejojama, ar jis galės dorai veikti: pernelyg 
daug kitų įstatymų kertasi vienas su kitu, juose pilna dviprasmybių, vidinių prieštaravimų. Ar 
naujasis įstatymas, Jūsų nuomone, prisidės prie fiskalinės sistemos gerinimo?

Be jokių abejonių! Ir pirmiausia todėl, kad naujajame Mokesčių administravimo įsta-
tyme išspręstos problemos, kėlusios daugiausia ginčų tarp mokesčių mokėtojų ir mokesčių 
inspekcijų. Nedrįsčiau tvirtinti, kad išspręstos visos problemos – to negali padaryti nė vienas 
įstatymas: gyvenimas pernelyg sudėtingas ir prieštaringas, jame kažkas nuolat kinta ir vis 
taikosi išsprūsti iš žmonių kuriamų schemų. Todėl tai, kas vakar buvo normalu ir teisinga, 
rytoj, pasikeitus aplinkybėms, gali atrodyti absurdiška.

Didžiausiu naujojo įstatymo privalumu laikyčiau ekonominių sąvokų išaiškinimą, 
mokesčių mokėtojų teisių ir pareigų reglamentavimą, baudų už įvairius mokesčių mokėji-
mo nusižengimus diferencijavimą. Ankstesnysis Valstybinės mokesčių inspekcijos įstatymas 
turėjo viso labo septynis straipsnius ir jame buvo daugiausia kalbama apie mokesčių inspek-
cijų pareigūnų teises bei pareigas, apie mokėtojus ten beveik nekalbėta. Naujajame įstatyme 
yra beveik penkiasdešimt straipsnių, kurie apima visą mokesčių mokėjimo procesą. Įstaty-
mui įsigaliojus, Valstybinė mokesčių inspekcija tapo juridiniu asmeniu, o anksčiau buvo tik 
Finansų ministerijos padalinys. Mums suteiktos didelės teisės ir didelė atsakomybė, užtektų 
paminėti, pavyzdžiui, įstatymų bei poįstatyminių aktų rengimą, galimybę atlikti kvotą, ne-
tiesioginiu būdu apskaičiuoti mokesčius. Daug kam tai, žinoma, nepatinka, tačiau noriu 
pasakyti, kad Lietuva šioje srityje neišradinėjo dviračio. Mūsų mokesčių inspekcijos teisės ir 
pareigos yra beveik tokios pat, kaip ir visose civilizuotose pasaulio valstybėse. Todėl dar kartą 
ir nė kiek neabejodamas galiu atsakyti į Jūsų kiausimą: naujasis Mokesčių administravimo 
įstatymas labai pagerins mūsų fiskalinę sistemą nepaisant tų daugybės prieštaravimų, kurie 
kyla tarp kitų įstatymų bei juose pačiuose. O dėl skeptiškos reakcijos... Lietuvoje jau įprasta 
pirmiausia skeptiškai reaguoti ir tik paskui pasižiūrėti, kaip ten yra iš tikrųjų. Manau, kad 
ne už kalnų tas metas, kai mokesčių mokėtojai tinkamai įvertins ir naująjį įstatymą. 

Kažin ar yra pasaulyje verslo žmonių, kurie nedejuotų, kad juos smaugia mokesčiai. 
Kažin ar yra pasaulyje mokesčių inspektorių, kurie nesiskųstų, kad verslininkai bet kokia kaina 
stengiasi mokesčių išvengti. Mokesčių administravimo įstatymas, atrodo, ir buvo sukurtas tarsi 
atsižvelgiant į tai: jame vien tik įvairios sankcijos, delspinigiai, baudos, žodžiu, vien tik prie-
varta. Ar ne per daug jos?

Jūsų klausimas – tai dar vienas pavyzdys, kaip žmonės, skaitydami tekstą, mato tik 
tai, kas jiems rūpi, o ne tai, kas yra iš tikrųjų. Tai tinka ir publikacijoms šiuo klausimu Jūsų 
žurnale. Taip, mes turime teisę imtis prievartos, mes netgi įpareigoti jos imtis, jeigu su kai 
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kuriais mokesčių mokėtojais neįmanoma kitaip susišnekėti. Tačiau prieš imdamiesi prievar-
tos, privalome išnaudoti visas taikaus sambūvio priemones, todėl neklaužadas ar užuomaršas 
pirmiausia paraginsime sumokėti mokesčius geruoju, duosime jiems šiek tiek laiko, o jeigu 
jie ir toliau „negirdės“, tada tai jau imsimės prievartos. O gal Jūs žinote kitokį sąmoningai 
įstatymus pažeidžiančių žmonių drausminimo būdą? Atsakysiu už Jus – nežinote. Nes to 
nežino niekas pasaulyje, visur naudojama prievarta. Pasakysiu dar: žaiskime sąžiningai tą 
žaidimą, kurio taisykles susikuriame patys, ir nereikės jokios prievartos. Verslininkai, dorai 
atsiskaitantys su valstybe, šio žodžio nežino.

Tarp kitko noriu pasakyti, kad naujuoju įstatymu baudos už mokesčių įstatymo pa-
žeidimus yra gerokai sumažintos. Kadangi ši nuostata įsigalios nuo 1996 metų, plačiau 
apie ją dabar nešnekėsiu, palikime kitam kartui. Mažesni bus ir delspinigiai. Ir vis dėlto 
prievartos, manau, nei mums, nei viso pasaulio mokesčių inspektoriams nepavyks išvengti.

Galima sutikti, kad administruojant mokesčius prievartos sunku, o gal ir neįmanoma iš-
vengti, tačiau kelia abejonių pati nuostata remtis vien tik prievarta. Apie jos kiekį galima spręsti 
ir iš įstatymo IV skyriaus „Mokesčio administratoriaus teisės ir pareigos“: administratoriaus teisės 
nurodytos 16 punktų, o mokesčių mokėtojams belieka praktiškai viena – teisė į informaciją, 
visas V skyrius paskirtas pareigoms. Kaip Jums atrodo, ar naujasis įstatymas nesudaro galimybės 
skriausti mokesčių mokėtojų?

Ką gi, jei klausimas taip formuluojamas, atsiverskime naująjį Mokesčių administravi-
mo įstatymą ir pasižiūrėkime, ar iš tikrųjų taip yra, kaip Jūs sakote. Mokesčių administrato-
riaus teisės iš tikrųjų išdėstytos 16 punktų, o štai mokesčių mokėtojų teisėms skirtas beveik 
visas įstatymas. Argi mūsų pareiga saugoti komercinę paslaptį kartu nėra mokesčio mokė-
tojo teisė į komercinę paslaptį? Argi mokesčio mokėtojo teisė apskųsti bet kurį mokesčio 
administratoriaus nutarimą aukštesniojo rango administratoriui, o jeigu ir jo sprendimas 
atrodo nepatenkinamas – kreiptis į teismą, ar tai ne teisė? Ar įstatyme nustatyta galimybė 
atidėti baudos mokėjimą pusmečiui, metams, ar netgi dvejiems metams, mokėti ją ne visą 
iš karto, o dalimis, argi tai ne teisė?

Nežinau, kaip čia atsitiko ir kodėl, tačiau Lietuvoje akivaizdžiai formuojama nuomo-
nė, kad valdžia verslininkus tik smaugianti, tik žlugdanti. O jei atmestume niekuo nepagrįs-
tus, vien pigiu politikavimu atsiduodančius teiginius ir objektyviai panagrinėtume kad ir 
tą patį Mokesčių administravimo įstatymą, pamatytume, kiek daug čia padaryta mokesčių 
mokėtojų labui. Atvirai pasakysiu: mes per daug verkiame ir per daug dejuojame. Ir šitai, 
beje, daugiausia daro tie, kurie mažiausiai tam turi pagrindo. Todėl, atsakydamas į šį klausi-
mą, galiu pareikšti: niekas Lietuvoje nesirengia skriausti sąžiningų mokesčių mokėtojų, dėl 
ginčytinų dalykų visuomet galima rasti bendrą kalbą, o su sukčiais ji bus trumpa. Žlugdyti 
verslininkus – tai pjauti šaką, ant kurios sėdi. Aš galėčiau pateikti nemaža skaičių ir fak-
tų, kurie tiesiog sutriuškintų daugelį mūsų verslininkų, sakau tiesiai, prasimanymų, tačiau, 
kiek suprantu, tai ne šio pokalbio tikslas. Todėl dar kartą noriu pakartoti – niekas nieko 
nesiruošia skriausti, o Mokesčių administravimo įstatymas tik nustato tvarką, kaip mokes-
čiai turi būti renkami. Kai kam tokia tvarka yra nenaudinga, užtat ir drumsčiamas vanduo.
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Nuo 1994 m. pradžios Lietuva perėjo prie naujos apskaitos sistemos, grįstos Vakaruose 
seniai nusistovėjusiais apskaitos ir pelno skaičiavimo principais. Tad kodėl tiek painiavos mūsų 
rengiamuose dokumentuose, iš kur tie begaliniai įstatymų kaitaliojimai bei taisymai, sukeliantys 
nesibaigiančius ginčus tarp mokesčių inspekcijų ir įmonių finansininkų?

Nepasakyčiau, kad apskaitos dokumentuose būtų daroma tiek daug pakeitimų. Prin-
cipai iš tikrųjų nusistovėję ir jų keisti lyg niekas ir nesiruošia. O permainos kituose įstaty-
muose dažniausiai būtinos, ir nieko čia nepadarysi: keičiasi gyvenimo realijos, turi keistis 
ir įstatymai. Juk naują valstybę kuriame dar tik penktus metus... Turėjome iš naujo sukurti 
vos ne visus įstatymus, o dabar juos dar reikia suderinti ir su Vakarų teisine sistema. Mes 
gyvename tokiu metu, kai permainos – vos ne kasdienis reiškinys, tad nori nenori turime 
susitaikyti ir su permainomis įstatymuose. Suprantu, kad tai sunku, nepatogu, netgi pavo-
jinga, tačiau nėra kito kelio – niekas už mus mums įstatymų neparašys, iš niekur jų nepa-
siskolinsime. Kiekviena valstybė turi savą specifiką, kuri privalo atsispindėti įstatymuose. 
Mes juos dažnai keikiame, o pasakysiu Jums – kartais visai be reikalo. Turėjau galimybę 
analizuoti daugelio šalių pridėtinės vertės įstatymus ir mūsiškis tarp jų neatrodė blogiausiai. 
Tobulumui ribų, žinoma, nėra, ir nemanykime, kad kitose šalyse įstatymai tik puikūs, o jau 
mūsiškiai... Bet permainų, be abejo, galėtų būti mažiau. 

Mokesčių inspekcijoms tenka bene daugiausia priekaištų už netobulus mūsų įstatymus. 
Todėl ir norėčiau pasiteirauti Jūsų, ar Valstybinė mokesčių inspekcija dalyvauja kuriant, prii-
mant įstatymus, ar siūlo Seimui, Vyriausybei konkrečius projektus, ar tik vykdo įstatymus, susi-
laikydama nuo kritinių pastabų?

Valstybinė mokesčių inspekcija, žinoma, ir dalyvauja kuriant bei priimant naujus 
įstatymus, ir siūlo konkrečius projektus. Tačiau patys suprantate, Seimas yra galutinė ins-
tancija įstatymo kelyje, ten sudėliojami visi politiniai, ekonominiai ir kitokie akcentai. Toli 
gražu ne visuomet mūsų parengtieji projektai ir Seimo priimti įstatymai ar jų pataisos su-
tampa. Tai natūralu: Seimo nariai atstovauja kas žemdirbiams, kas pramonininkams, kas 
verslininkams, jie priklauso skirtingoms politinėms partijoms, ne paslaptis, kad Seime ver-
da politinės aistros, vyksta ambicijų karas tarp atskirų asmenybių. Visa tai negali neturėti 
įtakos tiek įstatymų priėmimo procesui, tiek pačiam įstatymui. Mes dalyvaujame įstatymus 
priimant, o kritikuoti jau priimtųjų, manau, nederėtų, juos reikia vykdyti arba siūlyti kon-
krečius pataisų projektus. Mes šitai ir darome, nors Jūs štai tvirtinate, kad pataisų per daug. 
O ką daryti, jei gyvenimas verčia arba taisyti padarytas klaidas, arba taikytis prie pasikei-
tusių aplinkybių? Triukšmo dėl tų pataisų daug, tačiau kai matai po įstatymo spragas ne į 
valstybės iždą, o pro šalį plaukiančius milijonus litų, kaip gali tylėti? Juk kiauras maišas tiek 
žmogaus, tiek valstybės gyvenime – grynas nuostolis. Todėl dėl įstatymų pataisų daugiau-
sia triukšmauja tie, kuriems kliūva užsiūta skylė, pro kurią jiems šis tas nubyrėdavo arba 
sąžiningi žmonės, nesuprantantys, kam tie suvaržymai, juk jie nesukčiauja. O kaip kitaip 
užlopyti tas skyles?

Mokesčių administravimo įstatyme du straipsniai – 47 ir 48 – skirti mokestinės prievolės 
neįvykdymui dėl aplaidumo. Šiuose straipsniuose daug abejonių kelia aplaidumo traktavimas. 
Jeigu įmonė iš priklausančių pervesti į biudžetą 200 Lt per klaidą sumokės 150 (mažiau negu 
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85 proc.), tai šis faktas bus traktuojamas kaip didelis aplaidumas. Tuo tarpu kita įmonė iš 
priklausančių sumokėti 10 mln. sumokėjusi devynis (daugiau kaip 85 proc.), bus nubausta už 
nedidelį aplaidumą. Gal galėtumėte detaliau pakomentuoti šiuos straipsnius?

Šie du straipsniai rašyti atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį, bet aš siūliau išbraukti 
žodį „aplaidumas“: juk jis neturi nei juridinės, nei ekonominės prasmės, gali sukelti ir, be 
abejo, sukels daug ginčų. Kaip ir aplaidumo vertinimas – didelis, mažas... Todėl visai nesi-
stebiu, kad šie straipsniai užkliuvo ir Jums.

15 proc. riba tarp didelio ir mažo aplaidumo pasirinkta neatsitiktinai. Manoma, kad 
15 proc. nuo apmokėti turimos sumos daugeliu atveju nėra labai dideli pinigai. Žinoma, 
Jūsų pateiktame pavyzdyje skaičiuojama milijonais, tačiau tokių atvejų nėra daug. Supran-
tu, kad būtų labai gerai, jei įstatymas numatytų absoliučiai visus atvejus, visas galimybes, 
tačiau, patys suprantate, gyvenimas visada daug įvairesnis už įvairias schemas, į kurias žmo-
nės bando jį įsprausti.

Šis įstatymas buvo kuriamas, kai pastebėjome tokį dėsningumą: apsirikimai iki 15 
proc. apmokestinamos sumos dažniausiai padaryti netyčia, per klaidą, todėl ir bausmės už 
tai nedidelės. Šimtais tūkstančių litų ar net milijonais „apsirinkame“ dažniausiai sąmonin-
gai, tokiam žingsniui pateisinti renkami ar net klastojami dokumentai, kuriamos įvairios 
versijos. Todėl nieko nuostabaus, kad ir bauda už tokį „žygį“ kitokia – didesnė ir griežtesnė.

Žinoma, galima ginčytis dėl tų 15 proc., jų galėtų būti ir 18, ir 20, tačiau, mano nuo-
mone, tai nieko nepakeistų: juk suabejota pačiu metodologiniu principu. Deja, šioje srityje 
nieko gudresnio nėra išrasta ir pasaulyje, todėl, manyčiau, kad tiek mokesčių administra-
toriai, tiek teisėjai, jeigu jau byla atsidurtų teisme, turėtų labai atidžiai nagrinėti kiekvieną 
konkretų atvejį. Nors, tiesą pasakius, atskirti, kur yra padaryta klaida, o kur sąmoningai 
bandyta nuslėpti mokesčius, toli gražu nėra lengva. Šiaip ar taip, šio įstatymo prasmė ir 
reikalavimas – neleisti vienodai traktuoti įvairaus dydžio nusižengimų.

Daugybę neaiškumų apskaitininkams tebekelia PVM mokėjimo tvarka. Finansų mi-
nisterijos instrukcija, patvirtinta 1994 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 58, jau spėjo pasenti. 
Permainų leidžiant įstatymus gausu, tačiau negirdėti, kad būtų ruošiamasi keisti daugiausia 
konfliktų bei įvairių nesusipratimų keliančius juridinius aktus. Finansininkai netgi liūdnai 
juokauja, kad tokie dokumentai neperžiūrimi vien todėl, kad mokestininkai galėtų lengviau 
prikibti ir švaistytis baudomis, papildomais milijonais litų užkaišydami biudžeto skyles. Gal 
galėtumėte papasakoti, ką Finansų ministerija numato daryti, kad sumažėtų konfliktinių situ-
acijų tarp mokesčių mokėtojų ir mokestininkų?

Nagrinėdami apeliacijas, skundus, suplaukiančius pas mus iš visos šalies, pastebėjo-
me, kad kai kurie įstatymų straipsniai iš tikrųjų kelia daug ginčų ir įvairiausių nesusipra-
timų. Tarp jų – ir PVM mokėjimo tvarka. Šiuo metu ministerijoje sudaryta darbo grupė, 
kuri ruošia PVM įstatymo pataisas. Dirbama dviem kryptimis: kiek įmanoma bandoma 
supaprastinti mokėjimo tvarką ir užlopyti skyles, pro kurias iki šiol nutekėdavo ne vienas 
milijonas litų. Ne paslaptis, kad didžiausia ir patogiausia skyle tapo užskaita, yra nemaža ir 
kitų, todėl laikas sukrusti. Žinau, vėl pasipils kaltinimų lavina, vėl būsime visaip išvadinti, 
tačiau kodėl vieni turi sąžiningai mokėti mokesčius, o kiti sukčiauti ir tuo pat metu garsiai 
šaukti.
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Apibendrinę daugiausia ginčų sukėlusias problemas, nutarėme kartu su juristais iš-
leisti metodinį leidinį, kuriame jos būtų visapusiškai išnagrinėtos, duoti tikslius ir konkre-
čius atsakymus į visus rūpimus klausimus, tad konfliktų, tikėkimės, bus mažiau.

Naujajame Mokesčių administravimo įstatyme pasakyta, kad Mokesčių administratorius 
organizuoja mokesčių mokėtojų švietimą, platina informaciją apie mokesčių įstatymus bei kitus 
teisės aktus. Dabar šis darbo baras gerokai apleistas, todėl norėtųsi išgirsti, kaip Valstybinė mo-
kesčių inspekcija ruošiasi įgyvendinti 14 straipsnio reikalavimus?

Deja, reikia atvirai pripažinti, kad šiuo požiūriu esame labai skolingi mokesčių 
mokėtojams. Dabar, kad ir gerokai vėluodami, bandysime šią klaidą ištaisyti. Pirmiausia 
įsteigėme mokymo centrą. Pagrindinė jo paskirtis – kelti mokesčių inspekcijų darbuoto-
jų kvalifikaciją, tačiau užteks čia vietos, dėmesio bei laiko ir mokesčių mokėtojams. Šiam 
darbui organizuoti inspekcijoje įsteigėme naują struktūrą – Mokymo ir švietimo skyrių. 
O apskritai anksčiau negalėjome imtis to darbo, kadangi darbuotojų turime mažokai – tik 
60, tuo tarpu Estijoje – 80, o Latvijoje – net 120. Ir esmė ne vien skaičiuose: daug kas, jau 
apmokyti, gerai paruošti išeina į privačias struktūras – ten ir darbo sąlygos, ir atlyginimai 
geresni. Todėl, patikėkite, tikrai nelengva pajudinti iš vietos to mokymo ir švietimo vežimo. 
O mirtinai reikia! Turime žmonėms tiek aiškinti visus mokesčių reikalus, kad juos žinotų 
tarsi amen poteriuose. Nė kiek neperdedu! Tam būtinai reikės išnaudoti masinės informa-
cijos priemones, leisti brošiūras, knygas, rengti kursus, seminarus, juk visi, absoliučiai visi, 
esame mokesčių mokėtojai. Todėl sutarėme su JAV iždo departamentu dėl pagalbos mo-
kesčių mokėtojų švietimo srityje. Kadangi amerikiečių mokesčių mokėjimo sistema gana 
sudėtinga, jie, auklėdami savo mokėtojus, pasiekė neblogų rezultatų, tad mes mokysimės 
patys, bandysime mokyti ir kitus.

O kaip Jūs žiūrėtumėte į idėją mūsų žurnale pradėti naują skyrelį, kuriame būtų apta-
riamos mokesčių naujovės, buhalteriniu aspektu nagrinėjami dažniausiai iškylantys klausimai?

Mes turime minčių leisti savo informacinį leidinį ir, galbūt, jį platinti net nemo-
kamai. Žinoma, jei tam tikslui būtų duota lėšų. O kol kas galėsime pasinaudoti ir Jūsų 
paslaugomis. 

Žur. „Sąskaityba“, 1995, Nr.10 (62).

Mokesčiai surenkami geriau, o pinigų vis trūksta

( Interv iu su žurna l i s tu A.  Anska ič iu)

Nuo š. m. kovo mėn. Petras Navikas paskirtas Finansų ministerijos sekretoriumi ir vado-
vauja Valstybinei mokesčių inspekcijai. Specialistai sako, kad nuo to laiko kiek pagerėjo finan-
sinė drausmė, gausiau surenkami mokesčiai. Liepos mėnesį gautos iki šiol didžiausios mėnesio 
įplaukos – 535,8 milijonų litų. Pirmąjį šių metų ketvirtį nebuvo surinkta mokesčių, kiek pla-
nuota. O antrąjį planas viršytas 149 milijonais litų (116,5 proc.). Iki rugpjūčio 1 d. iš šiemet 
planuojamų 5 milijardų 353 milijonų litų pajamų jau surinkta 3 mlrd. 74 mln. Lt. Tad 
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galima tikėtis, kad po ankstesnių nesėkmingų metų šiemet nacionalinis biudžetas bus įvykdytas. 
Apie tai buvo kalbėta neseniai įvykusioje spaudos konferencijoje. Žurnalistas Antanas Anskaitis 
paprašė Petrą Naviką atsakyti į kai kuriuos klausimus.

Prieš porą mėnesių kalbėjomės su Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriumi A. Ignata-
vičiumi. Jis sakė: „Man mokesčiai – šventas dalykas. Aš ne ponas Šleževičius, negaliu mokesčių 
atidėti iki 2000-ųjų metų, o privalau stengtis, kad jie būtų surinkti, nes tik turėdama lėšų 
savivaldybė galės tvarkyti miestą, padėti skurstantiems žmonėms“. Kas jums yra mokesčiai? Ar 
sutinkate su savivaldybės atsakingo darbuotojo, beje, turbūt kitos politinės pakraipos žmogaus, 
mintimis?

Nepriklausau jokiai partijai, o į mokesčius, finansus žvelgiu ne pro politinius akinius. 
Manau, kad p. Ignatavičius nerenka mokesčių, o tik kontroliuoja, kaip panaudojamos savi-
valdybės lėšos. Apskritai, su jo nuomone iš esmės sutinku. Visi žino, o ir Konstitucijoje už-
rašyta, kad ginti Tėvynę – šventa pareiga. O kad savo šalį privalome stiprinti ekonomiškai, 
gerai dirbti ir sąžiningai mokėti mokesčius, neretai pamirštame. Žiūrėk, verslininkas vengia 
mokėti mokesčius, o vaikus leidžia į mokyklą, susirgęs gydosi, t. y. naudojasi valstybės arba 
visų mokesčių mokėtojų lėšomis.

Tačiau p. Ignatavičius mokesčius supranta labai siaurai – išplėšk, ir viskas. Negalima 
atitrūkti nuo gyvenimo realijų. Šiandien kai kurios didžiosios įmonės vos kvėpuoja, vadovai 
sako: ką norite darykite, nesumokėsim, pinigų sąskaitoje neturim. Ar ten dirbantys žmonės 
kalti, kad tos įmonės buvo orientuotos tenkinti jau dabar nesančios Sovietų Sąjungos po-
reikius? Ar valstybei naudinga, kad tos įmonės bankrutuotų, o žmonės būtų išmesti į gatvę? 
Atidėti 275,4 milijonų Lt mokesčių, tai maždaug dviejų savaičių biudžeto įplaukos, bet jau 
matome, kad dalis įmonių atsigauna ir šių metų mokesčius moka, ir senas skolas po truputį 
grąžina, o žmonės išsaugojo darbo vietas. Taigi negalima kirsti kaip kirviu, reikia ieškoti 
aukso vidurio. Aš čia nekalbu apie beviltiškas įmones, tos iš tiesų turi bankrutuoti.

Mokesčių inspektorių daugelis žmonių nemėgsta, girdėjau sakant, kad tai policininkas, 
prokuroras ir teisėjas viename asmenyje. Ar nejaučiate dirbdamas šį darbą dvasinio diskomforto?

Mokesčiai mokami visose šalyse, kai kuriose gerokai didesni negu Lietuvoje. Visur 
yra mokesčių inspektorių, kurie atlieka savo pareigą. Mokesčius nustato ne inspektoriai, o 
Seimas, priimdamas įstatymus. Įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose numatytos nema-
žos inspektorių teisės, ir jomis reikia protingai naudotis. O kad nemėgsta ar taip vadina, 
ką padarysi, tokia mūsų dalia. Jei ne mes, tai kiti vis tiek šią pareigą turės atlikti. Mane tik 
stebina, kad, pavyzdžiui, teismai, įkalbėti advokatų, kartais gina ne valstybės interesus, o 
verslininkus, aiškiai vengiančius mokėti mokesčius. Susidaro kartais vaizdas, tarsi tokius 
teisėjus išlaikytų ne valstybė, o verslininkai.

Kaip suprasti tą prieštaravimą: Statistikos departamentas praneša, kad biudžeto įplaukų 
pusmečio planas įvykdytas, mokesčiai rinkti neblogai. O Respublikos Prezidentas, grįžęs iš atos-
togų, jau du kartus viešai sako, kad visiškai nemato perspektyvų, kokiais finansų ištekliais bus 
padengtas biudžeto deficitas, kuris yra didesnis negu 400 mln. Lt. Reiškiami kaltinimai Finansų 
ministerijai, ir, matyt, Jums, atsakingam už mokesčių rinkimą.

Prezidentas yra teisus. Bet ta skylė biudžete – ne dėl mokesčių. Šiemet jų turime 
surinkti 1,4 milijardo litų daugiau negu buvo surinkta pernai. Ir šią užduotį vykdome. Bet 
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biudžete, kurį patvirtino Seimas, išlaidos numatytos 419 milijonų litų didesnės už pajamas. 
Šiai sumai padengti reikia surasti papildomą šaltinį, tai yra valstybė turi pasiskolinti. Tam 
tikslui valstybė parduoda obligacijas, kurias reikia išpirkti po sutarto laiko, bet brangiau, 
su procentais. Seimas neįvertino vidaus skolinimo galimybių. Ir dėl to, kad nepavyksta 
pasiskolinti tiek, kiek reikia, yra sunkumų finansuojant biudžetines įstaigas. Tai ir blogai, ir 
gerai. Blogai, kad negauna numatytų lėšų, o gerai, kad nelendame į skolas. Nereikia planuo-
ti biudžeto deficito. Geriau gyvenkim pagal išgales, labiau susiveržę, saikingiau naudokime 
lėšas. Pagyvės ekonomika, atsiras daugiau lėšų, tada ir būkime dosnesni.

Ekonomistai sako, kad apie ketvirtadalį nacionalinio produkto sukuria šešėlinė ekono-
mika. Prieš metus teko keisti butą, ieškoti įvairių laikraščiuose besiskelbiančių firmų paslaugų. 
Nė vieni neišrašė kvito.

Jūs kalbate apie smulkias žuveles. Iš tiesų yra daug atvejų, kai piliečiai užsiima verslu, 
jo neįsiregistravę, nemoka mokesčių nė kaip fiziniai asmenys. Mūsų pasiūlymu buvo patai-
sytas Fizinių asmenų pajamų mokesčio įstatymas. Daugeliui veiklos rūšių nustatyti paten-
tai. Ar turi savo įmonėlę, ar privačiai dirbi, išsipirk patentą ir darbuokis į sveikatą. Pernai tik 
298 asmenys buvo išsipirkę patentus, šiemet jau apie 15 tūkst. Dabar tapo paprasta: nueis 
mokesčių inspektorius, parodysi, kad turi patentą, ir viskas. Neturi – vertiesi nelegaliai.

Kur kas sunkiau su stambaus masto verslininkais. Vykdoma didelio masto prekyba. 
Atsiskaitoma grynaisiais pinigais, lagaminais iš rankų į rankas. Daugelyje akcinių įmonių 
ir privačių firmų yra dviguba buhalterija. Viena oficiali, skirta kontrolieriams, kur rodomi 
maži atlyginimai, menkas pelnas. O tikroji finansų būklė kruopščiai slepiama.

Ši padėtis žinoma. Kai kas jau padaryta. Sugriežtinta muitinės sandėlių kontrolė, 
prekybos įmonės privalėjo įsigyti kasos aparatus, užplombuotos mokesčių inspekcijų plom-
bomis degalinės, įvesta nauja mokesčių surinkimo tvarka „Mažeikių naftoje“ Apskaičiuota, 
kad vien už alkoholinius gaminius valstybė negauna maždaug trečdalio galimų pajamų. 
Neseniai pasirašėme susitarimą su Danijos spaustuve „Svalgard Grafikas“ pagaminti naujo 
pavyzdžio banderoles. Jos turės po 4–5 slaptus saugos ženklus, jų nebus galima padirbinėti. 
Banderolės bus lipinamos ant visų tabako ir alkoholinių gaminių, ne tik importinių.

Dabar yra asmenų ir asmenų grupių, pigiai už investicinius čekius nusipirkusių išti-
sas įmones, tačiau gamyba neplėtojama, mokesčiai nemokami. O, sakysim, Šiaulių „Tauro“ 
gamyklos savininkai įmonės turtą perpumpavo į 20 pavaldžių įmonėlių ir tokiu būdu ban-
do išvengti sumokėti mokesčių skolas. Siekiame tokias įmones sutramdyti, už skolas perimti 
jų akcijas valstybei.

Esame numatę ir kitų priemonių, kaip gerinti mokesčių administravimą. Bet iš anks-
to apie jas nenorėčiau kalbėti.

Ką duos brangaus turto deklaravimas? 
Savo pajamas deklaravo bemaž 22 tūkst. žmonių. Sumokėta apie 107 tūkst. Lt mo-

kesčių. Efektas nėra didelis, tačiau įvesta tam tikra tvarka. Dabar kiekvienas asmuo, kuris 
įsigyja ar dovanoja turto, vertybinių popierių daugiau kaip už 30 tūkst. Lt per metus, pri-
valo užpildyti deklaraciją, toks turtas yra registruojamas tik pateikus Valstybinės mokesčių 
inspekcijos išduotą pažymą.
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Jau kiek laiko vyksta ginčas tarp Finansų ministerijos ir savivaldybių. Sakoma, kad sa-
vivaldybės skriaudžiamos, biudžeto lėšos pirmiausia skiriamos savo „draugams“ pagal politinį 
principą. Ar ne geriau būtų rinkti mokesčius atskirai, tada būtų galima tiksliai įvertinti kie-
kvieno darbą?

Didelėse valstybėse, pavyzdžiui JAV, yra federaliniai ir valstijų mokesčiai. Juos renka 
atskiros mokesčių inspekcijos. Tokią prabangą gali sau leisti tik Amerika, nors, teko domė-
tis, tokiu dubliavimu jie irgi nėra patenkinti. Visiškai netikslinga turėti dvi mokesčių ins-
pekcijas mažoje mūsų valstybėje. Argi savivaldybių mokesčių inspektoriai bus kvalifikuotes-
ni, geriau išmanys įstatymus? Biudžeto sandaros įstatyme tiksliai numatyta, kokie mokesčiai 
ar kokia jų dalis patenka į savivaldybės, ir kokia dalis į valstybės biudžetą. Mokesčių ins-
pekcijos surinktus mokesčius padalija taip, kaip numatyta šiame įstatyme. Jei nesurenkama 
mokesčių arba valstybė nepasiskolina kiek numatyta, tuomet tiek valstybė, tiek savivaldybė 
sunkiai verčiasi. Manau, kad be reikalo politizuojamas šis klausimas.

Galvojame, kaip tobulinti mokesčių surinkimą. Pavyzdžiui, žemės mokestį, kuris 
visas pasilieka savivaldybėse, anksčiau surinkdavo seniūnijų darbuotojai. Taip kaimo žmo-
nėms buvo patogiau, nereikėjo važiuoti į rajonų centrus. Bet dabar seniūnijose panaikinti 
kasininkai, nėra kam tų mokesčių rinkti.

Kai kas mokesčių, ypač komunalinių, negali laiku sumokėti, nes laiku negauna atlyginimų.
Taip, tą žinom. Šį klausimą aktyviai kelia profsąjungos. Rengiami pasiūlymai to-

bulinti įstatymus. Turi būti abipusė atsakomybė. Laiku neįvykdai savo pareigos – mokėk 
delspinigius. Nemoka laiku atlyginimo valstybė, ji turi mokėti delspinigius, nemoka darb-
davys – irgi skaičiuok delspinigius, nemoki už komunalinius patarnavimus – taip pat mo-
kėk delspinigius.

„Lietuvos aidas“, 1995-08-23.

Vežimas giliai įklimpęs, bet išjudinti jį galima

( Interv iu su žurna l i s te Mar i jona varneckiene)

Tokiu sunkiu mūsų valstybei laiku ryžotės eiti atsakingas pareigas Finansų ministerijoje. 
Kas paskatino šiam žingsniui?

Didelis lėšų stygius valstybės biudžete, kasdienio gyvenimo nepritekliai – ir bėda, 
ir svarbiausias rūpestis. Tai ypač jaučiau dirbdamas Vyriausybės patarėju finansų ir iždo 
klausimais. Turiu nemažą ekonominio ir finansinio darbo patirtį, dvejus metus esu dirbęs 
mokesčių inspekcijoje. Teko pasidairyti ir po pasaulį. Nemanau, kad biudžeto lėšų trūku-
mas yra visiška dabartinės valdžios krizė ir liepto galas, kaip kai kas teigia. Tai gana giliai 
įklimpęs vežimas, bet jį galima išjudinti ir važiuoti į priekį. Netikėdamas tuo nebūčiau ėjęs 
dirbti į Finansų ministeriją. Tik nemaniau, kad bus toks alinantis ir pavojingas darbas. O 
šį žingsnį žengti tiesiog paskatino pilietinė pareiga, nors šie žodžiai ir naiviai skamba. Ne-
siekiu nei garbės, nei šlovės, nesuviliojo ir didelė alga, kuri, kaip sako bankininkai, yra jų 
vairuotojų lygio.
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Kodėl taip atsiliekama vykdant biudžetą?
Analizuodamas praėjusių kelerių metų valstybės biudžetą, pastebėjau, kad pirmąjį 

ketvirtį buvo gauta ne daugiau kaip 17–20 procentų metų pajamų. Šie metai nedaug kuo 
skiriasi – gauta 20,7 procento. Lėšų surinkta ketvirtadaliu daugiau negu per 1994-ųjų pir-
mąjį ketvirtį, o šių metų valstybės biudžete numatyta gauti pajamų 27,6 procento daugiau. 
Taigi realiai vertinant atsilikta 2,6 punkto.

Nuo sausio pirmosios vargu ar buvo įmanoma pasiekti užsibrėžtą tempą. Staigių 
ekonomikos, mokesčių administravimo šuolių nebūna. Tai procesas, kurį galima prilyginti 
tolygiai kylančiai linijai.

Tuo tarpu valstybės biudžeto tų metų išlaidos ketvirčiais paskirstytos po lygiai. Tur-
būt dabar aiškiau, kodėl pirmąjį ketvirtį taip sunkiai sekėsi finansuoti ūkį.

Norėčiau priminti ir tokį faktą. Seimas numatė, kad pajamų į valstybės biudžetą turi 
būti surinkta 3,4 mlrd. Lt, arba 27,6 proc. daugiau. O bendrasis vidaus produktas – pa-
grindinis mokesčių šaltinis – šiais metais, prognozuojama, padidės tik 5 procentais. Pajamų 
problema, kaip matote, labai paini. Tačiau nesakau, kad ji neišsprendžiama.

Kokie biudžeto pajamų didinimo šaltiniai?
Ne paslaptis, kad biudžetas daug pajamų negauna iš prekybos alkoholiniais gėrimais, 

naftos produktais ir tabako gaminiais. Į valstybės iždą nepatenka dar didelė dalis pridėtinės 
vertės mokesčio. Mūsų biudžete jis sudaro 27 procentus visų įplaukų, o štai Estijoje, kur yra 
visiškai panašios sąlygos – 50 procentų.

Neišspręstas „šešėlinės ekonomikos“ pelno ir legalios veiklos nuslėptų pajamų ap-
mokestinimas. Juk visi pastebime, kaip šios pajamos ir pelnas legalizuojamas privatizuojant 
valstybinį turtą, įsigyjant bankų vertybinius popierius ir kitokiais būdais. O mokestinių 
įplaukų nėra. Kiek neapmokestinto pelno dar yra užsienio bankuose!?.

Aišku, nesitikime gauti daug pajamų į biudžetą iš gamybinio verslo. Manome, kad 
reikia visokeriopai skatinti prekių gamintojus. Taip pat nesitikime gauti didesnės paramos 
iš personalinių įmonių savininkų, galbūt būsimų bedarbių, kurie įkūrė įmones ir šiaip taip 
verčiasi. Jų gaunamų pajamų vos užtenka šeimai aprūpinti.

Tačiau mokesčių inspekcijos nesitaikstys su solidžiais verslininkais, kurie, turėdami 
apyvartoje milijonines sumas, nemoka ir nesirengia mokėti mokesčių arba moka simbolines 
sumas. O tokių yra nemaža. Aišku, „paguldyti juos ant menčių“ ne taip paprasta. Jie galin-
gi, jie samdo geriausius advokatus, turi įtakos teisėjams ir antstoliams, mikliai pasinaudoja 
net menkiausiomis įstatymų spragomis. Jų rankose ir visuomenės informacinės priemonės, 
kurios atvirai, be jokio sąžinės graužimo skatina gyventojus nusiteikti prieš mokesčius.

Neseniai teko lankytis JAV. Ten egzistuoja priešinga nuomonė dėl mokesčių. Kad ir 
kokie jie būtų, juos mokama. Tai kiekvieno šventa pareiga. O įžūlių nemokėtojų pas juos 
yra apie 5 procentus. Neabejoju, kad pas mus jų keliskart daugiau.

Ką Valstybinė mokesčių inspekcija daro, kad didėtų biudžeto įplaukos?
Pirmiausia griežtiname pridėtinės vertės mokesčio kontrolę. Uždraudėme mokes-

čių inspekcijoms grąžinti didesnes kaip 10 tūkstančių litų PVM sumas, nepatikrinus jų 
pagrįstumo. O jeigu būtina grąžinti PVM, bet įmonė turi kitų mokesčių skolų, nurodyta 
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grąžintinas sumas įskaityti skoloms dengti. Keliose didelėse įmonėse tikrinome, ar teisingai 
apskaičiuojamas ir mokamas PVM, taip pat domimės Lietuvos energetikos sistema.

Dideli valstybės pinigai cirkuliuoja alkoholinių gėrimų gamyklose, „Mažeikių naf-
tos“ įmonėje, degalinėse ir vadinamuosiuose „muitinės sandėliuose“. Nuolatos kontroliuo-
jame, kaip čia parduodama, eksportuojama produkcija, apskaičiuojami ir mokesčiai.

Atgaiviname prieškario Lietuvos praktiką  – mokesčių inspekcijos plombomis už-
plombuoti degtinės gamyklų spirito, alkoholinių gėrimų bei degalinių talpyklas ir kontro-
liuoti, kaip panaudojamas spiritas, parduodami degalai. Vedame derybas su Šveicarijos ir 
Danijos firmomis dėl kokybiškų banderolių alkoholiniams gėrimams ir cigaretėms spaus-
dinimo. Svarstome, ar nereikėtų klijuoti taip pat ir ant vietos gamybos alkoholinių gėrimų 
bei tabako gaminių. Tada būtų galima lengviau nustatyti klastotes ir tariamai „eksportuotą“ 
produkciją, perparduodamą vidaus rinkoje. Juk galite suprasti, kad ne taip lengva įveikti 
pasipriešinimą.

Daugumai žinoma, kad pagrindiniai kontrabandos keliai eina per Tarptautinę jūrų 
perkėlą, Klaipėdos jūrų prekybos uostą. Juose steigiame kontrolės postus. Visų darbų neį-
manoma išvardyti.

Dažnai girdime, kad vykdant biudžetą kliudo dar nesutvarkyti įstatymai, Vyriausybės 
sprendimai...

Iš dalies tai tiesa. Daug priimama įstatymų ir Vyriausybės sprendimų. Juose sunkiai 
besusigaudo ne tik mokesčių mokėtojai, bet ir mokesčių inspektoriai. Dauguma jų – laiko 
padiktuoti sprendimai, o kita vertus, – jų atsiranda dėl prasto Vyriausybės įstatymo. Tai 
atskira kalba.

Tačiau kai kurių labai aktualių valstybės biudžeto vykdymui įstatymų pataisų gana 
ilgai nesvarstoma Seime arba jas priimti vetuojama Vyriausybėje.

Daugiau kaip pusę metų Seime guli Įstatymo dėl pajamų deklaravimo įsigyjant 
brangų turtą pakeitimo projektas. Pagrindinės siūlomos pataisos esmė yra ta, kad jeigu 
deklaruojantis pajamas asmuo mokesčių inspekcijai neįrodo, jog iš gautų pajamų sumokėti 
mokesčiai, tai jis į biudžetą privalo sumokėti 20 proc. šio mokesčio. Tokia pataisa leistų ap-
mokestinti legalizuojamas neapmokestintas pajamas ir papildyti biudžetą. Tik tarifas turėtų 
būti ne 20, o ne mažiau 40 procentų. Labai ilgai nesvarstoma įstatymo pataisa dėl atsiskai-
tymo grynaisiais pinigais apribojimo ir atsakomybės už įstatymo pažeidimą.

Ir tik su Ministro Pirmininko pagalba, matyt, pavyks pasiekti, kad „Mažeikių naftos“ 
įmonė visiškai atsakytų už joje pagamintų naftos produktų apmokestinimą ir mokesčių 
mokėjimą į biudžetą.

Visoms vežamoms tranzitu per Lietuvą prekėms imamas mokesčių sumos užstatas 
arba garantija. Tačiau kažkodėl padaryta išimtis alkoholiniams gėrimams, tabako gami-
niams ir naftos produktams. Tvirtinama, kad šias prekes palydi policija ir to pakanka. Ta-
čiau kontrabandinio alkoholio, benzino ir cigarečių apstu. Pasiūlyta imti mokesčių sumos 
dydžio užstatą arba garantiją, o grąžinti užstatą ar garantiją tik tada, kai vežėjas įrodys, kad 
minėtos prekės išvežtos iš Lietuvos.

Manau, jeigu greitai bus priimtos paminėtos įstatymų ir Vyriausybės sprendimų pa-
taisos ir sustiprinta jų vykdymo kontrolė, biudžeto pajamos gerokai padidės.
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Daug turės pagelbėti ruošiamas mokesčių administravimo įstatymas. Jame bus regla-
mentuoti mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratorių santykiai, jų teisės, pareigos, taip 
pat mokesčių apskaičiavimo ir išieškojimo tvarka. Siūloma įteisinti nuostatą (kaip kitose 
šalyse), kuri leistų mokesčio administratoriui netiesiogiai apskaičiuoti mokesčius. Manau, 
būtų tikslinga, kad Seimas priimtų įstatymą, skatinantį investuoti į šalies ūkį užsienio ban-
kuose laikomas Lietuvos piliečių neapmokestintas verslo pajamas. Suprantama, kad dabar 
jos turėtų būti apmokestintos.

Žinome, kad daugelis įmonių yra skolingos biudžetui. Ar matote galimybes šioms lėšoms 
išieškoti?

Neseniai Seimas priėmė įstatymą šiuo klausimu. Balandžio-gegužės mėnesiais turime 
išsiaiškinti, kam įmonės – mokesčių skolininkės panaudojo nesumokėtus mokesčius: ar tur-
tui privatizuoti, neūkiškumui pridengti, ar gamybai plėtoti, taip pat išnagrinėti jų ekonomi-
nės plėtros perspektyvas bei galimybes sumokėti skolas. Atsižvelgiant į tai ir bus nuspręsta, 
ar verta joms atidėti mokesčių mokėjimą, ar juos nedelsiant išieškoti visais galimais būdais.

Manau, šią problemą ir taip spręsti. Skolos dalį, tenkančią valstybiniam kapitalui, 
tuoj pat „nurašyti“. Dėl privačiam kapitalui tenkančios skolos dalies grąžinimo tegul spren-
džia šio kapitalo savininkai, pasirinkdami vieną iš šių dviejų būdų: skolą sumoka iki šių 
metų pabaigos ar ją padengia savo akcijomis, t. y. jas perduoda valstybei.

Kaip padeda išieškoti mokesčius kitos valstybinės institucijos?
Pasidžiaugti negalime. Pavyzdžiui, 1994 metais anstolių kontoroms perduota išieš-

koti 243,5 mln. Lt nuslėptų mokesčių, baudų ir delspinigių. Faktiškai išieškota – 15,1 mln. 
Lt, arba vos 6 procentai.

Ar jūs daug girdėjote, kad kam nors būtų iškeltos baudžiamosios bylos (išskyrus A. 
Stašaitį) ir kas nors nubaustas už pajamų slėpimą, apgaulingą apskaitą ir kitokius nusikal-
timus. Man žinoma, kad tik Vilniaus m. valstybinė mokesčių inspekcija pernai perdavė 
ekonominei policijai medžiagą bylai iškelti daugiau kaip 70 asmenų.

Ypač nepatenkinti teismų sprendimais mokesčių bylose. Matyt, pribrendo laikas 
įsteigti mokesčių teismą, rengti teisėjus tokioms byloms nagrinėti. Pasiryžę šališkiausius 
teisėjų sprendimus perduoti Prezidentui. Kartais pagalvoji, gal šios valstybinės institucijos 
išlaikomos ne biudžeto lėšomis.

Gal yra ir „objektyvių priežasčių“, kad nekeliama baudžiamųjų bylų? Pavyzdžiui, 
iki 1993 m. sausio 28 d. Baudžiamajame kodekse buvo 162-1 straipsnis „Pajamų ir kitų 
apmokestinamų objektų slėpimas“, pagal kurį bausta laisvės atėmimu iki dvejų metų. Bet 
kažkieno iniciatyva šis straipsnis buvo pakeistas ir pavadintas „Aplaidus apskaitos vedimas“, 
o baudžiama laisvės atėmimu iki vienų metų arba pataisos darbais iki dvejų. Iš pirmo žvilgs-
nio atrodytų, kad nuslėpti pajamų negalima gerai tvarkant apskaitą, kad pajamų slėpimas 
ir bloga apskaita – toks pat nusikaltimas. Tačiau dėl šio, atrodo, mažo kodekso „patobu-
linimo“ padėtis pasikeitė iš esmės. Norėčiau tai pailiustruoti tokiu pavyzdžiu iš savo dar-
bo praktikos Vilniaus m. valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Tikrinant vieno komercinio 
banko valdytojo personalinę įmonę, kuri trejus metus deklaravo, kad dirba nuostolingai, 
buvo nustatyta daug nuslėptų pajamų. Taip pat įrodyta, kad šis asmuo beveik už ketvirtį 
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milijono litų yra įsigijęs banko akcijų, o jas įsigydamas nurodęs šaltinį – komercinę veiklą. 
Ši byla buvo perduota Vilniaus m. prokuratūrai. Ir labai nustebau dėl vyriausiojo prokuroro 
pavaduotojo išvados: kadangi pajamos nuslėptos 1992 ir ankstesniais metais, prokuratūra 
negalinti taikyti ankstesniojo 162-1 straipsnio, kadangi jis panaikintas nuo 1993 m. sausio 
23 d., o naujojo straipsnio taip pat negali taikyti, nes jis galioja tik nuo paskelbimo dienos. 
Vadinasi, neoficialiai paskelbta amnestija.

Jūs mūsų valstybėje esate pats vyriausias mokesčių inspektorius. Tikriausiai atmintinai 
galite išvardinti, kokia įmonė nesumokėjo mokesčių, kiek yra skolinga...

Įmonių yra daugiau kaip šimtas tūkstančių, todėl neįmanoma žinoti visko apie kiek-
vieną iš jų. Tačiau pajamų apmokestinimo lygį ūkio šakose, mokesčių sistemas, ir tarifus, 
jų dinamiką bei kitus aspektus, taip pat kaip mes atrodome, lyginant su kitomis šalimis ir 
pan., privalau žinoti.

Atėjęs į Finansų ministeriją labai pasigedau išsamesnės mokesčių įplaukų analizės. 
Vienas iš pirmųjų žingsnių ir buvo surinkti duomenis apie pajamas, juos išanalizuoti, surasti 
dėsningumus, atskleisti priežastis.

Kokie žmonės dirba valstybinėse mokesčių inspekcijose? Kai kurie verslininkai teigia, kad 
galima papirkti kiekvieną mokesčių inspektorių.

Girdėjau taip kalbančius verslininkus, bet man nė karto neteko išgirsti, kad kyšį būtų 
davęs sąžiningas mokesčių mokėtojas, kad mokesčių inspektorius jį privertė tai padaryti... 
Vyksta dviejų nesąžiningų asmenų sandėris. O kaltesnis, manau, tas, kuris daugiau apgavo 
valstybę. Šiuo požiūriu verslininkas yra kaltesnis, nes jis didesnės dalies nesumoka valstybei. 
Paskelbėme tokiems darbuotojams negailestingą kovą. Steigiame vidaus audito tarnybą cen-
tre ir vietose, kurios pagrindinė funkcija – išaiškinti tokius asmenis. Sistemingai tikriname 
inspektorių atliktas revizijas. Pradėjome atestuoti mokesčių inspektorius. Pertvarkome dar-
bo organizavimą mokesčių inspekcijose, kurių vienas iš pagrindinių tikslų yra pasiekti, kad 
nebūtų artimų kontaktų tarp mokesčių mokėtojų ir mokesčių inspektorių. Manome, kad 
praverstų įstatymas, kuriuo būtų įteisintas privalomas vienų metų bandomasis laikotarpis 
priimtiems į mokesčių inspekcijas darbuotojams bei paprastesnė jų atleidimo iš darbo tvar-
ka atsiradus nepasitikėjimui.

O pati didžiausia problema yra mokesčių inspekcijų kadrai. Aukštąjį mokslą baigę 57 
procentai darbuotojų. Net 87 procentus sudaro moterys. Mokesčių inspektorius – specifinė 
profesija, kurios nerengia nė viena aukštoji mokykla. Nepakanka gerai išmanyti mokesčių 
įstatymus, bet būtina sukaupti teisinių žinių, būti nuovokiam ir drąsiam.

Prie ministerijos įsteigtas mokymo centras, kuris iš dalies padės kelti darbuotojų kva-
lifikaciją. Užmezgėme ryšį su Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetu. Prašome, kad 
kasmet į specializuotą mokestininkų grupę būtų priimama ne mažiau kaip 50 studentų.

Nemaža mokesčių inspekcijų yra įsikūrusios ankštose patalpose. Finansų ministerijos 
darbuotojai taip pat turi labai blogas darbo sąlygas.
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O kaip su mokesčių mokėtojų švietimu?
Numatome iš esmės sutvarkyti jų švietimą, įstatymų ir poįstatyminių aktų dėl mo-

kesčių ir apskaitos aiškinimą. Steigiame specializuotą tarnybą centre bei vietose. Šioje srityje 
mes dar daug esame jiems skolingi.

Minėjote, kad inspektorius turi būti drąsus. Ar jo profesija saugoma valstybės?
Kol kas ne. Mokesčių inspektoriams netaikoma valstybės socialinių garantijų. Tokias 

turi, pavyzdžiui, Valstybės kontrolės departamento darbuotojai, kurių darbas ne toks pavojin-
gas, nes susijęs su valstybinėmis įmonėmis ir organizacijomis, o ne privačiomis struktūromis.

Spaudoje daug rašoma apie mokesčius. Žinovų ir patarėjų begalė. Kaip Jūs reaguojate?
Įdėmiai perskaitau visus straipsnius, išklausau patarimus, kurie yra daugiau praktiki-

nio pobūdžio. Vieni geranoriškai išreiškia savo nuomonę, pataria, ką padaryti, kad valstybės 
pajamos būtų geriau surenkamos, suprasdami, kad valstybė be biudžeto negali egzistuoti. 
Kiti patarėjai nori ne tiek patarti, kiek savo išmintį parodyti, pasireklamuoti. Jie negrindžia 
savo teiginių. Ir tretieji  – tai įvairių grupuočių atstovai, jų interesų gynėjai. Jie atkakliai 
siekia savo tikslų.

O šiaip labai pasigendu konstruktyvių pasiūlymų, kaip stabilizuoti valstybės biu-
džeto pajamas, faktiškais duomenimis grįstų skaičiavimų. Ar skaitėte nors vieną straipsnį, 
kuriame būtų nurodyta, kaip ir kiek padidės biudžeto pajamos įgyvendinus siūlomas mo-
kesčių pataisas?

Suprantama, patarti lengviau, negu atsakyti už padarinius.

Numatomų darbų iš tiesų daug. Skaitytojui, kuris gyvena iš biudžetinės algos, seneliui ar 
neįgaliajam rūpi tik viena – kada biudžete bus tiek pajamų, kad padidėtų algos, pensijos, pašalpos?

Bent iš dalies įgyvendinus čia paminėtas ir kitas numatytas priemones, valstybės biu-
džetas turėtų gauti planuotas pajamas. Tikiu, kad iki metų pabaigos pasiseks padengti ir 
nemažą dalį skolos biudžetui.

„Diena“, 1995-04-26.

Mokesčiai ne nuotaka: gali jų neapkęsti, bet mokėti privalai
 
Pernai ir pirmaisiais šių metų mėnesiais girdėdavome Vyriausybės nusiskundimus, kad 

niekaip nepavyksta surinkti kiek reikiant mokesčių. Balandžio ir gegužės mėnesiais mokesčių 
surinkta jau gerokai daugiau. Toks ryškus padidėjimas, be kitų dalykų, dažniausiai siejamas su 
pasikeitimais Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovybėje – nuo kovo 13 dienos paskirtas naujas 
jos viršininkas. Kaip tik jis ir galėtų geriausiai paaiškinti, kaip pavyko pasiekti tokį esminį persi-
laužimą, ar iš tikrųjų tam prireikė žiaurokų administracinių priemonių, kuo neretai kaltinami 
aukščiausieji mokesčių inspekcijos vadovai.

Taigi „Lito“ korespondentas Antanas STASIUKAITIS, kalbėdamasis su naujuoju Fi-
nansų ministerijos sekretoriumi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininku Petru NAVIKU, 
pirmiausia ir pasiteiravo, kiek per pastaruosius mėnesius surinkta mokesčių. 
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Be mokesčių, valstybės biudžetas gauna dar vadinamąsias nemokestines pajamas 
(įvairios baudos, palūkanos, konfiskavimai ir kt.). Jų per mėnesį būna maždaug 13–16 mi-
lijonų litų. Taigi mokesčių ir nemokestinių pajamų, kurios skiriamos švietimo, sveikatos ir 
kitų biudžetinių įstaigų išlaikymui bei socialinėms reikmėms, sausio mėnesį buvo surinkta 
345 milijonai litų, vasario – 344, kovo – 417, balandžio – 436 ir gegužės mėnesį – 524mi-
lijonai litų. Per pirmąjį ketvirtį surenkant mokesčius į valstybės biudžetą buvo atsilikta 111 
milijonų litų. Per pastaruosius du mėnesius atsilikimas sumažintas iki 41 milijono. 

Planuojamos metinės biudžeto pajamos iš mokesčių – 5 milijardai 350 milijonų. Tad 
jeigu kas mėnesį surinktume po pusę milijardo galėtume normaliai verstis.

Kokie mokesčiai duoda daugiausia pajamų?
Noriu priminti, kad juridinių asmenų pelno mokesčio gegužės mėnesį surinkta 20 

mln. litų mažiau negu balandyje. Tai pagrindinis mokestis, kurį moka stambusis verslas –
įmonės, akcinės bei uždarosios akcinės bendrovės. Tiesa, šis mokestis mokamas kas ketvirtį, 
tad galima manyti, kad dabar buvo mokami tik avansiniai mokėjimai.

Šiaip jei paimtume tą sumą, kuria gegužė lenkė balandį, tai padidėjimas pasiskirstytų 
taip: 20 mln. daugiau davė fizinių asmenų, 65 mln. – pridėtinės vertės, 23 mln. – akcizo 
mokesčiai. Vien akcizo mokestis už naftos produktus gegužės mėnesį davė dvigubai daugiau 
įplaukų negu balandyje.

Šie skaičiai – jau rezultatas. O kaip, kokiomis priemonėmis jis pasiektas? Gal atradote 
kokių nors ypatingų būdų neklaužadoms sudrausminti?

Tai kad nieko ypatingo ieškoti nereikia, tiesiog atsižvelgėme į aiškiausius rezervus, 
kurie, kaip sakoma, buvo paviršiuje. Tai naftos produktai, alkoholis ir pridėtinės vertės 
mokestis. Pastarasis irgi susijęs su nafta ar alkoholiu, ten skaičiuojamas ir akcizas. Taigi nesi-
kėsinome nei į verslininkus, kurie labiausiai dejuoja, nei į gamybines įmones.

Bet kai kurias įmones parėmėte, atidėdami mokesčių mokėjimą.
Tokių palyginti nedaug, tik 24 įmonės, kurioms pagal Seimo ir Vyriausybės spren-

dimus atidėta 76,5 milijono mokesčių skolų. Kai kurioms įmonėms mokėjimai atidėti net 
iki 2000 metų. Sudarėme su jomis sutartis, bet įmonės turėjo įvykdyti tam tikrus reikalavi-
mus – sumokėti šių metų visus mokesčius ir fizinių asmenų pajamų mokesčio skolą.

Sistema čia tokia: įsiskolinusi įmonė lygiomis dalimis moka atidėtus mokesčius, bet 
jai nebeskaičiuojami delspinigiai. Kas iš to skaičiavimo, jei ir taip skolininko kišenė tuščia.
Tokia lengvata suteikta įmonėms, kurios dar turi kokią nors perspektyvą, galimybe išsikaps-
tyti. Pagaliau šiuo atveju ir biudžetas gauna pajamų. Tokių, sakyčiau, turinčių viltį įmonių 
gal atsirastų ir daugiau, todėl negaliu tvirtinti, kad čia jau galutinis variantas. Manau, kad 
Vyriausybė dar svarstys kitus pasiūlymus, atsižvelgs į visas aplinkybes.

Minėjote naftos produktus kaip vieną didžiausių šaltinių, papildžiusių mokesčių įplau-
kas. Prieš kurį laiką buvo gana triukšmingai sutiktas Vyriausybės nutarimas, nustatantis mokes-
čių už naftos produktus, pagamintus „Mažeikių naftoje“, surinkimo tvarką. Dabar aistrų lyg ir 
nebesigirdi. Gal tas nutarimas atšauktas?



139

Niekas jo neatšaukė, o triukšmauta visiškai be reikalo – elementarus dalykas buvo 
dirbtinai išpūstas į didžiulę problemą. Norėjome labai nedaug – tik sutvarkyti mokesčių už 
naftos produktus surinkimą, kitaip tariant, šiame bare įvesti paprasčiausią tvarką. Naftos 
įmonei pasiūlėme, kad ji, atleisdama pirkėjams produkciją, išsyk paimtų mokesčius. čia 
irgi nieko naujo, nes bet kuri įmonė ar organizacija, mokėdama žmonėms atlyginimus, 
išskaičiuoja ir mokesčius.

Pagrindinė problema, dėl kurios iš esmės ir triukšmauta, buvo kita. Eksportuojant 
naftos produktus į kitą šalį, mokesčiai neimami. Jei, pavyzdžiui, benzinas parduodamas Lie-
tuvoje, už kiekvieną toną reikia sumokėti 616 litų mokesčių (akcizo ir PVM). Būdavo taip: 
įmonėje išrašomi dokumentai, kad benzinas vežamas eksportui, o iš tikrųjų ta cisterna iš 
Lietuvos neišvažiuodavo, degalus realizuodavo mūsų rinkoje. Vadinasi, nesumokėti mokes-
čiai likdavo kažkieno kišenėje. Įforminti tariamo eksporto dokumentus buvo vienas juokas, 
pakakdavo muitinės spaudo ant deklaracijos.

Dabar esminis skirtumas tas, kad reikalaujame normalių naftos produktų išvežimą 
į užsienį patvirtinančių dokumentų, tai yra važtaraščio su užsienio šalių muitinės bei gele-
žinkelio atžymomis. Ir čia nieko savito nesugalvojome. Domėjausi, kaip daroma Europos 
Sąjungos šalyse – visur būtini važtaraščiai. Pagaliau, jeigu iš tikrųjų garbingai žaidžiame, 
kodėl bijome kad ir tų pačių važtaraščių, tai yra elementaraus įrodymo, kad prekė išvežta?

Ko gero, ne vienam užmynėme ant nuospaudos, nes tuos pačius Mažeikius aplipu-
sios firmos, matyt, lengvai darydavusios pelningą, bet nešvarų biznį. Taip, naftos įmonei gal 
dabar kiek daugiau darbo – mes prašėme padėti, kad ji iš pirkėjų išsyk paimtų mokesčius ir 
pervestų mokesčių inspekcijai. Bet ir čia nebeliko jokios trinties, viską tvarkingai susideri-
nome, išsiaiškinome.

Dabar pasakysiu, ką tuo „triukšmu“ pasiekėme. „Mažeikių nafta“ dabar kasdien per-
veda į biudžetą po 1,5–1,7 milijono litų mokesčių, kai anksčiau Respublikoje gaudavome 
apie šešetą milijonų per mėnesį. Norėčiau dar sykį pakartoti: tai tik dėl to, kad įvesta nor-
mali atsiskaitymų tvarka.

Antruoju po naftos minėjote alkoholį. Ar ir čia buvo tos pačios problemos?
Sakyčiau, atvirkštinės, nors schema tokia pat: prekės, kurios įforminamos išvežti į 

kitas šalis arba kaip tranzitas, būdavo nelegaliai realizuojamos mūsų rinkoje. Suprantama, 
tokiu būdu išvengiama mokesčių. O atvirkštinės todėl, kad alkoholį į Lietuvą įveža. De-
klaruoja kaip į mūsų šalį įvežamą prekę ir atveža, tarkim, į muitinės sandėlį Aukštuosiuose 
Paneriuose. Kol alkoholis tenai, jis dar ne Lietuvos teritorijoje. Paskui belieka susitarti su 
muitininku, kad jis įformintų dokumentus, jog ta alkoholio siunta eis eksportui, tai yra 
tarsi tranzitu per Lietuvą. Iš tikrųjų niekas nė neketina jo kur nors vežti, parduoda čia pat, 
o PVM ir akcizo mokestis nuplaukia iš valstybės iždo į apsukrių asmenų kišenę.

Šį bei tą patvarkėme ir čia. Neturėdami kitokios išeities, muitinių sandėliuose, kurių 
yra 118, pastatėme šimtą mokesčių inspektorių, dar pasitelkėme policijos pareigūnus, kad 
žiūrėtų, kaip deklaruojamos prekės, tvarkomi dokumentai. Papildomai plombuojame šiuos 
sandėlius. Primityvu, archaiška, gal kai kam pasirodys tiesiog negražu, bet šiuo metu kitaip 
negalima. Rezultatai rodo, kad ši priemonė pasiteisino, šimteriopai atsipirko.

Nuo liepos pradžios įvedama dar viena vadinamoji administracinė priemonė: bankų 
arba draudimo kompanijų garantas alkoholio ir tabako pervežimui (krovinio savininkas 
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taip pat gali palikti ir užstatą). Esmė ir čia ta pati – garbingai įrodyk, kad tas prekes išveži, o 
ne pardavinėji mūsų šalies rinkoje. Priešingu atveju mokėk priklausančius mokesčius, o jei 
apgausi, atsakys garantas. Estai irgi taip pat elgiasi.

Nemažai triukšmo buvo sukėlęs ir kasos aparatų parduotuvėse įvedimas. Reikalas ir 
čia aiškus – nuo nuslėptų pajamų nereikėdavo mokėti mokesčių. Dabar sunkiau atidėti dalį 
litų į šalį, nors tokių pinigų mokesčių inspektoriai vis dar teberanda. Štai jums tik vienas pa-
vyzdys: įvedus kasos aparatus, kai kuriose parduotuvėse apyvarta staiga padidėjo dvigubai. 
Ar galite patikėti, kad tą parduotuvę netikėtai užplūdo dvigubai daugiau pirkėjų ir jos ne-
bepaleidžia? Aritmetika čia tokia: apvaliai skaičiuojant, nuo kiekvieno parduotuvėje palikto 
lito penkiolika centų tenka valstybei kaip pridėtinės vertės mokestis. Pirkėjas visuomet juos 
sumoka, tačiau didelę dalį tų centų pasilikdavo ir dar pasilieka parduotuvių šeimininkai.

Ar nemanote, kad padaugėjus dokumentų ir sugriežtėjus kontrolei, sumažės per sieną 
pervežamų prekių apyvarta?

Taip, pavyzdžiui, transportininkai skundžiasi, kad muitinės prašo pernelyg daug do-
kumentų. Ir čia galime rasti prieinamą išeitį: siūlome deklaruoti prekes iš anksto, galime 
duoti daugiau žmonių, kad darbas paspartėtų. Nemanau, kad smarkiai sumažėtų įvežamų 
prekių – jei sumažės, tai tik kontrabandinė produkcija. O tokios tikrai būna. Pavyzdžiui, 
veža kontrabandinį spiritą. Kas gali būti tikras, kad po to parduotuvėje nepasirodys falsifi-
kuota produkcija? Manau, kad išvengtume falsifikatų, reiktų klijuoti banderoles ir ant mūsų 
įmonių gaminių, kaip kad daro danai. Šis klausimas jau nagrinėjamas.

Bet galima prisispausdinti ir falsifikuotų banderolių...
Užtat dabar jos bus visiškai kitokios, su apsaugos žymėmis, kaip ir vertybiniai popie-

riai. Mokesčių inspektoriai jau turi specialius ultravioletinių spindulių pagrindu veikiančius 
prietaisus, kurie bemat parodys, ar banderolė tikra. Falsifikuotus gaminius teks konfiskuoti. 

Valdžios žmonės tvirtina, kad Lietuvoje anaiptol ne patys didžiausi mokesčiai, o versli-
ninkai sako, kad jie turi mokėti trigubus mokesčius: oficialius, reketininkams ir valdininkams 
kyšių pavidalu.

Ką gi, tam tikra dalis tiesos čia yra. Bet pažiūrėkim, kur to reketo ar kyšininkavimo 
nėra – šiandien tai daugelio šalių, ypač dar tik tvirtinančių teisinius pagrindus, bėda. Ne-
galiu garantuoti, kad absoliučiai visi mokesčių inspektoriai šventi, bet sutikite, jog kyšį jam 
siūlo tas, kurį nutveria sukčiaujant. Jei jis nuslėpė, tarkim, 10 tūkstančių litų mokesčių, jam 
dar gresia 20 tūkstančių bauda. Toks bemat pasiūlys penkis tūkstantėlius už nutylėjimą, nes 
jam pačiam liks kur kas daugiau.

Bet sutikite, kad ir tie patys mokesčių įstatymai dažnai traktuojami skirtingai, dėl ko kyla 
nemažai problemų.

Nuo 1990 metų liepos mėnesio galioja Valstybinės mokesčių inspekcijos įstatymas, 
kuriame iš esmės numatytos tik šios žinybos teisės, funkcijos. Įstatymas labai trumpas, jame 
nė žodžiu neužsiminta apie mokesčių mokėtojų teises.

Yra parengtas Mokesčių administravimo įstatymo projektas. Jame, be pačių inspekci-
jų darbo reglamentavimo, numatytos ir mokesčių mokėtojų teisės bei pareigos, taip pat tai, 
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kas spręs galimus abiejų šalių ginčus. Žodžiu, tai bus labai išsamus pagrindinis įstatymas, 
reglamentuojantis mokesčių mokėtojų ir rinkėjų santykius. Taigi nebeliks dviprasmybių. 
tokių atvejų, kai tą patį dalyką galima vienaip ar kitaip suprasti. Įstatymo projektą nagrinėja 
Seimo komitetai. Manau, kad dar šiemet jis bus priimtas. 

„Litas“, 1995-06-20.

Dar kartą apie mokesčius

( Interv iu su žurna l i s te Mar i jona varneckiene)

Spaudoje ir kitose viešosios informacijos priemonėse gausu įvairių nuomonių apie mūsų 
valstybėje galiojančius mokesčius. Jie dažnai komentuojami netiksliai, paviršutiniškai, netei-
singai. Galiausiai niekas nebegali pasakyti, kokie mokesčiai yra iš tikrųjų. Finansų ministerijos 
sekretorius, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininkas Petras NAVI-
KAS sutiko atsakyti į mūsų laikraščio skaitytojams rūpimus klausimus apie esamus mokesčius. 

Kokia mokesčių našta tenka Lietuvos gyventojams, verslininkams?
Lyginant mokesčių sistemas, pasaulinėje praktikoje taikomas vadinamasis mokesčių 

naštos rodiklis, tai yra mokesčių santykis su bendruoju vidiniu produktu (BVP), sukurta 
nauja verte. Mokesčių našta Lietuvoje buvo tokia: 1993 m. – 28,4 proc., 1994 m. – 33,4 
proc., 1995 m. – 33,6 proc. Kitose valstybėse, 1993 metų duomenimis, ši našta Latvijoje 
buvo 33,5 proc., Estijoje – 32,5 proc., Baltarusijoje – 49,0 proc., Lenkijoje – 44 proc., 
čekijoje – 49 proc., Vengrijoje – 47,5 proc. Mokesčiai Lietuvoje nėra didesni negu kitose 
Baltijos valstybėse ir gerokai mažesni negu vidurio Europos valstybėse. Norėčiau pažymėti, 
kad gauta mokesčių suma yra žinoma tiksliai, o bendrasis vidaus produktas apskaičiuojamas 
vertinant ir šešėlinę ekonomiką. Pavyzdžiui, 1995 metais apskaičiuojant BVP, šešėlinė eko-
nomika buvo įvertinta 9 procentais, nors ekspertai vertina, kad ji sudaro 30–50 procentų. 
Taigi realiai mokesčių našta dar mažesnė. Toks yra šalies vidurkis. Sąžiningai mokantys 
mokesčius verslininkai, aišku, daugiau sumoka valstybei sukurtos vertės, o šešėlinės ekono-
mikos verslininkai – nė vieno lito. Sunku patikėti, kad sumažinus mokesčius, juos pradės 
mokėti ir šešėlinės ekonomikos verslininkai. Manau, kad mažinti mokesčius bus galima, kai 
visi, tarp jų ir dori verslininkai, sutramdys šešėlinę ekonomiką, jos atstovams bus sudarytos 
tokios sąlygos, kurios priverstų deklaruoti pajamas ir mokėti mokesčius.

Pernai į biudžetą sumokėta daugiau mokesčių. Vadinasi, mokesčių našta buvo didesnė.
1995 metais mokesčių našta padidėjo ne dėl tarifų padidinimo ar apmokestinimo 

bazės išplėtimo, tai yra ne dėl mokesčių padidinimo, o dėl dalies mokesčių surinkimo iš 
tų, kurie visai nemokėjo arba mokėjo labai mažai. Prisimename, kiek triukšmo buvo dėl 
diegiamų priemonių akcinėje bendrovėje „Mažeikių nafta“, dėl naujų banderolių alkoholi-
niams gėrimams įvedimo, dėl kasos aparatų ir panašiai. Šios priemonės visai nedarė įtakos 
gamybinį verslą vystančiai firmai, personalinei įmonei.

Norėčiau ypač atkreipti dėmesį į tai, kad pelno (19,2 proc.), fizinių asmenų pajamų 
mokesčio faktiški tarifai (23,9 proc.) ir personalinių įmonių pajamų tarifai (15 proc.) yra 
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daug mažesni negu pagal įstatymą nustatytieji, taip pat į tai, kad pas mus neapmokestinami 
dividendai, palūkanos, kai kitose šalyse šioms pajamoms taikomas gana didelis tarifas (Es-
tijoje, čekijoje, Rusijoje, Ukrainoje). Socialinio draudimo įmokų tarifai taip pat mažiausi, 
palyginti su kaimynų tarifais.

Negalima pamiršti, kad juridinių asmenų pelno mokesčio pirmieji tarifai, kuriuos 
nustatė dar Aukščiausioji Taryba, buvo 35 procentai, personalinių įmonių pajamų mokes-
čio tarifas – 30 procentų. Pastaraisiais metais padidinti tik akcizų tarifai alkoholiniams gė-
rimams ir naftos produktams. Įvestas nekilnojamojo turto mokestis juridiniams asmenims. 
Pastarasis sudaro vos 1,2 proc. biudžeto įplaukų, o jo neigiamą įtaką verslui vystyti visiškai 
kompensuoja papildomai gaunamos pajamos dėl kapitalo prieaugio neapmokestinimo ry-
šium su ilgalaikio turto indeksavimu.

Esamą mokesčių sistemą reikėtų pataisyti, patobulinti.
Esamoje mokesčių sistemoje reikėtų tik kai ką pakeisti. Lietuvoje sąlyginai maži ak-

cizų tarifai alkoholiniams gėrimams, naftos produktams ir ypač tabako gaminiams. Akcizų 
šioms prekėms didinimas paliestų ne visų gyventojų interesus. Be to, su tokiais mažais akci-
zų tarifais nebus galima įstoti į Europos Sąjungą.

Manau, kad būtų tikslinga apmokestinti bankų mokamas palūkanas, pavyzdžiui, 
didesnes kaip 20 procentų (eiliniam gyventojui daugiau nemoka), taip pat – dividendus, 
sutvarkyti notarų, advokatų pajamų apmokestinimą.

Siūlėme apmokestinti dividendus fizinių asmenų pajamų mokesčio ir juridinių as-
menų pelno mokesčio tarifų skirtumu, išskyrus dividendus, gautus už akcijas, įsigytas už 
valstybės padovanotus piliečiams investicinius čekius. Tai būtų 4–7 procentais apmokestinti 
dividendai, kai Estijoje jie apmokestinami 26 procentais. Nereikia nė priminti, koks buvo 
sukeltas triukšmas, kiek buvo prirašyta spaudoje prieš dividendų apmokestinimą, net neį-
sigilinus į siūlymų esmę. Manau, atėjo laikas rasti abejoms pusėms priimtiną variantą ap-
mokestinant Lietuvos piliečių pajamas, kurios yra neapmokestinamos ir laikomos užsienio 
bankuose. Pavyzdžiui, atvežtą kapitalą apmokestinti 10 procentų, jeigu jis investuojamas į 
gamybą, o jeigu naudojamas tik vartojimui – 20 procentų ar panašiai. Tai iš dalies išspręstų 
biudžeto problemas, o svarbiausia – pritrauktume savąjį kapitalą.

Kas daugiausia moka mokesčių?
Gyventojai, nes jie yra pridėtinės vertės, akcizų, fizinių asmenų pajamų mokesčio, 

iš dalies ir žyminio mokesčio mokėtojai. Šie mokesčiai sudaro daugiau kaip 80 procentų 
biudžeto pajamų. Todėl reikėtų pirmiausia sumažinti fizinių asmenų pajamų mokestį, ypač 
mažą atlyginimą gaunantiems žmonėms, o atsiradusią spragą biudžete užtaisyti apmokes-
tinus palūkanas, dividendus, padidinus akcizus alkoholio ir tabako gaminiams. Siūlyčiau 
nuo 29 iki 24–22 procentų sumažinti pelno mokesčio tarifą, tačiau kartu panaikinant visas 
šio mokesčio lengvatas. Lengvatos labai iškraipo ūkininkavimo sąlygas, sudaro nelygybę 
verslininkams. Atsirastų geresnės galimybės kapitalui judėti tarp ūkio šakų ir apskritai verslo 
efektyvumui didinti.
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Ar galima panaikinti pelno mokestį?
Dabar tapo madinga šiuo klausimu kalbėti. O kalba dažniausiai tie, kurie neatsako 

už nieką ir kurie bijo imtis atsakomybės. Panaikinus pelno mokestį biudžetas prarastų 754 
milijonus litų per metus. Iki šiol dar niekas nepasiūlė, kuo būtų galima užpildyti šią spragą. 
Nėra pasaulyje valstybių, kuriose nebūtų pelno mokesčio. Nejaugi Lietuva kuo nors ypatin-
ga, kad jai būtina išimtis.

Mūsų mokesčių sistema yra labai panaši į kitų Europos valstybių mokesčių sistemas. 
Nustatyti tie patys mokesčiai, o jų tarifai nėra labai dideli. Priėmus naujus verslo pajamų 
apmokestinimo (pakeičiant juridinių asmenų pelno mokesčio) ir gyventojų pajamų mokes-
čio (pakeičiant fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinąjį) įstatymus, reikėtų tuo ir užbaigti 
mokesčių reformos pertvarką.

Verslininkai skundžiasi, kad sumokėjus visus mokesčius nebelieka pinigų verslui vystyti. 
Ar tai tiesa?

Netiesa. Pernai juridinį statusą turintis subjektas vidutiniškai pasiliko 80,8 procento 
pelno, o personalinių įmonių savininkai – 85 procentus grynųjų pajamų.

Pelno mokesčio lengvatos ir nedidelis jo tarifas (19,2 procento – juridinių asmenų, 
15 procentų – individualių įmonių) geram verslininkui leidžia didinti gamybą. Užsienio 
ekspertai sako, kad tarifas gali būti iki 30 procentų. Gal visa bėda ta, kad nemokame ūki-
ninkauti. Blogam verslininkui mokesčiai visada bus per dideli. Dėl mokesčių didumo nesi-
skundžia Biržų pieno kombinatas, „Audėjo“ kombinatas, firma „Pas Juozapą“ ir daug kitų.

Dar norėčiau pakalbėti apie verslo rentabilumo normą, tai yra apie pelno ir neap-
mokestinamųjų pajamų kapitalui atkurti (amortizacijos) santykį su tiesioginėmis sąnaudo-
mis. Šis rodiklis geriausiai nusako, kaip ūkininkaujame. Valstybinėse ir akcinėse bendrovėse 
1995 m. trečiajame ketvirtyje rentabilumas sudarė 9,6 procento. Vadinasi, vienas išleistas 
litas davė 9,6 cento grynųjų pajamų, o statybinėse organizacijose dar daugiau – 13,6 cento, 
transporto įmonėse – 29,4 cento. Tai vidutiniai duomenys. Reikia manyti, kad yra įmonių, 
kurių rentabilumas gerokai didesnis, nes trečdalis įmonių ir bendrovių dirba nuostolingai. 
Nuostolingos įmonės pelno mokesčio nemoka ir nėra pagrindo kaltinti mokesčių sistemos.

Pelnas, panaudotas investicijoms, neapmokestinamas mažųjų įmonių statusą turin-
čiose įmonėse. O jeigu jos neturi mažųjų įmonių statuso, tai 8 procentais apmokestinamas 
personalinėse įmonėse ir 10 procentų – juridinį statusą turinčiose įmonėse. Jeigu įmonė yra 
PVM mokėtoja, jai grąžinamas iš biudžeto sumokėtas PVM įsigyjant ilgalaikio naudojimo 
turtą.

Verslininkai sako, kad jie, iš anksto mokėdami mokesčius, kredituoja valstybę.
Yra dalis tiesos. Įsigyjant verslo licenciją būtina iš anksto sumokėti žyminį mokestį, 

kurio tarifus kol kas nustato Vyriausybė. Įsigyjant daugumą verslo licencijų, mokamas ne-
didelis žyminis mokestis. Verčiantis tomis verslo rūšimis, kurioms nustatytas didelis žyminis 
mokestis, pavyzdžiui, naftos produktų importu, jis sumokamas ne iš karto, o dalimis. Be 
to, licencijas galima įsigyti trumpam laikui, tuomet ir mokestis yra proporcingai mažesnis. 

Verslininkai dažnai argumentuoja, kad jie, importuodami žaliavas, medžiagas, turi 
muitinei sumokėti PVM. Šiuo atveju jie nurodo vieną ir ne visą medalio pusę. Pirma, 
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importo PVM sumokamas ne iš karto, o po 20 dienų. Be to, įmonės, kurios importuoja 
daugiau kaip pusę reikalingų gamybai žaliavų ir medžiagų, importo PVM sumoka net po 
40 dienų. Geras verslininkas nesudarys didelės žaliavų ir medžiagų atsargos, nes tai yra įšal-
dytas kapitalas. Per tokį laiką pirktos žaliavos gali būti perdirbtos, pagaminta produkcija ir 
iš pirkėjo susigrąžintas PVM. Antra, verslininkas kiekvieną dieną parduoda produkciją ir iš 
pirkėjų gauna PVM, kuris priklauso valstybei. Tuo tarpu šį mokestį (skirtumą tarp gauto, 
pardavus prekes, ir sumokėto, perkant žaliavas bei medžiagas) jis sumoka valstybei tik kito 
mėnesio 25 dieną, t. y. po 55 dienų. Kadangi 93 procentai įmonių moka PVM, o tik 7 
procentai jų susigrąžina permokėtą šį mokestį, turėtų būti aišku, kas daugiau ką kredituoja.

Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymas reikalauja, kad stambiosios įmonės pel-
no mokestį mokėtų ne kas ketvirtį, o dažniau. Taip daroma ne tik pas mus. Juk ir pelnas ne-
atsiranda ketvirčiui ar metams pasibaigus, o nuolat realizuojant produkciją, prekes. Turime 
suprasti ir tai, kad valstybė išlaidas turi daryti ne tik ketvirčiui, metams pasibaigus.

Mokesčių mokėtojai neretai nesumoka ne iš blogos valios, o padaro klaidą, nebesusigaudo 
gausybėje įstatymų pakeitimų ir papildymų. Ir tokiais atvejais jie baudžiami kaip nusikaltėliai.

Atskirti kur klaida, o kur sąmoningas mokesčių slėpimas  – labai sunku ir beveik 
neįmanoma. Atsižvelgiant į tai mūsų siūlymu Mokesčių administravimo įstatyme (nuostata 
įsigalioja nuo liepos 1 dienos) numatyta: jeigu nustatoma, kad deklaruota mažiau iki 15 
procentų – taikoma 50 procentų bauda, o jei daugiau – 100 procentų bauda. Dabar skiria-
ma 200 procentų nuslėptos sumos bauda.

Tikriausiai ir mokesčių inspektoriai suklysta... 
Jie taip pat baudžiami už padarytas klaidas. Suklydusiam inspektoriui sumažinamas 

tarnybinio atlyginimo koeficientas, jis perkeliamas į žemesnes pareigas, pareiškiamos draus-
minės nuobaudos, atleidžiamas iš darbo.

Klaidos gali būti sąmoningos ir ne. Nesąmoningas klaidas dažniausiai pastebi ti-
krinamas mokesčio mokėtojas, ir jos tuojau pat ištaisomos. Sunku pastebėti sąmoningas 
„klaidas“, kai abu siekia nepastebėti nuslėptų mokesčių. Kovodami su nesąžiningais inspek-
toriais, siekdami užkirsti kelią galimai jų korupcijai, mes įsteigėme Vidinės kontrolės skyrių. 
Pernai ir šiais metais griežti papeikimai pareikšti 4 inspekcijų, o papeikimai – 5 inspekcijų 
viršininkams. Dėl nepakankamai gero vadovavimo inspekcijoms, netikimo eiti tas pareigas, 
atsižvelgiant į atestacijos rezultatus, pakeisti 8 inspekcijų viršininkai.

Ar numatoma įvesti materialinę inspektorių atsakomybę už klaidas, nes jos turi neigia-
mos įtakos ūkinei veiklai?

Mokesčių inspektorius yra valstybės pareigūnas. Jo kaltė (ir ne tik jo) gali būti įrodyta 
tik teisme, kai mokesčio mokėtojas laimi bylą dėl inspektoriaus neteisingai apskaičiuotų 
mokesčių. Tačiau iki teismo inspektoriaus ir mokesčio inspektoriaus ginčą nagrinėja te-
ritorinė mokesčių inspekcija, po to – centrinis mokesčio administratorius. Todėl ir šioms 
institucijoms tenka ne mažesnė atsakomybė. Kai kuriose valstybėse nuostoliai, patirti dėl 
mokesčių inspektorių kaltės, dengiami valstybės sąskaita, nes inspektorius gina valstybės 
interesus. Tačiau jei įrodoma, kad inspektorius sąmoningai neteisingai taikė įstatymus, jis 
baudžiamas bendra tvarka.
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Manau, kad materialinę atsakomybę bus galima nustatyti, kai Lietuvoje mokesčių 
bylas pradės nagrinėti specializuoti mokesčių teismai. 

„Litas“, 1996-02-28.

Rezervų toli ieškoti nereikėjo

( Interv iu su žurna l i s te Dana Kurmi lav ič iūte)

Sumuojant šių metų pirmojo ketvirčio rezultatus, griebtasi už galvos: biudžetui stigo 
111 mln. litų. Pavojaus varpams nuskambėjus, imtasi viso komplekso priemonių mokesčiams 
išieškoti. Kaip dabar apibūdintumėte situaciją šioje srityje?

Išties, atsilikimas buvo toks žymus, kad nedelsiant reikėjo gelbėti padėtį. Man, iki 
to laiko šiose pareigose nedirbusiam (vadovauti Valstybinei mokesčių inspekcijai pradėjau 
nuo kovo mėnesio), teko orientuoti šių tarnybų veiklą nauja kryptimi. Svarbiausia buvo ne 
tik išieškoti nuslėptus mokesčius, bet ir rasti būdų, kad mokėtojai sava valia sąžiningiau de-
klaruotų pajamas ir mokėtų įnašus valstybei. Na, bet labiausia atsilikimą padėjo likviduoti 
griežtesnės mokesčių kontrolės priemonės. Daugiausia jų dėka antrojo šių metų ketvirčio 
biudžeto planas įvykdytas 116,4 proc., pusmečio – 99,7 proc. Šiemet turėtume gauti visas 
numatytas mokestines pajamas.

Suaktyvėjusi mokesčių išieškojimo politika, be abejonės, atskleidė daug negerovių mūsų 
ūkyje. Ar būdų išvengti atsakomybės, nesumokėjus įnašų valstybei, pas mus pasirodė esą daug? Ir 
kokias priemones galima laikyti efektyviausiomis priverčiant apsukruolius mokėti?

Rezervų mokesčių įplaukoms didinti toli ieškoti nereikėjo. Jie slypėjo čia pat, pavir-
šiuje, tereikėjo įvesti deramą tvarką, ir pirmiausia tvarką tose ūkinės veiklos srityse, kurios 
labiausiai papildo mūsų mokesčių fondus. T. y. prekyboje naftos produktais, alkoholiu, na, 
ir išieškant nesumokėtus pridėtinės vertės mokesčius.

Itin daug piktnaudžiavimo faktų atsivėrė, kaip jau minėjau, prekiaujant naftos gami-
niais. Pasirodė, kad daugelis kuru ir degalais prekiaujančių firmų yra fiktyvios, jos išrašyda-
vo fiktyvias sąskaitas, pagal kurias buvo reikalaujama grąžinti iš biudžeto tariamai sumokėtą 
pridėtinės vertės mokestį. Ypač pasirodė aplipusi įtartinoms privačioms struktūroms Ma-
žeikių naftos perdirbimo įmonė. Iš šios gamyklos išvežamas benzinas būdavo parduodamas 
be jokio akcizo ir PVM mokesčio, nors viena tona produkcijos yra apmokestinama daugiau 
kaip 600 litų. Savivaliavimui padarius galą (t. y. įvedus tokią tvarką, kad pirkėjas gali išsivež-
ti benziną, tik sumokėjęs visus mokesčius), įplaukos išsyk padidėjo. Ir ne keliais litais. Jeigu 
anksčiau per mėnesį buvo surenkama apie 12 mln. litų mokesčių, tai dabar birželio mėnesio 
įplaukos pasiekė 30 mln. 600 tūkst., liepos mėn. – 35 mln. Taigi 3–3,5 karto.

Pasikeitė tvarka ir eksportuojant degalus iš Lietuvos. Kaip žinote, išvežant svetur 
produkciją, mokesčiai neimami. Šia tvarka pasinaudojus, anksčiau tariamai už šalies ribų iš-
gabenami naftos gaminiai likdavo Lietuvoje. Nesumokėti mokesčiai gerokai praturtindavo 
kai kurių asmenų kišenes. Dabar šis pasipelnymo šaltinis apribotas, bet jam dar nepadarytas 
galas. Mat pradėjom reikalauti naftos produktų išvežimą į užsienį patvirtinančių norma-
lių dokumentų (važtaraščių su kitų valstybių muitinės bei geležinkelio atžymomis). Kokį 
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nepasitenkinimą šis elementarią tvarką įvedantis mūsų žingsnis sukėlė! Kuo tik nebuvome 
kaltinami – ir žlugdą gamybą, ir nežiūrį gamintojų interesų, ir pan.

Veiksminga priemone pasirodė esantis benzino kolonėlių užplombavimas. Kas pusė 
mėnesio pradėjus tikrinti degalinių skaitliukų ir kasos aparatų parodymus, išaiškėjo daugy-
bė nesąžiningumo faktų. Pažeidėjus teko bausti administracinėmis baudomis, iš labiausiai 
prasižengusiųjų netgi atimtos licencijos prekiauti. Greit išryškėjo įvestų priemonių efek-
tyvumas: prekybos apyvarta išaugo 10 kartų, vadinasi, ir dešimt kartų didesni mokesčiai 
papildė valstybės iždą. Nors čia dar esama paslėptų rezervų. Vilniuje veikiančios degalinės 
parduoda beveik 4 kartus daugiau degalų nei Kauno. Vadinasi, vairuotojai kurą perkasi 
kažkur kitur. Kur? 

Statistika rodo, kad antroje vietoje pagal mokesčių įplaukų dydį yra prekyba alkoholiu. 
Nesunku nuspėti, kad čia griebiamasi panašių būdų mokesčių inspekcijoms apgauti, kaip pre-
kiaujant degalais.

Alkoholio į Lietuvą nemažai įvežama. Atgabenamas saugomas muitinės sandėliuo-
se. Anksčiau, kai dar mūsų mokesčių inspekcija nebuvo ėmusi šių sandėlių kontroliuoti, 
čia būdavo tokia tvarka. Atgabentas prekes prižiūrėdavo muitininkas, su kuriuo krovinio 
savininkui visai nesunku būdavo susitarti ir gauti pažymą, esą prekės skirtos eksportui ir 
keliauja per Lietuvą tranzitu. Žinia, už eksportą PVM nemokamas, o kadangi šių prekių 
toliau gabenti niekas net neketindavo, nesumokėtos sumos lengvai nubyrėdavo apsukruolio 
kišenėn.

Pasipelnymo mechanizmą perpratę, dabar kiekvieną sandėlį užplombuojam mokes-
čių inspekcijos plomba. Sandėliuose pradėjo dirbti mūsų ir policijos darbuotojai. Kiekvie-
nas krovinio dokumentas dabar turi būti pasirašytas trijų žmonių: muitinės tarnautojo, 
mokesčių inspektoriaus ir policininko. Ši profilaktinė priemonė irgi pasirodė esanti labai 
veiksminga: PVM mokesčių surinkimas II šių metų ketvirtyje padidėjo net 112 mln. litų. 
Padidėjo vietinio alkoholio gamyba ir pardavimas.

Apskritai ėmėmės priemonių, kad būtų užkirstas kelias fiktyviam alkoholio išvežimui 
iš Lietuvos. Dabar eksportuotojas turi įrodyti, kad prekės tikrai išgabentos: t. y. pateik-
ti importo deklaraciją su užsienio šalių muitinės bei geležinkelio atžymomis. Rezultatai 
netruko pasireikšti: tariamas eksportas sumažėjo net tris kartus. Ne visam eksportuotam 
alkoholiui surandami pateisinantieji dokumentai. Štai iki šiol Kauno „Stumbro“ gamykla 
niekaip negali „surasti“ visų šių dokumentų. Todėl Kauno mokesčių inspekcija šį alkoholį 
laiko neeksportuotu ir jau priskaičiavo 9 mln. litų mokesčių. Bet kadangi „Stumbras“ – 
valstybinė įmonė, vadinasi, pinigai bus perpumpuoti iš vienos valstybės kišenės į kitą. Mano 
nuomone, tokiu atveju nepakankama vadovų atsakomybė.

Beje, ta pačia proga norėčiau pažymėti, kad alkoholio ir cigarečių prekybą lydi dar 
pernelyg maži mokesčiai. Estijoje ir Latvijoje jie kur kas didesni.

Vadinasi, alkoholis gali brangti?
Manau, kad jo ir tabako gaminių kainos šiek tiek kils. Net neseniai daug triukšmo 

sukėlusiame antialkoholiniame įstatyme pažymėta, kad jo kainos turi kilti sparčiau už mais-
to produktų kainas. Na, bet tai ateities dalykas... Dabar kur kas svarbiau yra gėrimus žen-
klinti geresnėmis banderolėmis. Dabartinės, spausdinamos Kaune, yra žemos poligrafinės 
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kokybės. Naujosios banderolės turėtų turėti mažiausiai penkias paslaptis, kad nebūtų taip 
lengvai, kaip dabar, padirbinėjamos. Netrukus jų gamyba bus pradėta. Manau, kad šiais 
žymekliais turėtų būti ženklinama ne vien importuojama, bet ir tėvyninė produkcija. Visos 
mūsų mokesčių inspekcijos aprūpintos detektoriais banderolių tikrumui nustatyti.

Veikiausiai nesama valstybės, kurios verslininkai nemėgintų nuslėpti savo tikrųjų paja-
mų. Tik vienoj šaly tai pasiseka lengviau, kitoj sunkiau. Prekybininkams, pavyzdžiui, gražių 
galimybių teikė tas laikotarpis, kai dar nebuvo įvesti kasos aparatai...

O taip. Kiekvienas pirkėjo parduotuvėje paliktas litas duoda valstybei 16 centų pri-
dėtinės vertės mokesčio. Jeigu neišmušamas kasos čekis, vadinasi, didžiuma tų centų nuke-
liauja į prekybinės įstaigos savininko kišenę. Anksčiau, kiek būdavo parduotuvių, mokesčių 
inspekcijai pateikdavusių nuostolingos savo veiklos ataskaitas! Užteko įvesti kasos aparatus 
ir... atsirado pelnas. Kai kurios parduotuvės net du tris kartus padidino savo apyvartą.

Tas pats ir su smulkių verslininkų patentais. Pernai Lietuvoje buvo išduoti patentai 
tik 298 personalinėms įmonėms (tiek jų paprašė). Surinkta vos keti šimtai tūkstančių litų 
mokesčio. Šiemet patentus išsiėmė jau 17 tūkstančių įmonių ir piliečių. Surinkta 7,7 mln. 
litų mokesčio. Kodėl taip įvyko. Pasiūlėme Vyriausybei išplėsti patentų išdavimą, diferenci-
juoti jų dydį. Netrukus bus įvesti privalomi patentai kai kurioms verslo rūšims, nes dar yra 
personalinių įmonių ir piliečių, kurie vengia mokėti mokesčių, o verčiasi verslu.

Bet turbūt nesama verslininkų, kurie nevainotų mūsų mokesčių sistemos. Daugelis atvi-
rai sako: jeigu mokėtume visus būtinus mokesčius, jau ryt ištiktų neišvengiamas bankrotas... Ir 
taip teigia žmonės, puikiai suprantantys didžiulę finansinių įnašų svarbą valstybės egzistavimui. 
Ką gi, verslininkus galima suprasti: dažniausiai jie moka trigubus mokesčius: oficialius, reketi-
ninkams ir valdininkams kaip dovanas...

Ką gi, verslininkai, kaip sakoma, žvelgia iš savos varpinės, mes – iš savos. Daugelis 
mūsų verslininkų nori labai greitai praturtėti. O pridėtinės vertės mokestis – juk tai nėra 
verslininko mokamas mokestis. Parduodamas prekę, jis šį mokestį paima iš vartotojo ir turi 
sumokėti į biudžetą. Pagrindinis verslininko mokamas mokestis – pelno, pajamų mokestis. 
Pelno mokestis mokamas ir visose šalyse. Štai neseniai lankiausi JAV. Su šios valstybės Iždo 
departamentu derinom klausimą, kaip išvengti dvigubo apmokestinimo firmų, vystančių 
veiklą ir ten, ir pas mus. JAV, pavyzdžiui, nėra PVM, bet pelno ir kapitalo mokesčiai yra 
gerokai didesni. Nereikia užmiršti, kad mūsų šalyje egzistuoja nemaža mokestinių lengvatų. 
Sumažinti pelno mokesčio tarifai mažųjų įmonių savininkams, mažiau moka prioritetinių 
ūkio šakų įmonės ir pan. Pernai faktiškas pelno mokesčio tarifas buvo 20 procentų, kai 
įstatymu nustatytas – 29 procentai. Be to, tikriausiai girdėjote, kad kai kurioms įmonės 
mokesčių mokėjimas atidėtas...

Šis vyriausybės žingsnis kaip tik ir sukėlė nemažą kai kurių visuomenės sluoksnių (ypač 
gamintojų) pasipiktinimą. Valdžia kaltinama daranti lengvatas išrinktiesiems, nežinia kodėl 
nusipelniusiems malonės. Jūs pritariate tokiam žingsniui?

1992–1993 metais, kaip visi žinome, buvo mažne šimtaprocentinė infliacija. Tuo 
laiku daugelis įmonių papuolė į spąstus. Mokesčių pavidalu iš jų buvo išimta daug apyvar-
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tinių lėšų. Gamybininkai pradėjo nemokėti mokesčių, susidarė didžiulės skolos. Kiekvieną 
dieną buvo priskaičiuojami pusės procento delspinigiai, nepaprastai padidinę skolų apimtis. 
Jeigu dabar skolas išieškosim su visais delspinigiais, įmones sužlugdysime. Taigi ieškant išei-
ties, buvo padarytos išimtys toms įmonėms, kurioms atidėtos skolos yra priemonė išlipti iš 
baisios duobės. Gegužės mėnesį mokestinės sutartys buvo sudarytos dar su 24 gamybiniais 
kolektyvais. Dabar jie moka einamuosius mokesčius ir skolas. Bet skolos bus sumokėtos ne 
iš karto, o per ilgesnį laiką. Šiuo metu akivaizdžiai matom, kad šis žingsnis buvo teisingas: 
jau atsigauna ir Mažeikių „Oruva“, ir Kauno dirbtinio pluošto kombinatas, ir kitos įmonės. 

Žinoma, aš neteigiu, kad mokestines sutartis galima sudaryti su visais to pageidau-
jančiais kolektyvais. Ar yra prasmė tokiu būdu gelbėti beviltiškas įmones, jeigu aišku, kad 
jos jau neišsikapstys? Be to, esama gamintojų, kurie galvoja, kad jiems skolas valstybė vis 
vien turės nubraukti. Taigi tokiems norėčiau priminti: taip nebus. Rengiamas pasiūlymas 
Seimui, kad privačios įmonės (o daugelis jų jau tapo privačiomis) už skolas valstybei atsaky-
tų savo kapitalu, savo akcijomis. Kito kelio nėra.

Šiemet labai sumažėjo mokestinės įplaukos, gaunamos iš bankų. Kaip Jūs į tai žiūrite?
Išties, pernai bankai sumokėjo 73,8 mln. litų pelno mokestį. Šiemet jų įnašai į biu-

džetą gerokai kuklesni. Mat Seimui liepus bankams sudarinėti rezervinius fondus rizikin-
goms dengti, bankai sumažino apmokestinamą pelną sumomis, kurios nukreiptos į rezer-
vinius fondus. Nemoka bankai ir PVM (išskyrus tik kurias operacijas). Taigi šios finansinės 
institucijos pinigais disponuoja, o biudžetui iš to maža naudos. Mano nuomone, vienąkart 
reikėjo įstatymiškai įteisinti ir bankininkų atsakomybę už savo darbo pasekmes. O dabar už 
jų klaidas mokame visi. Ar nors vienas banko valdybos narys buvo nubaustas už paskolos 
davimą tokioms grandims, kurios iš anksto žinomos kaip nepatikimos? Kiek paskolų yra 
negrįžtamai dingusios, ir kaip niekur nieko... 

Dabar mokesčių inspekcijoms suteikta teisė atlikti turto aprašymus. Ar ateis laikas, kai 
visus mokestinius išieškojimus perimsite į savo rankas?

Manau, kad tokio meto sulauksime... Apskritai su teisininkais mokesčių inspekcijas 
visada sieja darbiniai santykiai. Mes nemažai bylinėjamės. Šių metų I pusmetyje iškėlėme 
565 mokestines bylas. Laimėjom 408, o 102 mokesčių inspekcijos sprendimus teismai pa-
naikino. Pernai teismuose buvo nagrinėtos 432 bylos.

Nenoriu mesti akmens į teisininkų daržą, tačiau tarp jų esama ir nesąžiningų žmo-
nių. Kaip vertinti, tarkim, tokį faktą: mokesčių inspekcija pateikė prokuratūrai medžiagą 
apie fiktyviai įregistruotą įmonę, plėtojusią didžiausią neteisėtą komerciją per neteisėtai tu-
rėtą sąskaitą banke, o ji... nerado nusikaltimo sudėties. Pasitaiko atvejų, kai teisėjai eina 
tartis su advokatais, kokį sprendimą priimti...

Aišku, mokesčių sfera – labai specifinis dalykas; mokestines bylas nagrinėjantys teisė-
jai turėtų turėti daugiau ekonominių žinių, išmanyti finansų sistemos subtilybes. Štai JAV 
yra specializuoti mokesčių teismai. Manau, kad ir pas mus turėtų tokių atsirasti. 

Žur. „Pozicija“, 1995-08-27, Nr. 34 (289). 
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Dviguba buhalterija ir kiauros valstybės sienos 
žlugdo sąžiningą verslą

(Žurnal i s tų Audronės Kanapick ienės ir  Edmundo Kal ino raš inys)

Mylėt i  nere ik ia ,  pakaks gerbt i

Pirmąjį žingsnį abipusio supratimo link žengė mokesčių inspekcija. Vargu ar todėl, kad 
šiai institucijai labiau to reikėjo – ko gero, mažai kas iš verslininkų galėjo patikėti, jog prie 
vieno apskrito stalo dalykiniam pokalbiui neįsakmiu, nereikalaujančiu ir nekaltinančiu tonu 
gali susėsti vos ne priešininkus vieni kituose regintys mokesčių mokėtojai ir mokesčių administra-
toriai. Netgi ambicingasis „Sabinos“ prezidentas Gintautas Kazlauskas, perkėlęs dalį savo verslo 
užsienin, visiškai nepretenzingai ir gana taikiai dėstė savo požiūrį į verslo sąlygas Lietuvoje. 
Šalies Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkui Petrui Navikui, kuris dėl to visiškai nesuirzo 
ir negrasino kitą savaitę pas G. Kazlauską ar M. Znaidauską atsiųsiąs revizorius. Priešingai – 
vyriausiasis mokesčių administratorius dėstė logišką požiūrį į daugelį mokesčių problemų ir kri-
tikavo sistemą vos vos mažiau nei kiti.

Klubo „Verslas ir mokesčiai“ steigėjais tapo miesto mokesčių inspekcijos vadovas J. Rimas 
ir jo pavaduotoja D. Dudonienė, mokymo ir konsultavimo skyriaus viršininkas P. Sakalauskas, 
vienas iš „Senukų“ bendrovės direktorių prof. M. Rondomanskas, AB „Dobilas“ komercijos di-
rektorius S. Šeštakauskas, „Vifom“ komercijos direktorius G. Grėbliauskas, „Eulitos“ koncerno 
prezidentas M. Znaidauskas, „Ūkio banko“ valdybos pirmininkas V. Būtėnas, Kauno miesto ir 
rajono statistikos skyriaus viršininkas J. Liutkus, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio 
fakulteto docentas R. Stačiokas, KTU katedros vedėjas doc. V. Boguslauskas.

Valdybos pirmininku (klubo prezidentu) buvo išrinktas vienas iš „Senukų“ bendrovės 
vadovų, Kauno prekybos, pramonės ir rūmų prezidentas prof. Mečislovas Rondomanskas.

„Properša tarp valstybės ir verslo yra nuostolinga bendrąja prasme visiems. Jei pavyktų 
jų santykius harmonizuoti, laimėtume visi“, – inauguracinėje kalboje sakė naujojo klubo pre-
zidentas.

Klubas „Verslas ir mokesčiai“ organizuos verslininkų, finansų ir mokesčių administra-
vimo pareigūnų, mokslo ir mokymo įstaigų darbuotojų profesinį dalykinį bendradarbiavimą, 
nagrinės teorinius ir praktinius mokesčių aspektus, jų įtaką verslui, įstatymų ir norminių aktų 
taikymo komercinėje-ūkinėje veikloje klausimus, aiškinsis vengimo mokėti mokesčius priežastis, 
propaguos sąžiningą mokesčių mokėjimą ir pan.

„Meilės tarp mūsų siekti nereikia, bet gerbti vieni kitus privalom“, – sakė steigiama-
jame klubo susirinkime dalyvavęs šalies Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas P. Na-
vikas.

P. Navikas sako, kad Mokesčių inspekcija auksinės vištelės papjauti nenori.
Sunku pasakyti, ko tikėjosi Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Petras Navi-

kas, smagia autostrada skriedamas iš sostinės susitikti su Kauno verslininkais. Šiaip ar taip, 
nerimo kirminėlis tikriausiai krebždėjo: pastaruoju metu tokie susitikimai diskusinėmis be-
sivadinančiose televizijos laidose tapo barningų turgaus moterėlių sambūriu. Daug riksmo, 
kaltinimų ir kartais atrodo, kad „diskutantai“ tuoj kibs vienas kitam į atlapus.
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„Nuėmus“ foną – bobules ir diedukus žiburiuojančiomis akimis bei televizijos kame-
ras – paaiškėjo, kad verslininkai ir mokesčių administratoriai gali visiškai normaliai svarstyti 
skaudžius ir sudėtingus klausimus. Juk dalykiškai diskusijai reikia ne tiek jau daug – noro 
girdėti vienam kitą ir nors elementaraus diskutuojamos problemos išmanymo.

P. Navikas iškart pripažino – mes, mokesčių administratoriai, gerai suprantame, 
kad pinigai neatsiranda iš oro, juos uždirba verslininkai. Pradžioje buvo visko, kai kurie 
mokesčių inspekcijų inspektoriai mėgdavo vanagais užgriūti verslininką ir taršyti be jokio 
gailesčio, kol vargšelis išleisdavo paskutinį kvapą. Kas be ko, ir dabar inspektoriai kartais de-
monstruoja perdėtą uolumą, neatsižvelgdami į pasiteisinimus ir galimas pasekmes. Tačiau, 
sakė P. Navikas, tai nėra Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovybės skatinama nuostata, 
nes kvaila pjauti vištą, kuri deda auksinius kiaušinius. Reikia mokėti atskirti sąžiningą verslą 
nuo nedoro, klaidą nuo sąmoningo įstatymų nepaisymo. Šitaip, aiškino Mokesčių inspek-
cijos viršininkas, mes ir skatiname elgtis savo pavaldinius.

Tačiau, pasak P. Naviko, mokesčių rinkėjų veiksmus reglamentuoja įstatymai, tad 
didesnio pasirinkimo laisvės jie neturi. Mokesčių inspektorius keiksnoja visi, pamiršdami, 
kad jie tiesiog privalo vykdyti įstatymus. Netobulus įstatymus reikia taisyti, visai prastus 
keisti, tačiau šitai jau Seimo prerogatyva.

Mokesčių administratoriai mokėtojus visose diskusijose spaudžia į kampą neatremia-
mu argumentu – būtina surinkti mokesčius į biudžetą. Pernai, sakė P. Navikas, šis darbas 
sekėsi neblogai, gerokai papurčius nelegalų verslą, ypač prekybą nafta ir jos produktais. 
Šiemet reikalai prastesni. Atsiliepė, be jokios abejonės, dviejų didžiųjų komercinių bankų 
krizė, įšaldžiusi maždaug 400 milijonų įmonių lėšų. Tačiau didesnė bėda yra pats biudžeto 
formavimo principas. Seimas, pasak P. Naviko, pirmiausiai skaičiavo galimas biudžeto iš-
laidas, o jau po to, viską susumavęs, nusprendė – beveik tiek pat reikia surinkti ir pajamų. 
P. Naviko nuomone, atsižvelgiant į ekonomikos būklę, šių metų biudžetas yra „paaukštin-
tas“ (pernai buvo 5,7 milijardo litų, šiemet – 7,6 milijardo), tad ir vykdyti jį labai sunku.

Nacionalinis biudžetas laikosi ant keturių „banginių“: pridėtinės vertės mokestis su-
daro 35 proc., fizinių asmenų pajamų mokestis – 29 proc., akcizai – 11 proc., juridinių as-
menų pelno mokestis – 10 procentų biudžeto. Šiemet planuojama dvigubai daugiau pinigų 
„išspausti“ iš akcizų. Kaip? P. Navikas mato tik vieną išeitį – padidinti akcizą alkoholiui ir 
tabakui.

Daug ginčų sukelia verslininkams aktualus pelno mokestis. P. Naviko nuomone, 
oponentai dažnokai iškreipia tikrąją padėtį, akcentuodami tik viršutinį šio mokesčio tarifo 
tašką – 29 procentus. Faktiškai gi yra kitaip – kai kurios įmonės moka 15 ar tik 5 procentus. 
Na, o vidutinis pelno mokesčio tarifas Lietuvoje sudaro 20 procentų.

Tiesa, kiekviena lazda turi du galus, taip yra ir šiuo atveju. P. Navikas prisipažino 
nesižavintis nuolaidų sistema, ji tik iškreipia tikrąją padėtį. Ir tikrai – kodėl viena įmonė 
moka 5 proc. dydžio pelno mokestį, o iš kitos išplėšiami 29 procentai? Nuolaidos neišven-
giamai atriša rankas įvairiems lobistams, kurie stengiasi prastumti į mažesniais tarifais ap-
mokestinamų ūkinių subjektų sąrašą proteguojamas įmones. Naudingiau, teigė Mokesčių 
inspekcijos viršininkas, nustatyti mažesnį, bet visiems vienodą mokesčių tarifą (pavyzdžiui, 
20–15 proc.). Tada nebus privilegijuotųjų ir atstumtųjų, visi ūkiniai subjektai turės vieno-
das sąlygas.
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Kritiškai P. Navikas įvertino „svetimą vienuolyną“ – mokesčius „Sodrai“. Sumos 
„Sodros“ sistemoje sukasi didžiulės – per metus surenkama apie 2 milijardus litų, tačiau 
ten taikomas socialinio draudimo mokesčio skaičiavimo progresyvinis tarifas nėra geras, jis 
skatina darbdavius slėpti nuo apmokestinimo didelius atlyginimus. Kitaip tariant, „popie-
riuje“ nurodomas mažesnis, o realiai darbuotojui sumokamas gerokai didesnis atlyginimas. 
Suprantama, mokesčiai sumokami tik nuo oficialiosios uždarbio dalies.

P. Navikas kiek neįprastai traktavo svarbiausias Mokesčių inspekcijos funkcijas. Vi-
suomenėje populiari nuostata, kad Mokesčių inspekcija privalo surinkti mokesčius – na, 
tarsi geras medžioklinis šuo surasti didžiuliame ežere plūduriuojančias nušautas antis ir at-
nešti jas šeimininkui. Vyriausiojo šalies mokesčių rinkėjo įsitikinimu, viskas turi būti ki-
taip – mokėtojai privalo patys sumokėti mokesčius. Inspekcijos funkcija – griežtai kontro-
liuoti, kad apmokestinamos sumos būtų teisingai deklaruojamos.

Dabar pasitaiko visaip. Pernai mokesčių inspektoriai išieškojo 183 milijonus litų ne-
deklaruotų pajamų. Procentiniu santykiu lyg ir nedaug – 3,5 procento surinktų lėšų, tačiau 
bendra beveik 200 milijonų litų suma pakankamai įspūdinga.

Diskusijose dalyvavę verslininkai lyg susitarę vis „kabindavo“ skaudžią problemą – 
sąžiningai mokesčius mokantis verslininkas su baime ir nepasitikėjimu žvelgia į valdžios 
institucijas. Tokio dvasinio diskomforto priežastis labai paprasta – verslininkas, kartaus 
patyrimo pamokytas, vis laukia, kad jį dar labiau prispaus: sugalvos naujus mokesčius ar 
padidins jų tarifus. Kodėl susiklostė tokia padėtis?

Atsakymas, tiesą sakant, visiems aiškus. Ekonominio nuosmukio sąlygomis valstybė 
nepajėgia deramai finansuoti švietimo, mokslo, sveikatos apsaugos, būtiniausių socialinių 
programų. Valdžia, jausdama nuolatinį nepatenkintų gyventojų spaudimą, didina mokesčių 
naštą sąžiningai juos mokantiems. Tačiau šis kelias iš esmės veda į niekur, nes tokiu būdu 
sukuriama iškreipta rinka. Slepiantys savo pajamas rinkos subjektai turi galimybę savo pre-
kes ar gaminius pardavinėti pigiau, tuo būdu aprioriškai įgydami pranašumą prieš visus 
mokesčius sumokančius konkurentus. Taigi dviguba buhalterija ir kontrabandinių prekių 
srautas faktiškai žlugdo sąžiningą verslą ir gerokai „nusausina“ valstybės biudžetą.

Kaip atpainioti šią valstybės ekonomiką smaugiančią kilpą? Akivaizdu, kad tėra vie-
nas būdas – nelegalų ir slapūnų sąskaita išplėsti mokesčių mokėtojų bazę, tai leistų suma-
žinti nuolat sunkėjančią mokesčių naštą sąžiningiems mokėtojams. Valstybinės mokesčių 
inspekcijos viršininkas užsiminė, jog ruošiama metodika dvigubai buhalterijai „priploti“. 
Pasak P. Naviko, Lietuva dviračio neišradinėja, mums padeda JAV specialistai. Metodikos 
esmė – išmokti prognozuoti pajamas, įvertinant daugelį lyg ir nesvarbiais atrodžiusių fak-
torių. Be to, amerikiečiai pataria „surišti“ kiekvienos firmos pajamas ir išlaidas, nes dabar 
dažnai susiduriama su atvejais, kai firmų išlaidos gerokai viršija oficialias pajamas. Keis-
čiausia, kad tokios firmos, užuot bankrutavusios, sėkmingai klesti, tad galima neabejoti, 
kad jos „muilina“ valstybei akis, nuslėpdamos savo tikrąsias pajamas. Tikimasi, kad naujoji 
metodika padės „pasikinkyti“ šešėlinę ekonomiką.

Žinoma, ne šimtu procentų, bet jeigu pavyks apmokestinti bent pusę šešėlinių pini-
gų – sąžiningas verslas ir valstybės biudžetas galės atsikvėpti lengviau.
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Ofic ia l i  i r  šešė l inė mokesč ių našta

Nuo šių metų liepos 1 dienos, pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Pet-
ro Naviko, įsigalios kai kurios naujos Mokesčių administravimo įstatymo nuostatos, kurias 
galima pavadinti „pirmais žingsniais meilės link“. Įstatymas numato kur kas tolerantiškes-
nes sankcijas dėl nesumokėtų mokesčių (bauda nuo 200 procentų mažinama iki 50 proc., 
priklausomai nuo nesumokėtų mokesčių dalies). Baudos ir nesumokėti mokesčiai galės būti 
išdėstomi šešiems mėnesiams arba vieneriems metams, išskirtiniais atvejais – iki dvejų metų.

Šiandien tarp delspinigių tarifų koją gali nusilaužti ne tik buhalteriai – vienais atve-
jais skaičiuojami 0,1 proc., kitais 0,2 arba 0,3 proc. delspinigiai. Per metus jie gali sudaryti 
vos ne šimtą procentų. Kuo buvo pagrįstas toks delspinigių tarifas – niekas negali pasakyti. 
Kažkas trinktelėjo iš akies, manydamas, jog didesne lazda daugiau išmuši. Tačiau, kaip ne 
kartą yra sakę pramonininkai, nerealūs delspinigiai praranda drausminantį poveikį.

P. Navikas sutiko su tokiomis pastabomis. Jo nuomone, delspinigių tarifas visiems 
turi būti vienodas. Pagrįstumas taip pat atsiras – metinė delspinigių norma bus nustatoma 
Finansų ministerijos, atsižvelgiant į vidutines valstybės vertybinių popierių metines palūka-
nas plius, tarkim, 10 punktų. Šiaip ar taip jie bus 2–3 kartus mažesni.

Kalbėdamas apie mokesčių naštos rodiklį, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršinin-
kas nurodė, jog Lietuvoje jis sudaro 33,6 proc. (pramonininkai reikalauja, kad naštos rodi-
klis neviršytų 40 proc.). Latvijoje surinktų mokesčių santykis su bendru vidaus produktu 
yra 33,5 proc., Estijoje – 32,5, Lenkijoje – 44 proc., Vengrijoje – 47 proc., Rusijoje – 34 
proc.

P. Navikas pridūrė, jog pernai skaičiuojant BVP 9 procentais buvo įvertinta šešėlinė 
ekonomika, nors ekspertai tvirtina, kad ši dalis sudaro apie 30, kai kuriose šakose – iki 50 
proc. apyvartos. Tačiau, P. Naviko manymu, sąžiningai mokantys mokesčius verslininkai 
„neša“ didesnę mokesčių naštą nei „šešėlinės“ ekonomikos bosai – šie nemoka nė kiek. Jis 
prisipažino nelabai tikįs, jog sumažinus mokesčius juos pradės mokėti ir pastarieji. Mažinti 
mokesčius galima bus tada, kai šešėlinė ekonomika bus priversta deklaruoti pajamas ir mo-
kėti mokesčius.

Paklausus vyriausiojo mokesčių administratoriaus požiūrio į siūlymus legalizuoti 
„nešvarius“ pinigus, P. Navikas teigė, jog taip būtų geriau nei skolintis iš kitų valstybių. Ta-
čiau jis nemanąs, jog pavyktų prisivilioti atgal „nešvarų“ kapitalą reikalaujant sumokėti vals-
tybei 20 procentų – gal kokiais 5 procentais suviliotume... P. Navikas sakė, jog vienintelis 
G. Konopliovas, į Lietuvą atvežęs keletą milijonų, sąžiningai sumokėjo 20 proc. mokesčių, 
ir už tai jis vertas pagarbos.

Tačiau, svečio nuomone, dar reikėtų labai pagalvoti, ar moraliniai nuostoliai, pasi-
ryžus legalizuoti „nešvarius“ pinigus, nebūtų didesni nei materialinės paskatos. Nederėtų 
pamiršti, jog Lietuvos gyventojai į bankus yra sunešę apie 2 milijardus litų indėlių. Tai 
trečdalis šalies metinio biudžeto arba trys Būtingės terminalai.

„Tokie susitikimai yra naudingi ir man. Juose sužinai apie labai gyvenimiškas situaci-
jas, kurių sėdėdamas kabinete nesugalvosi. Įstatymas visų jų neapibrėžia ir negali numatyti 
pasekmių visais atvejais. Manau, klubas gali tapti atvirų geranoriškų pokalbių vieta“, – pa-
sakė P. Navikas. 

„Kauno diena“, 1996-05-02.
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KITOJE BARIKADų PuSĖJE

1996 m. liepos mėnesį atsistatydinau iš Finansų viceministro ir Valstybinės mokesčių 
inspekcijos viršininko pareigų. Finansų ir mokesčių srityje buvau išdirbęs ketverius metus, 
turėjau sukaupęs nemažai žinių ir patirties, buvau žinomas respublikoje. Įsteigiau konsul-
tacinę firmą „Nakona“. Penkerius metus teko konsultuoti mokesčių, finansų ir valdymo 
klausimais bei ginti bendroves nuo mokesčių inspektorių inkriminuotų mokesčių. Nuo-
lat konsultavau Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir draudimo bendrovę „Lindra“, Mažeikių 
rajono savivaldybę, daugiau kaip 30 bendrovių ir individualiųjų įmonių. Bet daugiausia 
laiko sugaišau gindamas bendroves nuo neteisėtai reikalautų sumokėti mokesčių, baudų ir 
delspinigių.

Gintis nuo inkriminuotų mokesčių, skirtų baudų ir delspinigių verslininkus vertė 
ir tuo metu buvusi per daug griežta taikomų sankcijų sistema. Mokesčių inspektoriai daž-
nokai sumažindavo įmonėms faktiškai padarytas išlaidas ir neįskaitydavo į PVM atskaitą 
sumokėtas PVM sumas prekių ar paslaugų pardavėjams, pripažindami dokumentus ne-
turinčius juridinės galios, jei trūkdavo ar netiksliai buvo įrašyti vienas du rekvizitai. Tokiu 
būdu padidėdavo mokėtinos į biudžetą pelno ir PVM sumos ir dar už tokius nusižengimus 
inspektoriai skirdavo dvigubo dydžio baudas bei priskaitydavo 0,5 proc. dieninius delspi-
nigius.

Pastebėjau, kad jeigu inkriminuojamos sumos buvo nedidelės, tolygios arba nedaug 
didesnės už advokatams ir konsultantams mokamas sumas, tai mokesčių mokėtojai jas 
sumokėdavo į biudžetą ir neskųsdavo apeliacinėms institucijoms neteisėtų mokesčių ins-
pekcijos pareigūnų veiksmų. Be to, buvo siekiama nekomplikuoti santykių su mokesčių 
inspektoriais.

Mano klientai buvo Lietuvos jūrų laivininkystė, akcinės bendrovės „Dvarčionių ke-
ramika“, „Vilniaus Tauras“, Mažeikių bendrovė „Oruva“, draudimo kompanija „Lindra“ 
ir dar 26 kitos bendrovės, iš kurių buvo reikalauta papildomai sumokėti 42 milijonus Lt 
mokesčių, delspinigių, skirtų baudų. Ginčų procese buvo panaikinti mokesčių inspekci-
jos, muitinės ir Valstybės kontrolės sprendimai dėl 97 proc. šios sumos. Tai padaryti buvo 
ne taip paprasta. Ne kartą ginčus su mokesčių inspekcija teko laimėti Administraciniame 
teisme. O vienoje byloje ir šis teismas nepriėmė sprendimo bijodamas suklysti. Jis paprašė 
Konstitucinio teismo išaiškinti ginčą. Laimėta byla ir šiame teisme.

Siekiant įrodyti, jog nepagrįstai ir neteisėtai inkriminuoti mokesčiai bei skirtos bau-
dos ir apginti klientus, teko daug mąstyti, kartais net keletą parų nesiskirti su problema, 
parenkant gynimosi strategiją ir taktiką, formuluojant motyvaciją. Nepasitaikė identiškų 
mokestinių bylų, kiekviena iš jų buvo individuali – kiekvienai reikėjo surasti savų gynimosi 
būdų. Bet ir juos suradus, reikėjo taip surašyti, kad būtų aišku net gatvėje sutiktam žmogui.

1997–2001 metais skundus mokesčių klausimais nagrinėjo penkios apeliacinės insti-
tucijos: vietos ir Centrinis mokesčių administratoriai, Mokestinių ginčų komisija, apylinkių 
ir apygardų teismai, Vilniaus apygardos administracinis teismas ir Lietuvos vyriausiasis ad-
ministracinis teismas. O kai šis teismas suabejodavo, tai ir Lietuvos Konstitucinis Teismas. 
Pareiškimų, papildomų įrodymų, paneigimų parašyta tris kartus daugiau, negu jų surašyta 
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knygoje „Teisingumo beieškant“. Knygoje pateikti tik paskutiniai apeliacinėms instituci-
joms rašyti skundai, tiksliau, jų sutrumpintos motyvacijos ir nekaltumo įrodymai. Taip pat 
įdėta ir keletas teismų sprendimų, turėjusių didelės reikšmės mokesčių ginčams spręsti. 

Daugiausia bylų laimėta Mokestinių ginčų komisijoje ir teismuose. Vietos mokes-
čių administratorius tik retais atvejais panaikindavo ar sumažindavo mokesčių inspektorių 
apskaičiuotus tariamai nuslėptus mokesčius, paskaičiuotus delspinigius ir skirtas baudas. 
Matyt, dėl to, kad inkriminuojami nesumokėti mokesčiai buvo derinami su vadovybe. 
Nuodugniau nagrinėdavo skundus Centrinis mokesčių administratorius ir kartais gerokai 
pakeisdavo vietos mokesčių administratorių sprendimus. Bet šis administratorius iš dalies 
suvaržytas premjero G. Vagnoriaus nutarimo, kuriuo buvo nurodyta mokesčių inspekcijai 
„kovoti iki galo“ ir kuo daugiau išieškoti mokesčių į biudžetą.

Teko nusivilti kai kuriais mokesčių inspekcijos ir teismų sprendimais, nes jie buvo 
priimti akivaizdžiai prieštaraujant įstatymams, logiškai nepagrįsti, nepaisant realios tikrovės, 
formaliai ir abejotinai aiškinant jų normas. Negalėdami paneigti įstatymų normomis mūsų 
įrodymų, teismai juos tiesiog ignoruodavo. Įvairių sutikau klientų. Dauguma jų buvo dori 
ir sąžiningi, bet pasitaikė ir kitokių. 

Ne visada gyniau verslininkus, ypač kai matydavau, jog jie akivaizdžiai apeina mo-
kesčių įstatymus. Patardavau nesiginčijant sumokėti papildomus mokesčius.

Dirbdamas šį darbą įgijau naujų žinių, pastebėjau daug mokesčių, jų administravimo 
įstatymų ir kitų teisės aktų trūkumų. Šiais klausimais pateikiau pasiūlymų Seimui, parašiau 
nemažai straipsnių, kurie paskelbti spaudoje bei knygose „Mokesčių labirintai“, „Teisybės 
beieškant“, „Anapus valdžios durų“.

Byla, išgelbėjusi nemažai mokesčių mokėtojų

Patikrinti „Dvarčionių keramikos“ bendrovę ir inkriminuoti nesumokėtą pelno mo-
kestį Vilniaus miesto mokesčių inspekcijai nurodė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko pavaduotoja. Taigi Vilniaus miesto 
valstybinė mokesčių inspekcija 1998 m. nutarė iš akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ 
išskaičiuoti į biudžetą 2,2 mln. Lt pelno mokesčio ir 2,2 mln. Lt baudą.

Mokesčių administratorius nurodytą pelno mokesčio sumą ir baudą motyvavo šiais 
argumentais: a) bendrovė perkainojo ilgalaikį materialųjį turtą ne Vyriausybės nustatyta 
tvarka, o savo iniciatyva. Todėl bendrovė perkainojimo rezultatą turėjo priskirti apmokesti-
namoms nerealizacinėms pajamoms, padidinti apmokestinamąjį pelną ir sumokėti 2,2 mln. 
Lt daugiau pelno mokesčio; b) ilgalaikio turto perkainojimo rezultatas neapmokestinamas, 
kai turto perkainojimas atliekamas Vyriausybės 1994 03 28 nutarime Nr. 206 nustatyta 
tvarka; c) Vyriausybė nustato tvarką, kuria vadovaujantis perkainojamas ilgalaikis turtas.

Bendrovė neargumentuotai gynėsi žemesnėse apeliacinėse instancijose ir jose pra-
laimėjo bylą. Parengti skundą teismui ir jame ginti bendrovės interesus autorių paprašė 
bendrovės prezidentas J. Raišelis ir finansų direktorius R. Urniežius. Sutikau, nes norėjosi 
pasitikrinti gebėjimus šioje įdomioje mokesčių byloje. 
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Mokesčių inspekcijos inkriminuoto pelno mokesčio nepagrįstumas skunde Aukštes-
niajam administraciniam teismui aiškintas šiais motyvais. 

Pirma. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 127 straipsnyje nustatyta, kad mokesčius, 
kitas įmokas ir rinkliavas į valstybės (savivaldybės) biudžetus nustato tik įstatymai. Mokes-
čių administravimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad apmokestinimo tam tikru 
mokesčiu tvarką nustato tik atitinkamas mokesčio įstatymas arba jo pagrindu priimtas Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, arba jų pagrindu priimtas kitas teisės aktas. Vadi-
nasi, apskaičiuojant mokesčius, privaloma vadovautis mokesčio įstatymu ir poįstatyminiais 
aktais, kurie priimti įstatymo pagrindu. Įstatyme būtina nuoroda, dėl ko ir kam pavedama 
priimti poįstatyminį teisės aktą. Ir šis aktas neturi prieštarauti įstatymui.

Antra. Mokesčio administratorius neteisus teigdamas, kad pagal Juridinių asmenų 
pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnį turto perkainojimo rezultatas, jeigu jis gautas perkaino-
jus turtą ne Vyriausybės nustatyta tvarka, priskiriamas apmokestinamoms nerealizacinėms 
pajamoms. Tokios nuostatos nėra šiame įstatymo straipsnyje. Apmokestinamojo pelno nu-
statymas, pelno mokesčio tarifai, lengvatos, šio mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvar-
ka, atsakomybė už mokesčio paskaičiavimą ir sumokėjimą nustatyti Juridinių asmenų pelno 
mokesčio įstatyme. Šio įstatymo 4 straipsnyje (1990-07-31 įstatymo Nr. I-442 redakcija, 
galiojusi iki 1998-07-30) teigiama, kad apmokestinamasis pelnas nustatomas iš bendrų-
jų pajamų atskaičius gamybos ir cirkuliacijos kaštus, tenkančius realizuotai produkcijai, 
darbams ir paslaugoms. Bendrąsias pajamas, kaip nurodyta įstatymo 3 straipsnyje, sudaro 
realizavimo pajamų ir nerealizacinių pajamų suma. Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta, 
kad nerealizacines pajamas sudaro gaunamos ekonominės sankcijos ir kitos su produkcijos 
gamyba, realizavimu bei paslaugų teikimu nesusijusios pajamos, įskaitant pajamas už išnuo-
motą, investuotą turtą.

Vadinasi, Pelno mokesčio įstatymo nei šiame, nei kituose straipsniuose nenurodyta, 
kad turto perkainojimo rezultatas priskiriamas (laikomas) nerealizacinėmis pajamomis nei 
kai perkainojimas atliktas Vyriausybės iniciatyva ir tvarka, nei kai įmonės iniciatyva. Taip 
pat šiuo ir kitais įstatymais nei Vyriausybei, nei Finansų ministerijai nebuvo suteikta teisė 
priskirti turto perkainojimo rezultatą nerealizacinėms pajamoms ir spręsti, kada šis rezulta-
tas yra apmokestinamas, tai yra įtraukiamas į bendrąsias pajamas. 

Trečia. Turto perkainojimo rezultatas negali būti priskirtas nerealizacinėms apmokes-
tinamoms pajamoms ir dėl to, kad jis pagal esmę neatitinka „pajamų“ sąvokos. Šią išvadą 
pagrindžia oficialiuose teisės aktuose įtvirtintos nuostatos:

a) Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1993-10-27 nutarimu Nr. 804 patvirtino meti-
nės finansinės atskaitomybės sudėtį bei jos sudarymo tvarką. Patvirtintoje balanso formoje 
nurodyta, kad turto perkainojimo rezultatas parodomas perkainojimo rezervo, o ne pelno 
sąskaitoje. Be to, Vyriausybei šiuo nutarimu pavedus, Finansų ministerija parengė pavyzdinį 
sąskaitų planą su sąskaitų paaiškinimais ir svarbiausiomis jų korespondencijomis. Finan-
sų ministerijos šiuo klausimu 1993-12-16 išleistame normatyviniame rašte Nr. 91N „Dėl 
paaiškinamojo rašto ir sąskaitų plano“ nurodyta, kad 32 sąskaita „perkainojimo rezervas“ 
koresponduoja tik su 12 sąskaita „materialusis turtas“ ir 30 sąskaita „kapitalas“. Taigi nenu-
rodyta, kad ilgalaikio turto perkainojimo suma būtų parodyta nei pajamų klasės sąskaitose, 
nei nepaskirstyto pelno sąskaitoje. Vadinasi, buhalterinėje apskaitoje turto perkainojimo 
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rezultatas neįskaitomas nei į pajamas, nei į pelną, o balanse jis parodomas perkainojimo 
rezervo sąskaitoje. Ir todėl jis neturi įtakos veiklos rezultatui – pelnui;

b) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 10 05 nutarime Nr. 1239 „Dėl ilgalaikio 
materialiojo turto perkainojimo rezultatų neapmokestinimo atvejų ir tvarkos“ taip pat pa-
sakyta, jog perkainojimo rezultatas neapmokestinamas pelno mokesčiu, jeigu toks jo vertės 
padidėjimas yra pagrįstas turto vertintojų (bendrovės turto įvertinimas atliktas licencijuotų 
turto vertintojų). Šis turto vertės padidėjimas apmokestinamas, kai parduodamas perkaino-
tas materialusis ilgalaikis turtas (nebaigta statyba). Tai yra, kai konkrečiai gaunamos įplau-
kos (pajamos). Nors šis nutarimas, vykdant 1997-06-24 įstatymą Nr. 290, priimtas vėliau, 
negu bendrovė atliko turto įvertinimą, tačiau jis patvirtina motyvacijos teisingumą;

c) Nė viename oficialiame teisės akte nėra apibrėžta turto perkainojimo rezultato 
sąvoka. Tik Akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnyje pasakyta, kad „perkainojimo rezer-
vas – tai ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkaino-
jus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas parduodamas ar nurašo-
mas. Perkainojimo rezervu negalima mažinti nuostolių“. Vadinasi, perkainojimo rezultatas 
gaunamas atlikus vidinę operaciją (turto įvertinimą realiomis kainomis), kuri nesusieta su 
trečiaisiais asmenimis, ir dėl to įmonėje neatsiranda papildomų piniginių lėšų  – realaus 
pelno mokesčio mokėjimo šaltinio.

Tuo metu „pajamų“ sąvoka turi visai kitokią prasmę. Juridinių asmenų pelno mo-
kesčio įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad realizavimo pajamas sudaro iš įmonės išsiųsta 
produkcija, kitos materialinės vertybės (tarp jų ir ilgalaikis turtas), atlikti darbai ir suteiktos 
paslaugos bei kompensaciniai priedai. Tai yra lėšos, kurios bus gautos iš trečiųjų asmenų už 
jiems parduotą produkciją ir suteiktas paslaugas. Nerealizacinės pajamos – tai gautos iš tre-
čiųjų asmenų ekonominės sankcijos (baudos, delspinigiai), lėšos už išnuomotą ir investuotą 
turtą ir kiti pinigai, nesusiję su produkcijos ir paslaugų pardavimu. 

Ekonomikos terminų žodyne (C. Pass, B. Loves, L. Davies. Baltijos biznis. 1997) 
„pajamų“ sąvoka apibrėžta taip: pinigai, kuriuos gauna firma parduodama savo prekes ar 
paslaugas. Mokesčių sąvokų išaiškinime (A. Žvirblis, G. Pajuodienė. Lietuvos informacijos 
institutas. 1994) „kapitalo prieaugio pajamų“ sąvoka nusakyta taip: tai pajamos, kurios 
gautos kaip kapitalo prieaugis parduodant turtą, vertybinius popierius. Jos nustatomos kaip 
pardavimo ir pirkimo (įsigijimo) kainų skirtumas. Vadinasi, pajamos yra gautos ir gautinos 
lėšos iš trečiųjų asmenų už jiems parduotą produkciją ir kitas materialias vertybes, ilgalaikį 
turtą, suteiktas paslaugas bei kitos gautos lėšos. Todėl jos ir yra pelno mokesčio paskaičiavi-
mo išeities taškas, jo objektas ir šio mokesčio mokėjimo šaltinis.

Skunde teismui taip pat paneigėme kitus Centrinio mokesčių administratoriaus ar-
gumentus. Teiginį, kad ilgalaikio turto perkainojimo rezultatas neapmokestinamas (nepri-
skiriamas apmokestinamoms nerealizacinėms pajamoms), kai turto perkainojimas atlieka-
mas Vyriausybės 1994-03-28 nutarimu Nr. 206 nustatyta tvarka, ir apmokestinamas, kai 
perkainojimas atliktas įmonės iniciatyva, kaip anksčiau minėta, yra nepagrįstas ir neteisėtas, 
kadangi šios nuostatos neįteisintos Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatyme. 

Taip pat nepagrįstas teiginys, kad įmonė neturėjo teisės perkainoti ilgalaikio turto 
savo iniciatyva. Šis argumentas grindžiamas ne įstatymu, o vadovaujantis tuo, kad Vyriau-
sybė buvo priėmusi du nutarimus dėl turto indeksavimo (1994-03-28 Nr. 206, 1995-08-29 
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Nr. 1160), kuriuose buvo nustatyti turto indeksavimo koeficientai, nurodytas neindeksuo-
jamas turtas, šio darbo atlikimo terminai, nurodymai ministerijoms ir žinyboms, kokius 
paruošiamuosius darbus jos turi atlikti.

Šie nutarimai yra vienkartinio pobūdžio. Be to, atlikti turto indeksavimą buvo įpa-
reigotos valstybės, savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos, taip pat specialios paskir-
ties bendrovės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijų kontrolinį 
paketą turi valstybinės valdžios ir valdymo institucijos. Tai suprantama, nes tuomet vyko 
privatizacija už čekius ir turtas turėjo būti įvertintas ne įsigijimo, o rinkos kainomis.

Taip pat pažymėta, kad nėra tikslus Centrinio mokesčių administratoriaus teigi-
nys, jog patvirtinta ilgalaikio turto indeksavimo tvarka Vyriausybės 1994-03-28 nutarimu 
Nr.  206 „Dėl įmonių, įstaigų ir organizacijų ilgalaikio turto bei investicinėse sąskaitose 
esančių lėšų indeksavimo“. Vyriausybei įpareigojus turto indeksavimo tvarką parengė ir pa-
tvirtino Finansų ir Ekonomikos ministerijos. Vyriausybės 1994-03-28 nutarime Nr. 206 
ir 1995-08-29 nutarime Nr. 1160 nurodyta, kad ši tvarka taikoma tik turto indeksavimui, 
kuris buvo atliekamas vykdant šiuos nutarimus.

Turto įvertinimas atliktas vykdant bendrovės reorganizavimo projektą. 1996 m. ga-
liojusio Akcinių bendrovių įstatymo 10 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodyta, kad reorganizavi-
mo projekte turi būti nurodytas turto įvertinimas, jeigu to reikalauja akcininkai. Tokį reika-
lavimą pateikė pagrindiniai akcininkai. Bendrovės „Dvarčionių keramika“ turto įvertinimą 
atliko VĮ Respublikinio inventorizavimo-projektavimo ir paslaugų biuro Vilniaus filialas 
Vyriausybės 1995-03-28 nutarime Nr. 440 „Dėl turto vertinimo“ ir 1996-02-14 nutarime 
Nr. 244 „Dėl turto vertinimo metodikos“ nustatyta tvarka. Įvertinus turtą paaiškėjo, kad 
jo vertė gerokai didesnė už balanse nurodytą, todėl skirtumas, kaip reikalauja buhalterinės 
apskaitos taisyklės, parodytas bendrovės kapitalo rezervuose.

Vadinasi, yra nepagrįstas Centrinio mokesčių administratoriaus teiginys, jog bendro-
vė, kaip privačios nuosavybės ūkinis subjektas, neturėjo teisės įvertinti (perkainoti) turto ir 
kad jį perkainojo ne Vyriausybės nustatyta tvarka. Nors Centrinis mokesčių administrato-
rius teigė, kad bendrovė tarsi nesilaikė Vyriausybės nustatytos ilgalaikio turto perkainojimo 
tvarkos, tačiau nenurodė nė vieno šios tvarkos pažeidimo fakto. Kita vertus, jeigu ir būtų 
buvę padaryta šios tvarkos pažeidimų, tai jie galėjo turėti įtakos turto perkainojimo re-
zultatui, jo dydžiui, o ne priežastimi šį rezultatą priskiriant apmokestinamoms pajamoms 
(pelnui).

Aukštesniojo administracinio teismo teisėjai T. Kazlauskienė, S. Rudėnaitė ir R. Pi-
ličiauskas 1999-07-16 nutartimi panaikino Mokesčių inspekcijos sprendimą. Mokesčių 
inspekcija nesutiko su teismo sprendimu ir jį apskundė Apeliacinio teismo administracinių 
bylų skyriui. Šiame teisme byla buvo nagrinėta net du kartus. Pirmajame posėdyje, ku-
riame dalyvavo trys teisėjai, nebuvo priimtas sprendimas. Kaip vėliau paaiškėjo, kolegijos 
pirmininkas buvo už turto perkainojimo rezultato apmokestinimą, o kiti du teisėjai – prieš. 
Antrame posėdyje dalyvavo penki teisėjai, tarp jų skyriaus vedėjas K. Lapinskas. Teisėjų 
kolegija pripažino, jog „pareiškėjui, ABĮ 10 str. pagrindu atlikusiam ilgalaikio materialaus 
turto perkainojimą, įstatymu nebuvo nustatyta prievolė jo rezultatą įtraukti į nerealizacinių 
pajamų, reikšmingų apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, sudėtį, todėl pirmos instancijos 
teismo sprendimas teisėtas“.
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Teismui priėmus šį sprendimą, buvo papildyta Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 
3 straipsnio 3 dalies nuostata (8 punktas) – perkainojimo rezultatas neįskaitomas į nerealiza-
cines pajamas. Bet iki šios pergalės nukentėjusioms įmonėms dėl neteisėtų Mokesčių inspekcijos 
veiksmų nebuvo sugrąžintas nepagrįstai išskaičiuotas pelno mokestis. 

Byla išskirtinė – pripažinta neteisėta PVM
apskaičiavimo tvarka neįsiregistravusiems mokėtojams

Importuodama prekes įmonė „Redona“ sumokėjo Vilniaus muitinei 25405 Lt im-
porto muito ir 27437 Lt pridėtinės vertės mokesčio. Be to, pardavusi šias prekes įmonė dar 
papildomai sumokėjo Vilniaus miesto valstybinei mokesčių inspekcijai 212 Lt PVM. Taigi, 
„Redona“ iš viso sumokėjo į biudžetą 27649 Lt pridėtinės vertės mokesčio. Tačiau Vilniaus 
miesto valstybinė mokesčių inspekcija nutarė išieškoti į biudžetą dar 27649 litus pridėtinės 
vertės mokesčio. Motyvas – pajamos viršijo 50 tūkst. ribą ir įmonė turėjo įsiregistruoti PVM 
mokėtoja. Tačiau neįsiregistravo, todėl privalo skaičiuoti PVM pagal 15,25 proc. tarifą nuo 
tą mėnesį parduotų prekių vertės neturėdama teisės atskaityti sumokėto muitinei PVM. 
Centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija patvirtino šį sprendimą.

Įmonė „Redona“ kreipėsi į Aukštesnįjį administracinį teismą prašydama panaikinti 
sprendimą, nes jis prieštaravo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymui. Skunde teigiama, jog 
PVM įstatymo 13 straipsnyje nustatyta, kad PVM tarifas yra ne didesnis, kaip 18 proc. 
prekių ir paslaugų apmokestinamosios vertės. 14 straipsnio pirmoje dalyje nurodyta, jog 
18 proc. tarifas taikomas, kai PVM skaičiuojamas nuo realizuojamų ar importuojamų pre-
kių apmokestinamosios vertės, o 15,25 proc. tarifas – kai PVM skaičiuojamas nuo prekių 
ir paslaugų vertės kartu su PVM. Pardavusi importuotas prekes ir vadovaudamasi PVM 
įstatymo 13 ir 14 straipsniais įmonė privalėjo iš viso sumokėti 27649 Lt pridėtinės vertės 
mokesčio. Tiek ji ir yra sumokėjusi, todėl nepagrįstas Vilniaus m. valstybinės mokesčių ins-
pekcijos nurodymas sumokėti dar papildomai 27649 Lt, o iš viso 55298 Lt arba 30,5 proc. 
parduotų prekių vertės.

PVM įstatymo (1996-03-28 Nr. I-1259 redakcija) 6 straipsnio 3 dalyje nurodyta, 
kad „jeigu per metus šių asmenų pajamos už realizuotas prekes ir paslaugas viršija 50 tūkst. 
litų, tai pradedant tuo mėnesiu, kurį viršijo, PVM turi skaičiuoti ir mokėti į biudžetą ben-
dra tvarka.“ Tai yra, kad PVM apskaičiuojamas įstatymo nustatyta tvarka tiek įsiregistravu-
siems, tiek neįsiregistravusiems mokėtojams, kadangi mokesčio skaičiavimo bazė (įmonėje 
sukurta ir realizuota pridedamoji vertė) negali nei padidėti, nei sumažėti nuo fakto, ar įmo-
nė yra įsiregistravusi mokėtoja, ar ne.

Pridėtinės vertės mokesčio paskaičiavimo bendra tvarka nurodyta PVM įstatymo 
15–21 straipsniuose. Šio įstatymo 15 straipsnyje parašyta, kad privaloma sumokėti į biu-
džetą skirtumą tarp paskaičiuotos PVM sumos už parduotas prekes bei paslaugas ir atskaito-
mos (sumokėtos muitinei, tiekėjams) PVM sumos. 16 straipsnyje rašoma, kad paskaičiuota 
PVM suma mažinama sumokėtu PVM importuojant prekes. Vadinasi, „Redona“ privalo 
sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai skirtumą tarp paskaičiuotos PVM sumos už par-
duotas prekes ir sumokėtos muitinei PVM sumos, tai yra 212 Lt. Tai ji yra padariusi. 
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Paskaičiuodama tariamai nesumokėtą pridėtinės vertės mokestį, Mokesčių inspekcija 
vadovavosi ne PVM įstatymu, o Vyriausybės 1996-05-09 nutarimu Nr. 546 patvirtintu 
PVM mokėtojų registravimo tvarkos 11 punktu, kuriuo neleidžiama neįsiregistravusiems 
PVM mokėtojais asmenims atskaityti PVM už pirktas prekes (gautas paslaugas).Tačiau 
įmonė „Redona“ nėra pažeidusi ir šios nuostatos, kadangi ji iš paskaičiuotos PVM sumos 
atskaitė sumokėtą muitinei PVM sumą, o ne „PVM už pirktas prekes (gautas paslaugas)“.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1997-12-22 nutarimo Nr. 14 „Dėl civilinių 
bylų, kylančių iš mokesčių teisinių santykių, nagrinėjimo teismuose apibendrinimo rezul-
tatų“ 2 punkte nurodyta, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 127 str. mokesčius, 
kitas įmokas ir rinkliavas į valstybės (savivaldybės) biudžetus nustato tik įstatymai. Apmo-
kestinimo tvarką nustato atitinkamas mokesčio įstatymas arba jo pagrindu priimtas Vyriau-
sybės nutarimas, arba jų pagrindu priimtas teisės aktas. Toliau sakoma, kad poįstatyminiai 
aktai neturi prieštarauti Konstitucijai, įstatymams.

PVM mokesčio paskaičiavimo ir sumokėjimo bendra tvarka nustatyta PVM įstaty-
me. Nė viename šio įstatymo, galiojusio 1997 metais, straipsnyje nenurodyta, kad pridėtinės 
vertės mokestis neįsiregistravusiems mokėtojams paskaičiuojamas kitaip negu įsiregistravu-
siems mokėtojams. Kitokia PVM paskaičiavimo tvarka neįsiregistravusiems mokėtojams 
nustatyta tik nuo 1998 m. liepos 1 d. 1998 06 02 įstatymu Nr. VIII-764, tai yra daugiau 
kaip po metų.

Tačiau Aukštesniojo administracinio teismo teisėjai B. J., S. R. ir R. P. neatsižvelgė 
į argumentus ir paliko galioti sprendimą. Beliko paskutinė apeliacinė instancija – Lietuvos 
Apeliacinio teismo administracinių bylų skyrius. Šis teismas patenkino skundą ir konsta-
tuojamoje dalyje nurodė, jog pirmos instancijos teismo išvada, kad PVM atskaita galima 
tik tuo atveju, jei pareiškėjas būtų įsiregistravęs PVM mokėtoju, yra neteisinga dėl netei-
singo materialinės teisės normų aiškinimo. PVM 1 str. apibrėžti PVM objektai – gamybos 
ir paslaugų procese sukurta pridėtinė vertė ir importuojamos prekės. Pagal PVM įstatymo 
15 str. PVM mokėtojai privalo sumokėti į biudžetą skirtumą tarp paskaičiuotos PVM už 
parduotas prekes ir atskaitomos PVM sumos. Atskaitomas PVM sumas sudaro PVM už 
gautas prekes, paslaugas ir importuotas prekes. Už importuotas prekes PVM gali būti at-
skaitomas tik tuomet, kai prekių įvežimo dokumentuose yra muitinės žyma apie mokesčio 
paskaičiavimą ir šis mokestis sumokėtas į biudžetą (PVM įstatymo 18 str.). Byloje nustatyta, 
kad pareiškėjas už importuotas prekes PVM sumokėjo į biudžetą. Vertinant PVM įstatymo 
15,16,18 str. įtvirtintų normų reikalavimus, galima teigti, jog pareiškėjas yra tinkamai įvyk-
dęs mokestinę prievolę.

Toliau teigiama, kad PVM įstatymo V skirsnyje „Mokesčio apskaičiavimas“ įtvirtin-
tos normos yra laikytinos PVM paskaičiavimo bendrąja tvarka nustatančiomis normomis, 
taikytinomis nepriklausomai nuo to, ar asmuo įsiregistravęs PVM mokėtoju, ar ne, nes tuo 
metu galiojusi PVM įstatymo redakcija nenumatė kitokios specialios PVM apskaičiavimo 
ir mokėjimo tvarkos asmenims, neįsiregistravusiems PVM mokėtojais. Be to, konstatuota, 
kad Vyriausybės 1996-05-29 nutarimu Nr. 546 patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio mo-
kėtojų registravimo tvarkos 11 punktas, kuriame sakoma, kad neįsiregistravę PVM mokė-
tojais asmenys neturi teisės iš paskaičiuotos už parduotas prekes (suteiktas paslaugas) PVM 
sumos išskaičiuoti už pirktas prekes (gautas paslaugas). Tačiau šiame punkte nenumatyta, 
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jog negalima išskaičiuoti sumokėto PVM, kaip atskiros atskaitomos PVM rūšies, už impor-
tuotas prekes.

Ši byla išskirtinė tuo, kad Apeliacinis teismas pripažino neteisėta Vyriausybės nutarimu 
patvirtintą PVM skaičiavimo tvarką neįsiregistravusiems PVM mokėtojais asmenims. 

Bylą išsprendė Konstitucinis Teismas

Draudimo bendrovei „Lindra“ Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pa-
pildomai suskaičiavo 47123 Lt PVM ir 4738 Lt šio mokesčio delspinigių. Kompanija suti-
ko sumokėti į biudžetą dalį šio mokesčio ir delspinigių. Dėl kitos PVM sumos dalies ir šio 
mokesčio delspinigių panaikinimo bendrovė kreipėsi į Centrinį mokesčio administratorių, 
tačiau prašymas nebuvo patenkintas. Tuomet bendrovė šios institucijos sprendimą apskun-
dė Mokestinių ginčų komisijai, bet ir ji paliko galioti Centrinio mokesčio administratoriaus 
sprendimą. Skundo nagrinėjimas buvo perkeltas į aukštesnįjį Administracinį teismą. Ben-
drovė „Lindra“ skundą grindė šiais įrodymais.

Mokesčių patikrinimo akte konstatuota, kad bendrovė pasiekė bendrų pajamų 50 
tūkst. Lt ribą 1994 m. sausio mėnesį, o PVM apmokestinamas pajamas pradėjo gauti 
1996 m. liepos mėnesį. Kadangi pajamos viršijo 50 tūkst. litų ribą 1994 m. sausio mėnesį, 
todėl bendrovė, pradedant tuo mėnesiu, turėjo skaičiuoti ir mokėti PVM bendra tvarka. 
Ši išvada grindžiama PVM įstatymo 6 straipsniu ir LR Vyriausybės 1996-05-09 nutarimu 
Nr. 546 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio“. Vietos mokesčio administratorius dar nurodė, 
jog paskaičiuojant 50 ir 100 tūkst. Lt pajamų ribas, iš bendrųjų pajamų, į kurias turi būti 
įskaitytos ir draudimo įmokos, galima atimti tik pajamas, gautas už parduotą daugiau kaip 
metus eksploatuotą turtą. Taip pat nurodė, jog bendrovei netaikoma 1998-06-02 įstatymu 
Nr. VIII-764 įteisinta nauja PVM įstatymo 6 str. 3 dalis, kadangi bendrovė iki šio įstatymo 
priėmimo privalėjo įsiregistruoti PVM mokėtoju. Centrinis mokesčio administratorius pa-
tvirtino, kad kai pajamos už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas viršija 50 tūkst. Lt (nuo 
1998-07-01 – 100 tūkst. Lt), privaloma skaičiuoti ir mokėti PVM, o draudimo įmokos yra 
neapmokestinamos PVM, tačiau įskaitomos į realizacines pajamas apskaičiuojant pajamų 
ribą, kurią viršijus reikia skaičiuoti ir mokėti PVM. Be to, nurodyta, jog draudimo įmokos 
priskiriamos realizacinėms pajamos.

Taigi ginčas vyko dėl: 
a) kokios pajamos yra reikšmingos apskaičiuojant pajamų ribą, kurią pasiekus ir vir-

šijus privaloma skaičiuoti ir mokėti PVM; 
b) ar PVM neapmokestinamos pajamos įskaitytinos į pajamas, kurias privaloma skai-

čiuoti ir mokėti PVM, jei viršyta 50 tūkstančių Lt riba;
c) ar draudiminės veiklos pajamos (draudimo įmoka) ir pajamos už patalpų nuomą 

prilygintinos realizacinėms pajamoms už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas;
d) kokia tvarka neįsiregistravę PVM mokėtojais asmenys iki 1998-07-01 (iki 1998-

06-02 įstatymo Nr. VIII-764 įsigaliojimo) turėjo skaičiuoti ir mokėti PVM į biudžetą;
e) ar PVM įstatymo 6 str. 3 dalies norma, kuri įteisinta 1998-06-02 įstatymu Nr. 

VIII-764, taikintina neįsiregistravusiam PVM mokėtojui, ar ne.
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Dėl pa jamų sampratos , 
re ikšmingos paska ič iuojant  pa jamų r ibą

PVM įstatymo 6 straipsnyje yra nustatyta:
1) asmenys, kurių realizacinės pajamos be PVM, neįskaitant daugiau kaip metus 

naudoto ilgalaikio turto pardavimo, sudaro ne daugiau kaip 5 tūkst. Lt per metus (per 
paskutiniuosius 12 mėnesių), neskaičiuoja ir nemoka į biudžetą. Jiems nekompensuojamas 
PVM už įsigytas prekes ir gautas paslaugas;

2) asmenys, kurių realizacinės pajamos sudaro nuo 5 tūkst. litų iki 50 tūkst. litų (nuo 
1998 07 01 – 100 tūkst. Lt), gali registruotis, jeigu to pageidauja, mokesčio mokėtojais ir 
PVM mokėti į biudžetą nuo kito mėnesio po registracijos. Jiems PVM grąžinamas iš biu-
džeto;

3) asmenys, kurių pajamos už realizuotas prekes ir suteiktas paslaugas viršija 50 tūkst. 
Lt (nuo 1998 07 01 – 100 tūkst. Lt), pradedant tuo mėnesiu, kurį viršijo, PVM turi skai-
čiuoti ir mokėti į biudžetą bendra tvarka (nuo 1998 07 01 – pradedant tuo mėnesiu, kurį jų 
pajamos viršijo 100 tūkst. Lt ir nuo viršijančios sumos, o vėlesniais mėnesiais nuo kiekvieną 
mėnesį gautų pajamų už realizuotas prekes ir suteiktas paslaugas).

Kaip matyti, įstatymo leidėjas šiame straipsnyje aiškiai įteisino nuostatą, kad kai re-
alizacinės pajamos už parduotas prekes, išskyrus gautas pajamas už parduotą, ilgiau kaip 
metus naudotą ilgalaikį turtą (tai irgi prekė) ir suteiktas paslaugas viršija 100 tūkst. Lt (iki 
1998 07 01 – 50 tūkst. Lt), privaloma skaičiuoti ir mokėti į biudžetą pridėtinės vertės mo-
kestį. Vadinasi, tik gautos ir gautinos realizacinės pajamos už parduotas prekes ir suteiktas 
paslaugas yra reikšmingos nustatant pajamų ribą, kurią pasiekus būtina mokėti PVM. Ne-
realizacinės pajamos negali būti įskaičiuotos į pajamas skaičiuojant šią ribą.

Ar PVM neapmokestinamos pajamos įskaitytinos į pajamas skaičiuojant ribą? 
PVM įstatymo 4 straipsniu nustatyta, kad draudimo įmokos neapmokestinamos 

pridėtinės vertės mokesčiu. Tai pripažino ir Centrinis mokesčių administratorius. Joms ne-
taikomas nė vienas 13 straipsnyje nurodytų tarifų: nulinis, 5, 9 ar 18 procentų. Vadinasi, 
draudimo įmokos nėra PVM objektas. Todėl ir nėra pagrindo draudimo įmokas įskaičiuoti 
į pajamas, kurių 50 tūkst. Lt ribą pasiekus, tampama PVM mokėtoju. Vadinasi, tik PVM 
apmokestinamos pajamos gali būti pagrindu nustatant ribą, kurią pasiekus būtina skaičiuo-
ti ir mokėti PVM.

Mokesčių inspekcija priskirdama draudimo įmokas realizacinėms pajamoms ir jas 
įskaitydama į pajamas nustatant ribą, kurią pasiekus būtina skaičiuoti ir mokėti PVM, iš 
bendrovės atėmė PVM įstatymu suteiktą teisę neskaičiuoti ir nemokėti į biudžetą PVM nuo 
pirmųjų gautų 50 tūkst. Lt, o nuo 1998 07 01 (1998 06 02 įstatymo Nr. VIII-764 įsiga-
liojimo dienos) – nuo 100 tūkst. Lt PVM apmokestinamų pajamų ir tokiu būdu bendrovei 
taikė nevienodas sąlygas su tais asmenimis, kurie gauna tik PVM apmokestinamas pajamas.

Ar draudiminės veiklos ir turto nuomos pajamos prilygintinos realizavimo pajamoms?
PVM įstatyme nėra apibrėžta, kokios pajamos priskirtinos realizacinėms ir kokios 

nerealizacinėms pajamoms. Tai nurodyta tik Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 3 
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straipsnyje. Patikrinimo metu galiojusiame straipsnyje pasakyta, kad realizavimo pajamas 
sudaro iš įmonės išsiųsta produkcija, kitos materialinės vertybės, atlikti darbai ir suteiktos 
paslaugos bei kompensaciniai priedai. Nerealizacines pajamas sudaro su produkcijos ga-
myba, realizavimu bei paslaugų teikimu nesusijusios pajamos, įskaitant pajamas, gautas už 
išnuomotą, investuotą turtą. Taigi aiškiai nurodyta, kad pajamos už išnuomotą turtą priski-
riamos nerealizacinėms pajamoms, todėl jos negali būti reikšmingos nustatant realizacinių 
pajamų už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas ribą.

Draudimo įstatymo 2 straipsniu (V. Ž, Nr. 73, 1996-07-31) nustatyta, kad draudi-
mo įmoka (premija) yra draudimo sutartyje ar šiuo įstatymu draudėjui nustatyti privalo-
mi mokėjimai už draudiminę apsaugą. Nors įstatyme nėra apibrėžta draudiminės apsaugos 
sąvoka, tačiau jos turinį galima nustatyti remiantis kitais Draudimo įstatymo straipsniais.

Įstatymo 3 straipsniu nustatyta, kad draudimo objektas gali būti tik turtiniai inte-
resai, o ne paslaugos ar kita draudiko veikla draudėjo atžvilgiu. Įstatymo 6 straipsnyje nu-
rodyta, kad draudimo sutartyje draudėjas įsipareigoja mokėti draudimo įmokas (premijas), 
o draudimo įmonė įsipareigoja atsitikus draudiminiam įvykiui mokėti draudimo išmokas 
draudėjui. Tad draudimo sutartyje nenumatoma, kad draudimo įmonė privalo teikti kokias 
nors konkrečias paslaugas apsaugant draudėjo turtą, o tik išmokėti draudimo išmoką įvykus 
draudiminiam įvykiui. Įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje išaiškinta, kad draudiminis įvykis yra 
draudimo sutartyje numatytas atsitikimas, kuriam įvykus draudėjas įgauna teisę į draudimo 
išmoką, o šio straipsnio 13 dalyje nurodyta, jog draudimo rizika yra tikimybė įvykti drau-
diminiam įvykiui.

Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (Leidykla „Mintis“, 1972) „apsaugos“, „paslau-
gos“ sąvokos apibrėžtos taip: apsauga – krašto, nuosavybės apsaugojimas, gynimas; paslau-
ga – patarnavimas, pagalba.

Iš to, kas pasakyta, neabejotinai galima teigti jog: a) draudiminė apsauga yra turtinių 
interesų apsauga nuo tikimybės įvykti draudiminiam įvykiui; b) draudimo įmoka (premija) 
yra mokestis už draudiko prisiimtą riziką apsaugojant draudėjo turtinius interesus, o ne mo-
kestis už paslaugas (patarnavimas) saugant draudėjo turtą ar už kitą darbą (veiklą), susijusį 
su draudėjo turto apsauga.

Finansų ministerijos paaiškinamajame rašte dėl LR įstatymų, susijusių su draudimo 
įstatymo projektu (jis priimtas 1996-07-10 Nr. I-1456) nurodė, jog draudimo įmonės, 
kaip ir bankai, priskiriamos finansinių įmonių kategorijai. Draudimo įstatymo 2 straipsniu 
nustatyta, kad draudimo veikla yra finansinė ūkinė veikla, kuria siekiama apsaugoti fizinių 
ir juridinių asmenų turtinius interesus. Vadinasi, draudimo įmonės, kaip ir bankai, pri-
skirtinos prie juridinių asmenų, kurie užsiima ne komercine ūkine veikla, tai yra negamina 
prekių, jų neperka ir neperparduoda, neteikia paslaugų. Šios nuostatos leidžia teigti, jog 
draudimo įmoka, kaip finansinės veiklos rezultatas, priskirtina nerealizacinėms pajamoms, 
kurių turinys, kaip minėta, Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatyme apibrėžtas taip: tai 
su produkcijos realizavimu bei paslaugų teikimu nesusijusios pajamos.

Iš to, kas pasakyta, daromos šios išvados: 
a) draudimo įmoka ir pajamos už patalpų nuomą nepriskirtinos realizavimo paja-

moms, kurių samprata apibrėžta Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnyje ir 
negali būti įskaitomos į realizacines pajamas nustatant 50 ir 100 tūkst. Lt ribą; 
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b) realizacinėms pajamoms priskirtinos tik pajamos už komunalinius patarnavimus, 
o kai jos pasiekia įstatymo nustatytą ribą, būtina skaičiuoti ir mokėti PVM.

Draudimo kompanijos „Lindra“ realizacinės pajamos (už komunalinius patarnavi-
mus) per metus neviršija nustatytos ribos. PVM apmokestinamos pajamos (už patalpų nuo-
mą ir komunalines paslaugas) įstatymu nustatytą 50 tūkst. Lt ribą pasiekė 1996 m. birželio 
mėnesį, todėl PVM skaičiuoti ir mokėti į biudžetą ji privalėjo pradedant šiuo mėnesiu, o ne 
1996 m. kovo mėnesiu, kai gauti pirmieji apmokestinamų pajamų litai.

Kokia tvarka skaičiuoti PVM turėjo neįsiregistravę mokėtojais asmenys iki 1998 06 02 
PVM įstatymo Nr. VIII-764 įsigaliojimo?

PVM įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje, galiojusioje iki 1998 metų liepos 1 d., nusta-
tyta, kad „jeigu per metus šių asmenų pajamos už realizuotas prekes ir suteiktas paslaugas 
viršija 50 tūkst. Lt, tai pradedant tuo mėnesiu, kurį viršijo, PVM turi skaičiuoti ir mokėti į 
biudžetą bendra tvarka“. Tai privalomoji vykdyti įstatymo nuostata, neatsižvelgiant, ar neį-
siregistravęs PVM mokėtoju asmuo nori tai daryti, ar ne. Įstatymo 6 str. 3 dalis yra logiškas 
2 dalies tęsinys. Kas yra „šie asmenys“, pasakyta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse – tai asmenys, 
kurie nėra įsiregistravę PVM mokėtojais. 

Mokėtinos į biudžetą pridėtinės vertės mokesčio sumos paskaičiavimo bendra tvarka 
nustatyta PVM įstatymo 15–21 straipsniuose. Įstatyme nėra įteisintos kitokios bendros 
PVM apskaičiavimo tvarkos neįsiregistravusiems mokėtojams. Vietos mokesčio adminis-
tratorius taip pat nenurodė, kokiais PVM įstatymo straipsniais iki 1998 m. liepos 1 d. 
buvo įteisinta kitokia PVM apskaičiavimo tvarka bei kokiu įstatymu LR Vyriausybei buvo 
suteikta teisė nustatyti kitokią PVM apskaičiavimo tvarką neįsiregistravusiems mokėtojams.

Valstybinė mokesčių inspekcija inkriminuojamą PVM sumą paskaičiavo vadovau-
damasi LR Vyriausybės 1996 05 09 nutarimu Nr. 546 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio“ 
patvirtintos PVM mokėtojų registracijos tvarkos 11 punktu, kuriame nurodyta, jog neįsi-
registravę mokėtojais asmenys turi skaičiuoti PVM pagal 15,25 proc. tarifą nuo parduotų 
prekių vertės ir neturi teisės iš paskaičiuotos už parduotas prekes PVM sumos atskaityti 
PVM už pirktas prekes. 

Kaip matyti, šiame punkte kalbama ne apie registracijos tvarką, o apie mokėtinos į 
biudžetą PVM sumos apskaičiavimą. Ji nustatyta kitokia neįsiregistravusiems mokėtojams. 
O tai yra mokesčio įstatymo elementas (išimtis). Konstitucinio Teismo 2000 m. kovo 15 
d. nutarime konstatuota, kad įstatymu turi būti nustatomi esminiai mokesčio elementai: 
mokesčio objektas, mokestinių santykių subjektai, jų teisės ir pareigos, mokesčio dydžiai 
(tarifai), mokėjimo terminai, išimtys bei lengvatos.

Vyriausybės teisės mokesčių įstatymų įgyvendinimo srityje įteisintos Mokesčių admi-
nistravimo įstatyme. Šio įstatymo 6 straipsniu nustatyta, kad Vyriausybė, įgyvendindama 
mokesčių įstatymus, nustato atitinkamus metodus bei taisykles, užtikrinančias mokesčio 
administravimą, arba paveda tai padaryti Finansų ministerijai. Vadinasi, mokesčių įgyven-
dinimas suprantamas kaip nustatymas atitinkamų metodų ir taisyklių, užtikrinančių mo-
kesčių administravimą.

Šio įstatymo 2 straipsniu nustatyta mokesčio administravimo sąvoka. Tai mokesčių 
administratoriaus teisių ir pareigų bei mokesčio mokėtojo teisių ir pareigų įgyvendinimas, 
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mokesčio apskaičiavimas, sumokėjimas ir išieškojimas, atsakomybės už netinkamą mokes-
čio paskaičiavimą ir mokėjimą taikymas, mokesčio paskirstymas, informacijos mokesčių 
mokėtojams teikimas. Šios Mokesčių administravimo įstatymo nuostatos leidžia teigti, jog 
mokesčių įstatymų įgyvendinimas nesusijęs su mokesčio įstatymo turinio vertinimu ir ap-
mokestinamojo objekto struktūros elementų apibūdinimu kitaip, nei numatyta įstatymu. 
O šiuo konkrečiu atveju negali būti suprantamas kaip teisė nuspręsti, kad neįsiregistravę 
PVM mokėtojais asmenys turi mokėti didesnį pridėtinės vertės mokestį.

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad Vyriausybės 1996-05-09 
nutarimu Nr. 546 neįsiregistravusiems mokėtojams nurodyta išskirtinė PVM apskaičiavi-
mo tvarka, kuri nustatė jiems mokėti į biudžetą didesnį pridėtinės vertės mokestį iki 1998-
07-01, prieštaravo PVM įstatymui ir yra netaikintina. Kitokia PVM paskaičiavimo tvarka 
neįsiregistravusiems mokėtojams nustatyta tik nuo 1998-07-01 (1998-06-02 įstatymas Nr. 
VIII-764). Kita vertus, įmonės sukurta ir realizuota pridedamoji vertė ar importuotų prekių 
vertė (mokesčio objektas) negali nei padidėti, nei sumažėti dėl fakto, ar bendrovė yra įsire-
gistravusi PVM mokėtoju, ar ne.

Bendrovė PVM apmokestinamųjų pajamų pirmąjį litą gavo 1996 m. kovo mėnesį, o 
šių pajamų 50 tūkst. litų riba pasiekė 1997 m. birželio mėnesį. Per laikotarpį nuo 1997 m. 
birželio mėnesio 1 d. iki 1998 m. liepos 1 dienos (iki 1996-01-23 įstatymo Nr. I-1185 ga-
liojimo pabaigos) kompanija gavo 99858 Lt PVM apmokestinamų pajamų. Iš jų 15913 Lt 
už komunalines paslaugas. Juos kompanija už nuomininkus sumoka šilumos, elektros ener-
gijos, ryšių paslaugų tiekėjams. Šių paslaugų 15,25 proc. sumos sudaro sumokėtas PVM. 
Taigi PVM už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudarė 15228 Lt, PVM už pirktas 
prekes ir suteiktas paslaugas 2427 Lt , o mokėtina į biudžetą suma – 12801 Lt.

Dėl PvM įstatymo 6 stra ipsn io 3 da l ies  ta ikymo

Kaip minėta, vietos mokesčio administratorius nurodo, jog bendrovei „Lindra“ ne-
gali būti taikomas 1998 06 02 įstatymas Nr. VIII-764, kuriuo įteisinta nauja PVM įstatymo 
6 str. 3 dalis, kadangi bendrovė privalėjo iki šios normos įsigaliojimo (1998 07 01) įsire-
gistruoti PVM mokėtoja. Tai yra, jog ji neturi teisės neapmokestinti PVM 100 tūkst. litų 
pajamų, atseit ši riba pasiekta dar iki šios normos įsigaliojimo.

1998 06 02 įstatymas Nr. VIII-764 nustatė, nuo kada (kai viršyta 100 tūkst. Lt riba) 
ir kokia tvarka turi skaičiuoti ir mokėti PVM neįsiregistravę mokėtojais asmenys. Šis įstaty-
mas neįteisino nuostatos, kad į 100 tūkst. Lt pajamų ribą įskaitomos pajamos, kurios gautos 
ir laikotarpiu iki įstatymo įsigaliojimo, o taip pat, kad šis įstatymas netaikomas asmenims, 
kurie yra neįsiregistravę mokėtojais. Todėl nėra pagrindo teigti, jog dėl to, kad bendrovė yra 
neįsiregistravusi mokėtoja, jai netaikoma šiuo metu galiojanti PVM įstatymo norma. Ben-
drovė, ir būdama neįsiregistravusi mokėtoja, skaičiuoja ir moka PVM, kaip nustatė PVM 
įstatymas neįsiregistravusiems mokėtojams.

Bendrovės „Lindra“ pajamos iš turto nuomos ir komunalinių paslaugų, skaičiuojant 
nuo įstatymo VIII-764 įsigaliojimo 1998 07 01, 100 tūkstančio litų ribą viršijo 1999 m. 
vasario mėnesį, o per laikotarpį nuo tų metų kovo 1 iki rugpjūčio 1 dienos bendra ši suma 
sudarė 64481 Lt. Vadinasi, būtina sumokėti 9833 Lt PVM. Taigi iš viso bendrovė turi 
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sumokėti į biudžetą 23080 Lt pridėtinės vertės mokesčio ir 1192 Lt delspinigių, arba atitin-
kamai 23597 ir 3546 litais mažiau negu nurodyta akte.

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė skundą.
Tuomet beliko vienintelis teismas  – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. 

Skunde pabrėžėme, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija priimda-
ma sprendimą išnagrinėjo ne visus įrodymus, o kai kuriuos neteisingai įvertino, ne visiškai 
išsiaiškino aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, todėl sprendimas negali būti laikomas pa-
grįstu ir turi būti naikintinas.

Skunde Vilniaus apygardos administracijos teismui ir teismo posėdyje išdėstėme, kad 
tikrintą laikotarpį PVM įstatymu buvo įteisintos dvi skirtingos PVM paskaičiavimo tvarkos 
neįsiregistravusiems PVM mokėtojais asmenims: iki 1998 m. liepos 1 d. PVM įstatymu 
buvo įteisinta PVM apskaičiavimo bendra tvarka, o nuo nurodytos dienos įsigaliojo 1998-
06-02 įstatymu Nr. VIII-764 nustatyta išskirtinė PVM apskaičiavimo neįsiregistravusiems 
mokėtojams tvarka. Be to, nurodėme, kad nei PVM įstatymu, nei kitais teisės aktais Vy-
riausybei nebuvo suteikta teisė nustatyti kitokią PVM paskaičiavimo tvarką, negu nustatė 
įstatymas.

Tačiau Valstybinė mokesčių inspekcija: 
a) paskaičiuodama PVM už laikotarpį nuo 1996-07-01 iki 1998-06-31, vadovavosi 

ne PVM įstatymu, jo 6 str. 3 dalimi, kuri nustatė, jog neįsiregistravę mokėtojais asmenys, 
kurių pajamos už realizuotas prekes ir suteiktas paslaugas viršija 50 tūkst. litų, pradedant 
tuo mėnesiu, kurį viršijo, turi PVM skaičiuoti ir mokėti į biudžetą ne bendra tvarka, regla-
mentuota 15–21 straipsniuose, o LRV 1996-05-09 nutarimu Nr. 546 patvirtintos PVM 
mokėtojų registracijos tvarkos 11 punktu, kuriuo buvo nustatyta kitokia negu įstatyme 
PVM apskaičiavimo tvarka; 

b) paskaičiuodama PVM už laikotarpį nuo 1998-07-01 iki 1999-07-31, neteisingai 
taikė 1998-06-02 įstatymu Nr. VIII-764 pakeistą PVM įstatymo 6 str. 3 dalį, apmokestin-
dama pridėtinės vertės mokesčiu visas nuo 1998-07-01 gautas pajamas, o ne tik viršijančią 
100 tūkst. litų jų dalį, kaip nustatyta įstatymu.

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendime šie bendrovės įrodymai, nu-
lemiantys paskaičiuotos PVM sumos dydį, nenagrinėti ir neįvertinti. Teismo sprendimo 
motyvuojamoje dalyje konstatuota, jog už draudimines paslaugas gautos pajamos priskiria-
mos realizacinėms pajamoms, kadangi draudiminė veikla yra finansinė ūkinė veikla, kuria 
siekiama apsaugoti fizinių ir juridinių asmenų turtinius interesus, o draudimo įmoka yra 
draudimo sutartyje ar šiuo įstatymu nustatyti draudėjui privalomi mokėjimai už draudi-
minę apsaugą. Be to, ši paslauga yra apmokama, todėl priskirtina paslaugų sričiai. Iš to da-
rytina išvada, kad draudimo įmokas reikia įskaityti į pajamas nustatant pajamų ribą, kurią 
pasiekus privalu skaičiuoti ir mokėti PVM.

Teismas draudimo įmokas nepagrįstai priskyrė realizacinėms pajamoms ir padarė išva-
dą, jog jos įskaitomos į pajamas, o jų nustatytą ribą pasiekus reikia skaičiuoti ir mokėti PVM. 
Taip pat nepagrįstai draudimų apsauga sutapatinta su paslauga ir ji priskirta paslaugų sričiai.

PVM įstatyme nėra išaiškinta realizacinių pajamų sąvoka. Realizacinių ir nereali-
zacinių pajamų turinys iš dalies paaiškintas Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatyme. 
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Pagal šio mokesčio įstatymo 3 straipsnio patikrinimo metu galiojusią redakciją, realizavimo 
pajamas sudaro iš įmonės išsiųsta produkcija, kitos materialinės vertybės, atlikti darbai ir su-
teiktos paslaugos bei kompensaciniai priedai. Nerealizacines pajamas sudaro su produkcijos 
gamyba, realizavimu bei paslaugų teikimu nesusijusios pajamos, įskaitant pajamas, gautas 
už išnuomotą, investuotą turtą.

Kaip matyti, pajamos už išnuomotą turtą, investuotą turtą, nors jos irgi yra pajamos 
iš apmokamos finansinės ūkinės veiklos, nepriskiriamos realizacinėms pajamoms. Draudi-
mo veikla yra analogiška finansinei, investicinei, turto nuomos veiklai. Jos pajamos taip pat 
gaunamos ne už realizuotą produkciją ir suteiktas konkrečias turto saugojimo paslaugas, o 
už prisiimtą įsipareigojimą išmokėti draudėjui išmoką įvykus draudiminiam įvykiui. Taigi 
teismo teiginys, kad draudiminė veikla yra apmokama finansinė veikla ir dėl to draudimo 
įmokos priskirtinos realizacinėms pajamoms, nėra pagrįstas.

Draudimo įstatymu nustatyta, kad draudimo įmoka (premija) yra draudimo sutar-
tyje nustatyti draudėjui privalomi mokėjimai už turtinių interesų apsaugą nuo tikimybės 
įvykti draudiminiam įvykiui. Tai yra mokestis už draudiko prisiimtą riziką, o ne mokestis už 
draudėjo turto fizinę apsaugą. Todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai 
turtinių interesų apsaugą sutapatino su turto saugojimo paslauga, ją priskyrė paslaugų sri-
čiai, o draudimo įmokas – realizacinėms pajamoms.

Be to, teismas, spręsdamas bendrovės ir mokesčio administratoriaus ginčą dėl drau-
dimo įmokos priskyrimo realizacinėms ar nerealizacinėms pajamoms, turėjo vadovautis 
Mokesčio administravimo įstatymo 54 str. 5 dalyje įteisinta norma, jog mokestinio ginčo 
nagrinėjimo metu iškilę neaiškumai dėl mokesčių teisės aktų turinio turi būti aiškinami 
mokesčio mokėtojo naudai, kadangi PVM įstatyme nėra apibrėžta, kokios pajamos priskir-
tinos realizacinėms pajamoms.

Teismo sprendime nenagrinėtas ir neįvertintas bendrovės argumentas, kad paskai-
čiuojant mokėtiną PVM sumą, skirtingai negu kitiems asmenims, buvo taikytas PVM 
įstatymas. PVM įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad draudimo įmokos PVM neapmo-
kestinamos. Joms netaikomas nė vienas 13 straipsnyje nurodytų tarifų: 0, 5, 9 ar 18 proc., 
todėl jos neturi daryti įtakos pridėtinės vertės mokesčio sumos paskaičiavimui nuo PVM 
apmokestinamų pajamų.

Tuo metu Valstybinė mokesčių inspekcija, įskaitydama PVM neapmokestinamas 
draudimo įmokas į pajamas, kurių nustatytą ribą pasiekus reikia skaičiuoti ir mokėti PVM, 
pridėtinės vertės mokestį paskaičiavo nuo visų šiuo mokesčiu apmokestinamų pajamų ir 
tokiu būdu iš bendrovės buvo atimta PVM įstatymu suteikta teisė neskaičiuoti ir nemokėti 
į biudžetą PVM nuo pirmųjų gautų 50 tūkstančių litų, o nuo 1998-07-01 (1998-06-02 
įstatymo Nr. VIII-764 įsigaliojimo dienos) – nuo 100 tūkstančio litų PVM apmokestinamų 
pajamų.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino pirmos instancijos teis-
mo sprendimą priėjęs išvadą, jog būtina prašyti Lietuvos Konstitucinį Teismą paaiškinti, 
ar Vyriausybės 1996 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 546 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio“ 
2.4 punkte patvirtintos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registravimo tvarkos 11 punk-
tas neprieštarauja Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 daliai (1994 m. balan-
džio 7 d. ir 1997 m. spalio 14 d. redakcija).
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Konstitucinis Teismas 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu (byla Nr. 53/01) pripa-
žino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 546 
„Dėl pridėtinės vertės mokesčio“ 2.4 punktu patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio 
mokėtojų registravimo tvarkos 11 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos 67 straipsnio 15 punktui ir 127 straipsnio 3 daliai, taip pat Lietuvos Respubli-
kos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 daliai (1994 m. balandžio 7 d. 
ir 1997 m. spalio 14 d. redakcija) ir 15 straipsniui (1993 m. gruodžio 22 d. redakcija).

Šis teismas konstatavo, kad 1996 m. gegužės 16 d.–1998 m. birželio 30 d. PVM įstaty-
me buvo nustatyta tokia į biudžetą mokėtinos PVM sumos apskaičiavimo bendra tvarka:

1) prievolę mokėti PVM turėjo tie asmenys, kurių pajamos už realizuotas prekes 
ir suteiktas paslaugas per metus viršijo 50 tūkst. Lt; tokie asmenys privalėjo registruotis 
Valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojai; prievolė mokėti PVM atsirasdavo 
visais atvejais, kai pajamos už realizuotas prekes ir suteiktas paslaugas per metus viršijo 50 
tūkst. Lt, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo buvo įsiregistravęs Valstybinėje mokesčių inspekci-
joje kaip PVM mokėtojas, ar ne; PVM buvo pradedamas mokėti tą mėnesį, kurį pajamos 
už realizuotas prekes ir suteiktas paslaugas per metus viršijo 50 tūkst. litų;

2) prievolę mokėti PVM turėjo ir tie asmenys, kurių pajamos už realizuotas prekes 
ir suteiktas paslaugas sudarė nuo 5 tūkst. Lt iki 50 tūkst. Lt per metus, jeigu jie savo noru 
įsiregistruodavo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje PVM mokėtojais. Tokie asmenys priva-
lėjo PVM mokėti į biudžetą kitą mėnesį po registracijos;

3) visi PVM mokėtojai privalėjo sumokėti į biudžetą skirtumą tarp paskaičiuotos 
PVM sumos už parduotas prekes bei suteiktas paslaugas ir atskaitomos PVM sumos;

4) atskaitoma PVM suma – tai įstatymo nustatyta tvarka įtraukta į apskaitą PVM 
suma už tiekėjų pateiktas prekes, suteiktas paslaugas bei importuotas prekes, skirtas apmo-
kestinamoms prekėms gaminti, parduoti ir apmokestinamoms paslaugoms teikti;

5) atskaityti kitiems PVM mokėtojams priklausančias sumokėti mokesčio sumas 
buvo galima tik tuo atveju, kai jos buvo išskirtos PVM sąskaitose faktūrose;

6) jeigu PVM mokėtojas gamino apmokestinamas ir neapmokestinamas PVM pre-
kes (teikė paslaugas), tai įtrauktą į apskaitą per mokesčio laikotarpį tiekėjams sumokėtina 
PVM suma už prekes ir paslaugas (išskyrus įstatyme nurodytas išimtis) buvo atskaitoma 
proporcingai per tą laikotarpį išsiųstų pirkėjams apmokestinamų ir neapmokestinamų pre-
kių (suteiktų paslaugų) vertei.

Konstitucinis teismas taip pat pabrėžė, kad Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (re-
dakcijos, buvusios 1996 m. gegužės 16 d.–1998 m. birželio 30 d.) nebuvo nuostatų, pagal 
kurias sąvoka „PVM mokėtojas“ apimtų ne visus, o tik kai kuriuos iš asmenų, kuriems buvo 
nustatyta prievolė mokėti PVM, inter alia, kad ji neapimtų tų asmenų, kurie privalo mokėti 
PVM, bet nėra įsiregistravę Valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojai.

Taigi tik Konstituciniame Teisme byla laimėta. Ji atėmė teisę Mokesčių inspekcijai neį-
siregistravusiems PVM mokėtojais asmenims skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį nuo realizuotų 
prekių ir paslaugų vertės.
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Konstitucinis Teismas nežengė kito žingsnio

Tačiau Konstitucinis teismas nežengė kito žingsnio. Pripažinęs, kad Vyriausybės nu-
tarimu Nr. 546 patvirtintos mokesčių mokėtojų registravimo tvarkos 11 punktas priešta-
ravo PVM įstatymui ir Konstitucijai, turėjo taip pat pripažinti prieštaraujantį Konstitucijai 
PVM įstatymo (1998 m. birželio 30 d. redakcija) 92 straipsnį, kuriuo įteisinta tokia pat 
tvarka, kokia buvo įteisinta Vyriausybės nutarimu Nr. 546 patvirtintos tvarkos 11 punktu, 
tai yra neleidžiama atskaityti sumokėtą PVM neįsiregistravusiems PVM mokėtojais asme-
nims. Taigi PVM įstatyme įteisintos dvi skirtingos PVM apskaičiavimo tvarkos. Viena – 
įsiregistravusiems PVM mokėtojais asmenims, kuriems šis mokestis skaičiuojamas nuo 
įmonėje ir bendrovėje sukurtos pridėtinės vertės, o antra – neįsiregistravusiems PVM mo-
kėtojais asmenims, kuriems pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas nuo parduotų prekių 
ir paslaugų vertės.

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad į biudžetą mokėtinos mokesčio sumos 
apskaičiavimo taisyklė, kuri lemia į biudžetą mokėtinos mokesčio sumos dydį, yra esmi-
nis mokesčio elementas, o ją nustatant turi būti paisoma Konstitucijos principų ir nor-
mų (2004-09-02). Taigi PVM įstatymu įteisintos skirtingos PVM apskaičiavimo taisyklės, 
kuriomis nustatoma skirtinga į biudžetą mokėtina PVM suma, akivaizdžiai pažeidžia šio 
mokesčio mokėtojų lygybės principą.

Dėl PVM įstatymo 92 straipsnio pakeitimo

Atsižvelgdama į Konstitucinio Teismo išaiškinimą, konsultacinė firma „Nakona“ 
2007-11-06 kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl 
PVM įstatymo 92 straipsnio pakeitimo. Lietuvos Vyriausybės kancleris 2008-11-07 pavedė 
(pavedimas Nr. 9-7169) Finansų ministerijai išnagrinėti galimus klausimo sprendimo bū-
dus, o, prireikus Vyriausybės sprendimo, pateikti teisės akto projektą.

Firma „Nakona“ gavo Finansų ministerijos 2008-12-17 raštą Nr. 
(14.6-02)-5K-0830654)-6K-0815478 (kopija nusiųsta Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bei). Jame nenurodyti galimi problemos sprendimo būdai ir neparengtas PVM įstatymo 
92 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Klausimas iš esmės neišnagrinėtas ir nepaneigti 
pateikti įrodymai.

Rašte teigiama, kad PVM mokėtojas pagal PVM įstatymo 2 straipsnio 28 dalies 
nuostatas suprantamas kaip asmuo, mokesčių administratoriaus įregistruotas PVM mokė-
toju ir turintis visas prievoles. PVM mokėtoju neįsiregistravę asmenys neturi visų prievolių, 
nustatytų PVM mokėtojams. Todėl šiems asmenims PVM suma apskaičiuojama už pateik-
tas prekes ir suteiktas paslaugas, už kurias atlygis viršija 100 000 litų ir šie asmenys neturi 
teisės į PVM atskaitą. Remiantis šia išvada, nepritarta firmos „Nakona“ siūlymui pakeisti 
PVM įstatymo 92 straipsnį.

Firma „Nakona“ rašte nurodė, kad Lietuvos Konstitucinis Teismas 2004 m. rugsėjo 
2 d. nutarimu konstatavo, jog „prievolė mokėti PVM atsirasdavo visiems asmenims, kurių pa-
jamos už realizuotas prekes ir suteiktas paslaugas per metus viršijo 50 tūkst. litų, neatsižvelgiant 
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į tai, ar asmuo buvo įsiregistravęs valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojas, ar ne. 
<...> Visi PVM mokėtojai privalėjo sumokėti į biudžetą skirtumą tarp apskaičiuotosios PVM 
sumos už parduotas prekes bei suteiktas paslaugas ir atskaitomos PVM sumos“. Todėl Finansų 
ministerijos rašte neteisingai teigiama, jog pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais yra tik 
jais įsiregistravę asmenys ir šie asmenys turi visas prievoles (mokėti mokestį) ir privilegiją – 
(teisę į atskaitą). Be to, ši išvada prieštarauja logikai – jei tik įsiregistravę PVM mokėtojais 
asmenys yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, tai kodėl PVM įstatymu reikalaujama 
sumokėti šį mokestį iš neįsiregistravusių PVM mokėtojais asmenų, o įstatymo 92 straipsniu 
nustatyta jo apskaičiavimo tvarka. 

Akivaizdu, kad PVM mokėtoju neįsiregistravimo faktas negali būti priežastimi taiky-
ti skirtingą mokesčio bazę (nuo parduotų prekių ir suteiktų paslaugų vertės), nes tai neturi 
įtakos įmonėje sukurtos pridėtinės vertės dydžiui (mokesčio bazei). Už neįsiregistravimą 
PVM mokėtoju įmonė (asmuo) gali būti nubausta administracine bauda, o nereikalaujama 
iš jos sumokėti PVM, kuris apskaičiuotas nuo parduotų prekių ar suteiktų paslaugų vertės 
ir yra didesnis net už įmonės (asmens) realiai gautas grynąsias pajamas.

Finansų ministerija rašte taip pat konstatavo, kad Lietuvos Konstitucinis Teismas 
2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu pripažino, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-
05-09 nutarimu Nr. 546 patvirtinta atskira PVM apskaičiavimo taisyklė neįsiregistravu-
siems PVM mokėtojais asmenims prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 str. 
15 punktui ir 127 str. 3 daliai. Todėl manome, kad ši institucija be pagrindo abejoja ar 
prieštarauja šiems Lietuvos Konstitucijos straipsniams, bei jos 46 straipsnio 3 daliai PVM 
įstatymo 92 straipsnis, kuriame įteisinta ta pati PVM apskaičiavimo neįsiregistravusiems 
PVM mokėtojais asmenims taisyklė. 

Firma „Nakona“ prašė pavesti Finansų ministerijai parengti PVM įstatymo 92 
straipsnio pakeitimo projektą, kuriame būtų numatyta PVM apskaičiavimo nuo teisingos 
mokesčio bazės (sukurtos pridėtinės vertės) tvarka. 

Finansų ministerijai neatlikus pavedimo, firma „Nakona“ 2009 m. rugsėjo 18 d. 
paprašė Seimo Peticijų Komisijos pagalbos dėl PVM įstatymo 92 straipsnio pakeitimo. 
Pareiškime konstatavo, jog jos vadovas Petras Navikas yra dirbęs Vyriausybės patarėju finan-
sų ir iždo klausimais, Respublikinės mokesčių inspekcijos viršininku. Konsultuoja fizinius 
ir juridinius asmenis mokesčių ir finansų klausimais, padeda jiems spręsti iškylusias proble-
mas. Dirbdamas šį darbą pastebėjo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatų, kurios 
diskriminuoja neįsiregistravusius PVM mokėtojais asmenis, yra neteisingos ir prieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei įstatymams. Būtent:

1. PVM įstatymu nustatyta, kad pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas yra prekių ir 
paslaugų pirkėjas, o pardavėjams pavesta atlikti šio mokesčio rinkiko vaidmenį. Tai yra pri-
dėti prie kainos nustatyto dydžio PVM ir paimti šį mokestį iš pirkėjo. Kadangi pardavėjas 
kartu yra ir pirkėjas, tai jis taip pat moka pardavėjams PVM, todėl įstatymu nustatyta, kad 
reikia pervesti biudžetui tik PVM skirtumą, kurio dydis priklauso nuo pardavėjo sukurtos 
pridėtinės vertės. 
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Taip pat šiuo įstatymu nustatyta, kad neįsiregistravę PVM mokėtojais asmenys 
neturi teisės paimti iš pirkėjo PVM ir atskaityti sumokėtą pardavėjams PVM, bet jie 
privalo sumokėti 17,36 procento mokestį, apskaičiuotą nuo bruto pajamų (įstatymo 
92 straipsnis), o ne nuo pridėtinės vertės. Tai yra sumokėti apyvartos mokestį, kuris 
yra keletą kartų didesnis už neįsiregistravusių mokėtojais asmenų uždirbtas grynąsias 
pajamas, jų sukurtą pridėtinę vertę. Taigi šiems asmenims įstatymu nustatyta pridėtinės 
vertės mokesčio bazė bruto pajamos, o ne jų sukurta pridėtinė vertė. 

Suprantama, neįsiregistruodami PVM mokėtojais asmenys pažeidė PVM įstatymą 
ir už tai galėtų būti nubausti administracine bauda ir pareikalauta sumokėti PVM, apskai-
čiuotą nuo jų sukurtos pridėtinės vertės. 

2. Iki 1998 metų vidurio galiojusiame PVM įstatyme buvo nustatyta bendra PVM 
apskaičiavimo tvarka visiems (įsiregistravusiems ir neįsiregistravusiems PVM mokėtojais) 
asmenims – nuo pridėtinės vertės. Tačiau Vyriausybė 1996 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 
546 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio“ nustatė neįsiregistravusiems PVM mokėtojais asme-
nims kitą PVM skaičiavimo tvarką – nuo bruto pajamų, be teisės atskaityti sumokėtą PVM. 

Gindamas draudimo bendrovės „Lindra“ interesus, pareiškėjas šios bendrovės vardu 
paprašė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kreiptis į Lietuvos Konstitucinį teis-
mą, kad jis išaiškintų, ar Vyriausybė neviršijo įgaliojimų ir ar ši tvarka neprieštarauja PVM 
įstatymui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Finansų ministerija, nelaukdama Lietuvos 
Konstitucinio teismo išaiškinimo, pasiūlė Vyriausybei, o pastaroji – Seimui įteisinti PVM 
įstatyme Vyriausybės nutarimu patvirtinta tvarką. Ir ji buvo įteisinta 1998 m. įstatymu Nr. 
VIII-764.

Lietuvos Konstitucinis teismas 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu pripažino, kad Vy-
riausybės patvirtinta PVM apskaičiavimo tvarka neįsiregistravusiems PVM mokėtojais as-
menims prieštarauja PVM įstatymui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Be to, šis teis-
mas išaiškino, kad „prievolė mokėti PVM atsirasdavo visiems asmenims, kurių pajamos už 
realizuotas prekes ir suteiktas paslaugas per metus viršijo 50 tūkst. litų, neatsižvelgiant į tai, 
ar asmuo buvo įsiregistravęs valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojas, ar ne, 
<...>. Taip pat šis teismas konstatavo, kad nustatyta tokia neįsiregistravusiems PVM mokėtojais 
asmenims skirta į biudžetą mokėtinos PVM sumos apskaičiavimo taisyklė, kuri lėmė į biudžetą 
mokėtinos PVM sumos dydį, konkuravo su nustatytąja Įstatyme.“ Tuo pripažino, kad PVM 
įstatyme negali būti skirtingų PVM apskaičiavimo taisyklių: viena įsiregistravusiems mokė-
tojais asmenims, kita – jais neįsiregistravusiems asmenims. 

3. Neseniai pareiškėjo pagalbos paprašė Lietuvos Respublikos pilietis Vladimiras Je-
gorovas. Šis asmuo, įgijęs nedidelę patirtį parduodamas asmeninį nekilnojamąjį turtą, ėmėsi 
prekybos žemės sklypais. Sklypus nupirko iš žmonių, kurie neprivalėjo ir net neturėjo teisės 
pridėti prie pardavimo kainos 18 (dabar – 21) procentų PVM ir paimti iš pirkėjo (piliečio), 
nes jie pardavė tik po vieną sklypą. Pardavęs 7 sklypus, šis pilietis gavo milijoną litų bruto 
pajamų, o atėmus turėtas išlaidas sklypams įsigyti, jam liko 63 tūkst. litų realių pajamų. 
Sklypų pirkimo išlaidos ir pardavimo pajamos patvirtintos notaro. Deklaravo pajamas ir 
sumokėjo pagal įstatymą priklausantį mokėti gyventojų pajamų mokestį. Bet Vilniaus aps-



171

krities valstybinė mokesčių inspekcija, vadovaudamasi PVM 92 straipsniu, dar papildomai 
apskaičiavo 163,5 tūkstančius litų pridėtinės vertės mokesčio bei 79,5 tūkstančius litų šio 
mokesčio delspinigių, skyrė 16,4 tūkstančių litų baudą ir areštavo namą. Pridėtinės vertės 
mokesčio apskaičiuota 2,6 karto daugiau negu pilietis realiai uždirbo pajamų (skly-
pų pardavimo ir pirkimo kainų skirtumas – pridėtinė vertė). Apskaičiavus PVM nuo 
piliečio uždarbio (sklypų pardavimo ir pirkimo kainų skirtumo) mokėtina mokesčio 
suma sudarytų 9,2 tūkst. litų. Patekęs į PVM įstatymo spąstus, šis asmuo nutraukė indi-
vidualią veiklą – prekybą nekilnojamuoju turtu. 

Taigi aiškiai matyti, kad apskaičiuota PVM suma yra nereali, o PVM įstatymu nu-
statyta apskaičiavimo taisyklė yra diskriminacinė ir neteisinga bei prieštarauja Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 46 str. 3 d.(Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų 
bendrai tautos gerovei), Mokesčių administravimo įstatymo 6 str. (mokėtojų lygybės) ir 8 
str. 3 d. (protingumo ir teisingumo).

4. Pareiškėjas 2008 m. lapkričio 6 d. įteikė Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei prašymą pakeisti PVM įstatymo 92 straipsnį, kuriame būtų nu-
matyta teisinga mokesčio bazė – pridėtinė vertė. Lietuvos Vyriausybės kancleris 2008-11-07 
pavedė Finansų ministerijai išnagrinėti galimus klausimo sprendimo būdus, o, prireikus 
Vyriausybės sprendimo, pateikti teisės akto projektą. Be to, pareiškėjas šį klausimą taip 
pat išdėstė buvusiam finansų ministrui A. Šemetai ir Seimo Finansų ir biudžeto komiteto 
pirmininko pavaduotojui A. Butkevičiui, kurie pripažino, jog PVM 92 straipsnį būtina pa-
keisti. Po 9 mėnesių pareiškėjas gavo Finansų ministerijos raštą, kurį parengė darbuotoja A. 
Matulaitytė ir pasirašė ministerijos sekretorius G. Rimša. Jame nurodyta, kad nėra tikslinga 
keisti PVM įstatymo 92 straipsnį. Pareiškėjas mano, kad Finansų ministerijos šie darbuoto-
jai neturi teisės atstovauti Seimui ir Vyriausybei ir šių institucijų vardu priimti sprendimus. 

Prašome: a)pripažinti kreipimąsi peticija, ją priimti nagrinėti; b) pakeisti PVM įsta-
tymo 92 straipsnį taip, kad neįsiregistravusiems PVM mokėtojais asmenims pridėtinės ver-
tės mokestis būtų skaičiuojamas nuo jų sukurtos pridėtinės vertės (pardavimo ir pirkimo 
kainų skirtumo), o ne nuo pardavimo kainos (apyvartos).

Pristatydamas klausimą Peticijų komisijai PVM įstatymo 92 straipsnio neteisėtumą 
ir neteisingumą, pabrėžta:

1. Pirkdami prekes ir paslaugas gauname čekį ar sąskaitą, kurioje nurodyta prekės 
kaina ir pridėtinės vertės mokestis. Taigi pirkėjas yra pridėtinės vertės mokėtojas, o par-
davėjas PVM rinkikas. Pardavėjo funkcija paimti iš pirkėjo ir sumokėti į biudžetą PVM 
skirtumą tarp paimto iš pirkėjo ir sumokėto pardavėjui perkant prekes ir paslaugas. Ši taisy-
klė taikoma įsiregistravusiems PVM rinkikais asmenims.

Faktiškai pardavėjas perveda biudžetui PVM sumą, kuri tenka pardavimo ir pirkimo 
kainų skirtumui, tai yra pardavėjo antkainiui – pridėtai vertei.

2. PVM įstatymu nustatyta, kad:
a) PVM rinkikais privalomai tampama, kai parduotų prekių ir paslaugų suma per 

pastaruosius 12 mėnesių pasiekia 100 tūkstančių litų.
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b) imti iš pirkėjo PVM gali tik įsiregistravę PVM rinkikais asmenys; 
c) tik įsiregistravę PVM mokėtojais turi teisę mokėti į biudžetą PVM skirtumą.

3. Gyvenime kartais pasitaiko, ypač fiziniams asmenims ir smulkiems prekybinin-
kams, kai jie nepastebi, kai jų pajamos pasiekia 100 tūkst. litų ribą, neįsiregistruoja PVM 
rinkikais ir neima iš pirkėjų PVM. Taigi jie nepaima iš pirkėjų PVM, kuris tenka jų 
antkainiui (kainų skirtumui) ir neperveda į biudžetą, nes nuo kitos kainos dalies – 
pirkimo kainos yra sumokėję PVM pirkdami parduotas prekes. 

Tačiau tokiems pardavėjams PVM įstatymo 92 straipsniu nustatyta, kad turi su-
mokėti PVM nuo visos pardavimo kainos, tai yra dar kartą ir nuo tos dalies (pirkimo 
kainos), nuo kurios yra sumokėjęs pirkdamas prekes ir paslaugas. Tokiu būdu apskai-
čiuota mokėtina į biudžetą PVM suma yra keletą kartų didesnė už kainų skirtumą, antkai-
nį – pridėtą vertę, tai yra pardavėjo grynąsias pajamas. 

4. Taigi PVM įstatymu nustatytos skirtingos PVM apskaičiavimo taisyklės įsi-
registravusiems PVM mokėtojais asmenims ir jais neįsiregistravusiems. Konstitucinis 
teismas konstatavo, jog PVM atsirasdavo visiems asmenims, kurių pajamos už realizuotas 
prekes ir suteiktas paslaugas per metus viršijo nustatytą ribą, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo 
buvo įsiregistravęs valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojas, ar ne ir negali 
būti skirtingų PVM apskaičiavimo taisyklių: viena įsiregistravusiems mokėtojais asmenims, 
kita – jais neįsiregistravusiems asmenims. 

5. PVM 92 straipsnis prieštarauja:
a) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 3 d (Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą, 

kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei), 
b) MAĮ 6 str. (mokėtojų lygybės, mokesčių teisingumo), 8 str. 3 d. (protingumo ir 

teisingumo) nuostatoms;
c) PVM įstatymo 15 str. 1 d. (PVM mokėtojas yra pirkėjas, o ne pardavėjas), 
d) 71 str. 1 d. (prievolė skaičiuoti ir mokėti PVM į biudžetą tenka tik įsiregistravu-

siems PVM mokėtojais asmenims), 
e) 79 str. 1 d. (PVM imti iš pirkėjų ir atskaityti sumokėtą PVM pardavėjams turi 

teisę tik įsiregistravę PVM mokėtojais asmenys), 
f ) 89 str. 1 d. (mokėtina į biudžetą PVM suma apskaičiuojama iš sumokėtos pirkėjų 

PVM sumos atėmus pardavėjams sumokėtą PVM sumą, t. y. nuo asmens sukurtos pridėti-
nės vertės),

g) sveikai logikai, kai apskaičiuojamas 2,4 kartus didesnis PVM už šio mokesčio 
skaičiavimo bazę – grynąsias pajamas (pridedamąją vertę).

Finansų ministerija, nei Seimas ir jo Peticijų komisija iš esmės neišnagrinėjo klausi-
mo ir nepakeitė PVM įstatymo 92 straipsnio. 



173

PATARIMAI vALDŽIAI

MOKESČIų KLAuSIMAIS

Ministrui Pirmininkui Gediminui Vagnoriui

Gerokai prieš Naujuosius metus, vieną vakarą netikėtai suskambo telefono skam-
butis namuose ir prisistatė, kad skambina K. čilinskas premjero G. Vagnoriaus pavedimu. 
Pasisakė, jog „Respublikoje“ perskaitė mano samprotavimus mokesčių klausimais, mano 
mintys juos labai sudomino ir paprašė parašyti pasiūlymus, kaip gerinti mokesčių surinki-
mą. Prižadėjau, nors jaučiau dar šiokią tokią antipatiją konservatoriams. 

Iš karto nesiėmiau rašyti. Po Naujųjų metų dar kartą paskambino kancleris ir pa-
prašė paskubėti. Porą vakarų sugaišau rašydamas savo mintis, kurios išdėstytos ir perduotos 
1998 m. kovo 23 dieną.

„Nuoširdžiai linkiu sėkmės tvarkant valstybės finansus, priverčiant „šešėlinę“ eko-
nomiką mokėti mokesčius. Teikiu Jūsų dėmesiui kai kuriuos pasiūlymus, kurie dėl Jums 
suprantamų priežąsčių man dirbant Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininku liko neįgy-
vendinti arba M. L. Stankevičiaus Vyriausybės panaikinti.

1. Įvesti naftos importo, jos perdirbimo ir pagamintų produktų realizavimo griežtą 
kontrolę. Manau, kad į Mažeikių gamyklą patenka dalis kontrabandinės naftos, iš kurios 
pagaminti produktai parduodami Lietuvoje, įforminus fiktyvius eksporto dokumentus bei 
eksportuojami neaiškiems kitų valstybių pirkėjams. Šią išvadą patvirtina buvęs ypatingas 
spaudimas įvairių grupuočių man, kaip idėjos autoriui, panaikinti LRV 1995-04-25 nuta-
rimo Nr. 585 1.3 punktą.

Jis įteisino nuostatą, kad eksportuojant naftos produktus būtina pateikti banko garan-
tiją arba užstatą, o garantija panaikinama, užstatas grąžinamas, kai eksportuotojai pateikia 
dokumentus, patvirtinančius, kad nurodytieji produktai išvežti (Lietuvos muitinės žyma bei 
geležinkelio važtaraštis su užsienio valstybių žymomis, arba AB „Lietuvos geležinkeliai“ do-
kumentas, kad cisternos su naftos produktais perduotos ir priimtos kitų valstybių tarnybų).

Iki 1995 metų balandžio mėnesio Mažeikių gamykla ir UAB „Lukoil Baltija“ ne-
pateikė Mažeikių muitinei didelio kiekio naftos produktų eksportą patvirtinančių doku-
mentų, kuri vadovaudamasi išvada – vadinasi, produktai realizuoti Lietuvoje, apskaičiavo 
432 mln. LT akcizo ir PVM bei 122 mln. Lt delspinigių. M. L. Stankevičiaus Vyriausybė, 
net nepasidomėjusi, kodėl eksportuotojai negali pateikti tokio elementaraus įrodymo kaip 
cisternų su degalais nuvežimą iki Molodečno, 1996-06-07 nutarimu Nr. 673 panaikino šią 
nuostatą dargi su atgaline galia.

2. Sugriežtinti spirito ir spirituotų produktų eksporto, importo ir panaudojimo kon-
trolę.

Pirma. Ne paslaptis, kad prieš porą metų degtinės ir spirito gamyklos „tariamiems 
užsienio pirkėjams“ spiritą parduodavo grynais savo kieme ir nesirūpindavo, kad jis būtų 
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tikrai išvežtas. Buvusi tvarka pakeista. Dabar reikia įrodyti, kad spiritas tikrai išvežtas. Ta-
čiau ir šiuo atveju galima apgaulė – išvežti užpildytas cisternas vandeniu, o ne spiritu. Todėl 
Vyriausybės sprendimu nustatyta, kad prie pat sienos eksportuotojų, muitinės ir standartų 
tarnybos atstovų komisija turi patikrinti cisternose esamo spirito stiprumą. Žinoma, kad šis 
Vyriausybės nurodymas nevykdomas, kartais atliekamas patikrinimas Vaidotų geležinkelio 
stotyje, už 50 km nuo sienos.

Antra. Degtinės, vyno, šampano gamyklos nemažai importuoja spirituotų žaliavų: 
vyno medžiagų, konjakinio spirito, antpilų ir kt. Šios žaliavos neapmokestinamos importo 
mokesčiais, o jų panaudojimo kontrolės nėra. Todėl įmonės tariamų nuostolių, visokių ne-
tekčių pretekstu gali sudaryti jų rezervus „šešėlinei“ produkcijai gaminti. Yra metodų, kaip 
kontroliuoti įmones, kad jos nepiktnaudžiautų ir reikėtų juos įdiegti.

Trečia. Nemažai spirito realizuojama be akcizo mokesčio vietiniams vartotojams: 
degtinės ir vyno gamykloms, farmacijos pramonei, gydymo įstaigoms ir kt. Manau niekas 
nepajėgtų kontroliuoti šio spirito panaudojimą tiksline paskirtimi. Galimas jo nukreipimas 
pilstuko gamybai. Būtų racionalu visiems vartotojams spiritą parduoti su mokesčiais, bet 
kartu reikėtų išspręsti kai kurių išlaidų padidėjimo kompensavimą iš biudžeto finansuoja-
miems vartotojams.

Ketvirta. Nemažai konfiskuojama spirito, degtinės gaminių, cigarečių ir kitokių pre-
kių. Jas realizuoja mokesčių inspekcijos nekaip atlikdamos šį darbą: parduoda ne aukci-
onuose, kartais labai mažomis kainomis, per ilgą laikotarpį. Siūlyčiau įsteigti valstybinę 
didmeninės prekybos konfiskuotomis prekėmis įmonę su keliais filialais, sukomplektuojant 
gerus prekybos specialistus, organizuojant darbą naujais metodais.

3. Atstatyti M. L. Stankevičiaus Vyriausybės panaikintą nuostatą apie tai, kad tran-
zitu vežant per Lietuvą naftos produktus, alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius būtinas 
mokesčio dydžio užstatas ar banko garantija ir, kad užstatas grąžinamas, garantija panaiki-
nama kai pateikiami dokumentai, kad krovinys tikrai išvežtas (užsienio valstybių muitinių 
žymos ant važtaraščių). Šios sąlygos užkirs kelią esančiai praktikai, kai krovinys išvežamas į 
neutralią zoną, o po to vėl sugrįžta atgal, arba kai ant tranzito deklaracijos dedami tik Lie-
tuvos muitinių žymos ir tuo užbaigiama tranzito procedūra.

4. Vadovaujantis Seimo priimtais įstatymais dėl skolų biudžetui kapitalizavimo ir 
delspinigių nurašymo 1996 metais buvo panaikinta 552 mln. Lt skolų, arba 49 procentai 
buvusių metų pradžiai. Tačiau skolos metų pabaigoje nesumažėjo, o išaugo 34 mln. Lt ir 
sudarė 1162 mln. litų. Tenka pastebėti, kad daugiau kaip pusę šios sumos yra nesumokėti 
mokesčiai, baudos ir delspinigiai, apskaičiuoti pagal mokesčių inspektorių patikrinimo ak-
tus. Šie reiškiniai rodo, kad yra pašlijusi mokėjimo drausmė, sustiprėjęs įsitikinimas, kad 
baudos, delspinigiai ir ateityje bus nurašomi. Būtina padaryti skolų inventorizaciją, priimti 
norminius aktus dėl beviltiškų skolų nurašymo, pagerinti VMI, anstolių ir kitų institucijų 
darbą išieškant mokesčius.

5. Išvengti biudžetinių įstaigų mokesčių skolų. 1997 01 01 fizinių asmenų pajamų 
mokesčio skola sudarė 106 mln. litų, o šio mokesčio delspinigiai – 116 mln. litų. Tenka 
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pastebėti, kad skola apskaičiuota pagal VMI patikrinimo aktus. Šis mokestis nedeklaruoja-
mas ir nežinoma tikroji jo įsiskolinimo suma. Manau, būtų tikslinga įdiegti kitų valstybių 
patirtį. Biudžetinėms įstaigoms sumažinamas finansavimas apytiksle išskaitomo iš darbo 
užmokesčio pajamų mokesčio suma, o ketvirčiui pasibaigus sureguliuojami santykiai. Lo-
gika tokia: kam pervesti tą dalį lėšų biudžetinei įstaigai, jeigu ji po to privalo ją grąžinti. 
Suprantama, gal šiek tiek reikės patikslinti Biudžetinės sandaros įstatymą.

6. Nuo šių metų 1 d. įdiegti kai kurie specialūs apskaitos blankai. Ypač daug naudos 
duos PVM sąskaitos faktūros naudojimas. Dėl to šį mėnesį turi gerokai padidėti biudžeto 
įplaukos. Siūlyčiau nesustoti pusiaukelėje. Nors A. Križinauskas ir jo konsultantai išbraukė 
iš šių blankų sąrašo krovinio gabenimo važtaraštį, bet jį reikia padaryti specialios paskirties. 
Kartu reiktų priimti įstatymą, kuris įteisintų nuostatą, kad gabenami kroviniai be tokio 
važtaraščio konfiskuojami. Taip padaryta Latvijoje. Taip būtų sudaryta antra užtvara (be 
muitinių) kontrabandinėms prekėms transportuoti, priverstų jų pirkėjus reikalauti gerų do-
kumentų, o pardavėjus įsigyti specialius blankus ir deklaruoti pajamas ir mokesčius

Praktikinė darbo patirtis mokesčių administravimo srityje, įgytos žinios stažuočių 
užsienio valstybėse metu parodė, kad greitų ir geriausių rezultatų didinant biudžeto pajamas 
galima pasiekti, kai sudaromos „šešėlinei“ ekonomikai tokios sąlygos, kurios priverčia jos 
atstovus deklaruoti pajamas ir mokesčius. 

Patarimai Prezidento Valdo Adamkaus patarėjams

2001 m. kovo 20 dieną dalyvavau pasitarime, kurį sukvietė Prezidento patarėjai Rai-
mundas Mieželis ir Audrius Rudys. Be manęs dar dalyvavo G. Nausėda, M. Starkevičiūtė ir 
du atstovai iš audito kompanijų. Norėta sužinoti nuomonių dėl mokesčių sistemos, R. Pakso 
vyriausybės programos mokesčių klausimais ir numatomų reformų. Išsakiau šias savo mintis, 
kurias patarėjai įdėmiai išklausė ir užsirašė. Kiti oponentai išsakė abstrakčias pastabas.

Lietuvos mokesč ių s istema

Analogiška kitų Europos ir pasaulio valstybių mokesčių sistemoms.
Ji jungia tas pačias 8 mokesčių ir socialinės apsaugos įmokų grupes, kuriuos klasifikuoja 

JT, TVF, Europos Sąjungos komisijos ir Tarptautinės socialinės apsaugos institutas. Tai yra: 
kapitalo padidėjimo mokesčius (pelno, kapitalo prieaugio, dividendų, palūkanų, nuomos mo-
kestį ir t. t); Socialinio draudimo įmokas; Algalapio mokesčius; Turto mokesčius ; Mokesčius 
prekėms ir paslaugoms (PVM); Muitus; Žyminius mokesčius ir kitus mokesčius.

Dauguma mokesčių įstatymų nuostatų nesikeitė daug metų. Verslininkai, įmonių fi-
nansinių tarnybų darbuotojai yra gerai susipažinę su šių įstatymų nuostatomis, pakankamai 
gerai jas taiko. Išskirti reikėtų mažas ir naujai susikūrusias įmones, ypač personalines. Jos 
negali samdyti gerai išmanančių įstatymus apskaitos darbuotojų. Tuo tarpu šioms įmonėms 
taikomi beveik tie patys apskaitos, mokesčių apskaičiavimo ir kiti standartai kaip ir dide-
lėms bendrovėms.
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Mokesčių tarifai yra gerokai žemesni negu kitose Europos valsatybėse. Mokesčių bazė 
taip pat nėra labai išplėsta. Todėl užsienio investitoriams labiau svarbu ne mokesčių dydis, 
o kiti veiksniai. Tai yra, kad mokesčiai būtų kuo pastovesni, pelno skaičiavimo taisyklės 
nesiskirtų nuo tradicinės rinkos ekonomikos šalyse naudojamų standartų, įstatymai būtų 
aiškiai ir suprantamai parašyti, o terminai atitiktų tarptautinius standartus. Svarbiausia, kad 
pelno ir mokesčių apskaičiavimo sistema nesiskirtų nuo tarptautinės.

Pagr indin ia i  mokesč ia i

Fizinių asmenų pajamų mokestis. 2000 m. sumokėta 3525 mln. Lt. Tai sudaro 37,7 
proc. nacionalinio biudžeto mokestinių pajamų. Tarifas – 33 proc. Neapmokestinama da-
lis – 214 Lt.

Pridėtinės vertės mokestis. Jo įplaukos 2000 m. sudarė 3419 mln. Lt ir 36,6 proc. 
visų nacionalinio biudžeto mokestinių pajamų. Yra nustatyti 0, 5, 9 ir 18 proc. tarifai.

Akcizai. 2000 m. – 1460 mln. Lt, 15,6 proc. nacionalinio biudžeto mokestinių paja-
mų. Pagrindinės apmokestinamos prekės: alkoholis, degalai ir tabako gaminiai.

Pelno mokestis. Jo įplaukos 2000 m. sudarė 312 mln. Lt, arba 3,3 nacionalinio biu-
džeto mokestinių pajamų. Tarifas  – 24 proc. Faktiškas tarifas  – 5 procentai. Nuo 1997 
m. pelno mokesčio įplaukos sumažėjo beveik du kartus. Pelno mokesčio santykis su BVP: 
Lietuvoje – 0,7 proc. Europos ekonominėje bendrijoje – 2,8 proc. Pelno mokesčio tarifai: 
Airijoje – 40; Italijoje – 46; Švedijoje – 40, Austrijoje, Danijoje, D. Britanijoje, Ispanijoje – 
34-35 proc.

Kitų mokesčių įplaukos 2000 metais sudarė 6,8 proc. nacionalinio biudžeto mokes-
tinių pajamų. Turto mokesčių sumokėta 261 mln. Lt, gauta muitų – 143 mln. Lt, žyminio 
mokesčio – 166 mln. Lt, mokesčių už valstybinius gamtos išteklius – 58 mln. Lt.

TVF rekomendacijos: PVM – 10–20 proc, fiz. asmenų pajamų mokestis – sumažinti 
tarifų diferenciaciją, o maksimalus tarifas – neviršytų 40 proc.; korporacijų mokestis – nuo 
30 iki 40 procentų, panaikinti lengvatas; progresyviniai mokesčiai personalinėms įmonėms. 
Plėsti mokesčių bazę ir mažinti tarifus. 

Darbo ir  kapita lo pa jamų apmokest in imas

Mokesčių santykis su BVP: 1996 – 29,6; 1998 – 31,5; 2000 – 29,1 proc. Estija – 
39,6; Latvija – 40 proc.

Nac. biudžeto pajamos: 1996 – 6,7 ; 1998 – 9,2; 2000 – 8,7; 2001 pl. –9,4 mlrd. Lt.
„Sodros“ biudžeto mokestinės pajamos: 1996 – 2578; 1998 – 4042; 2000 – 4284; 

2001pl. – 4441 mln. Lt.

Lietuvos mokesč ių s istemos trūkumai

Pagrindiniai reikalavimai mokesčiams yra: teisingumas, lygybė, neutralumas, aiškumas, 
viešumas. Šie principai yra net G. Vagnoriaus vyriausybės patvirtinti. Deja, jų nebuvo laikytąsi 
pastaraisiais metais. Dėl to gerokai padidėjo atotrūkis tarp kapitalo pajamų ir darbo pajamų 
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apmokestinimo. Piliečiai, gaunantys tik darbo pajamas, valstybės reikmėms atiduoda 54 pro-
centus šių pajamų, kai piliečiai, gaunantys kapitalo pajamas, – tik 38 procentus šių pajamų. 

Skirtingi mokesčių tarifai. Pavyzdžiui, kapitalo pajamoms (pelnui) – 24 proc., o dar-
bo pajamoms – 33 proc. Taip pat neadekvati šių pajamų neapmokestinama dalis. Kapi-
talo pajamų neapmokestinama dalis padidėjo nuo 28 (1997 m.) iki 30 proc. (2000 m.), 
tuo tarpu darbo pajamų neapmokestinama dalis sumažėjo nuo 29 (1996 m.) iki 20 proc. 
(2000 m.).

Kapitalo pajamoms suteikta papildomų lengvatų. Beveik visos užsienio kapitalo ir 
mišraus kapitalo įmonės naudojasi pelno mokesčio lengvata. Tris metus jos atleidžiamos 
nuo pelno mokesčio mokėjimo ir dar tris metus – nuo 50 proc. šio mokesčio mokėjimo, 
jeigu investicija sudaro 2 ir daugiau milijonus litų. Pakanka tik perpirkti iš Lietuvos fizinių 
ir juridinių asmenų akcijas už tokią sumą, net nei lito neinvestavus į bendrovę ar banką, ir 
galima naudotis šia lengvata. Dėl šios ir kitų priežasčių komerciniai bankai beveik nemoka 
pelno mokesčio.

Nuo 1997 m. balandžio 1 d. panaikintas pelno mokestis pelnui, kuris panaudotas 
įmonių ilgalaikiam turtui įsigyti (vadinamajai investicijai). Be to, šia lengvata galima net du 
kartus pasinaudoti. Tuo tarpu fizinių asmenų pajamoms, panaudotoms ilgalaikiam turtui 
(butui, baldams) įsigyti, netaikoma ši lengvata. Šia lengvata iš esmės tegali pasinaudoti tik 
didžiosios įmonės. Dauguma personalinių ir kito statuso mažosios įmonės negali pasinau-
doti šia lengvata, nes beveik visas pajamas išleidžia vartojimui. 

Nors mažosioms įmonėms nustatytas 15 proc. pelno mokesčio tarifas, tai yra net 9 
punktais mažesnis, tačiau jos šio mokesčio sumoka net du kartus daugiau negu didžiosios 
įmonės (1999 m. – 5 proc. AB ir UAB, personalinės įmonės – 12 proc. 1998 m.). Panai-
kintas mažųjų įmonių įstatymas, kuris leido taikyti 50 ar 70 proc. sumažintą tarifą. Pelno 
mokestis sumažėjo nuo 622 mln. Lt (1997 m.) iki 312 mln. Lt (2000 m.), arba 2 kartus. 
Lietuvoje pelno mokesčio santykis su BVP praėjusiais metais sudarė 0,7 procento, o palygi-
nus su 1998 metais (1,35 proc.) – sumažėjo beveik per puse. Esant tų metų santykiui, būtų 
gauta pelno mokesčio 294 mln. Lt daugiau. Europos ekonominės bendrijos valstybėse jis 
sudaro 2,8 procentus, arba yra 4 kartus didesnis.

Dėl šių ir kitų priežasčių gerokai sumažėjo nacionalinio biudžeto pajamos. 2000 
metais šio biudžeto pajamos sudarė 19,3 procentus BVP, kai 1998 metais jos sudarė 21,8 
procento. Esant 1998 m. BVP perskirstymo lygiui, praėjusiais metais būtų gauta 1 124 mln. 
Lt, arba 13 proc. daugiau įplaukų. Tenka pastebėti, kad palyginus su kitomis valstybėmis, 
Lietuvoje gerokai mažiau perskirstoma BVP. 

Bendrovės priverstos apskaičiuoti pelną net pagal 3 standartus: tarptautinius (bankai, 
draudimo kompanijos), Lietuvos apskaitos standartus ir pagal pelno mokesčio įstatymą ap-
mokestinamajam pelnui nustatyti. 

R. Pakso vyr iausybės programa mokesč ių k laus imu

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane numatyta (pagrindinės prie-
monės):

mažinti mokesčių naštą fiziniams ir juridiniams asmenims, nemažinant įplaukų į 
valstybės biudžetą;
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Nuo 2002-01-01 atsisakyti juridinių asmenų pelno mokesčio, apmokestinant divi-
dendus; 

Nuo 2003-01-01 fizinių asmenų pajamų mokesčio tarifą palaipsniui suvienodinti ir 
sumažinti iki 24 procentų;

Nuo 2004-01-01 padidinti neapmokestinamąjį minimumą;
5. Nuo 2003-01-01 įvesti visuotinį gyventojų pajamų deklaravimą;
2001 m. I–II ketv. padidinti nedeklaruojamą pajamų minimumą iki 120 000 Lt, 

įsigyjant brangų turtą, o įvedus visuotinį pajamų deklaravimą, – atsisakyti šio deklaravimo;
sujungti valstybinio socialinio draudimo biudžeto ir nacionalinio biudžeto mokes-

čius administruojančias institucijas;
nuo 2002-01-01 atsisakyti atskaitymų nuo realizavimo pajamų į Kelių fondą;
2001 m. II ketv. numatyti tris akcizų objektus.

R. Pakso vyr iausybės programos mokesč ių k laus imu pastabos

Priemonių plane numatytos tik dvi priemonės, kurios didina biudžeto įplaukas. Nu-
matyta apmokestinti dividendus ir suvienodinti fizinių asmenų pajamų mokesčio tarifus. 
Dividendai apmokestinami nuo 1999 metų. Padidinus 13 punktų (nuo 13 iki 24 proc.) 
autorinio atlyginimo, 14 punktų – už parduotą turtą, 4 punktais – už turto nuomą, tarifus, 
galima tikėtis tik keleto milijonų papildomų pajamų. O panaikinus pelno mokestį biudže-
tas neteks 312 mln. Lt, sumažinus fizinių asmenų pajamų mokestį – 1 235 mln. Lt, padidi-
nus neapmokestinamą minimumą 36 Lt (teko girdėti 2001 m. iki 250 Lt) – 135 mln. Lt, o 
iš viso – apie 1,7 mlrd. litų įplaukų. Mažai vilties, kad šią netektį bus galima kompensuoti 
padidėjusiomis PVM, akcizų ir kitų mokesčių įplaukomis. O dar reikia ir padidinti biudže-
to pajamas, o ne tik išlaikyti praėjusių metų lygį. 

Pelno mokestis beveik jau panaikintas. 1999 metais pelningai dirbusios įmonės gavo 
5,8 milijardus Lt, o sumokėjo pelno mokesčio 361 mln. Lt, arba 5 proc. Kadangi iš esmės 
jį moka mažosios įmonės, tai panaikinus šį mokestį, palengvėtų jų dalia.

Visuotinį pajamų deklaravimą gali sau leisti tik labai turtingos šalys. Stažuodamasis 
JAV mokesčių klausimais, lankiausi Memfio deklaracijų apdorojimo centre. Jo vadovas pa-
sakė, kad deklaracijos leidžia atstatyti teisingumą mokesčiuose, o ne gauti papildomų paja-
mų. JAV tik 10 proc. deklarantų primoka į biudžetą mokesčių, kitiems grąžinamas mokestis 
arba nei taip, nei ne. Apskritai, daugiau grąžinama, negu papildomai surenkama mokesčių. 
Deklaracijos leidžia valstybės pajamų tarnybai išaiškinti mokesčių slėpėjus. Jau penkeri me-
tai, kai pajamas ir turtą deklaruoja politikai, pareigūnai, įmonių vadovai, vyr. finansininkai 
ir jų šeimos nariai. Surinkta milijonai deklaracijų. O kokia iš jų nauda? Neteko girdėti, kad 
jos būtų padėjusios išaiškinti nuslėptus mokesčius. Jau kalbama, kad jas norima sunaikinti. 
Reikėtų gerai pasverti šios priemonės įgyvendinimo būtinumą, realias galimybes ir naudą.

Šiuo metu nustatyta 46 tūkst. litų brangaus turto įsigijimo riba, kurią viršijus reikia 
deklaruoti pajamas šiam turtui nusipirkti. Numatyta nustatyti 3 kartus didesnę ribą – 120 
tūkst. Lt. Tai nepamatuotas sprendimas, kuris, matyt, inicijuotas suinteresuotų asmenų. 
Vadinasi, bus lengviau įteisinti nuslėptas pajamas ir nesumokėtus mokesčius.

Dėl mokesčių ir įmokos „Sodrai“ administravimo sujungimo. Šis klausimas gvilde-
namas jau daug metų. Kitose valstybėse yra įvairiai – bendrai ir atskirai administruojama. 
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Nepatarčiau šiuo metu to daryti. Kiek bus sutaupyta administravimo lėšų gal ir galima 
apskaičiuoti, tuo tarpu kiek bus prarasta – niekas negalėtų pasakyti. O kad tai gali atsitikti, 
labai realu. Pirma, VMI pati nesusidoroja su savo užduotimi – mokesčių įstatymų vykdymo 
kontrole. Kasmet mažėja jos papildomai išieškoti mokesčiai (64 mln. Lt – 2000 m., 184 
mln. Lt – 1995 m.). Antra, nesuderintos kompiuterinės programos. Trečia, nėra patirties 
administruojant „Sodros“ įmokas. Jos žymiai sudėtingesnės, nes reikia jų apskaitą vesti pa-
gal kiekvieną Lietuvos pilietį. Ketvirta, VMI gali ir privalo, tikrindama kitus mokesčius, 
patikrinti įmokos „Sodrai“ apskaičiavimą ir sumokėjimą.

Reikia pritarti atskaitymų nuo realizavimo pajamų Kelių fondui, kadangi mokesčio 
bazė sietina tik su transportu, o ne pajamomis. Tačiau neaišku, kaip bus kompensuota ši 
netektis (apie 700 mln. Lt). Gal didinant akcizą degalams? Tokiu būdu dar labiau padidėtų 
mokesčių našta gyventojams.

Nustatant akcizus siūlyčiau atsižvelgti ne tik į Europos Sąjungos direktyvas. TVF 
siūlo ir tai buvo Lietuvoje įgyvendinta, be absoliučių akcizų, kurie gali būti kaip minimalūs, 
nustatyti ir santykinius (advaliorium) – proc. nuo mokestinės vertės.

Dėl R.  Pakso vyr iausybės paskelbtos mokesč ių reformos

Vyriausybė yra paskelbusi, kad rengia mokesčių koncepciją, kurios pagrindu bus re-
formuota mokesčių sistema. Sunku spręsti apie ją. Kai kurias koncepcijos mintis spaudoje 
yra išsakę Finansų ministerijos pareigūnai.

Numatoma gyventojų pajamas apmokestinti 2 tarifais. Pirmasis – kai pajamos su-
mažinamos išlaidomis, taikomas didesnis tarifas. Antrasis, kai pajamos nesumažinamos – 
didesnis. Tačiau neskelbiami tarifai.

Įvedus visuotinį pajamų deklaravimą, to daryti nereikės tiems, kurie gauna tik darbo 
pajamas ir tiems, kurių pajamos neviršijo neapmokestinamojo minimimo (nežinia kokio 
dydžio – 120 tūkst. Lt?).

Sujungti nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių įstatymus į vieną. Neapsispręsta su 
fizinių asmenų nekilnojamojo turto apmokestinimu.

Mokesčių administravimo srityje numatoma: mokesčių sumokėjimo atidėjimo pro-
blemą, pašalinti mokėtojo ir administratoriaus teisių neatitikimus, sukurti derybų institutą, 
peržiūrėti delspinigių skaičiavimo mechanizmą ir baudų už piktybinius mokesčių įstatymų 
pažeidimus skyrimą.

Priimti naują PVM įstatymą, atsžvelgti į ES direktyvas. Numatoma naujai apibrėžti 
PVM objektą, apmokestinimo momentą, peržiūrėti neapmokestinamų prekių ir paslaugų 
sąrašą.

Priimti pajamų mokesčio ir gyventojų turto deklaravimo įstatymą, kuris sujungtų 
tris dabar galiojančius įstatymus į vieną. Prieš dvejus metus yra parengtas šio įstatymo pro-
jektas. Iš jo galima daryti kai kurias išvadas. Esminis dalykas yra tai, kad mokesčių našta 
gerokai padidės tiems gyventojams, kurie gauna darbo pajamas ir sumažės tiems, kurie gau-
na kapitalo pajamas. Mažųjų verslininkų pajamų apmokestinimas taip pat gali padvigubėti. 
Iš esmės keičiasi mokesčių apskaičiavimas, jo sumokėjimas. Taigi teks iš naujo įsisavinti šio 
įstatymo nuostatas, o kol tai įvyks – bus padaryta daug klaidų ir nekaltai nubausta. O svar-
biausia, nepašalinti esamų įstatymų trukūmai (neteisingumas, nelygybė). 
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Nesprendžiamos problemos

Nekeičiama įmokos „Sodrai“ apskaičiavimo bazė (nuo darbo ir kapitalo pajamų).
Nepanaikinamas vertės mokestis, kuris įteisintas PVM įstatyme.
Per ankstyvas PVM panaikinimas paslaugoms, apmokamoms užsienio subjektų.
Nedidinamas PVM tarifas prabangos prekėms.
Bereikalingas fiz. asmenų pajamų mokesčio panaikinimas vertybinių popierių per-

pardavimo pajamoms.
Neužkertamas kelias nepagrįstai praturtėti parduodant akcijas, gautas neapmokestin-

to pelno sąskaita padidinus įstatinį kapitalą. 
Nustatyti santykinį neapmokestinamą minimumą – 20–25 proc. darbo užmokesčio.
Panaikinti dvigubą pelno apskaičiavimą VMI ir akcininkams.
Pakeisti investicijų skatinimo tvarką. Skatinti plyno lauko investicijas bei už konkre-

čiai sukurtas darbo vietas ir įdarbintus žmones.
Pelno mokesčio lengvata vertinti, kaip valstybės investicija ir tai įforminti. 
Dividendus apmokestinti fizinių asmenų pajamų mokesčio ir pelno mokesčio skir-

tumu.
Nustatyti, kad delspinigiai skaičiuojami nuo mokėtojo bendros mokesčių skolos biu-

džetui ir fondams, o ne nuo skolos pagal kiekvieną mokestį.

Išsakytos mintys Prezidentūroje išklotos 
Prezidento metiniame pranešime

2001 m. balandžio 19 diena viena iš laimingų mano gyvenime. Pasiekiau tikslą, ku-
rio siekiau daugiau kaip dvejus metus. Prezidentas Valdas Adamkus metiniame pranešime 
Seime išsakė mano mintis dėl pajamų apmokestinimo teisingumo, pelno mokesčio. Ne pro 
šalį praėjo Prezidento patarėjams mano išsakytos mintys pasitarime Prezidentūroje š. m. 
kovo 20 dieną. Štai Prezidento kalbos dalis.

„Gerbiamieji, neatsitiktinai tiek dėmesio skiriu verslo sąlygoms ir mokesčių adminis-
travimui. Noriu išsamiau aptarti būtent tas sritis, kurių permainos mūsų gerovei gali turėti 
didžiausios įtakos. Viena iš tokių sričių – mokesčių politika. Prie jos sustosiu kiek ilgėliau. 
Pagrindines mokesčių reformos gaires mėgina nužymėti Vyriausybės parengta „Mokesčių 
sistemos koncepcija“. Tačiau tai – tik darbo pradžia. Būsimą mokesčių sistemą itin nuodu-
gniai turėtų aptarti visuomenė ir Seimas. Įsijungdamas į jau pradėtas šios srities diskusijas, 
norėčiau pasakyti keletą pastabų. 

Manau, kad mokesčių reformą reikia kuo nuosekliau sieti su piliečio ir valstybės san-
tykių kaita. Nauja mokesčių sistema turi būti aiškiai orientuota nebe į valstybės išlaikytinį, 
bet į savininką: ji privalo remtis nuostata, kad ne valstybė žmogui duoda ir iš jo atima, bet 
žmogus užsidirba ir dalį savo pajamų sumoka valstybei, reikalaudamas, jog ši jo lėšas nau-
dotų efektyviai ir sąžiningai. Mokesčių sistema turi sudaryti sąlygas žmogui pačiam rūpintis 
savo gyvenimu: savo ir vaikų lavinimusi, sveikata, būstu, socialiniu saugumu senatvėje. 

Ne mažiau svarbu, kad mokesčių politika taptų integralia bendrosios politikos dali-
mi, kad ji atitiktų pagrindinius socialinės, darbo, ūkio bei demografinės politikos siekius, 
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kad, teisingai padalydama mokesčių naštą, prisidėtų prie darnios socialinės krašto raidos. 
Deja, šiandien esame gerokai pažeidę pusiausvyrą tarp darbo ir kapitalo apmokestinimo. Iki 
šiol deklaruotas tariamo mokesčių „neutralumo“ principas iš tiesų yra palankus stambiam 
kapitalui, bet ne smulkiam verslui ar samdomiems darbuotojams. 

Dabartinė Vyriausybė ir Seimas turėtų visuomenei atsakyti į du pagrįstus klausimus: 
kodėl iš algos gyvenantys piliečiai turi mokesčiams skirti proporcingai daugiau savo uždar-
bio nei tie, kurie gauna kapitalo pajamas? Ar numatoma ir kaip numatoma tokią padėtį 
keisti? 

O keisti ją turime, jei norime ateityje išvengti didelių socialinių įtampų, jei norime 
visuomenės stabilumo, kurio patikimiausias garantas – gausus ir stiprus vidurinysis gyven-
tojų sluoksnis.

Todėl abejoju, ar reikėtų Vyriausybei pradėti mokesčių sistemos pertvarką, pirmiau-
siai mažinant kapitalo pajamų apmokestinimą. Jei jau valdžia ryžosi lengvinti mokesčių 
naštą, tai kur kas svarbiau būtų didinti fizinių asmenų neapmokestinamą pajamų dalį. 

Jei Vyriausybė keistų mokesčių tvarką, mažindama darbo apmokestinimą, tokį jos 
žingsnį pajustų kiekvienas dirbantis Lietuvos žmogus. Jo perkamoji galia didėtų. Taigi būtų 
paskatintas vartojimas – duotas postūmis atsigauti vidaus rinkai, kartu – ir ūkiui. 

Atskirai norėčiau stabtelti prie Vyriausybės ketinimo panaikinti juridinių asmenų 
pelno mokestį. Ar mėgindami jo atsisakyti suprantame tokio žingsnio pasekmes? 

Mokesčių reforma būtina. Bet negalime jos daryti, remdamiesi principu: pagyven-
sim – pamatysim. Vyriausybė turi atsakingai numatyti, kiek, mažinant mokesčius, sumažės 
biudžeto pajamos? Ar jos bus kompensuojamos, ar bus atsisakoma dalies valstybės įsipa-
reigojimų? Šiuo metu Lietuvos valstybė per visus mokesčius perskirsto mažesnę bendrojo 
vidaus produkto dalį nei kitos civilizuotos šalys. Jei šią dalį ketinama dar labiau mažinti, 
Seimas ir Vyriausybė privalo piliečiams argumentuotai paaiškinti, kokias valstybės funkcijas 
ir kodėl turime siaurinti, ar dėl to nenukentės piliečių išsilavinimas, sveikata ir saugumas?“ 

Per „Panoramą“ šlykštu buvo žiūrėti į socialdemokratus, kurie džiaugėsi Prezidento 
išsakytomis mintimis, tarsi būtų jos jų propaguojamos. Jų programoje šių minčių net su 
žiburiu nerasi.

Lietuvos Respublikos Prezidentui J. E. Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui p. Artūrui Paulauskui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui p. Rolandui Paksui

Nors Lietuva jau įžengė į dvyliktuosius savo nepriklausomybės metus, mūsų valstybė 
dar neturi stabilios ir gerai motyvuotos mokesčių sistemos. Visos vyriausybės, kurių beveik 
kasmetinė kaita jau seniai nieko nebestebina, pradėjo savo veiklą nuo mokesčių reformos ir 
visos jos žlugo visų pirma dėl tos reformos sukeltų problemų. Nuolatinis mokesčių dydžio 
ir tvarkos kaitaliojimas didina verslo riziką, kuri netrunka virsti visų piliečių – savininkų ir 
nuosavybę praradusių, darbdavių ir samdomųjų darbuotojų – nepasitikėjimu savo valstybe, 
išmoko ir įpratina juos slėpti savo pajamas, skatina lobizmą ir tiesioginę korupciją, sunkina 
ir labai brangina mokesčių administravimą.
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Todėl reikia sveikinti Lietuvos Respublikos Prezidento metinę kalbą, pasakytą Seime, 
kurioje jis parodė daug mūsų mokesčių sistemos trūkumų ir mėgino nubrėžti jos tobulini-
mo kryptį. Reikia sveikinti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kuri pagaliau ėmė kalbėti 
apie mokesčių sistemos koncepciją ir žada ją aptarti su visuomene. Jeigu bus surastas iš tiesų 
veiksmingas ir sklandžiai funkcionuojantis mokesčių mechanizmas, Lietuva gali tikėtis grei-
to ekonomikos pagyvėjimo, nes jos piliečių iniciatyva bus įstatymiškai apsaugota, sustos ar 
bent sumažės kapitalo ir protų nutekėjimas į užsienį, padidės užsienio investicijos Lietuvoje.

Šios elementarios tiesos būna įrašomos į visų partijų rinkimines programas, bet po 
rinkimų visi pažadai nebetenka galios, nes vyriausybės nesusitvarko su valstybės išlaidomis 
ir todėl skuba surinkti kuo daugiau mokesčių bet kokia kaina. Ydingai metamorfozei pa-
teisinti buvo sukurta ir visų vyriausybių dabar negarbingai kartojama pseudoteorija, kad 
valstybės labui tarnaujanti vyriausybė privalo imtis nepopuliarių veiksmų. Rezultatas gerai 
žinomas: visos vyriausybės nuvainikavo savo partijų populiarumą, o valstybės gerovė nuo 
to ne tik nepasitaisė, bet tolydžio vis blogėja. Tai turėtų paskatinti visas valstybės instituci-
jas vieną sykį susirūpinti ilgalaikėmis programomis, kurias privalėtų tęsti visos vyriausybės 
nepriklausomai nuo jų politinės orientacijos. Tokių programų neutralumą ir stabilumą gali 
garantuoti tik stabili mokesčių sistema. Pačios mokesčių sistemos stabilumą gali garantuoti 
trys, ne ekonominiai, o moraliniai principai: aiškumas, teisingumas ir neišvengiamumas. 
Visi jie Lietuvoje yra pažeisti arba išvis nepaisomi.

Negalima kalbėti apie mokesčių aiškumą, jeigu jie nuolat keičiami, jų įstatymai su-
formuluoti neaiškiai, o mokesčiai apskaičiuojami labai sudėtingai. Dar didesnę žalą valsty-
bei padaro Mokesčių inspekcija, kai jos pareigūnai, užuot paaiškinę mokesčių mokėtojams 
jų klaidas, negailestingai juos persekioja, baudžia daug kartų didesnėmis baudomis, negu 
jų padaryta valstybei žala, ne vieną jų išvis sužlugdo. Prezidentas savo kalboje pažymėjo, 
jog didelė dalis mokesčių mokėtojų, padavusių Mokesčių inspekciją į teismą, bylas laimi, 
bet bylinėtis įstengia tik didelį kapitalą turintys savininkai arba šiaip apsukrūs žmonės, o 
paprastas pilietis praranda ne tik verslą, bet ir butą, šeimos turtą ir netgi norą gyventi. Kol 
mokesčių mokėtojas ir mokesčių inspektorius skirtingai traktuos įstatymo raidę, kol mo-
kesčių inspektorius turės galimybę netikėtai ištraukti tokį įstatymą ar savo jo išaiškinimą, 
kurio mokesčio mokėtojas dar nėra matęs, kol patys įstatymai nepradės veikti tik po to, kai 
visuomenė bus iš anksto išsamiai informuota apie jų esmę, apskaičiavimo tvarką ir įsigalio-
jimo laiką, tol mokesčiai netarnaus valstybės gerovei, nes jie griaus civilizuotą demokratiją 
ir žlugdys piliečių iniciatyvą, be kurių neįmanoma sukurti naują visuomenę, gebančią funk-
cionuoti be valstybės kasdienės ir smulkmeniškos globos.

Įstatymų aiškumas turi sąlygoti jų teisingumą, kad visi piliečiai matytų jų veikimo 
pasekmes – teigiamas ir neigiamas, žinoti, jog žaidimo taisyklės visiems piliečiams yra vie-
nodos – darbdaviams ir jų samdomiesiems darbuotojams, stambaus kapitalo ir ribotų iš-
teklių savininkams, jeigu jie veikia pagal įstatymus. Pastarasis principas Lietuvoje yra ypač 
pažeistas. Mokesčių ekspertai teigia, kad bendra mokesčių našta (mokesčių santykis su ben-
druoju vidaus produktu) yra ketvirtadaliu mažesnė negu Estijoje ir Latvijoje, tačiau ji la-
bai netolygiai užkrauta gyventojams. Iš samdomojo darbo gyvenantys žmonės turi atiduoti 
valstybės reikmėms 54 procentus savo uždirbtų pajamų, o kapitalo pajamas gaunantys – tik 
38 procentus. Šis apmokestinimo neteisingumas dar labiau akivaizdus, kai matome, kad pa-
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grindinę valstybės naštą neša darbo pajamas gaunantys piliečiai, kurių sumokėti mokesčiai 
sudaro 82 procentus nacionalinio biudžeto pajamų, o kapitalo pajamas gaunančių – tesuda-
ro 12 procentų. Be kita ko samdomiesiems verslo ir valstybės įstaigų darbuotojams tiesiogi-
niai mokesčiai per visą nepriklausomybės laikotarpį nebuvo sumažinti. Jie tik didėjo, todėl 
praėjusių metų gruodžio mėnesį jie buvo 15 procentų didesni negu 1996 metų pabaigoje. 
Tuo pat metu penktadaliu padidėję netiesioginiai mokesčiai padvigubinus PVM vietiniams 
maisto produktams ir 2–3 kartus padidinus akcizus degalams, tabakui ir alkoholiui. Kam 
atrodo, kad pastarosios prekės nėra būtinos, vertėtų prisiminti, kad mes žengiame į Europą, 
o ne grįžtame į Sibiro lagerius, todėl ir žmonių poreikiai kinta civilizuotos demokratijos 
terpėje.

Tai ypač tenka pabrėžti todėl, kad kapitalo pajamas gaunantiems piliečiams mo-
kesčiai išvis nebuvo didinami, išskyrus „Sodros“ mokestį, kuris padidėjo vienu procentu, 
o lengvatų jiems suteikta nemažai. Dabar daug kalbama apie pelno mokestį, kurį nori-
ma panaikinti, bet faktiškai jis tesiekia 5 procentus, nors įstatymo nustatytas tarifas – 24 
procentai. Taip atsitinka todėl, kad jį moka tik mažosios bendrovės, kurios dėl nedidelio 
pelno negali pasinaudoti investicijų lengvata. Stambieji savininkai savo pelnu su valstybe 
beveik nesidalina, o ramiausiai jį panaudoja technologijoms tobulinti, darbo organizavimui 
gerinti, vadinasi, ir darbo vietoms mažinti. Tai pažangu, bet kodėl valstybei užkraunama 
papildoma našta – bedarbių šelpimas, jų ir jų šeimų gydymas, švietimas, apsauga, o kapitalo 
savininkams paliekamos neapmokestintos milijardinės pajamos. Pavyzdžiui, 1998 metais 
pelno gauta 4,5 milijardo, o 1999 metais – 5,8 milijardo litų. Taip įspūdingai atrodo ka-
pitalo pajamos tais metais, kai gyventojai dėl Rusijos krizės buvo kviečiami veržti diržus, 
mokytojams ir gydytojams nebuvo mokami atlyginimai, sumažėjo mokslo ir kultūros finan-
savimas. Nežiūrint to, pelno mokesčio sumokėta per tuos metus ne 2,5 milijardo litų, kaip 
turėtų būti pagal 24 procentų tarifą, o vos apie 450 milijonų.

Socialinis mokesčių neteisingumas rėžia akis, bet jis kyla iš to, kad pažeidžiamas 
neišvengiamumo principas. Mokesčiai nėra bausmė kam nors nei tuo labiau privilegija. 
Tai finansais išreikštas piliečio santykis su savo valstybe, kuri visomis savo funkcijomis ir 
institucijomis garantuoja jam ir jo šeimai egzistencijos, veiklos ir tobulėjimo galimybes. 
Natūralu, kad tas pilietis, kuris tomis galimybėmis naudojasi ar pasinaudojo plačiau, turi ne 
privilegijų ieškoti, o jausti pareigą daugiau prisidėti prie bendrų valstybės reikalų. Bendrasis 
vidaus produktas yra visų žmonių sukurtas, vadinasi, ir tų, kurie valdo kapitalą, ir tų, kurie 
tą kapitalą padeda sukaupti savo fiziniu ir protiniu darbu. Todėl kapitalas turi daug akty-
viau dalyvauti visų piliečių gerovės kėlimo procese. Statistikos departamentas paskelbė, kad 
2000 metais BVP (bendrojo vidaus produkto) buvo Lietuvoje sukurta beveik už 45 milijar-
dus litų. Pasiektas pats didžiausias mūsų šalies ekonominis pakilimas per visus nepriklauso-
mybės metus. Jis gerokai viršijo 1998 metų lygį, pasiektą iki Rusijos krizės, bet tuo pat metu 
du kartus padaugėjo bedarbių, per dvejus metus samdomųjų darbuotojų darbo užmokestis 
sumažėjo 535 milijonais litų, o tai reiškia, kad 1,1 milijono samdomųjų Lietuvos gyventojų 
nenupirko prekių ir paslaugų už 0,5 milijardo litų, biudžetas negavo 100 milijonų PVM ir 
akcizo mokesčių, sulėtėjo pinigų cirkuliacija. Nuo to, aišku, valstybės piniginė nepasipildė, 
kaip tikėjosi taupymo politikai, o suplonėjo. 2000 metais valstybės biudžetas gavo 586 
milijonais (palyginamomis sąlygomis virš milijardo) litų mažiau, negu prieš dvejus metus. 
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Natūralu, kad sumažėjo investicijos į žmogų, ypač skirtosios jaunimo ugdymui, švietimui, 
mokslui, kultūrai, nukentėjo pensininkai.

Kodėl taip įvyko, kad valstybei praturtėjus jos piliečiai nuskurdo? Tai lėmė pablo-
gėjęs BVP paskirstymas tarp piliečių ir jo apmokestinimo nevienodumas. Naujai sukurtą 
vertę tarp darbdavių ir samdomų darbuotojų paskirsto darbdaviai, kurie Statistikos depar-
tamento duomenimis sudaro 8 procentus darbingų Lietuvos asmenų. Valstybė šį procesą 
reguliuoja nustatydama minimalų darbo užmokestį ir valandinį atlygį. Šie normatyvai jau 
seniai nedidinami, todėl vis mažiau bendru darbu sukurto produkto tenka samdomiesiems 
darbuotojams. Jei 1998 metais jų algoms buvo skirta 48 procentai naujai sukurtos vertės, 
tai 2000 metais – tik 45. Kadangi Lietuvos biudžetas remiasi fizinių asmenų mokesčiais, 
reiškia, kad atitinkamai sumažėjo biudžeto pajamų bazė. Apskritai dėl mokesčių lengvatų 
darbdaviams per biudžetą perskirstyta tik 19,3 procento BVP, o prieš porą metų buvo 21,5 
procento. Sudėjus abu šiuos rodiklius matosi, kad į skurdą grimzta ne vien Lietuvos pilie-
čiai, bet ir pati mūsų valstybė kerta šaką, ant kurios sėdi.

Šias mintis išdėstyti mus paskatino tvirtas įsitikinimas, kad gražios kalbos Lietuvai 
nereikalingos. Jai reikalinga sumani jos vadovų veikla ir stabilus mechanizmas, garantuojan-
tis pastovų visų šalies gyventojų turtėjimą. Tokį mechanizmą gali iš dalies atstoti mokesčių 
sistema, kurią reikia neatidėliotinai patobulinti. Tada nereikės tuščiai postringauti apie ne-
populiarius sprendimus ir veiksmus, kurie gali išgelbėti Lietuvą.

Sambūrio „Patirtis“ pirmininkas, nariai.

Pasiūlymai dėl mokesčių administravimo 
įstatymo patobulinimo

2005 m. kovo 5 d .

2000 m. pradžioje Seimas paskelbė Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo 
bei papildymo įstatymo projektą ir paprašė visuomenės pareikšti pastabas ir pasiūlymus. 
Rengiau šio įstatymo pirmąjį projektą, buvau sukaupęs nemažą patirtį dirbdamas Valsty-
binės mokesčių inspekcijos viršininku ir savo konsultacinėje firmoje gindamas verslinin-
kus nuo inkriminuojamų mokesčių. Parengiau ir 2005 m. kovo 5 dieną pateikiau Seimui 
žemiau nurodytas pastabas ir pasiūlymus dėl įstatymo projekto. Į kai kurias pastabas ir 
pasiūlymus atsižvelgta.

Dėl mokest in ių g inčų sąvokos

Šiuo metu mokestinis ginčas prasideda tada, kai mokesčio mokėtoją tikrinęs parei-
gūnas nurodo sumokėti į biudžetą jo paskaičiuotus papildomus mokesčius, delspinigius ir 
skirtas baudas. Tai įvyksta, kai jis įteikia patikrinimo aktą. Pirmoji institucija, kuri nagrinėja 
mokestinį ginčą tarp pareigūno ir mokėtojo, yra vietos mokesčio administratorius – aps-
krities Mokesčių inspekcijos viršininkas. Nesutikęs su vietos mokesčio administratoriaus 
sprendimu, mokėtojas jį gali apskųsti Centriniam mokesčio administratoriui, o po to Mo-
kestinių ginčų komisijai ir Administraciniam teismui.
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Pateiktame sąvokos apibrėžime sunku suprasti, kada prasideda ginčas: ar kai mokė-
toją tikrinęs pareigūnas (mokesčio administratorius) priėmė sprendimą ir davė nurodymą 
sumokėti į biudžetą jo apskaičiuotus mokesčius ir sankcijas, ar kai vietos mokesčio admi-
nistratorius patvirtino šio pareigūno sprendimą. Apskritai „patikrinimo akto nurodymų“ 
negali būti, nes aktas pats kaip toks negali duoti nurodymų. Nurodymus gali duoti pareigū-
nas, kuris atliko mokesčių patikrinimą. 

Siūloma patikslinti „mokestiniai ginčai“ sąvokos apibrėžimą ir įteisinti taip, kaip nuro-
dyta Administracinių bylų teisenos įstatyme. Manome, jog skirtingi tos pačios sąvokos išaiškini-
mai tik įvestų painiavą:

„Mokestiniai ginčai – ginčai tarp mokesčio mokėtojo (arba mokestį išskaičiuojančio as-
mens) ir mokesčio administratoriaus dėl mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ar išieškojimo, 
mokesčių nepriemokų ar permokų, taip pat dėl sankcijų už mokesčio prievolių nevykdymą ar 
pažeidimus.“

Dėl mokesč io sumokėj imo sąvokos

Mokesčio mokėtojui nesudarytos sąlygos tiesiogiai sumokėti į biudžetą mokesčius, 
nes jų nepriima mokesčių inspekcijos. Jis yra priverstas naudotis bankų paslaugomis. Tačiau 
mokėtojas negali kontroliuoti banko, ar šis nurašytą nuo jo sąskaitos bei grynais sumokėtą 
mokesčio sumą pervedė į biudžeto ar fondų surenkamąją sąskaitą. Vadinasi, jis negali už tai 
atsakyti ir dėl to likti skolingas biudžetui ar fondams.

Kai kada vieni mokesčiai sumokami (dengiami, užskaitomi) kitų mokesčių permo-
komis. Tai irgi mokesčio sumokėjimas. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, šią sąvoką siū-
loma apibrėžti taip:

„Mokesčio sumokėjimas – tai banko patvirtintas dokumentas, kad mokesčio suma, nu-
rašyta nuo mokesčio mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) ar grynais sumokėta į banko kasą, arba vietos 
mokesčio administratoriaus patvirtinimas, kad mokesčio suma padengta esama kito mokesčio 
permoka.“

Dėl įstatymo projekto 3 stra ipsn io

Valstybinės mokesčių inspekcijos pagrindinė funkcija yra kontroliuoti, kaip mokes-
čių mokėtojai laikosi mokesčių įstatymų ir tvarkyti mokėtojų ir įmokų į biudžetus apskaitą. 
Kadangi mokesčių mokėtojai privalo mokėti tiek mokesčių, kiek nustatyta mokesčių įstaty-
mais, ši institucija negali būti atsakinga už biudžeto pajamų plano vykdymą, jų surinkimą. 
Kadangi ji yra pavaldi Vyriausybei (Finansų ministerijai), todėl paversta represine struktūra, 
panaudojama politiniams ir kitiems tikslams. Kitose valstybėse mokesčių inspekcija nėra 
pavaldi vykdomajai valdžiai. Todėl siūloma pakeisti šios institucijos pavaldumą. Pakeisti 8 
straipsnio 1 dalį ir išdėstyti taip:

„1. Valstybinė mokesčių inspekcija yra valstybės institucija, įsteigta prie Lietuvos Respub-
likos Prezidento, finansuojama iš valstybės biudžeto ir kitų lėšų bei atskaitinga Prezidentui. Ją 
sudaro Valstybinė mokesčių inspekcija (Centrinis mokesčio administratorius) prie Prezidento ir 
apskričių (vietos mokesčių administratorius) mokesčių inspekcijos, kurios yra juridiniai asmenys, 
turintys savo sąskaitas banke, anspaudus ir bendrą simboliką.“
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Dėl įstatymo projekto 5 stra ipsn io

Vyriausybė siūlo papildyti 14 straipsnį (informacijos pateikimas mokėtojams) 3 dali-
mi, kurioje nustatytas terminas, per kurį mokesčio administratoriai turi išnagrinėti ir atsa-
kyti į mokėtojų pareiškimus, prašymus ar kitokius raštus.

Mokestinių skundų išnagrinėjimo trukmė yra nustatyta įstatymo 55–57 straipsniuo-
se. Kaip ir pateiktame įstatymo 14 str. papildymo projekte, juose nurodyta, kad jeigu reikia 
atlikti papildomą tyrimą, patikrinti faktus, surinkti papildomą medžiagą ar imtis kitokių 
priemonių, Centrinis mokesčio administratorius gali pratęsti terminą iki 60 dienų. Vadina-
si, tokiu atveju trukmė jau nustatyta.

Jeigu administratoriai gauna kitokio pobūdžio prašymus, tai jie turi būti išnagrinėti 
Viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais, analogiškai kaip ir kitose įstaigose. 
Mokesčių inspekcijų nereikėtų išskirti. 

Kadangi Mokesčių administravimo įstatymo 14 straipsnyje kalbama apie informa-
cijos pateikimą mokesčių klausimais, todėl reikėtų nustatyti atsakymų į tokius klausimus 
pateikimo trukmę – ne ilgesnę kaip 30 dienų. Siūloma iš pateikto 14 str. 3 dalies projekto 
išbraukti antrą sakinį.

Dėl įstatymo projekto 7 stra ipsn io

Mokesčių inspektoriai labai dažnai paima dokumentus tikrinti, palikdami tik jų pa-
ėmimo aktą be dokumentų kopijų. O jeigu ir padaromos kai kurių dokumentų kopijos, tai 
atlikti priverčiamos įmonės ir bendrovės. Taip inspektoriams patogiau, nes nereikia vykti 
dokumentų tikrinti vietoje. Tuo metu įmonės ir bendrovės netenka informacijos šaltinio, 
komplikuojasi jų ūkinė-komercinė veikla.

Siūloma papildyti projekto 17 straipsnio 1 dalies 3 punktą žodžiais „jeigu nesudaromos 
sąlygos juos tikrinti pas mokesčio mokėtoją“ ir palikus šių dokumentų kopijas bei šį punktą iš-
dėstyti taip: „3) Paimti laikinai – iki 30 dienų – iš mokesčio mokėtojo dokumentus, reikalingus 
mokesčio teisingumui nustatyti, jeigu mokesčio mokėtojas nesudaro sąlygų juos tikrinti vietoje bei 
palikus šių dokumentų kopijas ir dokumentų paėmimo aktą.“

Dėl įstatymo projekto 8 stra ipsn io

1. Siūloma iš 19 straipsnio 2 dalies išbraukti žodžius „ir kitų norminių aktų“, kadangi 
mokesčio administratorius įgauna teisę taikyti savo sugalvotus, mokesčio įstatymams prieš-
taraujančius aktus.

2. Praktikoje ne kartą būta atvejų, kai mokesčio mokėtojas nesutinka, kad iš jam 
išmokamų sumų (jo pajamų) būtų išskaičiuotas pajamų mokestis, motyvuodamas, jog jam 
nepriklauso mokėti pagal įstatymą. Mokestį išskaičiuojantis asmuo nėra mokesčio admi-
nistratorius ir negali su juo ginčytis Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. 
Todėl manome, kad tokiais atvejais mokestinį ginčą ir mokesčio išskaičiavimą turi vykdyti 
mokesčių administratoriai. Siūloma papildyti 19 str. tokio turinio 4 dalimi: „Jeigu mokesčio 
mokėtojas nesutinka, kad būtų išskaitytas mokestis, tai mokestį išskaičiuojantis asmuo mokestinį 
ginčą ir mokesčio išieškojimą perduoda vietos mokesčio administratoriui.“
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Dėl įstatymo projekto 11 stra ipsn io

Konstitucijoje teigiama, kad mokesčius nustato tik įstatymai. Juose sureglamentuota 
mokesčio bazė, tarifai, paskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, sankcijos už mokesčių nemokėji-
mą. Jokie kiti teisės aktai, jeigu jie priimti ne vykdant mokesčių įstatymus ir jiems priešta-
raujantys, negali būti taikomi apskaičiuojant mokesčius, baudas, delspinigius ir palūkanas. 
Todėl negalima pritarti autorių pasiūlymui 26 str. 1 dalyje įrašyti žodžius „pagal atitinkamus 
teisės aktus“ ir siūloma juos išbraukti.

Taip pat siūloma patikslinti prievolę, kas privalo įrodyti, kad paskaičiuotoji suma yra 
neteisinga. Manome, kad jeigu mokėtojo deklaruota mokesčio suma yra neteisinga, tai turi 
įrodyti mokesčio administratorius, o jeigu mokesčio suma, kurią paskaičiavo administrato-
rius, yra neteisinga, tai turi įrodyti mokesčio mokėtojas. Siūloma 26 str. 1 dalį išdėstyti taip:

„1.Jeigu mokesčio mokėtojo deklaruota mokesčio suma yra neteisinga, tai privalo įrodyti 
mokesčio administratorius, o jeigu mokesčio administratoriaus paskaičiuotos mokesčių, baudų, 
delspinigių ir palūkanų sumos yra neteisingos, tai privalo įrodyti mokesčio mokėtojas. Mokesčio 
administratoriaus ir mokesčio mokėtojo įrodymai turi būti pagrįsti mokesčių įstatymais arba jų 
pagrindu priimtais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, arba jų pagrindu priimtais 
kitais teisės aktais bei neturi prieštarauti mokesčių įstatymams.“

Dėl įstatymo projekto 13 stra ipsn io

Projekto autoriai gerokai pakeitė ir papildė įstatymo 27 straipsnį (mokesčio paskai-
čiavimo ir sumokėjimo tikrinimas). Sveikintina tai, kad sprendimą dėl patikrinimo metu 
paskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir skiriamų baudų priima ne mokesčio inspektorius, 
o teritorinės inspekcijos viršininkas. Pašalinamas vienas mokestinių ginčų etapas. Tačiau 
projektas turi kai kurių trūkumų.

1. Reikėtų įteisinti nuostatą, kad galima tikrinti ne ilgesnį kaip 4 metų laikotarpį, o 
kiekvieną mokestį – ne dažniau kaip kartą per 3 metus. Pirmiausia surašomas patikrinimo 
akto projektas, su kuriuo supažindinamas mokesčio mokėtojas. Nustatomas terminas pas-
taboms bei atsikirtimams pateikti. Įvertinus mokėtojo pateiktas pastabas bei atsikirtimus, 
surašomas patikrinimo aktas, kuris pateikiamas mokėtojui pasirašyti. Taip pat būtina pa-
tikslinti pastabų pateikimo trukmę. Atsižvelgiant į tai siūloma patikslinti 27 straipsnio 1, 5, 
6, 8 ir 9 dalis ir išdėstyti taip:

1. Mokesčio administratorius savarankiškai pasirenka tikrintinus mokesčio mokėtojus ir 
mokestį išskaičiuojančius asmenis, nustato tikrinimo mastą ir laiką. Tikrinti galima už ne ilges-
nį kaip 4 metų laikotarpį, o tą patį mokestį – ne dažniau kaip kartą per 3 metus.

5. Mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tikrinimo išvados įforminamos patikrinimo 
aktu, kurį pasirašo mokesčio administratoriaus pareigūnas ir tikrintos įmonės, organizacijos 
vadovas ir vyriausiasis finansininkas (buhalteris) arba fizinis asmuo.

6. Mokesčio administratoriaus pareigūnas surašo patikrinimo akto projektą, kurį įteikia 
mokesčio mokėtojui. Mokesčio mokėtojas (mokestį išskaičiuojantis asmuo) per 10 kalendorinių 
dienų nuo akto projekto gavimo gali pateikti savo pastabas ir atsikirtimus kartu su juos pagrin-
džiančiais įrodymais. Pastabų ir atsikirtimų terminą gali pratęsti mokesčio administratoriaus 
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pareigūnas ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Mokesčio administratoriaus pareigūnas, įver-
tinęs mokesčio mokėtojo (mokesčio išskaičiuojančio asmens) pastabas bei atsikirtimus, surašo 
patikrinimo aktą, kurį pateikia pasirašyti. Pareigūnas turi nurodyti mokesčio mokėtojui (mo-
kestį išskaičiuojančiam asmeniui) aplinkybes, dėl ko neatsižvelgta į jo pastabas bei atsikirtimus. 
Mokesčio mokėtojas (mokestį išskaičiuojantis asmuo) privalo pasirašyti patikrinimo aktą ir per 
15 dienų pateikti vietos mokesčio administratoriui pastabas ir atsikirtimus, įvertinęs mokesčio 
administratoriaus pareigūno atmetimo motyvus. Vietos mokesčio administratorius, per nustatytą 
laiką negavęs mokėtojo pastabų bei atsikirtimų, priima sprendimą dėl patikrinimo akto išvadų. 
Sprendime turi būti nurodyta mokesčių, delspinigių ir baudų sumos, kurias būtina sumokėti į 
biudžetą bei iš biudžeto grąžintinos mokesčių permokos.

7. Jei vietos mokesčio administratorius abejoja dėl kai kurių patikrinimo akto išvadų 
ir nepatvirtina patikrinimo akte paskaičiuotų papildomų mokesčių, delspinigių ir baudų, tai 
atliekamas pakartotinas patikrinimas.

8. Sprendimą dėl mokesčių, delspinigių ir baudų išieškojimo iš mokesčio mokėtojo (mo-
kestį išskaičiuojančio asmens) pasirašo teritorinės mokesčių inspekcijos viršininkas, o jam nesant 
pavaduotojas.

2. Pasitaiko, kad pametama PVM sąskaita faktūra ar kitas dokumentas. Pagal Pri-
dėtinės vertės mokesčio įstatymą, mokesčio mokėtojas, neturėdamas šios sąskaitos pirmojo 
egzemplioriaus (originalo), neturi teisės įtraukti PVM sumos į atskaitą. Be to, praradus 
dokumento originalą, neleidžiama išlaidų įskaityti į sąnaudas. Mokesčių administratoriai 
tokiais atvejais yra formalūs, nepripažįsta dokumento kopijai juridinės galios, nors ji yra 
patvirtinta išdavusio asmens parašu ir antspaudu ir pateiktas patvirtinimas, kad šis asmuo 
yra apmokestinęs gautas pajamas. Siekiant pašalinti tokį absurdą, siūlome papildyti įstatymo 
projekto 27 straipsnio 3 dalį tokiu sakiniu:

„Taip pat pripažįstama juridinė galia dokumento kopijai, jeigu ji patvirtinta išdavusio 
asmens parašu bei antspaudu.“

3. Kai kurie mokesčių inspektoriai, tikrindami įmones, bendroves ir pastebėję pa-
darytas klaidas mokėtojo nenaudai, jų neištaiso ir neperskaičiuoja mokesčių, nenustato jų 
permokos. Tuo metu priekabiai ieško klaidų, kuriomis remiantis galėtų inkriminuoti nesu-
mokėtus mokesčius. Todėl reikėtų papildyti 27 straipsnio 4 dalį tokiu sakiniu:

„Mokesčio administratorius, pastebėjęs mokėtojo klaidas, dėl kurių permokėta mokesčio, 
turi tai pažymėti patikrinimo akte ir apskaičiuoti mokesčio permoką.“

Dėl įstatymo projekto 14 stra ipsn io

Įstatymo 29 straipsnyje (mokesčio sumokėjimas ir išieškojimas) paliktos galioti ne-
teisingos nuostatos. Pavyzdžiui, paliekama nuostata, kuri suteikia administratoriui teisę po 
20 dienų išieškoti patikrinimo metu išaiškintus mokesčius, neatsižvelgiant į tai, kad jie yra 
ginčijami ir dėl jų yra pateiktas skundas. Antra nuostata suteikia mokesčio administratoriui 
teisę skaičiuoti delspinigius nuo tos dienos, kai mokesčio mokėtojas gavo patikrinimo aktą.

Ne paslaptis, kad mokesčių inspektoriai, vykdydami žiaurias akcijas, dažnai persi-
stengia, nepagrįstai paskaičiuoja taip vadinamus nesumokėtus mokesčius. Kartais šie ne-
sumokėti mokesčiai paskaičiuojami vadovaujantis dviprasmiais teisės aktais, todėl dažnai 
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yra apskundžiami. Skųsdamasis mokėtojas rizikuoja, nes žino, kad pralaimėjus bylą reikės 
sumokėti ne tik paskaičiuotus mokesčius, bet dar ir delspinigius. Būtų teisinga, jeigu reikėtų 
mokėti delspinigius tik už Mokesčio administravimo įstatymu nustatytą skundo nagrinėji-
mo trukmę. Pavyzdžiui, vietos ir centrinis mokesčio administratoriai turi skundus išnagri-
nėti ne ilgiau kaip per 90 dienų. Tuo metu beveik visada jie nagrinėja žymiai ilgiau, buvo 
atvejų, kai net per 950 dienų.

Be to, kartais mokesčio administratoriai, siekdami atimti mokėtojui galimybę toliau 
skųstis, siunčia aktus bei sprendimus registruotu laišku, kurie neįteikti grąžinami adminis-
tratoriams. Ne kiekvienas mokėtojas žino, jog negavęs per 30 dienų atsakymo į skundą, turi 
nedelsiant dar kartą skųstis aukštesnei apeliacinei institucijai. To nepadarius per 20 dienų, 
laikoma, kad mokėtojas toliau nebesiskundžia ir sutinka su mokesčių inspekcijos inkri-
minuotais mokesčiais ir sankcijomis, pradedamos baudų išieškojimo procedūros. Ir taip, 
negavę atsakymo į savo skundą, jo belaukdami, mokesčių mokėtojai tampa nusikaltėliais.

Siūloma papildyti įstatymo 29 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Mokesčio administratoriaus patikrinimo metu išaiškintos nesumokėtos mokesčio 

sumos ir priskaičiuoti delspinigiai, jeigu dėl jų teisingumo nėra pateiktas skundas apeliacinei 
institucijai, turi būti sumokami ne vėliau kaip per 20 dienų, kai pasibaigė skundo padavimo 
terminas, o baudos  – šio įstatymo 52 straipsnyje nustatytais terminais, skaičiuojant nuo tos 
dienos, kai mokesčio mokėtojui (mokestį išskaičiuojančiam asmeniui) buvo įteiktas mokesčio 
administratoriaus sprendimas dėl patikrinimo metu paskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir bau-
dų, o jei šis sprendimas buvo išsiųstas registruotu laišku, nuo trečios dienos, kai šis sprendimas 
buvo įteiktas mokėtojui. Delspinigiai neskaičiuojami už apeliacinių institucijų uždelstą laiką 
nagrinėjant skundą.“

Dėl įstatymo projekto 21 stra ipsn io

Mokesčių administravimo įstatyme įteisintas sudėtingas ir labai ilgas mokesčio per-
mokos įskaitymo kitiems mokesčiams dengti ir susigrąžinimo procesas. Tikslinga šį įstatymo 
trūkumą pašalinti. Siūloma patikslinti įstatymo 38 straipsnio 5 dalies 1 punktą ir išdėstyti taip:

„5. Mokesčio administratorius:
1) padengia deklaruotas ar pagal patikrinimo aktą apskaičiuotas ir mokesčio mokėtojo 

pripažintas mokesčių sumas esamomis mokesčių permokomis per 5 dienas, o grąžina – per 10 
dienų po to, kai gavo raštišką prašymą“ ;

Taip pat siūloma nepritarti projekto autoriams dėl mokesčio skirtumo grąžinimo termino 
pailginimo nuo 10 iki 15 dienų (5 dalies 2 punktas).

Papildyti 5 dalį tokios redakcijos 8 punktu:
„Mokesčio mokėtojui raštiškai paprašius, jo mokesčio permoka gali būti padengti kitų 

mokesčių mokėtojų įsiskolinimai arba jų dalis biudžetui ir fondams.“

Dėl įstatymo projekto 22 stra ipsn io

Mokesčio administravimo įstatyme įteisintos nuostatos, kurios suteikia mokesčių 
administratoriams skaičiuoti ir išieškoti delspinigius nuo kiekvieno mokesčio atskirai, ne-
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atsižvelgiant į mokesčio mokėtojo bendrą skolą biudžetui. Dažnai būna taip, kad yra vieno 
mokesčio nepriemoka, o kito mokesčio tokio pat dydžio ar net didesnė permoka. Nors 
bendrai mokėtojas nėra skolingas biudžetui, tačiau jam skaičiuojami delspinigiai nuo kon-
kretaus mokesčio nepriemokos. Siūloma papildyti įstatymo 39 straipsnio 1 dalį nauju punktu 
ir jį įvardinti 1 punktu, o 1, 2, 3 punktus laikyti 2, 3, 4 punktais:

„1. Delspinigiai skaičiuojami:
1) nuo bendros mokesčio mokėtojo skolos valstybės (savivaldybės) biudžetui bei fondams. 

Bendra skola apskaičiuojama Centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka, laikantis 
šio straipsnio nuostatų.“

2. papildyti projekto 39 straipsnio 1 dalies 2 punktą žodžiais „ir apeliacinių institucijų 
nustatyta tvarka patvirtintą mokestį. Šiuo atveju delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo pasku-
tinės apeliacinės institucijos sprendimo priėmimo dienos“ ir jį išdėstyti taip:

„2) už nesumokėtą mokesčio administratoriaus patikrinimo metu apskaičiuotą ir ape-
liacinių institucijų nustatyta tvarka patvirtintą mokestį. Šiuo atveju delspinigiai pradedami 
skaičiuoti nuo paskutinės apeliacinės institucijos sprendimo priėmimo dienos.“

Dėl įstatymo projekto 23 stra ipsn io

Autoriai siūlo naują įstatymo 39-1 straipsnio (atleidimo nuo ekonominių sankcijų ) 
redakciją. Straipsnis pavadintas „atleidimas nuo baudų“, tarsi delspinigiai nebūtų sankcija. 
Pateikta straipsnio redakcija neaiški. Pirmos dalies punkte pakartota beveik neįgyvendina-
ma veikiančio įstatymo nuostata, jog mokėtojas atleidžiamas nuo baudos, jeigu jis įrodo, 
kad nėra jo kaltės, o padarytas įstatymo pažeidimas nepriklauso nuo jo valios, bet yra nu-
lemtas aplinkybių, kurių neįmanoma numatyti.

Siūloma šį įstatymo straipsnį išdėstyti taip:
39-1 straipsnis. Atleidimas nuo baudų ir delspinigių.
1. Mokesčio mokėtojas (mokestį išskaičiuojantis asmuo) atleidžiamas nuo baudų ir dels-

pinigių mokėjimo, jeigu pažeidė mokesčio įstatymą:
a) suklaidintas poįstatyminių aktų nurodymų ar mokesčio administratoriaus išaiškini-

mų;
b) dėl dviprasmių ir neaiškių mokesčio įstatymo nuostatų.
Taip pat atleidžiamas nuo šių ekonominių sankcijų, jeigu nepadaryta žalos valstybei.
2. Nuo baudos ir delspinigių mokėjimo gali atleisti vietos ir Centrinis mokesčio adminis-

tratoriai, Mokestinių ginčų komisija ir Administracinis teismas.

Dėl įstatymo projekto 25 stra ipsn io

Reikia pagirti autorius už pasiūlymą išbraukti kai kurias veikas, kurios dabar priski-
riamos piktybiniams mokesčių įstatymų pažeidimams.

Tačiau manau, kad piktybiniam mokesčių įstatymų pažeidimui nereikėtų priskirti 
mokesčio deklaracijos nepateikimą laiku ir kai kurių mokesčio administratoriaus nurody-
mų nevykdymą. Piktybiniu mokesčių įstatymo pažeidimu būtų tikslinga laikyti, jeigu de-
klaracija visiškai nepateikta arba pateikta, pavyzdžiui, praėjus kitos mokesčio deklaracijos 
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pateikimo terminui. Iš 7 punkto reikėtų išbraukti žodžius: „be svarbių priežasčių neatvyksta 
pas jį ir pan. ar kitaip trukdo įgyvendinti mokesčių administratoriaus pareigūnų teises.“

Dėl įstatymo projekto 26 stra ipsn io

Autoriai siūlo nustatyti nuo 25 iki 50 proc. dydžio baudas už mokesčio bazės ir 
mokesčio sumažinimą bei panaikinti 100 proc. dydžio baudos skyrimą už pajamų nedekla-
ravimą. Taip pat siūloma sumažinti baudas už piktybinius mokesčių įstatymų pažeidimus, 
nurodytus 49 straipsnyje.

Manau, jog neteisinga būtų vėl įteisinti baudų skyrimą už mokesčio bazės sumažini-
mą dėl sąnaudų padidinimo. Nereti atvejai, kai mokėtojai apskaičiuoja ir sumoka daugiau 
į biudžetą ir fondus žemės nuomos, nekilnojamojo turto, aplinkos teršimo, kelių ir kitų 
mokesčių, kurie įskaičiuojami į sąnaudas. Sumokėjus per daug šių mokesčių, padidinamos 
sąnaudos ir sumažinama pelno mokesčio paskaičiavimo bazė bei pelno mokestis. Bet pelno 
mokestis sumažinamas ne daugiau kaip trečdaliu permokėtų kitų mokesčių sumos. Vadina-
si, bendrai paėmus, biudžetui sumokėta daugiau, negu priklausė sumokėti. Nepaisant to, 
mokėtojams būtų skiriama bauda už pelno mokesčio sumažinimą.

Siūloma įstatymu nustatyti 50 proc. dydžio baudą už pajamų sumažinimą ir sąnaudų 
padidinimą, pagrįsta fiktyviais dokumentais. Taip pat nustatyti, kad baudos neskiriamos, kai 
padidintos sąnaudos permokėjus mokesčius, kurie įskaitomi į sąnaudas, kai padaryta aritmetinė 
klaida, kai neteisingai taikytas mokesčio tarifas, kai apmokestinamas pelnas paskaičiuotas vado-
vaujantis prieštaraujančiais įstatymui poįstatyminiais aktais ir administratoriaus išaiškinimais.

Taip pat manau, kad neteisinga būtų skirti mokestį išskaičiuojančiam asmeniui bau-
das už tai, kad jis vykdydamas valstybės (mokesčio administratoriaus) funkciją, padarė klai-
dą išskaičiuodamas mokestį. Todėl iš įstatymo 50 straipsnio 2 dalies reikėtų išbraukti žodžius: 
„mokestį išskaičiuojantis asmuo“ ir papildyti šią dalį žodžiais: mokestį išskaičiuojančiam asme-
niui bauda neskiriama, o tik išieškomas neišskaitytas mokestis ir delspinigiai.“

Manome, jog negalima leisti mokesčių administratoriams savo nuožiūra, o ne įstaty-
mu remiantis, skirti konkrečias baudas. Todėl siūloma iš šios dalies išbraukti paskutinį sakinį: 
„Skiriamos konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, mokesčio mokėtojo kal-
tės formos ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas 
didesnę ar mažesnę baudą.“

Ar padarytas piktybinis mokesčių įstatymo pažeidimas, ar ne, gali nustatyti tik teis-
mas. Todėl būtina papildyti įstatymo 50 straipsnio 3 dalies paskutinį sakinį žodžiais „ir teismi-
ne tvarka pripažintus.“

Dėl įstatymo projekto 29 stra ipsn io

1. Manau, kad autoriai nepagrįstai siūlo suteikti mokesčių administratoriams teises 
net už smulkius ir mažus teisės aktų pažeidimus (naujų registravimo duomenų nepateiki-
mą, deklaracijų pateikimą ne laiku ir pan.) apriboti ūkinę-komercinę veiklą. Įstatymo 53 
straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

„1. Asmeniui, sistemingai neteikiančiam mokesčio deklaracijų ir vengiančiam mokėti 
mokesčius bei patikrinimo aktu apskaičiuotus ir įsiteisėjusius (neužginčytus) mokesčius, bau-
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das ir delspinigius, o taip pat trukdančiam mokesčio administratoriui įgyvendinti šio įstatymo 
suteiktas teises, teritorinės valstybinės mokesčio inspekcijos viršininkas gali taikyti tokius ūkinės-
komercinės veiklos apribojimus:“

2. Iš apribojimų sąrašo, kuris nurodytas 1 dalyje, siūloma išbraukti 1 ir 2, nes klau-
simus dėl ūkinės-komercinės veiklos bei eksporto ir importo procedūrų sustabdymo turėtų 
spręsti tik teismas.

3. Iš 50 straipsnio 3 dalies išbraukti žodžius „ar jo įgaliotas asmuo“. Manau, kad šiais 
svarbiais ūkinės-komercinės veiklos apribojimo klausimais sprendimą privalo priimti tik 
viršininkas, o jam nesant – jo pavaduotojas.

4. Iš 50 straipsnio 7 dalies išbraukti žodžius „arba jos įgaliota institucija“. Ūkinės vei-
klos apribojimo tvarka turi būti patvirtinta tik Vyriausybės, nes „įgaliota institucija“ gali 
tapti Valstybinė mokesčių inspekcija.

Dėl įstatymo projekto 30 stra ipsn io

Autorių pateiktą pakoreguotą įstatymo 54 straipsnį (mokestiniai ginčai) reikėtų pa-
tikslinti ir papildyti:

1. Iš 2 dalies išbraukti žodžius „ar jos įgaliota institucija“, kadangi Mokestinių ginčų 
komisija yra Vyriausybės institucija ir tik Vyriausybė gali tvirtinti jos sudėtį ir nuostatus.

2. Papildyti 3 dalį žodžiais „ir privalo bei ginčą nagrinėjančios institucijos“, o visą dalį 
taip išdėstyti: „3. Kiekviename mokestinio ginčo nagrinėjimo etape mokesčio mokėtojas turi 
teisę ir privalo būti išklausytas ginčą nagrinėjančios institucijos“. 

3. Papildyti 4 dalį žodžiais „ieškoti kompromisų ir būti palankus bei ir taika“, o visą šią 
dalį išdėstyti taip: „Mokestinio ginčo nagrinėjimo metu mokesčio administratorius turi ieškoti 
kompromisų su mokesčio mokėtoju ir būti jam palankus; stengtis, kad būtų pasiektas abipusis 
supratimas ir taika.“

4. Papildyti 7 dalį ir pradėti ją šiais žodžiais „Vietos ir Centrinis mokesčio administra-
toriai sprendimuose privalo nurodyti jų apskundimo terminus ir tvarką.“

5. Papildyti 9 dalies paskutinį sakinį žodžiais „bet jis turi būti išnagrinėtas per šio 
įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą, o už sustabdymo laikotarpį mokesčio 
mokėtojui neskaičiuojami delspinigiai“ ir šį sakinį išdėstyti taip: „Skundo ar jo dalies na-
grinėjimas sustabdomas, kol mokesčio administratorius sužinos apie teismo ar kitos valstybės 
institucijos tokio juridinio fakto buvimo ar nebuvimo nustatymą, bet jis turi būti išnagrinėtas 
per šio įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą, o už sustabdymo laikotarpį mokesčio 
mokėtojui nuo inkriminuojamos sumos neskaičiuojami delspinigiai.“

Dėl įstatymo projekto 32 stra ipsn io

1. Skundui parengti sugaištama ne mažiau laiko negu jam išnagrinėti. Mokesčių 
mokėtojai dažnai šiam tikslui telkiasi konsultacines firmas. Praktika parodė, kad 20 dienų 
terminas yra per trumpas. Todėl būtina įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti ne 
20, o 30 dienų terminą skundui pateikti, t. y. tokį pat kaip ir nustatytas mokesčio adminis-
tratoriui jam išnagrinėti.
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Skundo išsiuntimas registruotu laišku negali būti patvirtinimas, jog skundas įteik-
tas mokėtojui. Praktikoje būta, kad dėl pašto darbuotojų kaltės skundas nebuvo įteiktas 
ir grąžintas mokesčio administratoriui. Atsižvelgdamas į tai siūlau 56 straipsnio 2 dalies 1 
punkto žodžius „o jei šis sprendimas buvo išsiųstas registruotu laišku – terminas pradedamas 
skaičiuoti 3 dieną po išsiuntimo dienos pakeisti taip: „o jeigu šis sprendimas buvo išsiųstas 
registruotu laišku – terminas pradedamas skaičiuoti nuo trečios dienos, kai šis sprendimas buvo 
įteiktas.“

2. Mokesčių administravimo įstatymu suteikta teisė vietos mokesčio administratoriui 
išieškoti ginčijamus mokesčius po to, kai centrinis mokesčio administratorius patvirtino jo 
sprendimą. Tai neteisinga praktika, dažnai nepagrįstai sutrikdanti ūkinę-komercinę veiklą, 
kadangi mokesčio mokėtojas pagal šį įstatymą turi teisę skųstis dar net trims institucijoms. 
Be to, kol nustatyta tvarka neįrodyta ir nepatvirtinta, kad teisingai ir pagrįstai patikrini-
mo metu apskaičiuoti mokesčiai, delspinigiai ir paskirtos baudos, tol negalima vykdyti jų 
išieškojimo. Todėl siūlau 56 straipsnio 4 dalį papildyti žodžiais „mokesčių bei mokesčių admi-
nistratorius neturi padaryti žalos ir trikdyti mokesčio mokėtojo ūkinės-komercinės veiklos, pa-
skirdamas ginčijamų mokesčių ir sankcijų išieškojimo užtikrinimo priemones“ ir taip išdėstyti: 
„Skundo įteikimas Centriniam mokesčio administratoriui dėl vietos mokesčio administratoriaus 
sprendimo (ar jo dalies) sustabdo ginčijamų mokesčių, baudų ir delspinigių išieškojimo proce-
dūrų vykdymą, bet nėra kliūtis paskirti ar pagrindas naikinti bet kurią mokesčių ir kitų įmokų 
į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei fondus, išieškojimo užtikrinimo priemonę, nustatytą šio 
įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6, 11, 15, 17 punktuose. Mokesčio administratorius neturi pa-
daryti žalos ir trikdyti mokesčio mokėtojo ūkinės-komercinės veiklos, paskirdamas ginčijamų 
mokesčių ir sankcijų išieškojimo užtikrinimo priemones.“

3. Kartais mokesčio administratoriai, išnagrinėję mokėtojo skundą, priima sprendi-
mą atlikti pakartotinį patikrinimą, tačiau nepanaikina pirmojo patikrinimo metu paskai-
čiuotų mokesčių, delspinigių ir baudų. Ši administratoriaus nepatvirtinta skola kabo tarsi 
Damoklo kardas virš mokėtojo galvos. Ji nurodoma kaip ginčijama skola biudžetui mo-
kesčių inspekcijos išduodamose pažymose. Tokiu būdu mokėtojas nepelnytai padaromas 
nusikaltėliu, menkinamas jo įvaizdis, suvaržomos galimybės dalyvauti konkursuose ir pan. 
Be to, jam pradedami skaičiuoti delspinigiai nuo šių menamų mokesčių. Siekiant pašalinti 
neteisybę siūloma papildyti įstatymo 56 straipsnio 6 dalies 4 punktą šiais žodžiais: „panaikina 
vietos mokesčio administratoriaus priimtą sprendimą“ ir išdėstyti taip: „4) panaikina vietos 
mokesčio administratoriaus priimtą sprendimą ir duoda nurodymą jam atlikti pakartotinį pa-
tikrinimą ir priimti naują sprendimą.“

4. Papildyti įstatymo 56 straipsnį tokio turinio 9 dalimi:
„Nagrinėdamas mokesčio mokėtojo skundą dėl patikrinimo akto išvadų ir vietos mokesčio 

administratoriaus sprendimo išieškoti papildomus mokesčius ir ekonomines sankcijas, turi būti 
arbitru, o ne prokuroru. Jis privalo vertinti tik mokesčio mokėtojo ir patikrinimo akte išdėstytus 
įrodymus, bet neturi teisės savo sprendimo grįsti naujais įrodymais siekdamas nubausti mokesčio 
mokėtoją“.
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Dėl įstatymo projekto 33 stra ipsn io

1. Nustatyti skundo padavimo Mokestinių ginčų komisijai ne 20, o 30 dienų terminą, 
kaip numatyta administracinių bylų teisenos įstatyme.

2. Papildyti 2 dalies 2 sakinį žodžiais „kuris jį per 3 dienas pateikia šiai komisijai“ ir 
jį taip išdėstyti: „Skundas paduodamas per Centrinį mokesčio administratorių, kuris jį per 3 
dienas pateikia šiai komisijai.“

3. Išbraukti iš įstatymo projekto 56-1 straipsnio 9 dalį, kadangi būtų apribota mokesčio 
mokėtojo teisė gintis.

Dėl įstatymo projekto 34 stra ipsn io

1. Įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodyti, kad mokesčio mokėtojas turi teisę skundą 
teismui pateikti per mėnesį nuo Mokestinio ginčų komisijos sprendimo gavimo dienos ar praėjus 
įstatymo nustatytam skundo išnagrinėjimo šioje Komisijoje terminui. Toks terminas yra nusta-
tytas Administracinių bylų teisenos įstatyme.

2. Iš 58 straipsnio 1 dalies išbraukti paskutinį sakinį, kuriuo norima suteikti teisę cen-
triniam administratoriui skųsti teismui Mokestinių ginčų komisijos sprendimą, kadangi dar 
labiau užsitęstų ginčo trukmė, nukentėtų mokesčio mokėtojas. 
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PuBLIKACIJOS ŽINIASKLAIDOJE

Konsultuojant ir ginant mokesčių mokėtojus nuo mokesčių inspektorių inkriminuo-
tų ir nesumokėtų mokesčių parašyta ir paskelbta straipsnių. Akualesni iš jų čia publikuo-
jami.

Turtingieji turtės, o nepasiturintieji dar labiau skurs

( Interv iu su žurna l i s tu Gediminu Končiumi)

Taip tvirtina mokesčių konsultacinės firmos „Nakona“ vadovas, buvęs finansų viceminis-
tras ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Petras Navikas, atsakydamas į „Respublikos“ 
korespondento Gedimino Končiaus klausimus apie pajamų mokesčio ir gyventojų turto deklara-
vimo įstatymo projektą.

Kodėl prireikė keisti dabar galiojančią tvarką?
Dabar galioja du įstatymai, pagal kuriuos skirtingais tarifais apmokestinamos gy-

ventojų darbo ir kitos pajamos bei verslo subjektų gaunamos pajamos. Būsimojo įstatymo 
projektas tuos tarifus suvienodins. Pelno mokestis bus panaikintas. Be to, visos pajamos 
bus pripažįstamos jų gavimo metu. Iki šiol verslo subjektų (išskyrus personalines įmones) 
pajamos buvo pripažįstamos jų uždirbimo metu. Tačiau nieko naujo tuose pakeitimuose aš 
neįžiūriu, nes ir verslo subjektų dividendai dabar apmokestinami jų gavimo metu.

 
Kas iš esmės pasikeis, priėmus šį įstatymą?
Esminis dalykas yra tas, kad mokesčių našta gerokai padidės tiems gyventojams, ku-

rie gauna darbo pajamas, ir sumažės tiems, kurie gauna kapitalo pajamas. Kitaip tariant, 
turtingajai visuomenės daliai  – kapitalo savininkams  – bus sudarytos sąlygos dar labiau 
turtėti, o samdomiesiems darbuotojams, kurie yra mažiau pasiturintys, mokesčiai dar la-
biau padidins išlaidas. Bus dar labiau padidinta jau dabar egzistuojanti socialinė neteisybė. 
Štai keli skaičiai. 1998 metais nacionaliniame, „Sodros“ biudžetuose, Kelių fonde, ligonių 
kasose iš darbo pajamų sumokėti mokesčiai ir įmokos sudarė 58 procentus, o iš kapitalo pa-
jamų – 32 procentus. Panaikinus pelno mokestį, kapitalo savininkų dalis bendrame pyrage 
sumažėtų iki 27 procentų, o darbo pajamas gaunantys asmenys privalėtų mokėti atitinka-
mai daugiau. Teisingumo principas reikalauja, kad visi piliečiai valstybės reikmėms skirtų 
vienodą savo pajamų dalį. Daugelyje šalių dideles pajamas gaunantys piliečiai turi mokėti 
gerokai daugiau už mažiau pasiturinčius. Tačiau Lietuvoje yra atvirkščiai. Dėl kapitalo sa-
vininkams suteiktų įvairių lengvatų jie santykinai net tris kartus moka mažiau mokesčių už 
piliečius, gyvenančius iš darbo pajamų, nes dabar darbo pajamos apmokestinamos 26,8, 
o kapitalo pajamos – 10,1 procento. Įsigaliojus naujam įstatymui, kapitalo pajamos bus 
apmokestinamos ne didesniu nei 2–3 proc. tarifu.
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Bet įstatymo projekte numatyta, kad darbo ir kapitalo pajamų apmokestinimas pamažu 
bus sulygintas ir kad nuo 2001 metų sausio 1 dienos visi mokėtų po 29 procentus nuo pajamų.

Taip, bet iki šiol kapitalo savininkai moka mokesčius nuo pelno, o priėmus minėtą 
įstatymo projektą jie mokės mokesčius tik už tas versle uždirbtas pajamas, kurios skiria-
mos vartojimui – dividendus, premijas, tantjemas. Taigi 1997 metais pelningai dirbusios 
bendrovės mokėjo mokesčius nuo 3 mlrd. grynojo pelno, o dabar jos temokės tikriausiai 
tik penktadalį tų lėšų – tas, kurios bus skirtos vartojimui. Nesudėtingais paskaičiavimais 
galima įrodyti, kad dėl šios priežasties nacionalinis biudžetas neteks apie pusės milijardo 
litų pajamų.

O šiemet, įvedus dividendų apmokestinimą, jų išmokėjimas tikriausiai dar labiau 
sumažės. Nes daugelio bendrovių kontrolinių akcijų paketų savininkai dirba tų bendrovių 
vadovais ir turi daug galimybių pasiimti lėšas ne dividendais, o kitokiais būdais. Bendrovių 
vardu jie perka brangius automobilius, jachtas, antikvarinius daiktus, meno kūrinius, kitus 
prabangos dalykus, kuriuos iš tikrųjų skiria asmeniniam vartojimui.

O kaip nauja mokesčių tvarka paveiks smulkiuosius ir vidutinius verslininkus?
Deja, jiems mokesčių našta pasunkės. Ypač tai pajus personalinių įmonių savininkai 

ir ūkinių bendrijų nariai. Jų versle uždirbtos pajamos yra nedidelės ir beveik visos sunau-
dojamos vartojimui. Spręskite patys. 1997 metais kiekviena iš 27 564 personalinių įmonių 
uždirbo vidutiniškai po 20 tūkstančių litų. Sumokėjusios po 3 tūkstančius litų pajamų 
mokesčio, jos pasiliko po 16 tūkst. litų, arba po 1300 litų mėnesiui. Reikia manyti, kad 
beveik visus tuos pinigus savininkai išsimokėjo kaip darbo užmokestį. Tai yra skyrė ne in-
vesticijoms, o vartojimui. Kadangi pajamų mokesčio tarifas naujame įstatyme numatytas 
beveik dvigubai didesnis (ne 15, o 29 proc.), tai ir mokesčių šie verslininkai turės mokėti 
beveik dvigubai daugiau. O pagudrauti taip, kaip gudrauja didelių bendrovių savininkai, 
smulkieji verslininkai negali. Jų pajamos skiriamos ne prabangos dalykams, o būtiniausioms 
vartojimo prekėms pirkti, kurių pirkimo įmonės vardu neįmanoma įforminti.

Kokius mokesčius turės mokėti valstiečiai?
Iki šiol gyventojų pajamos, gautos pardavus asmeninio ūkio ir ūkininkų ūkių že-

mės ūkio produkciją, nebuvo apmokestinamos. Įstatymo projekte numatyta, kad mokes-
čius teks mokėti ir už šias pajamas. Žadama nustatyti neapmokestinamųjų pajamų dalį, o 
visa, kas uždirbta viršaus, bus apmokestinama dviem variantais. Mokesčio mokėtojas galės 
pasirinkti – mokėti 15 proc. arba atimti iš pajamų gamybos išlaidas ir nuo gauto skirtumo 
mokėti 29 proc. Mokėti reikės kas ketvirtį, tuo pačiu periodiškumu deklaruojant pajamas. 
Iki šiol kaimo žmonėms tai buvo nežinomas darbas.

Kokius mokesčius mokės advokatai, notarai, autorinį atlyginimą gaunantys asmenys?
Autorinį atlyginimą gaunantys asmenys taip pat privalės mokėti daugiau. Dabar jų 

bendrosios pajamos apmokestinamos 13 proc. tarifu. O teks mokėti 15 proc. Toks pat 
mokesčių padidinimas laukia advokatų bei notarų. Tiesa, ir jie turės galimybę atimti iš au-
torinio atlyginimo padarytas išlaidas. Bet tada tektų mokėti 29 proc.
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Kokius mokesčius mokėsime nuo pajamų, gautų už parduotą ar išnuomotą turtą?
Beveik už viską teks mokėti daugiau, nes išplėsta apmokestinimo bazė ir numatyti 

aukštesni mokesčių tarifai. Įstatymo projekte numatyta skirtingai apmokestinti tokias paja-
mas. Už parduotą turtą, kuriam privaloma teisinė registracija- butus, namus, automobilius 
29 proc. tarifu apmokestinamos vertės padidėjimo pajamos, kitaip tariant, skirtumas tarp 
pardavimo ir įsigijimo kainos. Bet jei toks turtas buvo įsigytas prieš penkerius metus, mo-
kesčių mokėti nereikės.

Neregistruojamo turto pardavimo pajamos apmokestinamos skirtingai: suma, nevir-
šijanti nustatyto minimumo (šiuo metu tai būtų 2568 litai per metus), – 15 proc. tarifu, o 
viršijantį – 29 proc. tarifu.

Už parduotas miško gėrybes ir antrines žaliavas reikės mokėti taip: neviršijant nu-
statyto minimumo (1284 litų per metus) mokesčių mokėti nereikės, o viršijant – 29 proc.

Gyventojų pajamos, gautos iš turto nuomos ir neviršijančios 2568 litų per metus, 
bus apmokestinamos 15 proc., o viršijančios – 29 proc. tarifu. Dabar jos visos apmokes-
tinamos 20 proc. tarifu. Beje, reikia pastebėti, kad įmonės už parduotą turtą ar jo nuomą 
mokesčių mokėti neturės.

Kaip keisis mokesčių mokėjimo procedūra?
Valstybė paveda ūkiniams subjektams nemokamai atlikti vis daugiau pareigų. Įstaty-

mo projekte numatoma, kad jie privalės kasmet ir kas ketvirtį teikti ataskaitas apie kiekvie-
nam samdomam darbuotojui išmokėtą darbo užmokestį ir išskaitytą pajamų mokestį, nors 
beveik tokias pačias ataskaitas darbdaviai jau dabar teikia „Sodrai“.

Numatoma, kad fiziniai asmenys turės išskaityti pajamų mokestį ir sumokėti į biu-
džetą iš sumokėtų sumų už įsigytą turtą iš užsienio valstybių įmonių, taip pat iš gyventojams 
išmokėtų sumų. Tai visiškai nauja, sunki ir net pavojinga prievolė, žinant, jog padarius klai-
dą, bus griežtai baudžiama. Naujų rūpesčių turės gyventojai, gaunantys pajamų, viršijančių 
nustatytą ribą. Jie turės kas mėnesį ar net kas ketvirtį teikti deklaracijas.

„Respublika“, 1999-04-19.

Valstybė puola legalų verslą

( Interv iu su žurna l i s te vida Dani lev ič iūte)

Į „Respublikos“ klausimus apie Vyriausybės paskelbtą „žiauriąją akciją“, naujus akci-
zo tarifus ir „šešėlinę“ ekonomiką atsako buvęs Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas 
Petras Navikas.

Kaip Jūs vertinate Vyriausybės paskelbtą „žiauriąją akciją“?
Iš esmės aš nesu prieš pastangas surinkti kuo daugiau mokesčių valstybei, bet manau, 

kad ši akcija neduos lauktų rezultatų. Žinoma, gresiančios sankcijos už pajamų slėpimą 
disciplinuoja mokesčių mokėtojus. Bet akcijos rezultatai menki. Negirdėjau, kad mokesčių 
inspektoriai būtų radę ir išieškoję dideles nuslėptų mokesčių sumas. Matyt, informacija apie 
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būsimus tikrinimus neišvengiamai nuteka. Netikiu, kad kai kurie užkluptieji nebūna įspėti 
iš anksto.

Be to, „žiaurioji akcija“ beveik neliečia „šešėlinių“ struktūrų – tikrinamos legalios įmo-
nės, kurios mokesčius moka – jeigu ir ne visus, tai bent kažkiek. O kaip su tais, kurie dirba 
nelegaliai?

Aš visada maniau, kad nereikia spausti tų, kurie bent kiek moka valstybei. Pirmiausia 
reikia priversti mokėti mokesčius tuos, kurie jų nemoka iš viso. O „žiauriąja akcija“ valstybė 
iš tiesų pradėjo legalių ir silpniausių puolimą: antai liepta tikrinti tas įmones, kurios darbuo-
tojams moka mažiausias algas – mažiau negu 500 litų. Bet dažniausiai tai nedidelės, silpnos 
įmonės ir daug kas iš jų neišgali daugiau mokėti samdomiems žmonėms, o jų savininkai ir 
darbuotojai džiaugiasi, kad išgyvena ir turi bent kiek pajamų.

Bet, žinoma, daug yra ir tokių įmonių, kurios moka minimumą, o darbuotojai, pa-
vyzdžiui, prekybos, viešojo maitinimo, aptarnavimo sričių, verčiami „užsidirbti“ patys iš kli-
entų. Tiesa, dabar, pakėlus minimalią algą iki 400 litų, darbdaviai privalės mokėti didesnes 
algas ir daugiau mokesčių. Bet vis tiek bus tokių, kurie dalį jų slėps.

Ar ne tokiems „slapukams“ išaiškinti ir sugalvota „žiaurioji akcija“?
Ne, mokesčių inspektoriai siunčiami atlikti beviltišką darbą! Darbuotojai dažniausiai 

neprisipažįsta gauną nedeklaruojamų pajamų: jiems tai irgi naudinga. Be to, jie bijo netekti 
darbo. O jeigu, pavyzdžiui, kas nors iš įmonės darbuotojų prisipažintų, jog gauna dalį ne-
deklaruojamos algos – inspektoriai vis tiek nieko savininkui neinkriminuos ir niekam nieko 
neįrodys. Jie net neturi teisės atlikti kvotą. Ir jei prikalbins bent vieną darbuotoją prisipa-
žinti, vis tiek neįrodys, kad toje įmonėje visiems taip pat mokama nelegaliai. Inspektoriai 
negalės apskaičiuoti visos nuslėptos mokesčių sumos ir nubausti, tik laiką sugaiš.

Mano nuomone, reikia imtis kitų priemonių, įvaryti į kampą visą „šešėlinį“ verslą ir 
priversti deklaruoti mokesčius bei juos mokėti. Svarbiausia uždaryti visas galimas landas, 
kad neliktų kelio nelegaliam verslui, kad jis pats būtų priverstas legalizuotis.

Kokios tos kitos priemonės?
Jų yra daug. Pirmiausia – apskaitos griežtinimas, įvairūs patikimi dokumentų blan-

kai ir t. t. Manau, kad dabar geriausiai taikoma priemonė – specialiosios apskaitos blankai. 
Sutinku, kad buvo padaryta klaidų juos įdiegiant, bet, mano nuomone, kovo mėnesį biu-
džeto pajamos labiausiai didėjo kaip tik įsigaliojus šiems apskaitos blankams: mat vasario 
pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas reikėjo pateikti iki kovo 15 d., po kovo 25 d., suėjus 
mokėjimo terminams, išryškėjo efektas – padidėjo įplaukos į biudžetą. Mokėtojai nebega-
lėjo sumažinti mokėtinos sumos.

Kitose šalyse seniai yra taikomi tokie blankai, antai Latvijoje – jau pusantrų metų. 
Be to, ten taikomas ir krovinio gabenimo važtaraštis: krovinio negalima vežti be lydimojo 
dokumento, o jeigu šio nėra – krovinys konfiskuojamas.

Girdėjau, kad mūsų mokesčių inspekcija irgi nori įdiegti tokį krovinio važtaraštį, ku-
rio negalima būtų padirbti. Įmonės jį įsigytų tam tikra tvarka, būtų žinoma, kokios įmonės 
tas važtaraštis, kas atsako už krovinį ir t. t.
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Ar taip nebūtų dar labiau suvaržytas legalus verslas?
Sąžiningi verslininkai tokių priemonių nebijo. Aišku, jie kartais nepatenkinti, kad 

tenka tvarkyti daug popierių, bet turėtų suprasti, kad kaip tik tokios priemonės smogtų 
kontrabandininkams, nelegaliai dirbantiems darbuotojams, su kuriais legalūs verslininkai 
nepajėgūs konkuruoti.

Aišku, kils baisus nepasitenkinimas. Kaip tam neprieštaraus „šešėlinės“ struktūros? 
Juk būtų rimtai kontroliuojami krovinių srautai – atsirastų antroji po muitinės, bet daug 
patikimesnė užkarda. Žinoma, tam pasirengti reikia laiko. Bet įdiegus tokį patikimą doku-
mentą, sumažėtų kontrabandinių krovinių.

Ar sutinkate, kad šiuo metu nebuvo kitos išeities biudžeto pajamoms padidinti, kaip tik 
padidinant akcizus?

Prisimenu, 1994 m. pabaigoje irgi buvo kritiška biudžeto padėtis – aukso amžius 
tiems, kas nemoka mokesčių. Klestėjo prekiautojai importiniais gėrimais, o mūsiškiai ga-
mintojai smuko. Bet tada alkoholio akcizą mažinome – tam buvo tinkamas laikas. Netru-
kus atsigavo ir mūsų gamybos įmonės – pradėjo gauti pelną ir mokėti mokesčius. Tad gal 
po pusmečio vėl buvo galima truputį padidinti akcizus. Tokie jų tarifai liko iki praėjusių 
metų pabaigos. O dabartinis akcizų didinimas – pats didžiausias šuolis, manau, per staigus. 
Nukentės mūsų gamybininkai, o dėl benzino branginimo ir visų kainų kilimo nukentės 
skurdžiausi gyventojai.

Beje, neseniai buvo panaikinta viena svarbi Akcizų įstatymo nuostata, reikalavusi 
perkainoti sandėliuose alkoholio, naftos ir tabako likučius tą dieną, kai įsigalioja nauji akci-
zo tarifai, o kainų skirtumas turėjo būti sumokėtas į biudžetą. Dabar šito nebereikalaujama. 
Todėl prieš keliant akcizus prekybininkai „iššlavė“ gamybininkų sandėlius – prisipirko pigių 
prekių, o dabar jas parduos brangiau. Perkainoti jų nebereikia, tad kainų skirtumas lieka 
prekybininkams kaip pelnas, nors tai turėjo atitekti biudžetui, nes akcizas – duoklė valsty-
bei. Manau, kad tai – kelios dešimtys milijonų litų, atimtų iš vartotojų, nes akcizas, kaip ir 
PVM, yra vartotojų mokestis. Taigi vartotojai dabar ne tik priversti mokėti didesnes kainas, 
tarkim, už benziną, kitas prekes, bet mokės ne valstybės biudžetui, o verslui – pinigai nusės 
prekybininkų kišenėse. Antra vertus, dabar sumažės ir gamybininkų pajamos – kokį mėnesį 
gamybininkai turės dirbti sandėliui – niekas nepirks jų pabrangusios produkcijos, kol turės 
pigios. Mažės ir įplaukos į biudžetą.

Mokesčių inspekcijoms nuo kovo 1 d. nustatytos užduotys pinigine išraiška, kiek jos pri-
valo surinkti „duoklės“ iš mokesčių mokėtojų. Gal jos ir pripildys biudžetą?

Tai nerealu. Juk nuo mokesčių inspekcijos nepriklauso, kiek įmonės gaus pelno, pa-
jamų, kiek padidės jų mokesčiai. Inspekcija gali tik kontroliuoti legalų verslą, tikrinti paja-
mų ir mokesčių deklaracijas bei priskaičiuoti papildomus mokesčius, skirti baudas. Tačiau 
šie papildomai surenkami pinigai visame pasaulyje sudaro ne daugiau kaip apie 4 proc. visų 
biudžeto pajamų.

O pagrindinis biudžeto pajamų prieaugio šaltinis – nelegalus verslas ir kontrabanda, 
plaukianti per valstybės sieną, kur mokesčių inspekcija jokios įtakos neturi – ten mokesčius 
renka muitininkai. Gaudyti kontrabandą ir spausti „šešėlinį“ verslą – ekonominės policijos 



200 GYVENTA IR DIRBTA L IETUVAI

ir muitinės darbas. Bet kaip tik joms kažkodėl privalomos „pajamų normos“ nenustatytos. 
Kaip ir teismo antstoliams, nors šie, manau, iš valstybės skolininkų taip pat turėtų sparčiau 
išieškoti skolas, kurių dabar su delspinigiais yra priskaičiuota apie 1 milijardą litų.

„Respublika“, 1997-04-22.

„Liūdniausia, kad valstybė didžiausią dėmesį
skiria tiems, kurie tvarko apskaitą ir moka mokesčius“

( Interv iu su žurna l i s te Ol i ta  Montvydiene)

Kaip Jūs šiandien gyvenate, ką veikiate?
Dabar esu pensininkas, galėčiau sėdėti namuose. Bet turiu pakankamai žinių, patir-

ties, nemažai išmanau apie mokesčius. Turiu nuolatinių klientų, jie labai malonūs, pade-
du jiems spręsti iškilusius klausimus, ištaisyti klaidas. Taip pat ateina vienas kitas pasikon-
sultuoti. Ateina draugai, pažįstami, kuriems reikia mano patarimo ir pagalbos. Kreipiasi 
mokesčių mokėtojai, kurie yra pakliuvę į inspektorių spąstus, kuriems skiriami papildomi 
mokesčiai ir baudos. Jei pamatau, kad klientas iš tiesų pažeidė įstatymą, taip ir pasakau, kad 
nieko negalima padėti. Bet dažnai būna, kad inspektoriai „pritempia“ tariamai nesumokė-
tus mokesčius, formaliai ir tendencingai traktuoja įstatymus. Tokiais atvejais padedu klien-
tams parašyti apeliacinį skundą, pagrįstai ir argumentuotai jį apginti. Neretai kyla įtarimas, 
jog mokesčių inspektoriai paperkami, kad būtų sužlugdyti konkurentai. Iš tiesų, kai kurie 
mokesčių mokėtojai yra skriaudžiami. Liūdniausia, kad valstybė didžiausią dėmesį skiria 
tiems, kurie tvarko apskaitą ir moka mokesčius. Apmokestinus šešėlinį verslą, palengvėtų 
visų dalia. Buvo skelbta, kad yra 123 fiktyvios įmonės. Ar girdėjote, kad nors viena jų būtų 
demaskuota? Tai šešėlinė ekonomika, jų paiešką vykdo net 3 valstybinės institucijos. Kie-
kvienose „Valstybės žiniose“ skelbiama apie prarastus PVM sąskaitų faktūrų ir kt. blankus. 
Netrukus gali paaiškėti, kad juos naudoja fiktyvios įmonės. Nejaugi ir vėl bus nueita len-
gviausiu keliu – bausti pirkėjus, o ne fiktyvius pardavėjus?

Lietuvos laisvosios rinkos institutas siūlė mokesčių sistemą liberalizuoti, pereiti prie netie-
sioginių mokesčių. Ką Jūs apie tai manote?

Netiesioginius mokesčius visi mokame. Ar teisinga, kad vienodai turės mokėti pen-
sininkas ir turtuolis, samdomi darbuotojai ir įmonių savininkai? Užsienyje yra progresyvi-
niai pajamų mokesčiai – kuo daugiau uždirbi, tuo daugiau moki. Daug domėjausi, visur 
mokesčiai tie patys (PVM, fizinių, juridinių asmenų, nekilnojamojo turto, paveldėjimo ir 
dovanojimo) – tokia susiklostė sistema. Man atrodo, kad tai netikslinga ir mums nereikia 
skubėti to daryti.

Ką Jūs siūlote?
Mokesčių įstatymai, kurie buvo priimti 1992-1994 m., buvo padiktuoti situacijos, 

kuri dabar labai pasikeitė. Todėl daugelį įstatymų reikia pataisyti, atsisakyti nereikalingų 
suvaržymų. Pirmiausia reikėtų supaprastinti apskaitą smulkiems verslininkams. Štai, pvz., 
PĮ yra smulkios ir stambios. Stambiose dirba ne vienas darbuotojas, apyvarta didelė ir jos 
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niekuo nesiskiria nuo UAB. Ten apskaita turi būti kaip reikiant. Bet yra mažos įmonės – IĮ, 
UAB, kurios išmaitina šeimą. Jų savininkams sudėtinga tvarkyti apskaitą, samdyti buhal-
terį, žinoti visus įstatymus. Daugiausia klaidų daroma apskaičiuojant sąnaudas ir už tai jie 
baudžiami. Supaprastinkime jiems apskaitą, panaudokim normatyvinį pelno apskaičiavimo 
metodą. Verslininkui tektų registruoti tik savo pajamas. Taip pat reikalingi patentai. Nusi-
pirko žmogus patentą ir ramiai dirba, jam nereikia apskaitos tvarkyti. Jis pateikia metinę de-
klaraciją, kiek gavo pajamų. Tegul mokesčių inspektoriai tikrina, ar jis visas gautas pajamas 
deklaravo. Mokesčių inspektoriams nereikėtų įdėti tiek daug darbo tikrinant. Be to, VMI 
jau kaupia informaciją (dosjė) apie kiekvieną mokesčių mokėtoją (kiek jis gavo pajamų ir 
t. t.). Taigi susekti labai lengva.

Dirbote ir Vilniaus miesto mokesčių inspekcijoje vyriausiuoju inspektoriumi, ir VMI vir-
šininku?

Tie metai mokesčių inspekcijoje man davė daug, nes suvokiau mokesčių taikymo 
praktikoje sunkumus. Tikrindamas įmones pamačiau, kaip plačiai išsikerojusi šešėlinė 
ekonomika. Darydami priešpriešinius patikrinimus pamatydavom tikrąją padėtį: fiktyvius 
sandėrius, nesumokėtus mokesčius. Štai vienas asmuo, vėliau buvęs „Ekspres“ banko val-
dytojas, turėjo PĮ, 3 metus rodė nuostolį, o paskui atskleidėme, kad jis apskaitoje neparodė 
7 gautų trumpalaikių kreditų prekėms pirkti. Trejus metus rodęs nuostolį, vėliau, steigiant 
banką, Lietuvos bankui deklaravo, jog didelius pinigus įstatiniam kapitalui formuoti uždir-
bo iš komercinės veiklos. Teko nagrinėti ir kitą faktą, kai iš čečėnijos į „Balticbanką“ buvo 
atsiųsta 300 mln. rb., jie tuoj pat pervesti įvairioms UAB, nedelsiant išgryninti ir grąžinti 
savininkui. Tai buvo pinigų plovimas. Bet iki šiol nė vienas firmos vadovas nepatrauktas 
atsakomybėn. Darbas buvo rizikingas – teko susitikti ir su finansiniais nusikaltimais įtaria-
mais veikėjais.

Ar Jums kas nors grasino?
Kartą, kai 1993 m. Lietuvoje sukosi didžiuliai pinigai už iš Rusijos vežamą metalą, 

dingo jaunas vienos firmos vadovas. Prokuratūra iškėlė bylą ir pakvietė mane padėti proku-
rorui išimti finansinius dokumentus. Nuėjome, buhalteris dreba, bet dokumentų neduoda. 
Prokurorui pradėjus atidaryti stalčius, staiga įlėkė UAB savininkas su dviem savo sargybi-
niais ir ėmė mums grasinti. Jis nuomojo IĮ patalpas. Beje, šiandien jo Lietuvoje nėra – gy-
vena Šveicarijoje. Tada nejučia žvilgtelėjau pro langą – ar aukštai teks šokti. Buvo antras 
aukštas... Bet dokumentus mes išėmėme. Vėliau man teko tikrinti mums grasinusio UAB 
savininko įmonę ir atskleisti nešvarius dalykus – kontrabanda per Lietuvą buvo pervežti 
24 vagonai juodųjų metalų, grubiai suklastoti dokumentai, mokesčiai nesumokėti. Įdėjau 
labai daug darbo, buvo priskaičiuoti mokesčiai ir skirta dvigubo dydžio bauda. Prasidėjo 
teisminis bylos nagrinėjimas. Mano nuostabai, vieną sekmadienio rytą, po 3 metų, kai ne-
bedirbau valdiškame darbe, man paskambino iš Šveicarijos buvęs UAB savininkas. Jis ne-
grasino, nepriekaištavo, bet gerai įvertino mano darbą. Pasakęs, kad niekad negrįš į Lietuvą, 
pasiteiravo, ar aš savo nuožiūra tikrinau, ar tai buvo VRM užsakymas.

Iš tiesų aš nebijojau – labiau bijojo mano kaimynai, kad neimtų sprogdinti mano 
buto. Ypač tada, kai dirbant VMI viršininku sustabdėme naftos produktų kontrabandą iš 
Mažeikių naftos gamyklos.
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Kodėl?
Manau, prisimenate kilusį triukšmą, aprašytą spaudoje, rodytą per TV, kai 1995 m. 

įvedėme tvarką Mažeikių naftos gamykloje. Vyriausybė priėmė sprendimą neišleisti išvežti 
naftos produktų nesumokėjus mokesčių. Atsistatydino net gamyklos direktorius. Iki tol 
naftos produktus vežė ir pardavinėjo nelegalios įmonės, kurios nemokėjo mokesčių.

Jūsų darbas VMI buvo vertinamas prieštaringai?
Sutrikęs biudžetinių įstaigų finansavimas spaudė surinkti daugiau mokesčių, todėl 

dirbdamas tokį darbą mielas nebūsi. Mano veiksmai buvo nukreipti prieš šešėlinę ekonomi-
ką, kad jos atstovai būtų priversti mokėti mokesčius. Nepatiko įtakingiems verslininkams ir 
pasiūlymas apmokestinti dividendus. Nebuvau mylimas LDDP atstovų, ypač Seimo narių, 
nes nevykdžiau jų rekomendacijų kadrų klausimais. Susidūriau su galingais šulais, galinčiais 
daryti įtaką spaudai ir formuoti neigiamą nuomonę visuomenėje.

Bene labiausiai Jus kritikavo dėl PVM sąskaitų faktūrų įvedimo.
Aš neįvedžiau, o tik pasiūliau šią idėją, įgyvendintą kitose šalyse. Ar buvo galima 

taikstytis su tokia padėtimi, kai apskaitoje buvo naudojami senieji blankai, kuriuos klastoti 
buvo ypač lengva. VMI rasdavo net senų LKP CK reikalų valdybos kasos pajamų orderių. 
Kiekvienai naujovei visi iš pradžių priešinasi. Ją įgyvendinti reikėjo neskubant. Dabar niekas 
nebetriukšmauja. Ir rezultatai pagerėjo – biudžeto pajamos surenkamos geriau. Manau, kad 
nevertėjo iškart atsisakyti buvusios griežtos apskaitos, o pajamų kaupimo principą reikėjo 
įvesti ne 1994, o 1990 metais. Susipainiota su tuo ilgalaikiu turtu, neaišku, ar sąvaržėlė šian-
dien irgi ilgalaikis turtas. Reikėtų aiškiau suformuluoti, kas yra pajamos, kada jos uždirbtos, 
ką pripažinti sąnaudomis, o ką ne, ir tai pagrįsti. Dabar pati skaudžiausia vieta – sąnaudų 
pripažinimas. Įstatymuose daug prieštaravimų, dvigubo apmokestinimo.

Pastaruoju metu VMI skelbia daug apylankinių raštų. Ką Jūs apie tai manote?
Pastebėjau, kad tie raštai neretai prieštarauja vienas kitam, prieštarauja logikai ir dar 

išaiškina ne taip, kaip įstatymuose parašyta. Nėra nustatytos tvarkos, kaip tie išaiškinimai 
turi būti parašyti ir suderinti. Be to, išaiškinimą turėtų peržiūrėti ekspertai – buhalteriai 
praktikai, auditoriai, kad jis nebūtų vienpusiškas. Tą patį visi turėtų traktuoti vienodai, o 
blogai išaiškinęs, suteikęs klaidingą informaciją mokesčių inspektorius turėtų prisiimti visą 
atsakomybę. Bet bandymas padėti mokesčių mokėtojams – sveikintinas. 

„AAM aktualijos“, 1998-02-10. 

Įmonės be buhalterijos, arba laikas supaprastinti
smulkiojo verslo apmokestinimą

Pastebėta, kad mažų įmonių, kurių pajamos (įplaukos) ne didesnės kaip 500 tūkst. 
litų per metus, kiekvienas išleistas litas verslui atneša apie 25 centus grynųjų pajamų (uždar-
bio). Tai vidutinis skaičius. Gamybinių ir materialines paslaugas teikiančių mažų įmonių 
išleistas litas yra mažiausiai dosnus. Ne ką dosnesnis prekybinių firmų išleistas litas. Efekty-
viausiai litas atseikėja intelektualines paslaugas teikiančioms firmoms. 
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Iš šių gautų grynųjų pajamų mažosios įmonės turi sumokėti vidutiniškai maždaug 
3  ct pajamų mokesčio, 0,5 cento kelių mokesčio, o jeigu jų metinės įplaukos viršija 50 
tūkst. litų per metus, dar ir 3,8 cento pridėtinės vertės mokesčio. Taigi, smulkiam verslinin-
kui, gaunančiam per metus iki 50 tūkst. litų įplaukų, pragyvenimui lieka apie 10 tūkst. litų. 
Tai kuklus uždarbis. Kuklus jo indėlis ir į valstybės biudžetą: individualių įmonių pajamų 
mokestis sudaro apie 2 procentus jo pajamų.

Tuo tarpu valstybė dėl smulkių verslininkų gausybės turi daug vargo ir išlaidų su-
rinkdama iš jų mokesčius, kontroliuodama mokesčių deklaravimą ir sumokėjimą. O ir vers-
lininkams tenka nelengva dalia: jie verčiami tvarkyti sudėtingą verslo apskaitą, turi gerai 
žinoti mokesčių įstatymus, poįstatyminius aktus bei įvairiausius paaiškinimus, nuolat sekti 
jų besaikius pakeitimus, kas ketvirtį teikti deklaracijas. O tai nėra taip paprasta. Todėl ir 
netyčinių klaidų galima padaryti. Svarbiausia, kad belaukiant mokesčių inspektoriaus juos 
slegia nuolatinė baimė. 

Smulkiųjų verslininkų dalią šiek tiek palengvino 1994 metų pabaigoje priimtas Vy-
riausybės nutarimas „Dėl patentų išdavimo tvarkos“. Juo buvo labai išplėsta fiksuoto pa-
jamų mokesčio (patento) taikymo sfera mažose įmonėse, leista įsigyti patentus fiziniams 
asmenims, labiau diferenciuoti patento tarifai bei vietos valdžios organams suteikta teisė 
juos nustatyti. Supaprastinta apskaita, o deklaruoti privaloma tik pajamas. Tai davė tiesiog 
stebėtinų rezultatų: 1994 metais Lietuvoje patentus buvo įsigijusios vos 298 individualios 
įmonės ir už juos sumokėjusios į biudžetą 300 tūkst. litų, o 1995 metų viduryje patentus 
turėjo jau 10213 įmonių ir 6583 fiziniai asmenys. 1996 metais patentininkų skaičius išaugo 
daugiau kaip du kartus, į biudžetą jie sumokėjo beveik 47 mln. litų mokesčių.

Svarbiausia, manau, kad šie smulkieji verslininkai sugebėjo užsidirbti pragyvenimui 
sau ir savo šeimoms bei dar dosniai paremti valstybę. Juos nustojo persekioti patikrinimo 
baimė, be to, fiziniai asmenys tapo teisėtais rinkos dalyviais.

Pajamų apmokestinimo fiksuotu mokesčiu (patentu) taikymą reikėtų dar daugiau 
išplėsti ir labiau diferencijuoti jo tarifus.

Tačiau ši priemonė palengvino ne visų individualių įmonių dalią. Neturinčios pa-
tentų įmonės priverstos deklaruoti ne tik verslo pajamas, bet ir turėtas sąnaudas šioms pa-
jamoms uždirbti. Sąnaudoms patvirtinti jos privalo turėti idealiai gerus, su visais rekvizitais 
dokumentus. Žinoti kada galima padarytas išlaidas priskirti sąnaudoms, o sąnaudas – už-
dirbtoms pajamoms ir mokėti dar daug ką. Praktika parodė, kad apskaičiuojant sąnaudas 
daroma daugiausia klaidų. O atsižvelgiant į tai, kad individualios įmonės pajamoms uždirb-
ti dažnai naudojamas įmonės savininko asmeninis ilgalaikis turtas (butas, trasporto, ryšio 
priemonės ir kt.), tai klaidų tikimybė dar labiau padidėja. Dėl minėtų priežasčių individu-
alioms įmonėms paskirta nemažai baudų. 

Mintis supaprastinti mažų individualių įmonių sąnaudų ir apmokestinamų pajamų 
apskaičiavimą subrendo dar 1993 metais, kai Vilniaus miesto valstybinėje mokesčių inspek-
cijoje dirbau vyriausiuoju inspektoriumi. Ją buvau pradėjęs įgyvendinti dirbdamas Valsty-
binės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininku. Tačiau man ir šią problemą 
nagrinėjusiems specialistams išėjus iš šios institucijos mūsų sumanymas nebuvo iki galo 
įgyvendintas. O jo esmė tokia.

Grynąsias pajamas lemia bendrosios pajamos ir rentabilumas, kuris nėra vienodas 
visuose versluose. Todėl valstybė galėtų atsižvelgdama į vidutinį verslo rentabilumą indivi-
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dualioms be patento veikiančioms mažosioms įmonėms, kurių metų pajamos iki 500 tūkst. 
litų, nustatyti sąnaudų normatyvus nereikalaudama dokumentinio sąnaudų patvirtinimo. 
Arba nustatyti apmokestinamųjų pajamų normatyvus. Pavyzdžiui, panaudoto asmeninio 
turto įmonės pajamoms uždirbti sąnaudų normatyvą – 15 ct, reprezentacinių išlaidų nor-
matyvą – 1 ct, kitų materialinių ir piniginių sąnaudų normatyvą – 60 ct, o bendrąjį sąnaudų 
normatyvą – 76 centus. Normatyvai turėtų būti stabilūs, o tikslinami ne dažniau kaip kartą 
per 5 metus.

Supaprastėtų apskaita ir pajamų mokesčio apskaičiavimas. Įmonėms teliktų fiksuoti 
apskaitoje įplaukas, kaip tai privalo daryti ir patentus turinčios įmonės bei PVM (jeigu 
būtų PVM mokėtoju). Verslininkai sugebėtų patys tai be klaidų atlikti. Būtų pašalintos jų 
ir mokesčių inspektorių konfliktų priežastys, sumažėtų mokesčių administravimo išlaidos.

Individualių įmonių savininkams, nesutinkantiems su patvirtintais sąnaudų norma-
tyvais ir manantiems, kad jų sąnaudos realiai yra didesnės, turėtų būti suteikta teisė jas ir 
deklaruoti. Tačiau šie verslininkai privalėtų vesti sąnaudų apskaitą, jas pagrįsti juridinę galią 
turinčiais dokumentais bei įvykdyti visas kitas dabar reikalaujamas sąlygas.

Manau, kad daug mažų individualių įmonių taikytų šį supaprastintą pajamų ir mo-
kesčių apskaičiavimo bei deklaravimo metodą ir būtų dėkingi Vyriausybei. 

„Respublika“, 1998-01-20.

Kada bus atsižvelgta į mokesčių mokėtojų interesus?

( Interv iu su žurna l i s te Ol i ta  Montvydiene)

Išanalizavęs Finansų ministerijos parengtą Mokesčių administravimo įstatymo pakei-
timo ir papildymo įstatymo projektą, mokesčių konsultantas Petras Navikas jį apibūdina 
taip: nors išbrauktos kai kurios veiklos, priskiriamos piktybiniams mokesčių įstatymų pa-
žeidimams, mokesčių administratorius dar kartą įstatymą pakreipia savo, bet ne mokesčių 
mokėtojų naudai. P. Navikas sako turįs šio projekto rengėjams labai daug klausimų.

Štai iš projekte pateikto mokestinių ginčų sąvokos apibrėžimo taip ir lieka neaišku, 
kada prasideda ginčas  – ar kai mokesčių mokėtoją tikrinęs mokesčio pareigūnas priėmė 
sprendimą ir nurodė sumokėti į biudžetą jo apskaičiuotus mokesčius ir sankcijas, ar kai 
vietos mokesčių administratorius patvirtino šio pareigūno patikrinimą. 

Ypač diskutuotina dėl projekto 11 straipsnio. Anot P. Naviko, Konstitucijoje pa-
rašyta, kad mokesčius nustato tik įstatymai, juose reglamentuota mokesčio bazė, tarifai, 
apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka, sankcijos už mokesčių nemokėjimą. Todėl jokie kiti 
teisės aktai, jeigu jie priimti ne vykdant mokesčių įstatymus, o jiems prieštaraujant, negali 
būti taikomi apskaičiuojant mokesčius, baudas, delspinigius ir palūkanas. 

Derėtų patikslinti, kas privalo įrodyti, kad apskaičiuotoji suma yra neteisinga. P. Na-
viko manymu, jeigu mokesčių mokėtojo deklaruota mokesčio suma yra neteisinga, tai turi 
įrodyti mokesčio administratorius, o jeigu nedeklaruota mokesčio suma, kurią apskaičiavo 
mokesčių administratorius, yra neteisinga, tai turi įrodyti mokesčio mokėtojas. 

P. Navikas siūlo, kad mokesčių administratoriai nebūtų tokie formalūs, kai pameta-
mas PVM sąskaitos faktūros ar kito dokumento originalas – dabar neleidžiama šių išlaidų 
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įskaityti į sąnaudas. Mokesčių administratoriai galėtų pripažinti juridinę galią dokumento 
kopijos, kuri patvirtinta ją išdavusio asmens parašu ir antspaudu bei patvirtinama, kad šis 
asmuo yra apmokestinęs visas gautas pajamas. 

Anot P. Naviko, įstatymo 29 straipsnyje (mokesčio sumokėjimas ir išieškojimas) pa-
liktos galioti neteisingos nuostatos. Viena jų suteikia mokesčių administratoriui teisę po 
20 dienų išieškoti patikrinimo metu išaiškintus mokesčius, nors jie yra ginčijami (dėl jų 
pateiktas skundas). Kita suteikia mokesčių administratoriui teisę skaičiuoti delspinigius nuo 
tos dienos, kai mokesčių mokėtojas gavo patikrinimo aktą. Neretai mokesčių inspektoriai 
persistengia ir nepagrįstai apskaičiuoja nesumokėtus mokesčius, todėl aktai apskundžiami. 
Skųsdamasis mokėtojas rizikuoja, nes žino, kad, pralaimėjęs bylą, turės sumokėti ne tik 
apskaičiuotus mokesčius, bet ir delspinigius. Pasak P. Naviko, būtų teisinga, jeigu reikėtų 
mokėti delspinigius tik už MAĮ nustatytą skundo nagrinėjimo trukmę. 

Vietos ir centrinis mokesčių administratoriai skundus turi išnagrinėti ne ilgiau kaip 
per 90 dienų, bet jie visada nagrinėja keletą kartų ilgiau. Be to, kartais mokesčio adminis-
tratoriai, kaip paaiškėjo praktikoje, siekdami atimti galimybę mokesčių mokėtojui toliau 
skųstis, siunčia aktus bei sprendimus registruotu laišku, kurie neįteikti grąžinami jiems. 
Todėl būtina tai įstatyme patikslinti.

 Kadangi MAĮ įteisintas sudėtingas ir ilgas mokesčio permokos įskaitymo kitiems 
mokesčiams dengti ir susigrąžinimo procesas, P. Navikas siūlo šį įstatymo trūkumą pašalinti. 

Kitas taisytinas dalykas yra MAĮ įteisinta nuostata, leidžianti mokesčių administra-
toriams skaičiuoti ir išieškoti delspinigius nuo kiekvieno mokesčio atskirai, neatsižvelgiant 
į mokesčio mokėtojo bendrą skolą biudžetui. Tačiau neretai būna taip, kad vieno mokesčio 
yra nepriemoka, o kito mokesčio tokia pat ar didesnė permoka. Ir nors mokesčių mokėtojas 
iš tikrųjų nėra skolingas biudžetui, tačiau jam skaičiuojami delspinigiai nuo nepriemokos. 
P. Navikas siūlo papildyti įstatymo 39 straipsnio 1 dalį, kad delspinigiai būtų skaičiuojami 
nuo bendros mokesčių mokėtojo skolos valstybės (savivaldybės) biudžetui ir fondams. 

P. Navikui nesuprantamas projekto rengėjų teiginys, kad mokesčių mokėtojas pažei-
dė mokesčio įstatymą dėl mokesčių teisės aktų prieštaravimų. Pasak jo, tokių dalykų negali 
būti. Mokesčio įstatymas yra vienintelis teisės aktas, kuris reguliuoja mokesčius, o kiti teisės 
aktai mokesčių klausimais, jeigu jie prieštarauja įstatymui, yra neteisėti. Jeigu mokėtoją su-
klaidino tokie teisės aktai, ar galima jį kaltinti, jog pažeidė mokesčio įstatymą? Jo nuomone, 
MAĮ turi būti įteisinta nuostata, kad tokiais atvejais mokesčio mokėtojas negali būti apkal-
tintas, jog pažeidė mokesčio įstatymą ir jam negali būti skiriamos baudos bei skaičiuojami 
delspinigiai. 

Neįgyvendinama nuostata, kad mokesčių mokėtojas atleidžiamas nuo baudos, jeigu 
jis įrodo, kad jo kaltės nėra, o padarytas įstatymo pažeidimas nepriklausė nuo jo valios ir 
aplinkybių, kurių jis negalėjo numatyti. 

Taip pat nepagrįstai projekte siūloma suteikti mokesčių administratoriams teises net 
už smulkmeniškus ar mažus pažeidimus (naujų registravimo duomenų nepateikimas ar de-
klaracijų nepateikimas laiku) apriboti ūkinę-komercinę įmonės veiklą, nes tai gali spręsti 
tik teismas.

Nemažai laiko mokesčių mokėtojai sugaišta, norėdami parengti skundą. Dažnai jie 
kreipiasi į konsultacines firmas, todėl P. Navikas sako, kad 20 dienų yra per trumpas ter-
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minas skundui pateikti. MAĮ suteikta teisė vietos mokesčio administratoriui išieškoti gin-
čijamus mokesčius po to, kai centrinis mokesčių administratorius patvirtino jo sprendimą. 
Mokesčių konsultanto P. Naviko nuomone, tokia praktika neteisinga, ji dažnai nepagrįstai 
paralyžiuoja įmonės ūkinę komercinę veiklą, nes mokesčių mokėtojas turi teisę pagal šį 
įstatymą skųstis dar net trims institucijoms. Kol nustatyta tvarka neįrodyta ir nepatvirtinta, 
kad teisingai ir pagrįstai patikrinimo metu apskaičiuoti mokesčiai, delspinigiai ir paskirtos 
baudos, tol negalima jų išieškoti. Todėl tai reikėtų pakeisti. 

Dar baisesnis dalykas yra tai, kad kartais mokesčių inspektoriai, išnagrinėję mokesčių 
mokėtojo skundą, priima sprendimą atlikti pakartotiną patikrinimą, tačiau nepanaikina 
pirmojo patikrinimo metu apskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir baudų. Ši nepatvirtinta, 
ginčijama skola yra tarsi Damoklo kardas, ji nurodoma ir mokesčių inspekcijos išduoda-
mose pažymose. Pasak P. Naviko, mokesčių mokėtojas neteisėtai padaromas nusikaltėliu, 
žeminamas jo įvaizdis, suvaržomos galimybės dalyvauti konkursuose, be to, jam pradedami 
skaičiuoti delspinigiai nuo šių menamų mokesčių. Šią neteisybę būtina pašalinti. 

„AAM aktualijos“, 2000-04-03, Nr. 13.

Kryžiaus žygis prieš smulkiuosius verslininkus tęsiasi

Taip teigia mokesčių konsultacinės firmos „Nakona“ vadovas, buvęs finansų viceministras 
ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininkas Petras NAVIKAS, atsa-
kydamas „Respublikos“ žurnalisto Gedimino KONČIAUS klausimus.

Ar pagrįstai smulkieji verslininkai vis garsiau skundžiasi, kad valdžia beatodairiškai 
sunkina jų darbo sąlygas?

Palyginkime du statistinius skaičius: 1996 metais šalyje buvo 131 300 mokesčių mo-
kėtojų, o 2000 metais jų skaičius sumažėjo iki 116 000. Absoliuti dauguma nutraukusių 
veiklą – smulkiosios įmonės. Ir užsidarė jos ne iš gero gyvenimo.

Kodėl taip atsitiko?
Šeštoji Vyriausybė mažoms ir vidutinėms įmonėms siekė realiai lengvinti verslininka-

vimo sąlygas. Buvo įvesta supaprastinta buhalterinė apskaita, suteiktas mokestinis kreditas 
kasos aparatams įsigyti, praplėstas patentinių verslų sąrašas, todėl mažos įmonės galėjo dar 
paprasčiau atsiskaityti su valstybe. Tada leidome patentus įsigyti fiziniams asmenims, kurie 
iki tol prekiavo, teikė paslaugas ir gamino prekes nelegaliai, nemokėdami jokių mokesčių.

Šių priemonių rezultatai pranoko lūkesčius. 1996–1998 metais personalinėse įmo-
nėse buvo sukurta 47,3 tūkstančio naujų darbo vietų. Per tą patį laikotarpį darbo vietas 
susikūrė ir patentus įsigijo 104,1 tūkstančio žmonių. 1995 metais fiziniai asmenys ir perso-
nalinės įmonės į biudžetą sumokėjo 92 mln. litų įmonių pajamų mokesčio ir fizinių asmenų 
pajamų mokesčių, o 1998 metais tas skaičius jau išaugo iki 186 mln. litų. Individualių 
įmonių įmokos „Sodrai“ per tą patį laikotarpį išaugo nuo 32 mln. iki 105 mln. litų.

Aštuntosios Vyriausybės požiūris į smulkųjį ir vidutinį verslą buvo visiškai priešingas. 
Prieš šį verslą buvo pradėtas tikras kryžiaus žygis.
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Tačiau juk buvo tiek daug kalbų apie smulkaus ir vidutinio verslo rėmimą?
Realūs veiksmai gerokai skyrėsi nuo deklaracijų. Gedimino Vagnoriaus vadovauja-

ma Vyriausybė ėmėsi įgyvendinti stambiojo kapitalo jai įpiršta tikslą sudaryti lygias verslo 
sąlygas visiems rinkos dalyviams. O tai iš esmės klaidingas požiūris, nes smulkusis verslas 
vienodomis sąlygomis negali konkuruoti su stambiuoju.

Rengiamos smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimo programos, specialus įstatymas, 
įsteigta Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra, Investicijų ir Eksporto skati-
nimo agentūros, šeši verslo konsultavimo centrai. Susikūrė daug visuomeninių verslininkų 
organizacijų.

Tačiau tuo pat metu turgaus prekeiviams buvo įvesta sudėtinga apskaita, nustatyti 
sunkiai įvykdomi reikalavimai prekių kokybei, pareikalauta turgavietėse turėti kasos apara-
tus, panaikinti patentai personalinėms įmonėms, panaikintas Mažųjų įmonių įstatymas ir 
juo suteiktos 50 ir 70 procentų mokesčių lengvatos. Pakeista personalinių įmonių investici-
jų sąvoka. Anksčiau jos galėdavo apmokestinamas pajamas sumažinti visa investicijų suma, 
o dabar – nebe visa. Pakeitus Įmonių įstatymo 12 straipsnį, personalinėms įmonėms už-
drausta skolintis lėšų iš fizinių asmenų, net panaudoti asmenines santaupas. Už šio straips-
nio pažeidimą gresia bauda nuo 1000 iki 10 000 litų.

Apskaičiavau, kad smulkiųjų verslininkų pajamų mokesčio tarifas per pastaruosius 
trejus metus išaugo nuo 7,2 iki 12, o kai kam ir iki 15 procentų. Realiai mažosios įmonės 
dabar moka santykinai dvigubai didesnius mokesčius nei stambiosios.

Kokie įstatymai, Jūsų nuomone, diskriminuoja smulkųjį verslą?
Stambusis verslas, kurio interesams atstovauja Lietuvos pramonininkų konfederacija, 

iš valdžios išplėšė nemažai mokesčių lengvatų. Tačiau daugelio šių lengvatų smulkiosios 
įmonės negavo. Štai keletas pavyzdžių. 

Stambiosios įmonės, importuodamos 100 tūkstančių litų ir didesnės vertės ilgalaikį 
turtą, importo pridėtinės vertės mokesčio mokėjimo gali išvengti, kadangi leista mokestį 
įtraukti į atskaitą jo nesumokėjus. O mažosios įmonės dėl nustatytos aukštos ribos (100 
tūkst. litų) šia lengvata praktiškai pasinaudoti negali.

Mažosios įmonės ne iš karto registruojasi kaip pridėtosios vertės mokesčio mokėtojos. 
Pridėtosios vertės mokesčio įstatymas leidžia taip elgtis tol, kol pajamos pasieks 100 tūkst. 
litų ribą. Tačiau smulkieji verslininkai dažnai nepastebi, kada pasiekia tą ribą. Nustatę tokį 
pažeidimą mokesčių inspektoriai būna negailestingi. Jie apskaičiuoja vertės mokestį, kuris 
yra kelis kartus didesnis už pridėtosios vertės mokestį, ir dar skiria tokio pat dydžio baudą. 
Toks skaičiavimo metodas prieštarauja pridėtosios vertės mokesčio esmei bei sampratai.

Ką turėtų padaryti valdžia, kad smulkusis verslas išties atsigautų?
Pirmiausia reikia supaprastinti smulkaus verslo apmokestinimą. Šiuo metu smulkieji 

verslininkai priversti atlikti sudėtingą verslo apskaitą, turi gerai žinoti mokesčių įstatymus, 
poįstatyminius aktus bei įvairiausius išaiškinimus, nuolat sekti nesibaigiančius pakeitimus, 
kas ketvirtį teikti deklaracijas. O tai nėra paprasta. Todėl pridaroma labai daug netyčinių 
klaidų, už kurias griežtai baudžiama. Kita vertus, ir pati valstybė, administruodama smulkių 
verslininkų mokesčių mokėjimą, turi daug vargo ir išlaidų. Paprasčiausia būtų smulkiesiems 
verslininkams nustatyti fiksuotus mokesčius.
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Yra nustatyta, kad mažų įmonių, kurių pajamos ar įplaukos ne didesnės kaip 500 
tūkstančių litų per metus, kiekvienas verslui išleistas litas atneša apie 10-15 centų grynųjų 
pajamų ar uždarbio. Tai vidutinis skaičius. Gamybinių ir materialines paslaugas teikiančių 
mažų įmonių išleistas litas yra mažiausiai efektyvus. Kiek dosnesnis prekybinėse firmose iš-
leistas litas. O dosniausias jis intelektualines paslaugas teikiančiose įmonėse. Nuo kiekvieno 
gauto lito mažosios įmonės sumoka maždaug 3 centus pajamų mokesčio, 0,5 cento – kelių 
mokesčio, o jeigu jų metinės įplaukos viršija 100 tūkstančių litų, dar ir 3,8 cento pridėtosios 
vertės mokesčio. Visa tai žinant, nesunku būtų nustatyti fiksuotus mokesčius smulkiesiems 
verslininkams. Tai suteiktų jiems galimybę atsisakyti sudėtingos sąnaudų apskaitos ir dekla-
ruoti tik pajamas.

Individualioms be patento veikiančioms mažosioms įmonėms, kurių metinės paja-
mos sudaro iki 1 mln. litų, atsižvelgiant į vidutinį verslo rentabilumą, reikėtų nustatyti 
sąnaudų, tenkančių gautų bendrųjų įplaukų litui, nereikalaujant dokumentinio sąnaudų 
patvirtinimo, normatyvą. 

„Respublika“, 2000-05-08.

Ar visada pagrįstai baudžiami verslininkai?

Nemažai verslininkų nubausta dėl pavėluoto įsiregistravimo PVM mokėtoju. Vy-
riausybės nustatyta registravimosi tvarka jiems labai nepalanki. Dažnai ne iš blogos valios, o 
dėl nežinojimo pateikia prašymą įregistruoti PVM mokėtoju tą mėnesį, kurį pasiekiama ar 
nors kiek viršijama 50 tūkst. Lt pajamų riba. Būna atvejų, kai įmonė pirmame savo veiklos 
mėnesyje pasiekia šią ribą. Nors ir pirmomis po verslo įregistravimo dienomis yra padavusi 
VMI pareiškimą įsiregistruoti PVM mokėtoju, tačiau įregistruojama tik nuo kito mėnesio 
pradžios, o ne nuo pareiškimo padavimo datos. Taigi šiais atvejais tokia įmonė iš karto pa-
tenka į žabangas, po sunkiu inspektoriaus priekalu. 

Laiku netapus PVM mokėtoju, apskaičiuojamas 15,25 proc. ne pridėtinės vertės, o 
vertės mokestis nuo gautų pajamų,viršijančių 50 tūkst. Lt ribą per paskutinius 12 mėnesių. 
Taip pat dar skiriama tokio pat dydžio bauda. Tai labai didelės, negailestingos ir nepagrįstos 
sankcijos.

Ši neteisinga PVM apskaičiavimo tvarka įteisinta Vyriausybės nutarimu ir prieštarau-
ja PVM įstatymui. Įstatymo 1 straipsnyje pasakyta, kad pridėtinės vertės mokesčio objektas 
yra prekių gamybos, atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų procese sukurta ir realizuota 
pridėtinė vertė, o 15 straipsnyje nurodyta, kaip apskaičiuojamas šis mokestis kiekvienam 
šio proceso dalyviui (mokėtojui) nuo jo sukurtos pridėtinės vertės. Juk ir taip aišku, kad 
nuo įsiregistravimo, nuo to formalaus fakto negali nei sumažėti, nei padidėti ūkio subjek-
to sukurta pridedamoji vertė ir šios vertės mokestis. Tai kodėl jis vienaip skaičiuojamas 
įsiregistravusiam, kitaip – neįsiregistravusiam mokėtojui? Už tai, kad laiku neįsiregistravo 
mokėtoju jis baudžiamas 100 proc. bauda. Ar to nepakanka?

Kita vertus, pajamos ne visada lemia ūkio subjekto sukurtos pridėtinės vertės dydį. 
Be to, kai kurių ūkio subjektų sukurta pridėtinė vertė pagal PVM įstatymą yra neapmokes-
tinama. Taigi, 50 tūkst. Lt riba yra sąlyginis dydis ir negalima formaliai jos laikytis, neatsi-
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žvelgiant į tai, ar būdamas mokėtoju ūkio subjektas turėtų mokėti PVM nuo ribą viršytos 
sumos, ar ne. Praktikoje būta ir tokių atvejų, kai iš subjekto už neįsiregistravimą mokėtoju 
buvo išieškotas mokestis ir bauda, nors, jam būnant mokėtoju, biudžetas būtų privalėjęs šį 
mokestį jam kompensuoti. 

Kai kuriose valstybėse yra nustatyta žymiai aukštesnė pajamų riba, kurią pasiekus 
reikia įsiregistruoti PVM mokėtoju. Tuo siekiama sumažinti mokėtojų skaičių ir PVM 
administravimo išlaidas. Nuo to biudžetas nenukenčia, nes atsiranda didesnės galimybės ne 
PVM mokėtojui įsiterpti į PVM mokėtojų grandinę, pertraukti ją ir tokiu būdu kompen-
suojamos prarastos įplaukos į biudžetą. Praėjo 3,5 metų, kai įteisinta 50 tūkst. Lt pajamų 
riba, kurią pasiekus reikia įsiregistruoti PVM mokėtoju. Laikas ją padidinti iki 90–100 
tūkst. litų.

Tenka pastebėti, kad už nesavalaikį įsiregistravimą PVM mokėtoju ne laiku skiriama 
nepagrįstai didelė bauda. Mokesčių inspektoriai, vadovaudamiesi Mokesčių administravi-
mo įstatymo 48 straipsniu, šį faktą priskiria mokestinės prievolės neįvykdymui dėl didelio 
aplaidumo, kai mokesčio mokėtojas į biudžetą sumoka mažiau, kaip 85 procentus mokes-
čio, kurį turėjo sumokėti pagal įstatymą ir skiria 100 procentų baudą. Didelis aplaidumas 
atsiranda iš fakto, kad ūkio subjektas nebuvo šio mokesčio mokėtojas ir nebuvo jo deklara-
vęs. Todėl bet kokia inspektoriaus apskaičiuota mokesčio suma traktuojama, kaip nesumo-
kėtas visas mokestis. Priskirti dideliam aplaidumui šį abejotiną, administracinio pobūdžio 
nusižengimą yra per daug. Gyvenimo realijos rodo, kad ir šiuo klausimu reikia pataisymų. 

Taigi būtina pakeisti registravimosi tvarką ir dėl jos pažeidimo padarytos žalos valsty-
bei apskaičiavimo metodiką, sumažinti sankciją iki 30–50 procentų žalos dydžio, padidinti 
pajamų ribą. 

„Respublika“, 1997-10-28.

Būtina kuo greičiau panaikinti neteisėtus aktus

Ne viena įmonė ir bendrovė buvo Valstybinės mokesčių inspekcijos nubausta už pa-
vėluotą įsiregistravimą PVM mokėtoja, už neteisingą vadinamojo pirkimo PVM deklaravi-
mą. Nebūtų taip blogai, jeigu inspektoriai, apskaičiuodami šį mokestį, vadovautųsi įstaty-
mu. Tuo tarpu taip nėra. Jie vadovaujasi ne įstatymu, o Vyriausybės 1996 metų gegužės 9 
dienos nutarimo Nr. 546 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio“ 1.14 punktu ir šiuo nutarimu 
patvirtintos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registravimo tvarkos 11 ir 12 punktais, 
kurie prieštarauja pridėtinės vertės įstatymo 6 ir 15–20 straipsniams. Sugaištama daug laiko 
ir patiriama nemažai išlaidų, ginantis nuo skiriamų mokesčių ir sankcijų. Ne visada pasiseka 
apsiginti. Jeigu inkriminuojamos sumos yra nedidelės, tolygios arba nedaug didesnės už 
advokatams ir konsultantams mokamas sumas, tai jos sumokomos į biudžetą, net neskun-
džiant mokesčių inspekcijos pareigūnų neteisėtų veiksmų. Be to, siekiama nekomplikuoti 
santykių ir išvengti jų keršto. 

Aišku, kad viso šito nebūtų, jeigu šie nutarimo punktai būtų pripažinti neteisėtais, 
arba mokesčių inspektoriai vadovautųsi įstatymu, o ne žemesniu teisės aktu – minėtu Vy-
riausybės nutarimu. Tačiau, kaip žinome, inspektorių tikslas vienas – kaip daugiau išaiškinti 
tariamai nuslėptų mokesčių ir skirti baudų.
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O dabar iš esmės. 
PVM įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje, galiojusioje iki 1998 m. birželio 2 d., nurodyta, 

kad jeigu per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) neįsiregistravusių PVM mokėtojais paja-
mos (įplaukos) už realizuotas prekes ir suteiktas paslaugas viršija 50 tūkst. litų, tai pradedant 
tuo mėnesiu, kurį viršijo, jie turi PVM skaičiuoti ir mokėti į biudžetą bendra tvarka. Tai yra, 
kad pridėtinės vertės mokestį apskaičiuoja pagal vienodą metodiką įsiregistravę ir neįsire-
gistravę mokėtojais asmenys. Tai suprantama, kadangi mokesčio skaičiavimo bazė (įmonėje 
sukurta ir realizuota pridedamoji vertė) negali nei padidėti, nei sumažėti nuo fakto, ar as-
muo (įmonė, bendrovė) yra įsiregistravęs mokėtoju, ar ne.

Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo bendra tvarka įteisinta PVM įstatymo 15–
20 straipsniuose. Nė viename straipsnyje nenurodyta, kad šių straipsnių nuostatas skirtingai 
turi taikyti įsiregistravę ir neįsiregistravę PVM mokėtojais asmenys.

Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 546 
„Dėl pridėtinės vertės mokesčio“ patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų regis-
travimo tvarkos 11–12 punktuose nurodyta, kad neįsiregistravę PVM mokėtojais asmenys 
moka į biudžetą 15,25 procentų dydžio pridėtinės vertės mokestį, apskaičiuotą nuo vidaus 
rinkoje realizuotos šiuo mokesčiu apmokestinamos produkcijos dalies, bet neturi teisės at-
skaityti PVM už pirktas prekes (gautas paslaugas).

Viršydama savo kompetenciją, Vyriausybė padidino mokesčio bazę ir nustatė įstaty-
mui prieštaraujančią pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo tvarką neįsiregistravusiems 
mokėtojams. Ji jiems uždraudė apskaičiuotą PVM sumą nuo gautų pajamų už parduotas 
prekes ir paslaugas sumažinti sumokėta prekių ir paslaugų pardavėjams PVM suma. Taigi 
pagal Vyriausybės nustatytą tvarką imamas ne pridėtinės vertės, o vertės mokestis. Nors šie 
tvarkos punktai pakeisti, tačiau dar taikomi, jeigu nustatoma, kad pažeidimas padarytas jų 
galiojimo metu. Todėl tai aktualu ir dabar. 

Kaip žinome, 1998 m. birželio 2 d. įstatymu Nr. VIII-764 buvo pakeista PVM įsta-
tymo 6 straipsnio 3 dalis. Ankstesnėje įstatymo redakcijoje buvo aiškiai pasakyta, kad visi 
mokėtojai pridėtinės vertės mokestį apskaičiuoja bendra tvarka, tai šioje – jau skirtingai. 
Neįsiregistravę mokėtojais asmenys PVM turi apskaičiuoti ir mokėti nuo viršijančios 100 
tūkst. litų sumos, o vėlesniais mėnesiais nuo kiekvieną mėnesį gautų pajamų (įplaukų). 

Kadangi viršijanti suma yra ne kas kita, kaip parduotų prekių ar paslaugų kainų 
suma, o ne realizuota pridedamoji vertė, vadinasi, neįsiregistravęs mokėtojas privalo skai-
čiuoti PVM ne nuo sukurtos pridėtinės vertės (uždirbtų grynųjų pajamų), o gautų bendrųjų 
pajamų (įplaukų). Be to, atsižvelgiant į tai, kad parduotų prekių ir paslaugų vertė paprastai 
yra 4–5 kartus didesnė už su jomis realizuotą pridėtinę vertę, tai neįsiregistravusių PVM 
mokėtojais asmenų sukurta pridedamoji vertė būtų apmokestinama 70–90 proc. tarifu. 
Tai prieštarauja įstatymo 13 straipsniui, kuriuo nustatyta, kad imamas ne didesnis, kaip 18 
procentų PVM mokestis. 

Įstatymas reguliuoja pridėtinės vertės mokestį, todėl būtų absurdiška juo įteisinti 
bendrųjų pajamų (įplaukų) apmokestinimą. Reikia manyti, kad įstatymo leidėjai neturėjo 
net minties įvesti naujo mokesčio ir padidinti PVM tarifą ne visiems, o tik neįsiregistra-
vusiems mokėtojams. Tačiau taip padarė. Kuo pateisinti? Korupcija? Šiuo atveju, atrodo, 
neišmanymu.
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Vykdydama įstatymą Vyriausybė patikslino PVM mokėtojų registravimo tvarką. Joje 
pakartotos ankstesnės tvarkos nuostatos: neįsiregistravę mokėtojai turi PVM skaičiuoti nuo 
bendrųjų pajamų (įplaukų), šie asmenys neturi teisės atskaityti pirktų prekių (gautų paslau-
gų) PVM.

Tuo dar nesibaigia įstatymo ir poįstatyminio akto kazusai. PVM įstatymo 9 straipsnyje 
nurodyta, kad prekių ir paslaugų apmokestinamąją vertę sudaro prekių gamybos ir paslaugų 
teikimo kaina, taip pat susijusios su jų pardavimu išlaidos bei visos kitos į prekių gamybos ir 
paslaugų teikimo kainą neįskaitytos sumos, kurias pirkėjai (paslaugų gavėjai) sumoka prekių 
pardavėjui. Tai yra visos faktiškai gautos ir gautinos, realizavus prekes ir suteikus paslaugas, 
pajamos (įplaukos).

Įstatyme aiškiai nurodyta, kas sudaro apmokestinamąją vertę, nuo kurios skaičiuoja-
mas vadinamasis pardavimo PVM, jame nepavesta Vyriausybei nustatyti kitokį apmokesti-
namosios vertės apskaičiavimą. Tuo tarpu ji 1996 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 546 „Dėl 
pridėtinės vertės“ (1.14 punktas) nustatė, kad jeigu už parduodamas prekes apskaičiuojama 
mažesnė pardavimo PVM sumą (jeigu prekių pardavimo kaina mažesnė už jų pirkimo kai-
ną arba apmokestinamąją vertę, kai jos importuojamos), tai pardavimo PVM didinama iki 
pirkimo (importo) PVM dydžio. Tai reiškia, kad pardavimo PVM skaičiuojamas ne nuo 
parduotų prekių faktiškosios apmokestinamos vertės (faktiškai gautų pajamų), o nuo jų 
įsigijimo vertės. O tai prieštarauja PVM įstatymui.

Taip pat PVM įstatymo 15 straipsnyje nurodyta, kad privaloma sumokėti į biudžetą 
skirtumą tarp apskaičiuotos PVM sumos už parduotas prekes bei paslaugas ir atskaitomos 
PVM sumos. Vadinasi, pardavimo PVM sumą sąlygoja parduotų prekių ir suteiktų paslau-
gų suma.

Įstatymo leidėjams, matyt, buvo aišku, kad negalima reikalauti iš mokėtojų sumokėti 
PVM nuo prarastų, neparduotų prekių, joms sugedus, sudegus ir panašiai. Tai bendra mo-
kėtojo ir valstybės netektis. Todėl įstatymas to ir nenumato. Šį klausimą iš dalies sukompli-
kavo 1999-07-01 įstatymas Nr. VIII-1276, kuriuo papildytas PVM įstatymo 17 straipsnis. 
Mokėtojams leista atskaitytos PVM sumos negrąžinti į biudžetą, kai prarastas ilgalaikis tur-
tas dėl nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos ar nuo savininko nepriklausančių priežasčių. 
Tuo tarpu nieko nepasakyta apie tai, kai prarandamas trumpalaikis turtas. Inspektoriams 
to pakaks. Atseit, prarastas trumpalaikis turtas apmokestinamas. Be to, bus paaiškinta, kad 
tokia nuostata yra įteisinta Vyriausybės nutarimo Nr. 546 1.14 punkte.

Reikia manyti, kad tai padaryta samoningai, nes įstatymo pataisą rengė Finansų mi-
nisterija. Tai ne pirmas atvejis, kai siekiama įteisinti padarytus neteisėtus savo aktus. 

„Mokesčių žinios“, 2000-02-07.

Ar atsiras partija, kuri sieks teisingumo mokesčių sistemoje?

Prasidėjo rinkimų batalijos. Kai kurios partijos jau paskelbė rinkimines programas. 
Socialdemokratai ir krikščionys demokratai pareiškė, jog jie sieks įvesti progresyvinius mo-
kesčius. Iš radijo ir televizijos laidos „Kryžkelėje“ buvo galima suprasti, jog norima didesniu 
tarifu apmokestinti piliečius, kurie gauna didesnes, negu vidutinės, darbo pajamas. 
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Manau, jog reikėtų pradėti ne nuo progresyvinio pajamų mokesčio įvedimo darbo 
pajamoms, nes šios pajamos ir dabar taip apmokestinamos, gal tik nelabai ryškiai. Pavyz-
džiui, asmenys, kurie gauna per mėnesį tik minimalią algą – 430 litų, atiduoda valstybei 
16,6 proc. algos, o tie, kurie uždirba 1000 litų – jau 25,9 procento uždarbio. Be to, ne čia 
išsigelbėjimo ratas. 

Turbūt visi pritartų nuomonei, jog valstybės reikmėms kiekvienas Lietuvos pilietis 
turi skirti proporcingai vienodą savo pajamų dalį, o turtingieji gal net šiek tiek daugiau. 
Taigi mokesčių pagrindinis principas turi būti jų teisingumas. Tuo tarpu daug žmonių net 
neįtaria, kad šio principo mažai tesilaikoma Lietuvoje.

Kaip žinome, piliečių pagrindines pajamas sudaro darbo pajamos ir kapitalo pajamos 
(pelnas). Suprantama, kad kapitalo pajamas gauna ne tiek jau daug piliečių, nes ne visi jie 
yra naudojamo versle turto savininkais. Daugelyje kitų valstybių pajamos apmokestinamos 
vienodai, o kai kuriose kapitalo pajamos (pelnas) net daugiau. Tuo tarpu Lietuvoje yra 
atvirkščiai. Pavyzdžiui, 1999 metais darbo pajamas gaunantys piliečiai sumokėjo į biudžetą 
tiesioginių mokesčių pavidalu 27,7 procentus uždirbtų pajamų. Be to, jie dar 25 procentus 
likusių pajamų atidavė biudžetui netiesioginiais mokesčiais (PVM ir akcizai). Kapitalo savi-
ninkai sumokėjo biudžetui tik 6,2 procentus gauto pelno, arba 4,5 karto mažiau. O pelno 
gauta ne tiek jau mažai. Pelningai dirbusios įmonės ir firmos (jos tik ir moka pelno mokestį) 
praėjusiais didžiausios Rusijos krizės įtakos metais (!) gavo 5,8 milijardo litų pelno, arba 30 
procentų daugiau negu palankiausiais 1998 metais. Vadinasi, kapitalo savininkams padova-
nota 21,5 proc., arba 1,25 mlrd. litų tiesioginių mokesčių. Jeigu nors pusė šios sumos būtų 
patekusi į biudžetą, nebūtų tų problemų apie kurias kas dieną rašo spauda.

Įteisinant kapitalo savininkams lengvatas nemokėti pelno mokesčio buvo teigiama, 
kad tuo siekiama sukurti papildomas darbo vietas. Tuo tarpu gautas atvirkštinis rezulta-
tas – sumažėjo darbo vietų, nedarbo lygis pakilo iki 11,1 procento. To ir reikėjo tikėtis, nes 
investicijos daugiausia nukreiptos ne darbo vietoms steigti, o jas mažinti. Svarbiausia tai, 
kad pelno mokesčio dalis, kuri palikta versle, ne investuota valstybės vardu, o padovanota 
kapitalo savininkams. Dėl to ir atsirado šis neteisingas pajamų apmokestinimas.

Taigi, ar atsiras partija, kuri sieks teisingų mokesčių? 
„Respublika“, 2000-08-03.

Apie teisingumą versle

Statistikos departamento duomenimis, 1999 metų pabaigoje Lietuvoje buvo 31,8 
tūkstančiai darbdavių ir 1244,4 tūkstančiai samdomųjų darbuotojų, t. y. 1 darbdavys sutei-
kė darbą 39 samdomiesiems darbuotojams. Reikia, manyti, kad toks santykis buvo ir versle.

Vadinasi, verslo grynąsias pajamas uždirbo jame dalyvavę 2,5 procentai darbdavių 
su savo kapitalu (verslo priemonėmis) ir 97,5 procentai samdomų darbuotojų su savo pro-
tu, žiniomis, intelektu, fizine galia. Todėl galima teigti, kad, pavyzdžiui, ponas Bronislovas 
Lubys, nors ir būdamas daugumos jūros krantinėje sustatytų kranų savininkas, nepakrautų 
į laivus nė vieno konteinerio ir neuždirbtų nė lito pajamų, jeigu šių kranų neaptarnautų 
dokininkai, neprižiūrėtų darbininkai, inžinieriai ir kiti samdomieji darbuotojai. Žinoma, 
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toks pat rezultatas būtų ir samdomųjų, nes ir jie negalėtų uždirbti pajamų neturėdami verslo 
priemonių. Vadinasi, versle uždirbtos grynosios pajamos yra turto ir darbo rezultatas. 

Dabartiniu metu ši, atrodytų, neginčijama aksioma pamiršta. Vis labiau norima vi-
suomenei įteigti, kad grynųjų pajamų (pridedamosios vertės) uždirbėjas yra tik darbda-
vys – versle naudojamo turto savininkas. Ypač tai pastebima verslininkų ir laisvosios rinkos 
apologetų kalbose. Nusišnekama net iki to, jog tik kapitalo savininkai esą valstybės išlaiky-
tojai, visų mokesčių mokėtojai. Tokiomis kalbomis siekiama įrodyti, kad antrajam verslo 
partneriui bendrai uždirbtų grynųjų pajamų priklauso tiek, kiek malonės jų duoti pirma-
sis – darbdavys, tai yra tiek kiek mokės už darbą samdomajam. 

Taigi, ar valstybė privalo reguliuoti šį procesą, ar turi būti tik stebėtoja?
Šiuo metu valdžia mažai reguliuoja uždirbtų grynųjų pajamų paskirstymą. Ji šį pro-

cesą veikia nustatydama minimalią mėnesinę algą ir valandinį atlygį. Kaip žinome, šiuo 
metu minimali mėnesinė alga yra 430 litų, o vidutinis atlyginimas – 1096 litai. Padidinus 
minimalią algą verslo subjektai būti priversti daugiau išmokėti samdomiesiems darbuoto-
jams darbo užmokesčio, o „Sodrai“ – įmokų ir mažiau pasilikti sau. 

Kaip buvo skelbta spaudoje, bandymai padidinti minimalią algą dėl didelio darb-
davių pasipriešinimo nebuvo sėkmingi. Galima suprasti darbdavius, ypač tuos, kur verslo 
efektyvumas yra mažas. Kai kurie net nepajėgūs mokėti minimalios algos. Todėl šį klausimą 
reikėtų spręsti diferencijuotai. 

1995 metais valstybiniame ir privačiame versle (išskyrus žemės ūkį ir personalines 
įmones) bendrai uždirbtų grynųjų pajamų 48 procentai buvo išmokėta samdomiesiems 
darbuotojams ir 52 procentai – darbdaviams. 1999 metais samdomųjų dalis sumažėjo 3 
punktais ir tiek pat padidėjo darbdavių dalis. Privačiame versle atotrūkis dar didesnis. Ver-
tybinių popierių komisijos turimais duomenimis, 30 stambiausių akcinių bendrovių, ku-
riose beveik visas kapitalas priklauso privatiems asmenims, 1997 metais samdomiesiems 
darbuotojams atseikėta 42,6 proc., o kapitalo savininkams – 57,4 procento.

Ne paslaptis, kad naudojamo versle turto nemaža dalis yra įsigyta lengvatinėmis sąly-
gomis čekinės privatizacijos metu. Iš Lietuvos žmonių, tarp jų ir iš samdomųjų darbuotojų, 
pusvelčiui po 10–15 centų supirkę investicinius čekius, įsigijo beveik 10 kartų didesnės 
vertės turtą, negu buvo išleista čekiams įsigyti. Ir kaip spaudoje buvo ne kartą skelbta, kad 
investiciniai čekiai dažnai buvo įsigyti už ne savas lėšas, kurių ir negalėjo uždirbti anais lai-
kais, nors ir užėmė įmonių direktorių bei kitus aukštus postus, o už privatizuojamų įmonių 
lėšas. Taigi, yra ir moralinė teisė teisingiau pasidalinti uždirbtas pajamas tarp verslo dalyvių.

Kita vertus, darbdaviai  – kapitalo savininkai pasiliktas grynąsias pajamas iš esmės 
skiria versle naudojamam turtui didinti, naujoms technologijos diegti, darbo našumui kelti 
ir darbo vietoms mažinti. O nauji įrenginiai ir kitos gamybos tobulinimo priemonės dau-
giausia įsigyjamos užsienyje. Vadinasi, didžioji dalis panaudotų investicijoms lėšų išplaukia 
iš Lietuvos. Ir ne tik tokiu būdu. Kaip skelbta spaudoje „Vilniaus prekyba“ iki šių metų 
pabaigos Latvijoje planuoja atidaryti 3 „Minima“ parduotuves bei kitąmet pradėti statyti 
naują prekybos centrą „Maxima“ Rygoje, į kurį planuojama investuoti 40 mln. litų. Ir šis 
procesas dar skatinamas, nes neapmokestinamas panaudotas investicijoms pelnas. 

Tuo tarpu, grynųjų pajamų dalies, skirtos darbo užmokesčiui, mažinimas ne tik, 
kad pablogino daugelio žmonių gyvenimą, padidino bedarbių gretas, bet tapo stabdžiu 
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ekonomikai ir socialinei sferai vystyti. Kaip žinoma, beveik visos darbo pajamos skiriamos 
vartojimui, prekių ir paslaugų įsigijimui, vadinasi, jos turi įtaką ir jų gamybai bei paslaugų 
teikimui. Daugiau kaip pusė darbo pajamų mokesčių pavidalu patenka į biudžetą. Vadinasi, 
nuo jų apimties priklauso socialinės sferos finansavimo galimybės.

Nė vienos partijos programoje neskaičiau, nei jų lyderių kalbose neteko girdėti apie 
tai, kaip jie, būdami valdžioje, numato reguliuoti sukurtos pridėtinės vertės paskirstymą 
tarp verslo dalyvių. Ar atsiras partija, kuri sieks teisingumo versle?

„Respublika“, 2000-08-16.

Toliau klestės nelygybė

1999 metų nacionalinio biudžeto 88,5 procentus pajamų sudarė mokesčiai, kuriuos 
sumokėjo gyventojai iš savo uždarbio ir 11,5 proc. įmonių ir bendrovių (darbdavių) sumo-
kėti mokesčiai. Šios proporcijos nepasikeitė ir šiemet. Taigi didžiausia mokesčių našta ten-
ka piliečiams, gyvenantiems iš darbo pajamų. Jie tiesioginiais ir netiesioginiais mokesčiais 
sumoka į biudžetą 53 procentus savo uždarbio. Jų laisvės nuo mokesčių diena išaušta tik 
rugpjūčio viduryje. Tuo tarpu, pelningai dirbusių bendrovių savininkai atseikėjo biudžetui 
tik 6,2 proc. gautų grynųjų pajamų (pelno), arba 4,5 karto mažiau. O pelno gauta ne tiek 
jau mažai – 5,8 milijardai litų, net 30 procentų daugiau negu 1998 metais.

Kodėl toleruojamas toks skirtingas darbo ir kapitalo pajamų apmokestinimas, kodėl 
turtingieji moka net kelis kartus mažiau?

Kaip žinoma, G. Vagnoriaus Vyriausybė nustatė pelnui, kuris panaudojamas investi-
cijoms, nulinį mokesčio tarifą, suteikė dideles pelno mokesčio lengvatas užsienio investuo-
tojams. Šios aplinkybės ir nulėmė tai, kad beveik per pusę sumažėjo šio mokesčio įplaukos 
į biudžetą, o jo dalis tesudaro tik 4 procentus pajamų. Šios lengvatos pagimdė ne tik jau 
minėtą neteisingumą apmokestinant pajamas, bet jomis negali pasinaudoti mažų ir vidu-
tinių įmonių savininkai, nes jų pelnas nedidelis ir visas skiriamas asmeniniam ir šeimos 
vartojimui, o ne investijoms.

Tokio neteisingumo buvo galima išvengti ir verslui plėtoti paliktą pelną vėliau su-
sigrąžinti, jeigu šis mokestis būtų ne padovanotas jo mokėtojams, o investuotas valstybės 
vardu. Nė vienos partijos programoje atviru tekstu neparašyta, jog būtina ištaisyti šias mo-
kesčių politikos klaidas. 

Invest ic i jos invest ic i joms nelygu

Verslo dėsniai skatina kapitalo savininkus mažinti darbo jėgos išlaidas. Tai normalu 
ir nesmerktina. Todėl pelnas pirmiausiai investuojamas technologijoms tobulinti, darbo or-
ganizavimui gerinti, jų vietoms mažinti. Taigi netikslinis investicijų skatinimas dažniausiai 
duoda atvirkštinį rezultatą – sumažina darbo vietų, padidėja nedarbas. Biudžetas ne tik, kad 
negauna pelno įstatymu nustatytų pajamų, bet jam dar užkraunama papildoma našta – be-
darbių šelpimas. Šią išvadą visiškai patvirtino šių metų realijos. 
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Kita vertus, technologijos, organizacinė technika daugiausia parvežamos iš užsienio. 
Vadinasi, naudą gauna ne Lietuvos, o užsienio ūkiniai subjektai ir jų valstybės. Beveik visos 
partijos pabrėžia, kad pajamos, panaudojamos darbo vietoms kurti ir senosioms išsaugoti, 
bus neapmokestinamos arba apmokestinamos mažiau. Konkrečiai nesakoma, kaip bus pa-
daryta: ar paliekant esamas lengvatas, ar jas pakeičiant. Tuo tikimasi išspręsti užimtumo ir 
valstybės pajamų problemas. 

Šiuo pažadu verta suabejoti. Dešimties metų praktika parodė, kad daugiausiai darbo 
vietų atsiranda skatinant smulkujį ir vidutinį verslą, sudarant jam nors minimalias sąlygas. 
Tačiau apie tai išsakyta daug lozunginių pažadų, konkrečių programų. 

Visiems aišku, kad mokesčių šaltinis yra sukurta pridėtinė vertė visose veiklos sfe-
rose: ir įmonėje, ir prekyboje, ir paslaugų sferoje. Ją kuriant dalyvauja darbdaviai (kapitalo 
savininkai) ir samdomieji darbuotojai. Taigi verslo sferoje sukurtas naujas produktas yra 
kapitalo ir darbo rezultatas. O kaip jis pasidalinamas? 1999 metais kapitalo savininkai, ku-
rie sudarė tik 2,5 proc. visų verslo dalyvių, pasiliko sau 55 proc. naujai sukurtos pridėtinės 
vertės, o 97,5 proc. samdomųjų darbuotojų darbo užmokesčio pavidalu atseikėjo tik 45 
procentus. Per ketverius metus samdomųjų dalis sumažėjo 3 punktais. Vadinasi, mažėja 
gyventojų finansiniai ištekliai, jų perkamoji galia. 

Nejaugi valdžia privalo būti tik stebėtoja, nereguliuoti šio proceso, ji palikti darbda-
vių nuožiūrai? Praeitų metų pabaigoje valstybė buvo 59 procentų akcinių ir uždarųjų akci-
nių bendrovių kapitalo (turto) savininkė. Tai didelis rezervas valstybės pajamoms didinti. 
Kas rūpinasi, kad šis turtas būtų kuo efektyviau panaudotas, duotų daugiau naudos, būtų 
neiššvaistytas? Ūkio ministerija? Turto fondas? Valstybės kontrolė? Iš spaudos galima susida-
ryti nuomonę, kad Ūkio ministerija yra ne ūkį vystanti, o griaunanti (bankrotų skatinimo) 
ministerija, o turto fondas – valstybės turto pusvelčiui išpardavinėtojas. 

Partijos dėmesio šiam klausimui beveik neskiria, nors kai kurios iš jų yra už tai, kad 
nebūtų privatizuoti strateginiai objektai ar išlaikytas kontrolinis akcijų paketas valstybės 
rankose. Tik A. Brazausko koalicija žada pareikalauti iš disponuojančių valstybės turtu ins-
titucijų atsakomybės už jo efektyvų panaudojimą.

Tai keletas pastabų, kurios, manau, leis rinkėjui susidaryti nuomonę apie partijų 
rinkimų pažadų realumą. 

„Respublika“, 2000-09-21.

Ekonomika auga, o gyvenimas blogėja

Statistikos departamentas paskelbė, kad 2000 metais bendrojo vidaus produkto 
(BVP) sukurta už 44,9 milijardus litų, arba beveik 2 milijardais, daugiau negu 1998 metais. 
Šalies ekonominis potencialas pasiekė ir gerokai viršijo prieš Rusijos krizę buvusį lygį. Atro-
dytų, šalies piliečių gyvenimas irgi turėjo pagerėti. Tačiau taip nėra. 

Daugiau kaip du kartus padaugėjo bedarbių. Samdomų darbuotojų mėnesinis darbo 
užmokestis sumažėjo 32 litais ir jiems dar gerokai padidėjo mokesčiai. Kadangi samdiniais 
dirba daugiau kaip 1,1 milijono šalies gyventojų, todėl gerokai nukrito visų gyventojų per-
kamoji galia. Valstybės piniginė taip pat netapo pilnesnė. 2000 metais nacionalinis biudže-
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tas gavo net 837 milijonais litų, arba 13 procentų, pajamų mažiau negu prieš dvejus metus. 
Gerokai sumažėjo investicijos žmonėms, ypač jaunimui ugdyti, tai yra švietimui, mokslui, 
kultūrai. Sutriko valstybės lėšomis išlaikomų ūkio šakų finansavimas, skolose paskendo biu-
džetinės įstaigos, nedidinamos pensijos. Kodėl taip įvyko? Į šį klausimą turėtų viešai atsakyti 
pastaruosius ketverius metus valdžioje buvusios partijos, Seimas, vyriausybės. Tačiau negir-
dėti jų balsų. Nesuprasi, ar nežino priežasčių, ar nenori jų atskleisti.

Jeigu šalis tapo turtingesnė, bet tokiais netapo piliečių dauguma, vadinasi, priežasčių 
reikia ieškoti bendrojo vidaus produkto (naujai sukurtos pridėtinės vertės), o paprasčiau 
pasakius, verslo pyrago paskirstymo bei perskirstymo srityse. 

Naujai sukurtą vertę (verslo pyragą) tarp darbdavių ir samdomų darbuotojų paskirsto 
darbdaviai, kurie, statistikos departamento duomenimis, sudaro apie 8 procentus dirbančių 
asmenų. Valdžia šį procesą veikia nustatydama minimalią mėnesinę algą ir valandinį atlygį. 
Nei alga, nei atlygis jau ilgokai nedidinamas. Dabartinė vyriausybė numato dar mažiau 
kištis į jų tarpusavio santykius. O darbdaviai nėra tokie dosnūs, kaip atrodo liberalios, ne-
reguliuojamos rinkos šalininkams. Kaip sakoma, kiekvienam pirštai linksta į save. Ši įgimta 
savybė ypač ryški privačiame versle. Vis mažiau bendru darbu sukurto pyrago tenka samdo-
miesiems darbuotojams. Pavyzdžiui, 1998 metais akcinėse ir uždarose akcinėse bendrovėse 
samdomų darbuotojų algoms buvo skirta 48 procentai naujai sukurtos vertės, o 2000 me-
tais (9 mėnesius) – jau tik 45 procentai, arba apie 480 mln. litų mažiau. 

O dabar panagrinėkime, kokią gautos naujai sukurtos vertės dalį kiekvienas iš verslo 
partnerių turi atiduoti valstybės reikmėms, tai yra kiek sumokėti mokesčių.

Verslo ir valstybės išlaikomų įstaigų darbuotojai praėjusių metų gruodžio mėnesį 
pajamų ir socialinio draudimo mokesčiams sumokėti turėjo skirti beveik 30 procentų savo 
darbo užmokesčio, arba 15 proc. daugiau negu 1996-ųjų gruodį. Jiems 2 procentais padi-
dinta įmoką „Sodrai“ ir 2,5 metų nedidinama darbo užmokesčio neapmokestinama dalis. 

Be šių tiesioginių mokesčių gyventojai, pirkdami prekes ir paslaugas, dar moka pridė-
tinės vertės ir akcizų mokesčius. Šiuos mokesčius ypač padidino G. Vagnoriaus Vyriausybė, 
kuri net oficialiai buvo paskelbusi, kad sieks apmokestinti tik vartojimui skiriamas pajamas. 
Ji savo 100 dienų jubiliejų šventė pridėtinės vertės mokesčio vietiniams maisto produktams 
padvigubinimu (nuo 9 iki 18 procentų), o pusmečio jubiliejų – nemažu akcizų alkoholi-
niams gėrimams ir benzinui padidinimu. Apskritai per dvejus su puse metų ši Vyriausybė 
net tris kartus didino alkoholinių gėrimų, tabako gaminių ir degalų akcizus, kurie išaugo 
2-3 kartus. Dabar šiems netiesioginiams mokesčiams sumokėti gyventojai turi atseikėti ke-
tvirtadalį į rankas gaunamo atlyginimo. O iš viso jie turi paaukoti valstybės aukurui beveik 
54 procentus savo pajamų, o laisvės nuo mokesčių diena jiems išaušta liepos viduryje. 

Gyventojų pajamų dalis, kuri lieka sumokėjus visus mokesčius, per pastaruosius ke-
tverius metus sumažėjo 8,3 punkto, arba 15 procentų. Jiems nė karto nebuvo sumažinti 
mokesčiai, o sumokėtieji sudaro 82 procentus nacionalinio biudžeto pajamų. 

O dabar apie darbdavių mokamus mokesčius ir jų indėlį į nacionalinį ir „Sodros“ 
biudžetus. Valdžia jiems buvo palanki. Išskyrus įmokos „Sodrai“ padidinimą vienu procen-
tu, kiti mokesčiai nebuvo padidinti. O lengvatų suteikta nemažai.

Skaitytojai prisimena G. Vagnoriaus Vyriausybės duotą prieš rinkimus pažadą pa-
naikinti pelno mokestį. Šis pažadas beveik ištesėtas. Nustačius nulinį šio mokesčio tarifą 
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investicijoms panaudotam pelnui bei 5 punktais sumažinus pelno mokesčio tarifą, faktiškai 
sumokama biudžetui tik 5 procentai gauto pelno, esant įstatymo nustatytam 24 proc. tari-
fui. Daugiausia šio mokesčio moka mažosios bendrovės, kurios dėl nedidelio pelno negali 
pasinaudoti investicijų lengvata. 

Esant 1996 metų pelno mokesčio tarifui (17,4 proc.), biudžetas būtų gavęs apie 750 
mln. litų daugiau pajamų. O pelningai dirbančios bendrovės (jos ir moka pelno mokestį) 
pelno gauna ne taip mažai. Pavyzdžiui, 1998 m. – 4,5; 1999 m. – 5,8 milijardus litų. Ma-
nau, kad ne mažiau pelno bus gauta ir praėjusiais metais. Darbdavių sumokėti mokesčiai į 
nacionalinį biudžetą sudaro apie 15 proc., o į „Sodros“ biudžetą – 90 procentų jo pajamų. 

Pelno mokesčio lengvatos versle naudojamo turto savininkams buvo palydėtos kil-
niais aiškinimais. Atseit jie sukurs papildomų darbo vietų, bus įdarbinti bedarbiai, išaugs 
investicijos, praturtės biudžetas. Tačiau, kaip minėta, to neįvyko. Išaugo bedarbių skaičius, 
sumažėjo biudžeto pajamos. Tačiau gerokai praturtėjo darbdaviai. Per ketverius metus AB 
ir UAB savininkų pajamų dalis, kuri liko sumokėjus mokesčius į nacionalinį ir „Sodros“ 
biudžetus, išaugo nuo 54 iki 62 procentų. Tai vidurkis, bet stambiose ir daug pelno gau-
nančiose bendrovėse likutinės pajamos sudaro net 70–75 procentų. Manau, tapo aišku, 
kokiu būdu per trumpą laiką „Vilniaus prekybos“ savininkų grupelė sukaupė lėšas pastatyti 
dešimtims „Maxima“, „Minima“, „Media“ centrų, sukaupti prekes.

Suprantamas valdžios noras padėti verslui kurti darbo vietas, vystyti ekonomiką. Ta-
čiau paminėtos pelno mokesčio lengvatos aiškiai nepateisino lūkesčių. Jos dar labiau pagili-
no prarają tarp pasiturinčių ir viduriniojo gyventojų sluoksnių, įteisino nelygybę apmokes-
tinant piliečių pajamas. Manau, daugeliui nesuprantama kodėl iš algos gyvenantys piliečiai 
turi mokesčiams skirti daugiau kaip pusę darbo užmokesčio, o tie piliečiai, kurie gauna 
kapitalo pajamas – tik 38–40 procentų šių pajamų.

Kita vertus, pelno mokesčio lengvatos sumažino valstybės pajamas ir jos investicijas į 
verslo žmogiškąjį faktorių. O tai ateityje atsilieps ir verslui.

Padėti verslui reikėtų ne dovanojant pelno mokestį, o dalį jo paskolinant arba inves-
tuojant į verslą valstybės vardu. Pagalbos mastas taip pat turėtų būti protingas, atsižvelgiant 
į biudžeto galimybes.

Apskritai dėl mokesčių lengvatų darbdaviams ir sumažėjusių samdomųjų darbuotojų 
galimybių mokėti mokesčius, 2000 metais per biudžetą buvo perskirstyta tik 19,3 procento 
bendrojo vidaus produkto, kai prieš dvejus metus – 21,8 procentai. Palyginus su kitomis 
valstybėmis, tai nėra daug. Esant 1998 metų BVP perskirstymo lygiui, pernai biudžetas 
būtų gavęs 1,1 milijardo litų daugiau pajamų. 

Dabartinė šalies Vyriausybė tęsia G. Vagnoriaus Vyriausybės pradėtą kursą. Pirmiausia 
pasirūpino akcijų ir kitų vertybinių popierių savininkais. Jiems panaikino mokestį nuo už-
dirbtų pajamų perpardavus vertybinius popierius. Numatyta nuo kitų metų panaikinti pelno 
mokestį ir apmokestinti dividendus, o gyventojams tik dar po metų sumažinti fizinių asmenų 
pajamų mokesčio tarifą iki 24 procentų, o po dviejų – padidinti darbo užmokesčio neapmo-
kestinamąją dalį bei suvienodinti fizinių asmenų pajamų mokesčio tarifus.

Kaip matome, prioritetas laiko atžvilgiu atiduotas darbdaviams. Pelno mokestis fak-
tiškai jau beveik panaikintas, o dividendai apmokestinami nuo 1999 metų pradžios. Galima 
teigti, kad programa jiems įvykdyta, bet rezultatų nematyti.
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Tačiau mažai tikėtina, kad Vyriausybė nustatytu terminu sumažins mokesčius iš algų 
gyvenantiems žmonėms. To neleis padaryti ištuštėjęs biudžetas. Bet neabejotinai reikia ti-
kėti, jog anksčiau negu numatyta bus suvienodinti mokesčių tarifai fiziniams asmenims, tai 
yra 11 punktų (nuo13 iki 24 proc.) padidintas tarifas už autorinius darbus, 14 punktų – už 
parduotą turtą, 4 punktais – už turto nuomą ir t. t. 

 Ar sumažės mokesčių našta gaunantiems tik darbo pajamas žmonėms, ar jiems pa-
lengvės gyvenimas, kaip teigia Vyriausybė, tesprendžia skaitytojai. 

„Respublika“, 2001-02-13.

Mokesčių sistemos teisingumas suprantamas skirtingai

( Interv iu su žurna l i s tu G.  Končiumi)

Ar dabar mokesčių našta yra vienodai proporcinga ir teisinga visiems pajamas gaunan-
tiems šalies gyventojams? 

Iš samdomojo darbo gyvenantys žmonės turi atiduoti valstybės reikmėms 54 procen-
tus savo uždirbtų pajamų, o kapitalo pajamas gaunantys – tik 38 procentus. Šis apmokes-
tinimo neteisingumas dar pastebimesnis nacionalinio biudžeto pajamų struktūroje. Darbo 
pajamas gaunančių piliečių sumokėti mokesčiai sudaro 82 procentus nacionalinio biudžeto 
pajamų, o kapitalo pajamas gaunančių tik 12 procentų. 

Samdomiesiems verslo ir valstybės įstaigų darbuotojams tiesioginiai mokesčiai per 
visą nepriklausomybės laikotarpį nebuvo sumažinti. Jie tik didėjo, todėl praėjusių metų 
gruodžio mėnesį jie buvo 15 procentų didesni negu 1996 metų pabaigoje. Padvigubinus 
PVM vietiniams maisto produktams ir 2–3 kartus padidinus akcizus degalams, tabakui ir 
alkoholiui, penktadaliu padidėjo netiesioginiai mokesčiai. 

Tuo tarpu kapitalo pajamas gaunantiems piliečiams mokesčiai išvis nebuvo didina-
mi, išskyrus „Sodros“ mokestį, kuris padidėjo vienu procentu, o lengvatų jiems suteikta 
nemažai. 

Noriu pastebėti, kad bendra mokesčių našta (mokesčių santykis su bendruoju vidaus 
produktu) Lietuvoje nėra didelė. Ji ketvirtadaliu mažesnė negu Estijoje ir Latvijoje. Tačiau 
pas mus ji netolygiai užkrauta gyventojų grupėms.

Ar „laisvės nuo mokesčių diena“ išaušta tą patį rytą visiems mokesčių mokėtojams – ir 
darbo, ir kapitalo pajamas gaunantiems?

Kiekvienam piliečiui ši diena išaušta skirtingu laiku, nes ji priklauso nuo gaunamų 
pajamų sumos ir sumokėtų mokesčių. Pavyzdžiui, gaunančiam per mėnesį 5000 Lt darbo 
užmokesčio, ši diena išaušta liepos mėnesį, pensininkui, kuris moka tik netiesioginius PVM 
ir akcizo mokesčius – kovo mėnesį, o stambios įmonės savininkui, gaunančiam milijonus 
pelno ir jį panaudojusiam savo turtui kaupti  – jau sausio mėnesį. Vidutiniškai kapitalo 
pajamas gaunantiems gyventojams laisvės nuo mokesčių diena išaušta balandžio viduryje, 
o darbo pajamas gaunantiems – tik liepos viduryje. Todėl išvesta vidutiniška data visiems 
mokesčių mokėtojams man primena vidutinės kūno temperatūros skaičiavimą ligoninėje, 
kai sumuojama ir karščiuojančių, ir morge gulinčių temperatūra. 



219

Ir apskritai, man nepatinka toks liberalus, niekinantis požiūris į mokesčius. Juk mo-
kesčiai – ne bausmė, šventa kiekvieno piliečio pareiga savo valstybei. Svarbiausia, kad jie 
būtų teisingi, kad našta būtų pakeliama bei proporcinga gaunamoms pajamoms. 

Kaip vertinate jau kelerius metus veikiančią tvarką, pagal kurią investuojamas įmonių 
pelnas neapmokestinamas?

Prieš trejetą metų naikinant pelno mokestį pelnui, panaudotam investicijoms, buvo 
išsakyta daug kilnių pranašysčių. Buvo žadama, kad bus sukurta daug naujų darbo vietų, 
įdarbinti bedarbiai, padidės investicijos, praturtės biudžetas. Tačiau to neįvyko. Priešingai, 
per tą laiką padvigubėjo bedarbių skaičius, samdomiesiems darbuotojams darbo užmokes-
čio išmokėta 535 milijonais litų mažiau. Biudžetas neteko apie 700 milijonų litų pajamų. 

Kitaip ir negalėjo būti, nes verslo dėsniai skatina kapitalo savininkus mažinti darbo 
jėgos samdos išlaidas. Todėl pelnas pirmiausiai buvo investuojamas technologijoms tobu-
linti, darbo organizavimui gerinti, darbo vietoms mažinti. „Respublika“ praėjusių metų 
pabaigoje paskelbė 220 verslo lyderių sąrašą. Suskaičiavau, kad net 160 sumažino darbo 
vietų skaičių. Taigi toks investicijų skatinimas neišsprendė bedarbystės problemos, o dargi 
ją pagilino. Kita vertus, valstybė ne tik, kad negavo Pelno įstatymu nustatytų pajamų, bet 
jai teko prisiimti papildomą naštą – bedarbių šelpimą. Tačiau darbdaviai iš to gerokai pra-
turtėjo. Jų pajamų dalis, kuri liko sumokėjus mokesčius į nacionalinį ir „Sodros“ biudžetus, 
išaugo nuo 54 iki 62 procentų. Bet svarbiausia, šis pelno mokesčio dovanojimas įmonių 
savininkams dar labiau pagilino mokesčių neteisingumą.

Aš ne prieš paramą verslui. Tačiau padėti jam reikėtų kitaip. Ne dovanojant pelno 
mokestį, o dalį jo paskolinant arba investuojant į verslą valstybės vardu.

Ar reikia atsisakyti pelno mokesčio? Kodėl?
Nė vienoje valstybėje, išskyrus Estiją, to nėra padaryta. Bet ir estai, manau, netrukus 

persigalvos. Pelnas yra grynosios įmonių savininkų kapitalo pajamos. Kitose valstybėse jos 
apmokestinamos net didesniu tarifu negu darbo pajamos – iki 35 – 50 ir net dar daugiau 
procentų. Pas mus faktiškai dėl lengvatų jis tesiekia 5 procentus, nors įstatyme ir nustatytas 
24 procentų tarifas. 

O juk pelno gaunama nemažai: 1998 metais – 4,5 mlrd., 1999 – 5,8 mlrd. litų. To-
dėl manau, reikia kalbėti ne apie pelno mokestį, o skubiai panaikinti to mokesčio lengvatas, 
sulyginti kapitalo ir darbo pajamų apmokestinimą. Pelno mokesčio panaikinimo šalininkai 
motyvuoja brangiu pelno mokesčio adminisatravimu. Tačiau tai silpnas argumentas, nes jį 
paneigia faktai. Patys mokesčių mokėtojai sumoka 99 procentus mokesčių, o juos adminis-
truodama mokesčių inspekcija – papildomai vos vieną procentą. Taigi esmė ne administra-
vimas.

Ką reikia padaryti greičiau  – panaikinti pelno mokestį ar sumažinti fizinių asmenų 
pajamų mokestį? 

Aišku, kad fizinių asmenų pajamų mokestį. Bet prieš tai reikia išspręsti dvi proble-
mas. Pirma, surasti pajamų, kurios kompensuotų biudžeto netektį dėl fizinių asmenų pa-
jamų mokesčio sumažinimo. Antra, patikslinti įstatymus, kurie užtikrintų, kad sumažintas 
fizinių asmenų pajamų mokestis atiteks jo mokėtojams, kad padidės jiems į rankas išmoka-
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mas atlyginimas. Dabar galiojantys įstatymai šito neužtikrina. Taigi iš tokio sumažinimo vėl 
daugiausiai naudos gali gauti darbdaviai. O gal to ir siekiama? 

„Respublika“, 2001-06-12.

Mokesčių politika palanki stambiems turto savininkams
(analitiniai pastebėjimai)

ELTA paskelbė Statistikos departamento surengtos apklausos duomenis. 27 procen-
tai apklaustų žmonių save priskyrė vargšams, 72 procentai – vidutiniokams ir tik 1,4 pro-
cento teigė, jog gyvena pasiturimai ir turtingai. Be to, buvo pasakyta, jog šalyje 374 tūkst. 
žmonių gauna pajamas, siekiančias tik iki 200 litų, o apie 350 tūkst. – iki 400 litų. Apie 
10 proc. gyventojų yra socialinių pašalpų gavėjai – tie, kurių pajamos vienam asmeniui per 
mėnesį nesiekia 135 litų.

Daugumą žmonių neramina klausimas: ar iš tiesų Lietuvos ekonomika yra tokia sil-
pna, kad negali užtikrinti visiems žmonėms normalaus gyvenimo, ar yra kitos minėtą būklę 
sąlygojančios priežastys.

Manau, kad skaitytojai iš dalies atsakymus į šiuos klausimus ras šiame straipsnyje.
Duomenys, kurie pateikti šiame rašinyje, yra paimti iš Statistikos departamento, Fi-

nansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Vertybinių popierių 
komisijos oficialių leidinių. Statistikos leidiniuose teigiama, kad, pavyzdžiui, 1997 metais 
apibendrinti 21453 akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, 27453 personalinių įmonių, 
visų bankų ir draudimo kompanijų ūkinės ir finansinės veiklos rodikliai. Jų pajamos sudarė 
90 proc. visų Lietuvoje veikusių įmonių pajamų. Žemės ūkio įmonių veiklos rodikliai neį-
skaityti, nes jie nepateikti leidiniuose. Taip pat neįskaityta ir „šešėlinė“ ekonomika.

Šie oficialūs leidiniai parengti remiantis duomenimis, kurie paimti iš ūkio subjektų 
pateiktų ataskaitų. Jie gali būti šiek tiek netikslūs. Suprantama, kad ataskaitose kai kurie 
subjektai neparodo dalies išmokėto atlyginimo samdomiems darbuotojams, tačiau ne pa-
slaptis ir tai, kad šie išmokėjimai vykdomi iš nuslėptų pajamų, kurių taip pat neparodo atas-
kaitose. Vadinasi, duomenų patikimumas didelis ir jie pakankamai gerai atspindi Lietuvos 
ūkio ekonomikos būklę, sukurtos pridėtinės vertės dydį ir pasiskirstymą, atskirų gyventojų 
mokesčių naštą.

Ar iš  t iesų mes tokie neturt ing i ?

Lietuvos ūkio subjektai 1997 metais gavo 68,4 milijardus bendrųjų pajamų, neįskai-
tant pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų. Šios pajamos buvo 3,6 karto didesnės už 1993 
metais gautas pajamas. Iš šių pajamų atėmus padarytas tiesiogines materialines ir joms prily-
gintas išlaidas, ūkio subjektams pasiliko 15,1 milijardo litų grynųjų pajamų. Tai nėra maža 
suma. Ji sudaro beveik 40 procentų bendrojo vidaus produkto. 1998 metų devynių mėnesių 
duomenys (dar nėra duomenų už metus) rodo, kad praėjusiais metais taip pat buvo gauta 
ne mažiau pajamų.
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Verslo efektyvumas nėra mažas. 1997 metais kiekvienas išleistas verslui litas davė 28 
centus grynųjų pajamų. Bankams ir draudimo kompanijoms jis atseikėjo net 82 centus, 
akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms – 29 centus, o personalinėms 
įmonėms – tik 16 centų. Mažokai gauna grynųjų pajamų bendrovės, kuriose dominuoja 
valstybinis kapitalas. Pavyzdžiui, elektros, dujų ir vandens tiekimo įmonės gavo 8,5 ct, ne-
švarių ir nutekamųjų vandenų valymo įmonės – 15 ct, trasporto – 19,3 centų.

1993 1994 1995 1996 1997

Bendrosios pajamos – mlrd. Lt 18,8 28,2 37,5 50,6 68,4
Grynosios pajamos – mlrd. Lt 4,9 7,6 9,0 12,0 15,1
Tiesioginės sąnaudos – mlrd. Lt 13,9 20,6 28,5 38,6 53,3
Efektyvumas – proc. (grynųjų pajamų san-
tykis su tiesioginėmis sanaudomis) 35,2 36,8 31,6 31,1 28,3

Pateikti skaičiai charakterizuoja ūkio šakos vidutinį efektyvumo lygį. Todėl aišku, kad 
yra maždaug vienodas skaičius įmonių, kurių efektyvumas didesnis ir kurių mažesnis už vi-
durkį. Ypač sunki būklė tų, kurie gauna mažas grynąsias pajamas arba dirba nuostolingai. Pas-
tebimas labai negatyvus reiškinys – aiški verslo efektyvumo mažėjimo tendencija. Jeigu 1993 
metais kiekvienas išleistas litas davė 35 ct, 1995 metais – 32 ct, tai 1997 metais – 28 centus.

Šį negatyvų reiškinį lydi ir kitos pasekmės – daugėja nuostolingai dirbančių įmonių 
ir bendrovių. Jeigu 1993 metais ketvirtadalis įmonių dirbo nuostolingai, tai 1997 metais – 
jau 37 procentai. 1998 metais nesumažėjo nuostolingai dirbančių įmonių. Daugiausia to-
kių įmonių yra odos ir odos dirbinių, tekstilės, mašinų ir įrenginių, medienos ir medienos 
dirbinių pramonės šakose.

Pagal apskaitos taisykles į nuostolingai dirbančių įmonių tarpą patenka tos, kurių 
gautos pajamos nepadengia tiesioginių išlaidų (žaliavų ir medžiagų, prekių, kuro, energijos 
įsigijimo, darbo užmokesčio, įmokos „Sodrai“, mokesčių už žemės nuomą, kelius) ir būsi-
mų išlaidų susidėvėjusiam ilgalaikiam turtui atstatyti.

Nors keistai atrodo, bet šiai grupei jau trejus metus priskiriami komerciniai bankai. 
Savo ataskaitose jie rodo, jog dirba nuostolingai ir nemoka valstybei pelno mokesčio. O 
nuostolis fiktyvus, nes į sąnaudas per šiuos metus įskaityta 1,3 mlrd. litų taip vadinamiems 
specialiesiems atidėjimams suformuoti. O jie skirti bankų išlaidoms padengti, kurios gali 
susidaryti dėl išduotų paskolų negrąžinimo, o, švelniai sakant, ir dėl bankų darbo broko.

Manau, suprantama, kad įmonės, kurių pajamos padengia tiesiogines išlaidas, gali 
tam tikrą laiką normaliai dirbti, kol visiškai susidėvės versle naudojamas ilgalaikis turtas. 
Jos yra pajėgios atsiskaityti su medžiagų, prekių ir energijos tiekėjais, samdomaisiais dar-
buotojais, sumokėti įmokas „Sodrai“. Joms, kaip nuostolingoms, nereikia mokėti pelno 
mokesčio.

Tačiau, negaunant pelno, atsiras lėšų trūkumas, dar labiau sumažės verslo efektyvu-
mas ir vis vien ateis egzistencijos pabaiga.

Suprantama, kad dramatiškiausia būklė yra tose nuostolingai dirbančiose įmonėse, 
kurių pajamos nepadengia tiesioginių išlaidų. Jos eina į visišką bankrotą. 1997 metais tokių 
įmonių buvo apie 300.
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Pastaruoju metu daug koziriuojama Rusijos korta. Iš tiesų, praėjusių metų pabaigoje 
įvykusi finansų krizė Rusijoje įnešė didelę sumaištį, ypač sukomplikavo atsiskaitymus su 
šios šalies ūkio subjektais. Tačiau Rusijos rublio ir dolerio santykis stabilizavosi, gerėja ir at-
siskaitymai. Yra nedovanotina klaida dangstytis vien tik šia korta, nepastebint vidinių verslo 
efektyvumo mažėjimo priežasčių ir jų nešalinant.

Kodėl  nete is inga i  apmokest inamos pa jamos?

Šis klausimas aktualiausias, nors apie jį beveik nekalbama. Žiniasklaida perpildyta 
nuomonėmis, kad per dideli mokesčiai. Ir tai iš dalies tiesa. Bet dažniausiai dėl to skundžiasi 
stambieji verslininkai tai yra tie, kurie sąlyginai moka mažesnius mokesčius. Neskelbiama 
duomenų apie atskirų gyventojų grupių pajamų apmokestinimą.

Vyriausybės patvirtintoje mokesčių teisinės bazės sutvarkymo programoje teigiama, 
kad ji bus pagrįsta mokesčių teisingumo, lygybės, neutralumo, aiškumo ir viešumo princi-
pais. Kaip matome, pirmieji, kaip svarbiausi nurodyti teisingumo ir lygybės principai.

Teisingumo principas reikalauja, kad visi piliečiai skirtų vienodą savo pajamų dalį 
valstybės reikmėms. Daugelyje valstybių turi mokėti net daugiau gaunantys didesnes pa-
jamas piliečiai. Lietuvoje yra atvirkščiai. Samdomieji darbuotojai moka tris kartus daugiau 
(26,8 proc. pajamų), negu piliečiai gaunantys pajamas iš versle naudojamo turto – kapitalo 
(9,1 proc.).

Taip pat pastebima, kad kasmet didėja darbo pajamų ir mažėja kapitalo pajamų ap-
mokestinimas ir vis plečiasi ši takoskyra. 1994 metais darbo pajamos buvo apmokestintos 
21,8 procentu, 1998 metų gruodžio mėnesį – jau 26,8 procentu, arba 23 procentais dides-
niu tarifu. Tuo tarpu kapitalo pajamų (pelno) apmokestinimas sumažėjo nuo 20,8 iki 10,1 
procento 1998 metų trečiame ketvirtyje, arba daugiau kaip per pusę. Ši praraja dar labiau 
padidės, jeigu bus panaikintas pelno mokestis.

Dovanos kapita lo sav in inkams

Kodėl mažiau apmokestinamos kapitalo pajamos? Atsakymas trumpas  – valdžia 
jiems labdaringa. Kapitalo savininkams suteikta daug lengvatų. Be to, Vyriausybės vykdoma 
mokesčių politika palanki stambiems turto savininkams, gaunantiems didžiules pajamas iš 
investuoto kapitalo. Jos esmę premjeras apibūdino taip: apmokestinti tik vartojimui skirtas 
pajamas, panaikinti kapitalo pajamų (pelno) mokestį.

Šios politikos esmę galima nusakyti ir taip: kiekvienas litas, kuris išleidžiamas duo-
nai, pienui, drabužiams ir kitoms vartojamoms prekėms nusipirkti apmokestinamas mokes-
čiais ir neapmokestinamos kapitalo pajamos, kurios skirtos kaupimui, versle naudojamam 
turtui įsigyti.

Manau, daugeliui suprantama, kad žmogus turi ribotas asmeninio vartojimo fizines 
galimybes. Todėl daug pajamų gaunantys piliečiai negali jų visų panaudoti savo reikmėms 
tenkinti. Belieka investuoti į verslą, savo turtui didinti ir papildomoms kapitalo pajamoms 
gauti. Sakoma, kad gobšumui ribų nėra.

Tačiau siekiama, kad valstybės išlaikymui vienodą litų kiekį atseikėtų tiek vargšas, 
tiek ir turtuolis.
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Šią mokesčių politiką aktyviai propaguoja Laisvosios rinkos institutas. Jis teigia, kad 
labiausiai tiktų pagalvės mokestis. Tačiau įvertinęs, kad kitų mokesčių pakeitimas pagalvės 
mokesčiu reikalauja visuomenės brandos, tai siūlo įteisinti, kaip jį geriausiai atitinkantį pri-
dėtinės vertės mokestį. O jį juk sumoka vartotojai pirkdami prekes ir paslaugas.

Dabar apie mokesčių lengvatas piliečiams, gyvenantiems iš algų ir piliečiams, akcinių 
bendrovių turto (kapitalo) savininkams, gaunantiems nedarbines pajamas. O jos gerokai 
skirtingos.

Pirmausia, įstatymuose nustatyti skirtingi mokesčio tarifai. Iš darbo užmokesčio iš-
skaitoma 33 procentai pajamų mokesčio, o iš kapitalo pajamų – 29 procentai pelno mo-
kesčio.

Antra, nustatytos neadekvačios mokesčių lengvatos. Darbo pajamoms (darbo užmo-
kesčiui) numatyta tik viena lengvata – nustatyta 214 litų pajamų neapmokestinama mokes-
čiu dalis. Per pastaruosius dvejus su pusę metų ši dalis buvo padidinta labai nežymiai – tik 
23 litais. Kadangi vidutinis darbo užmokestis didėja sparčiau, todėl mažėja šios lengvatos 
efektyvumas. Neapmokestinama darbo užmokesčio dalis sumažėjo nuo 29 proc. (1996 m.) 
iki 19 proc. (1998 m. gruodyje). Be to, pajamų mokesčiu apmokestinama net ir „Sodrai“ 
sumokėta pajamų dalis.

Kapitalo pajamų neapmokestinama dalis, kuri skirta susidėvėjusiam ilgalaikiam tur-
tui pakeisti, 1997 metais buvo beveik 28 procentai grynųjų pajamų. Tai yra 9 punktais, arba 
47 procentais didesnė už darbo pajamų neapmokestinamą dalį.

Trečia, ne darbinėms, kapitalo pajamoms suteiktos papildomos lengvatos. Beveik 
visos užsienio kapitalo ir mišraus kapitalo įmonės naudojasi Užsienio kapitalo investicijų 
įstatymo anksčiau suteikta lengvata – 6 metus pelnas, tenkantis užsienio kapitalo daliai, 
apmokestinamas 50 proc. sumažintu tarifu.

Nemažai įmonių turėjo mažosios įmonės statusą, kurioms buvo taikomas 50 ar 70 
proc. sumažintas pelno mokesčio tarifas. Nuo 1999 metų įmonėms, kurių dirbančiųjų skai-
čius ne didesnės kaip 50 (1997 metais tokių įmonių buvo 85 proc.), o metinės pajamos ne-
viršija 1 mln. litų (tokių įmonių buvo 76 proc.) – nustatytas 15 procentų tarifas. Vadinasi, 
trys ketvirtadaliai galės naudotis šia lengvata.

1994 m. gegužės 1 d. būklei perkainavus versle naudojamą turtą Vyriausybės nusta-
tyta tvarka ir koeficientais, jo vertė buvo padidinta 8,6 mlrd. litų. Dėl to taip pat gerokai pa-
didėjo skaičiuotina šio turto nusidėvėjimo suma. Septintoji Vyriausybė leido šį padidėjimą 
įskaityti į sąnaudas, dirbtinai sumažinti pelną bei jo mokestį. Ši valstybės dovana išreiškiama 
200 mln. litų kasmet versle naudojamo turto (kapitalo) savininkams.

Nuo 1993 m. liepos 1 d. kapitalo pajamoms (pelnui), panaudotoms ilgalaikiam tur-
tui įsigyti (taip vadinamai investicijai), mokesčio tarifas sumažintas iki 10 proc., o nuo 
1997 m. balandžio 1 dienos – visai panaikintas. Be to, taikydami pirmąjį investicijų neap-
mokestinimo būdą, kapitalo savininkai gali net du kartus pasinaudoti šia lengvata.

Daugeliui žmonių nesuprantama, kodėl neapmokestinamos kapitalo savininkų pa-
jamos, kurios panaudotos ilgalaikiam turtui įsigyti, kapitalui didinti, o samdomųjų dar-
buotojų pajamoms, išleistoms taip pat ilgalaikiam turtui įsigyti (butui, baldams ir pan.) ši 
lengvata netaikoma.
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Prašydami šios lengvatos kapitalo savininkai motyvavo, jog jie siekia vystyti verslą, 
gauti daugiau pelno ir mokėti daugiau pelno mokesčio, sukurti naujas darbo vietas. Ta-
čiau tikrovėje taip nėra. Pavyzdžiui, UAB „Philip Morris Lietuva“, uždariusi senus Kau-
no ir Klaipėdos tabako fabrikus ir pastačiusi naują cigarečių gamyklą, per pusę sumažino 
darbuotojų skaičių. Kaip buvo skelbta spaudoje, darbuotojų skaičių mažina „Telekomas“, 
„Achema“, Mažeikių naftos gamykla ir kitos stambios įmonės. Statistikos departamento 
duomenimis 1994–1997 metais 46,5 tūkstančiu sumažėjo darbuotojų skaičius apdirbamo-
joje pramonėje.

Tai dėsningas reiškinys, kadangi kapitalo investicijos daugiausia nukreipiamos į tech-
nologijos tobulinimą, darbų vietų mažinimą ir retokai naujų ūkio objektų statybai. Vadina-
si, tikslinga skatinti ne apskritai investicijas, o konkrečiai darbo vietų sukūrimą ir žmonių 
įdarbinimą.

Nauda d idelė ,  o dėmesys mažas

Daugiausia darbo vietų sukuriama mažose ir vidutinėse įmonėse, kurios dėl ribotų 
finansinių išteklių mažai gali pasinaudoti suteiktomis lengvatomis, o taip pat pačių žmonių. 
1996 – 1998 metais personalinėse įmonėse naujų darbo vietų sukurta 41,8 tūkstančiai. Per 
šiuos metus susikūrė sau darbo vietas ir įsigijo patentus 37 tūkst. fizinių asmenų. Jie išlaiko 
šeimas, neprašo bedarbio pašalpos ir dar padeda valstybei, per metus sumokėdami daugiau 
kaip 30 mln. litų patento mokesčio.

Tuo tarpu personalinių įmonių pajamų neapmokestinama dalis 1997 metais buvo 
tris kartus mažesnė už stambiųjų įmonių. Pastaruosius trejus metus jos moka ir didesnį 
pelno (pajamų) mokestį.

Panaikinus pelno mokestį ir padidinus pajamų, kurios skiriamos vartojimui, tarifą 
iki 29 procentų, šių įmonių būklė dar pablogės. 1997 metais vidutiniškai personalinė įmo-
nė uždirbo 16 tūkst. Lt , arba po 1300 Lt per mėnesį grynųjų pajamų. Kadangi personalinės 
įmonės savininkas negauna darbo užmokesčio, o gyvena tik iš šių pajamų, todėl galima 
manyti, kad ¾ personalinių įmonių savininkų visas pajamas skiria vartojimui, savo šeimos 
išlaikymui. Vadinasi, jie turės atiduoti valstybei ne 15, kaip dabar, o 29 proc. savo pajamų.

Reikia manyti, kad panaikinus pelno mokestį ir apmokestinant tik dividendus, su-
sidarys konfliktinės situacijos akcinėse bendrovėse. Stambieji akcininkai, kurie dažniausiai, 
dirba bendrovių vadovais ir gauna pakankamai nemažą darbo užmokestį, nebus suintere-
suoti išsimokėti dividendų, nes pragyvenimui lėšų turės pakankamai. Be to, norės išvengti 
mokėti pajamų mokesčio nuo dividendų – vienintelių jų apmokestinamų nedarbinių pa-
jamų. Tuo tarpu smulkieji akcininkai bus suinteresuoti gauti dividendų, nes dauguma jų 
gauna mažas pajamas.

Šito buvo ga l ima išvengt i

Suteikiant kapitalo pajamų apmokestinimo lengvatas turėtas kilnus tikslas – valsty-
bei priklausančią pajamų dalį palikti verslui plėtoti. Tačiau, kaip matome, šios lengvatos 
pagimdė didžiulę nelygybę apmokestinant piliečių pajamas.
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Šito buvo galima išvengti, jeigu paliekama pajamų dalis būtų ne dovanojama kapita-
lo savininkams, bet kapitalizuojama kaip valstybės dalis, arba suteikiama jiems kaip mokes-
tinė grąžintina paskola, arba adekvačiai mažinant mokestį darbo pajamoms.

Mokesč ių našta

Ne vieni metai šiuo klausimu vyksta diskusijos. Išsakyta daug nuomonių, net pa-
reikšta, kad iš kiekvieno uždirbto lito reikia atiduoti valstybei 80 centų. Pramoninkų kon-
federacija reikalauja nustatyti mokesčių ribą. Tačiau niekas nepateikia mokesčių naštos ap-
skaičiavimo metodikos. Tai kaip šią ribą įteisinti, jeigu nežinoma kaip ją apskaičiuoti?

Pirmiausia reikia išsiaškinti, kas neša šią naštą ir kokią jos dalį neša kiekvienas. Atsa-
kymus į šiuos klausimus galime gauti sužinodami kas ir kiek sumokėjo mokesčių bei įmokų 
nacionaliniam ir „Sodros“ biudžetams, Kelių fondui ir ligonių kasoms.

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Nacionalinio biudžeto mokestinės pa-
jamos, įmokos „Sodrai“, Ligonių kasai, 
Kelių fondui – mln. Lt
Iš jų:

3143 5101 7508 9288 12532 13440

Gyventojų sumokėti mokesčiai ir įmokos
- mln. Lt 1635 2657 4333 5257 7462 7769
- proc. 52,0 52,1 57,7 56,6 59,5 57,8
Verslo subjektų sumokėti mokesčiai ir įmokos 
- mln. Lt 1354 2149 2511 3089 3856 4243
- proc. 43,1 42,1 33,4 33,3 30,8 31,6

Iš esmės mokėtojas vienas – tai visi Lietuvos Respublikos piliečiai. Jie kaip fiziniai 
asmenys moka netiesioginius mokesčius (PVM ir akcizus) pirkdami prekes ir paslaugas, o 
kaip samdomieji darbuotojai – fizinių asmenų pajamų mokestį, kurio 30 proc. perduodama 
ligonių kasoms, taip pat žemės ir žemės nuomos, prekyviečių ir konsulinį mokesčius, bei 
1 proc. įmoką „Sodrai“. Dalis piliečių, kaip naudojamo versle turto-kapitalo savininkai ir 
juridiniai verslo subjektai, dar moka pelno, nekilnojamojo turto, žemės nuomos, ir žyminį 
mokesčius, 30 proc. įmoką „Sodrai“ ir atskaitymus nuo realizacinių pajamų į Kelių fondą. 
Kelių fondui taip pat perduodama 35 procentai surinktų už degalus akcizų.

1998 metais buvo sumokėta į minėtus biudžetus ir fondus 13,4 mlrd. litų. Iš jų 
gyventojai, kaip fiziniai asmenys sumokėjo 7,8 mlrd., o kaip verslo subjektai – 4,2 mlrd. 
litų. Be to, 1,4 mlrd. litų į „Sodros“ biudžetą sumokėjo biudžetinės įstaigos ir kiti ne verslo 
subjektai.

Pagrindinę mokesčių naštą (58 proc.) neša piliečiai, gyvenantys iš darbo pajamų. 
Piliečių, gaunančių pajamas iš versle naudojamo turto (kapitalo), našta gerokai lengvesnė 
(32 proc.).
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Per pastaruosius penkerius metus piliečių, gyvenančių iš darbo pajamų mokami mo-
kesčiai ir įmokos padidėjo 6 punktais, arba 11 procentų, o verslo subjektų sumažėjo 12 
punktų, arba 27 procentais.

Manau, truputį paaiškėjo, kaip per trumpą 5–6 metų laikotarpį nedaugelis žmonių 
labai praturtėjo, o daugelis negali sudurti galo su galu.

„Kauno diena“, 1999-04-01, „Mokesčių Žinios“, 1999-06-21 – 27.

2009-2010 METŲ EKONOMINĖ KRIZĖ

Kaip išjudinti ūkio sąstingį?

Viešoje erdvėje mažai diskutuojamos sąstingio (krizės) atsiradimo priežastys. Daž-
niausiai išsakoma vienintelė priežastis – jai atsirasti turėjo įtakos pasaulinė finansų krizė. 
Bet niekas nepaaiškino, kaip ši krizė paveikė, pavyzdžiui, Lietuvos duonos kepėją. Kodėl jis 
parduoda mažiau savo pagamintos produkcijos? Ir kaip išjudinti ūkio sąstingį?

Finansų analitikas Stasys Jakeliūnas mano, jog pagrindinė priežastis buvo tai, kad 
ūkio subjektai ir fiziniai asmenys prieškriziniu   laikotarpiu per daug   skolinosi iš bankų   
pinigų, ypač nekilnojamajam turtui įsigyti. Tai paskatino butų bei kitų statinių statybą, „iš-
pūtė ekonomikai grėsmingą burbulą“. Mano nuomone, abejotina, kad paskolų „grėsmingas 
burbulas“ turėjo įtakos ūkio sąstingiui prasidėti. Juk Lietuvos paskolų santykis su BVP buvo 
du kartus mažesnis  negu kitose Europos valstybėse, o krizė mūsų šalyje pasireiškė gerokai 
didesniu mastu.

Kita vertus, ar blogai, kad žmones ir įmonės skolinosi pinigus, pūtė burbulą? Juk 
užsienio bankų suteiktais kreditais gyventojai įsigijo butus, ūkio subjektai – gamybinius, 
administracinius pastatus. Statybininkai turėjo darbo ir gerai uždirbo juos pardavę, o biu-
džetas gavo pajamų. Tik užsienio bankai prarado dalį paskolintų lėšų, 2009 m. patyrė 3,7 
milijardus Lt nuostolio.  Bet nebankrutavo ir nė vienas iš jų.

Prof. Povilas Gylys mano, jog krizę būtų buvę galima sušvelninti, jeigu litas nebūtų 
susietas su euro pastoviu kursu. Kitaip tariant, Lietuvos bankas būtų turėjęs galimybę keisti 
lito kursą, jį mažinti. Tačiau abejotina, ar, sumažinus lito kursą, būtų geriau paėmusiems 
paskolas eurais žmonėms ir ūkio objektams.

Sąst ing io pr iežastys

Krizė palietė visas ūkio šakas, o daugiausia statybą, pramonę ir prekybą, kurių ap-
imtys 2009 metais sumažėjo 20–50 proc. Pasaulinė finansų krizė, kaip žinome, pasireiškė 
dideliu vertybinių popierių nuvertėjimu JAV ir kitose valstybėse. Tai palietė ir Lietuvos ūkio 
subjektus, ir gyventojus, kurie buvo įsigiję investicijų ir kitokių fondų vertybinius popie-
rius. 2008–2009 metais ūkio subjektai neteko 5 mlrd. Lt iš finansinės ir investicinės veiklos. 
Gerokai nukentėjo ir gyventojai, kurie turėjo įsigiję vertybinių popierių.

Siekiant pagyvinti statybas, reikėtų panaikinti PVM namų renovacijai ir naujai pasta-
tytam pirmam būstui įsigyti.
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Suprantama, netekus tiek lėšų, atsirado papildomų sunkumų gaminti prekes bei teik-
ti paslaugas, grąžinti paskolas, atsiskaityti su partneriais ir darbuotojais. Bet šie nuostoliai 
negalėjo turėti daug įtakos krizės mastui, nes ūkio subjektai 2006–2008 metais buvo gavę 
31 mlrd. Lt pelno iš ūkinės bei finansinės veiklos ir buvo sukaupę 35 mlrd. Lt rezervuose. 
Prekių gamybą ir paslaugas lemia ne tik turimos techninės galimybės, bet jų paklausa užsie-
nyje ir vietos rinkoje. Krizės apogėjaus, 2009 metais prekių gamyba ir paslaugos sumažėjo 
47 mlrd., o jų eksportas – 16,7 mlrd. Lt.

Vadinasi, eksporto sumažėjimas galėjo lemti BVP sumažėjimą trečdaliu. Kita BVP 
dalis sumažėjo dėl to, kad šalyje už 20,6 mlrd. Lt prekių mažiau parduota ir už 7 mlrd. Lt 
mažiau suteikta paslaugų. Nėra objektyvių priežasčių paaiškinti, kodėl gyventojai staiga, 
jau 2009 m. pirmame ketvirtyje, maždaug penktadaliu mažiau nupirko prekių ir paslaugų? 
Kaip žinome, nuo tų metų pradžios buvo padidintas pridėtinės vertės mokestis, kuris teo-
riškai galėjo tik 3 proc. sumažinti prekybos apyvartą.

Bet Statistika skelbia, kad 2009 m. kainos sumažėjo apie 1 proc. Taigi PVM padidi-
nimas realiai galėjo sumažinti 2 proc. prekių ir paslaugų pirkimą. Nesumažėjo pensininkų 
ir kitų socialinių fondų lėšomis išlaikomų žmonių pajamos (sumažintos tik nuo 2010 m. 
pradžios). Dėl nedarbo ir atlyginimų sumažinimo gyventojai neteko apie 1,2 mlrd. Lt paja-
mų. Bet nemažai pinigų jie gavo iš dirbančių užsienyje artimųjų.

Gyventojų indėliai bankuose net padidėjo. Mano vertinimu, belieka viena priežas-
tis – 2008 m. ketvirtajame ketvirtyje prasidėję premjero Andriaus Kubiliaus dažni gąsdi-
nimai krizės šmėkla ir perspėjimai, kad reikia pinigus taupyti „sūdnai“ dienai. Tai ir būtų 
atsakymas duonos kepėjui.

Pagr indinė pr iežast is  – eksporto ir 
vartoj imo sumažėj imas ša ly je

Prekių gamybą ir paslaugas lemia ne tik turimos techninės galimybės, bet jų paklausa 
užsienio ir vietos rinkose. Krizės apogėjaus (2009) metais prekių eksportas sumažėjo 16,7 
mlrd. litų. Vadinasi, šia suma galėjo sumažėti ir BVP. Kita BVP sumažėjimo dalis tenka 
vidaus rinkai, kurioje tais metais buvo parduota mažiau prekių už 20,6 ir suteikta mažiau 
paslaugų už 9,4 mlrd. litų. 

O svarbiausia, kad paklausa nukrito dar neįsisiūbavus krizei, 2009 metų pradžio-
je. Jau I ketvirtyje net 20 procentų mažiau nupirkta prekių ir paslaugų. Ir šis nuosmukis 
išsilaikė visus metus. PVM tarifo padidinimas teoriškai galėjo tik 3 procentais sumažinti 
prekybos ir paslaugų apyvartą. Bet Statistika skelbia, kad 2009 metais kainos sumažėjo apie 
1 procentą. Taigi faktiškai galėjo sumažėti 2 procentais (2 mlrd. Lt). Pensijos ir kitos išmo-
kos nebuvo dar sumažintos (tik nuo 2010 metų pradžios). Nors darbo užmokesčio mažiau 
išmokėta 7 mlrd. litų, bet gyventojai nemažai pinigų gavo iš dirbančių užsienyje artimųjų. 
Jų indėliai bankuose net padidėjo. Belieka viena priežastis – 2008 metų ketvirtajame ketvir-
tyje prasidėję premjero A. Kubiliaus dažni gąsdinimai krizės šmėkla ir perspėjimai, kad reikia 
pinigus taupyti. Tai ir būtų atsakymas duonos kepėjui.

Sumažėjusi prekių apyvarta neigiamai atsiliepė jų gamybai ir sukėlė kitą negerovę – 
įmonėms pradėjo trukti apyvartinių lėšų, nes daug lėšų liko įšaldyta prekių likučiuose. Sulė-
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tėjo atsiskaitymai tarp verslininkų ir su valstybe. Aiškiau tariant, sulėtėjo pinigų judėjimas. 
Ūkio ir Finansų ministerijos beveik nesidomėjo ir nesirūpino šiais klausimais.

Krizės pradžioje Valdžia dėl pablogėjusių verslo sąlygų nuolat kaltino krizę. Sakyčiau, 
net paskatino skelbti tyčinius bankrotus. Palyginus su 2008 metais, jų padaugėjo dvigubai. 
Net 3,5 karto daugiau bankrotų iškėlė savininkai ar jų paskirti administracijos vadovai. Dėl 
bankrotų nemažai pajamų neteko bankrutuojančių įmonių partneriai – sąžiningi verslinin-
kai, valstybės biudžetas, „Sodra“, bankai ir kiti kreditoriai, nes bankrutuojančios grąžina tik 
apie 12-15 proc. skolų. Tuo tarpu bankrutavusių įmonių savininkai steigia žmonų, giminių 
ir savo vardu naujas bendroves ir vėl atgaivina bankrutavusį verslą. 

Vartojimo sumažėjimui 2010 metais, suprantama, daug įtakos turėjo emigracija ir 
papildomas 1,2 mlrd. litų darbo užmokesčio sumažėjimas. 

 
Krizės našta daug iaus ia  s leg ia  d irbančių jų peč ius

Krizės pasekmės skaudžios. 2009 metais Lietuvoje sukurta 17,5 mlrd. litų mažiau 
pridėtinės vertės. Nacionalinis biudžetas neteko 5,3 mlrd. mokestinių pajamų, o „Sodros“ 
biudžetas – 1,6 mlrd. litų draudėjų (įmonių ir įstaigų) įmokų. Daug žmonių neteko darbo, 
beveik visiems samdomiems darbuotojams sumažinti atlyginimai, padidėjo emigracija.

2010 metais krizė mažiau turėjo įtakos ūkiui. BVP pagaminta 1,3, o pridėtinės ver-
tės sukurta 2,6 procento (2,2 mlrd. Lt) daugiau negu 2009 metais. Tačiau šito nepajuto 
gyventojai, jų padėtis net pablogėjo. Samdomiems darbuotojams 2,1 mlrd. Lt (5 proc.) 
mažiau kompensuota už darbą užmokesčio ir įmokos jų socialiniam draudimui forma. Su-
mažintos pensijos ir kitos socialinės išmokos. Padaugėjo bedarbių, 2,5 karto daugiau dar-
bingo amžiaus žmonių emigravo į kitas valstybes. Padėtis pagerėjo tik įmonių savininkams, 
kurių grynosios pajamos 2010 metais padidėjo 4,3 mlrd. Lt (10,2 proc.). 

Apskritai, 2009–2010 metais dėl krizės įmonių savininkų pajamos sumažėjo 5,5 
mlrd. Lt (12 proc.), o jose dirbančių darbuotojų – 9 mlrd. Lt (25 proc.). Viešojo sektoriaus 
darbuotojų pajamos sumažėjo 1,8 mlrd. litų (13 proc.).

Taigi nuo krizės daugiausia nukentėjo ir kenčia samdomieji darbuotojai. Ypač 
2010 metais buvo neteisingai paskirstyta bendru darbu sukurta pridėtinė vertė. Įmo-
nių darbuotojams jos atseikėta tik 39,2 proc., arba 4 procentiniais punktais mažiau 
negu 2008 metais.

Darbo pajamas gaunantys asmenys taip pat labiau skriaudžiami ir antrame pridėtinės 
vertės perskirstymo etape – per mokesčius.

Invest ic i jos tur i  duot i  naudą va lstybei

Konkurencija ir kitos verslo aplinkybės verčia įmonių savininkus mažinti išlaidas, 
tarp jų ir darbuotojams samdyti. Todėl Europos Sąjungos paramos lėšos ir pelnas pirmiau-
siai investuojamas technologijoms tobulinti, našesnei technikai įsigyti, darbo organizavimui 
gerinti, produkcijos konkurencingumui ir eksportui didinti, tai yra gamybai plėsti, darbo 
našumui kelti ir darbo vietoms mažinti. Taigi investicijos dažnai duoda atvirkštinį rezulta-
tą – sumažina darbo vietas, padidina nedarbą. Biudžetas ne tik, kad negauna pelno įstatymu 
nustatytų pajamų, bet jam dar užkraunama papildoma našta – bedarbius šelpti. 
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2010 metais Lietuva turėjo gauti beveik 8 mlrd. litų ES paramos. Bet mokesčių mo-
kėtojai dalį lėšų turi grąžinti sumokėdami 1,1 mlrd. litų įnašą. Tačiau nemažai ES paramos 
lėšų, vadinasi, ir mūsų sumokėtų mokesčių, gauna privataus kapitalo įmonės investiciniams 
projektams finansuoti. Ūkio ministerijai yra pateikta daugiau kaip 1220 projektų, kuriems 
skirta 2,3 mlrd. Lt ES paramos lėšų. O naudą juk gauna įmonių savininkai – padidėja jų 
turtas, daugiau gauna pelno. 

Neseniai Premjeras ir Ūkio ministras televizoriuje džiaugėsi užsienio įmonės įsteigtu 
vaistų gamybos padaliniu Vilniuje. Jam išplėsti pažadėta skirti ES paramos lėšų. Bet nė 
žodžiu neužsiminė apie naudą Lietuvai, kiek bus įdarbinta žmonių, sumokėta mokesčių, ar 
bus kompensuotos Lietuvai skirtos ES lėšos, kurios bus duotos užsienio įmonės padaliniui. 

Naktinės mokesčių reformos metu buvo įvesta lengvata – neapmokestinti pelno mo-
kesčiu panaudoto pelno gamybai plėsti, technologijoms tobulinti. Štai Jonavos „Achemos“ 
bendrovėje buvo atiduotas naudoti automatiškai dirbantis karbamido gamybos agregatas, 
kainavęs 100 mln. litų. Jis leidžia beveik dvigubai padidinti šio produkto gamybą. Supran-
tama, atitinkamai padidės įmonės pajamos ir pelnas. Aišku, kad gamykla pasinaudos pelno 
mokesčio lengvata. Ir dar per visus agregato naudojimo metus įskaitys į išlaidas jo nusidėvė-
jimą ir taip antrą kartą sumažins pelną, nuo kurio skaičiuojamas pelno mokestis. Papildo-
mai neįdarbinta žmonių. Taigi valstybė, dovanodama gamyklai 15 mln. Lt pelno mokesčio, 
grąžos visai negauna. Tik dar labiau sustiprėjo aplinkinių gyventojų baimė dėl galimos ava-
rijos, kokią įvyko prieš 21 metus šioje gamykloje. 

Taigi reikėtų susieti valstybės paramą privačiam verslui su nauda valstybei ir jos pi-
liečiams.

Lėšas ne dovanojant, o paskolinant arba investuojant į įmonę ir gaunant jos akcijų. 
Arba susieti su papildomų darbo vietų sukūrimu, su darbuotojų atlyginimo pakėlimu, su 
papildomais mokesčiais ir įmokomis socialiniams fondams. 

valstybės turtas duoda maža i  pa jamų

Statistikos departamento duomenimis, valstybė turi turto už 220,3 mlrd. litų. Vals-
tybių įmonių turtas yra daugiau kaip 14 mlrd. litų. Tačiau šios įmonės atseikėja biudžetui 
nedaug – 50–80 mln. Lt dividendų. Valstybė mažai gauna pajamų ir už valstybės turto 
naudojimą patikėjimo teisę (30 mln. Lt), už žemės ir vandens telkinių nuomą (70 mln. Lt), 
už gamtos, naftos ir dujų išteklius (46 mln. Lt). 

Ne kartą spaudoje buvo rašyta apie nepagrįstai didelius atlyginimus ir kitus valstybi-
nio turto švaistymo faktus valstybės įmonėse. Kai kurios iš jų aplipusios privačiais UAB-ais 
jų tiesioginiams darbams atlikti. Negalima pamiršti ir patarlės „pirštai linksta į save“. Todėl 
reikalinga nuolatinė, profesionali ir veiksminga valstybinių įmonių veiklos kontrolė. O šito 
labai trūksta.

Valstybės kontrolė, kurios pagrindinė funkcija yra kontroliuoti valstybės turto nau-
dojimą, apsiriboja tik valstybės biudžeto lėšų naudojimo kontrole. Taigi materialaus ir fi-
nansinio (akcijų) turto naudojimas praktiškai nekontroliuojamas.

Reikia priimti Valstybinių įmonių įstatymą, nes Akcinių bendrovių įstatymas dau-
giau tinka privataus kapitalo bendrovėms. Valstybės kontrolėje ar Finansų ministerijoje 



230 GYVENTA IR DIRBTA L IETUVAI

įsteigti padalinį, kuris kontroliuotų valstybės turto naudojimą, pasitelkdamas išmanančius 
ir sąžiningus specialistus iš mokslo įstaigų ir net visuomenę.

Priverst i  lega l izuot is  šešė l inę ekonomiką

Statistikos departamentas nurodo, kad šešėlinė ekonomika yra apie 13 procentų. Ji 
klesti visose verslo subjektų grupėse. Stambiose įmonėse galbūt mažiau, nes jose sunkiau 
paslėpti pajamas dėl griežtesnės apskaitos ir atsiskaitymo negrynais pinigais su produkcijos 
ir paslaugų pirkėjais. Bet šis verslas daugiau turi galimybių apgauti valstybę kitokiais būdais, 
pavyzdžiui, organizuojant atsiskaitymus per lengvatinio apmokestinimo įmones.

Vyriausybė kovą su šešėline ekonomika pradėjo nuo mažųjų, nuo vykdančių ūkinę 
veiklą fizinių asmenų. Nuo gegužės pirmosios mėsos produktų pardavėjai turguose privalės 
naudoti kasos aparatus. Mat, nemažai mėsos produktų (ir ne tik jų) parduodama jų neap-
mokestinus PVM. Aparatai reikalingi pajamoms apskaityti, sumažinti galimybę jas slėpti. 
Apgaudinėjama ne tik valstybė, bet ir pirkėjai, kurie negaudami čekių, negali pasitikrinti 
svorio, kainos, sumos ir netenka galimybės pareikšti pretenzijų. 

Reikėtų ryžtingiau kovoti su šešėliu mažose ir stambesnėse įmonėse. Mokesčių ins-
pekcija kartais paskelbia, kad pagavo įmones, kurios darbuotojams moka atlyginimą „voke-
liuose“. Atsiskaitymai „vokeliuose“ grynais – tai tiesioginis šešėlinės ekonomikos vykdymo 
įrodymas, kuris turėtų būti griežtai vertinamas. Iki 1995 metų buvo apriboti atsiskaitymai 
grynais. Ir nežlugo verslas. O dabar, kai parduotuvėse pensininkės atsiskaito kortelėmis, 
mūsų verslininkai nesugeba taip atsiskaityti. Apie tai prabilo ir užsienio investuotojai. Yra 
ir kitų būdų priversti verslininkus legalizuoti šešėlinę ekonomiką. Tereikia tik atsigręžti į 
praeitį – 1994–1996 metus. 

2011-03-20

Ką daryt i ?

Gyventojų indėliai bankuose auga ir krizės metais. Vadinasi, yra žmonių, kurie apri-
bojo vartojimą ir taupo pinigus. Reikėtų išjudinti šį sąstingį. Skatinti pirkti vietinės gamy-
bos prekes, visais įmanomais būdais apriboti importą prekių, kurios gaminamos Lietuvoje. 
Suprantama, daug žmonių neturi santaupų, o pajamos labai sumažėjo krizės metais.

Būtina nustatyti, kokią bendru darbu sukurtos pridėtinės vertės dalį darbdaviai turi 
skirti darbuotojų darbo užmokesčiui. 2010 metais samdomiems darbuotojams kompen-
suota (darbo užmokestis ir įmoka socialiniam draudimui) 45,8 proc., o versle dirbantiems 
žmonėms – 39,2 proc., kai Europos Sąjungos šalių vidurkis – 65,4 proc. Mūsų kaimyninėse 
šalyse kompensacija taip pat yra didesnė. 

Siekiant pagyvinti statybas, reikėtų panaikinti PVM namų renovacijai ir naujai pa-
statytam pirmam būstui įsigyti. ES paramą verslui susieti su nauda valstybei. Suinteresuoti 
laisvą vietinį kapitalą investuoti Lietuvoje. Nustatyti progresinius mokesčius pelnui ir darbo 
pajamoms bei padidintą PVM tarifą prabangos prekėms, panaikinti mokesčių lengvatas. 
Uždrausti įmonėms atsiskaityti grynais pinigais ir sustiprinti pajamų apskaitą bei kontrolę.
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Supaprast int i  smulkaus vers lo apmokest in imą

Pastebėta, kad mažų įmonių, kurių pajamos (įplaukos) ne didesnės kaip 500 tūkst. 
litų per metus, kiekvienas išleistas litas verslui vykdyti atneša apie 25 centus grynųjų paja-
mų (uždarbio). Tai vidutinis skaičius. Gamybinių ir materialines paslaugas teikiančių mažų 
įmonių išleistas litas yra mažiausiai dosnus. Ne ką dosnesnis prekybinių firmų išleistas litas. 
Efektyviausiai litas atseikėja intelektualines paslaugas teikiančioms firmoms. 

Iš šių gautų grynųjų pajamų mažosios įmonės turi sumokėti vidutiniškai maždaug 
3  ct pajamų mokesčio, 0,5 cento kelių mokesčio, o jeigu jų metinės įplaukos viršija 50 
tūkst. litų per metus, dar ir 3,8 cento pridėtinės vertės mokesčio. Taigi, smulkiam verslinin-
kui, gaunančiam per metus iki 50 tūkst. litų įplaukų, pragyvenimui lieka apie 10 tūkst. litų. 
Tai kuklus uždarbis. Kuklus jo indėlis ir į valstybės biudžetą: individualių įmonių pajamų 
mokestis sudaro apie 2 procentus jo pajamų.

Tuo tarpu valstybė dėl smulkių verslininkų gausybės turi daug vargo ir išlaidų su-
rinkdama iš jų mokesčius, kontroliuodama mokesčių deklaravimą ir sumokėjimą. O ir 
verslininkams tenka nelengva dalia: jie verčiami vesti sudėtingą verslo apskaitą, turi gerai 
žinoti mokesčių įstatymus, poįstatyminius aktus bei įvairiausius išaiškinimus, nuolat sekti 
jų besaikius pakeitimus, kas ketvirtį teikti deklaracijas. O tai nėra taip paprasta. Todėl ir ne-
sąmoningų klaidų galima padaryti. Svarbiausia, kad juos slegia nuolatinė baimė belaukiant 
mokesčių inspektoriaus. 

Iš dalies smulkių verslininkų dalią palengvino 1994 metų pabaigoje priimtas Vyriau-
sybės nutarimas „Dėl patentų išdavimo tvarkos“. Juo buvo gerokai išplėsta fiksuoto pajamų 
mokesčio (patento) taikymo sfera mažose įmonėse, leista įsigyti patentus fiziniams asme-
nims, labiau diferencijuoti patento tarifai bei suteikta teisė juos nustatyti vietos valdžios or-
ganams. Supaprastinta apskaita, o deklaruoti privaloma tik pajamas. Tai davė tiesiog stebė-
tinus rezultatus: jeigu 1994 metais Lietuvoje buvo įsigijusios patentus vos 298 individualios 
įmonės ir už juos sumokėjusios į biudžetą 300 tūkst litų, tai 1995 metų viduryje patentus 
turėjo jau 10213 įmonių ir 6583 fiziniai asmenys. 1996 metais patentininkų skaičius išaugo 
dar daugiau kaip du kartus, o jie sumokėjo beveik 47 mln. litų mokesčių į biudžetą. 

O svarbiausia, manau, yra tai, kad šie smulkieji verslininkai sugebėjo užsidirbti sau 
ir savo šeimoms pragyvenimui, bei dar dosniai sušelpti valstybę. Juos nustojo persekioti 
patikrinimo baimė, o fiziniai asmenys be to dar tapo ir teisėtais rinkos dalyviais.

Pajamų apmokestinimo fiksuotu mokesčiu (patentu) taikymą reikėtų dar daugiau 
išplėsti ir labiau diferencijuoti jo tarifus.

Tačiau ši priemonė palengvino ne visų individualių įmonių dalią. Neturinčios patentų 
įmonės priverstos deklaruoti ne tik verslo pajamas, bet ir turėtas sąnaudas šioms pajamoms 
uždirbti. Sąnaudoms patvirtinti jos privalo turėti idealiai gerus, su visais rekvizitais doku-
mentus. Žinoti kada galima padarytas išlaidas priskirti sąnaudoms, o sąnaudas uždirbtoms 
pajamoms ir mokėti dar daug ko. Praktika parodė, kad apskaičiuojant sąnaudas padaroma 
daugiausia klaidų. O atsižvelgiant į tai, kad individualios įmonės pajamoms uždirbti dažnai 
naudojamas įmonės savininko asmeninis ilgalaikis turtas (butas, trasporto, ryšio priemonės 
ir kt.), tai klaidų tikimybė dar labiau padidėja. Dėl minėtų priežasčių individualioms įmo-
nėms yra paskirta nemažai baudų. 
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Mintis supaprastinti mažų individualių įmonių sąnaudų ir apmokestinamų pajamų 
apskaičiavimą subrendo dar 1993 metais, kai dirbau vyriausiuoju inspektoriumi Vilniaus 
miesto valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Ją buvau pradėjęs įgyvendinti dirbdamas Valsty-
binės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininku. Tačiau man ir šią problemą 
nagrinėjusiems specialistams išėjus iš šios institucijos iki galo ji nebuvo įprasminta. Jos esmė 
tokia.

Grynąsias pajamas lemia bendrosios pajamos ir rentabilumas, kuris nėra vienodas 
visuose versluose. Todėl valstybė galėtų individualioms be patento veikiančioms mažosioms 
įmonėms, kurių metinės pajamos iki 500 tūkst. litų, atsižvelgdama į vidutinį verslo renta-
bilumą, nustatyti sąnaudų, tenkančių gautų bendrųjų įplaukų litui, normatyvus nereika-
laujant dokumentinio sąnaudų patvirtinimo. Arba apmokestinamųjų pajamų normatyvus. 
Pavyzdžiui, panaudoto asmeninio turto įmonės pajamoms uždirbti sąnaudų normatyvą – 
15 ct, reprezentacinių išlaidų normatyvą  – 1 ct, kitų materialinių ir piniginių sąnaudų 
normatyvą – 60 ct, o bendrąjį sąnaudų normatyvą – 76 centus. Normatyvai turėtų būti 
stabilūs, o tikslinami ne dažniau kaip kartą per 5 metus.

Supaprastėtų apskaita ir pajamų mokesčio apskaičiavimas. Įmonėms beliktų fiksuoti 
apskaitoje tik įplaukas, kaip tai privalo daryti ir patentus turinčios įmonės bei PVM (jeigu 
būtų PVM mokėtoju). Verslininkai patys sugebėtų tai be klaidų atlikti. Būtų pašalintos jų 
ir mokesčių inspektorių konfliktų priežastys, sumažėtų mokesčių administravimo išlaidos.

Individualių įmonių savininkams, nesutinkantiems su patvirtintais sąnaudų norma-
tyvais ir manantiems, kad jų sąnaudos realiai yra didesnės, turėtų būti suteikta teisė jas ir 
deklaruoti. Tačiau šie verslininkai privalėtų vesti sąnaudų apskaitą, jas pagrįsti juridinę galią 
turinčiais dokumentais bei įvykdyti visas kitas dabar reikalaujamas sąlygas.

Manau, kad daug mažų individualių įmonių taikytų šį supaprastintą pajamų ir mo-
kesčių apskaičiavimo bei deklaravimo metodą ir būtų dėkingi Vyriausybei. 

1998-01-03

Sunkmetis atskleidė valdžios gebėjimus ir klaidas

(ba lsas . l t ,  2009-03-24)

Per šių metų du mėnesius nacionalinis biudžetas ir „Sodra“ negavo 400 milijonų litų 
pajamų. Nematyti pragiedrulių ir ateisiančiais mėnesiais. Aiškinama, kad dėl to kalta pasau-
linė finansų krizė, kuri smukdo ekonomiką. Gąsdinami žmonės dar blogesne perspektyva. 
Apie vidines priežastis stengiamasi nutylėti (o gal ir nežinomos), nors jų yra pakankamai 
daug. Nepripažįstamos mokesčių reformos klaidos, kurios iš esmės nulėmė šių metų biu-
džeto nevykdymą. 

Per ankst i  pradėta skambint i  varpa is

2008 metų ketvirtajame ketvirtyje bendrasis vidaus produktas sumažėjo nežymiai – 
2 procentais, o nedarbas padidėjo 3 procentiniais punktais. Realusis darbo užmokestis pa-
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kilo daugiau kaip 6 procentais. Buvo laiku išmokamas darbo užmokestis, pensijos ir kitos 
išmokos. Taigi ar buvo būtinybė kelti isteriją dėl pasaulinės finansų krizės įtakos šalies eko-
nomikai ir gąsdinti žmonių? 

Gyventojai nedelsiant sureagavo į garsų šauksmą. Apribojo vartojimą, pradėjo taupy-
ti ir kaupti pinigus blogesniems laikams. Padidėjo indėliai bankuose, o mažmeninė prekių 
apyvarta sausio mėnesį sumažėjo net 27 procentais. Todėl atitinkamai sumažėjo pridėtinės 
vertės mokesčio ir akcizų įplaukos į biudžetą. Įsisuko ratas, kurį sunku sustabdyti. 

Taigi perdėtas siekimas įrodyti, kad sunkų palikimą gavo naujoji valdžia, gerokai 
prisidėjo prie biudžeto nevykdymo šiais metais. 

Žinoma, negalima nepastebėti socialdemokratų klaidų valdant šalį. Ekonomikos 
spartaus kilimo metu netaupė valstybės lėšų, kaip tai darė Rusija, Estija ir kitos valstybės, 
o be saiko skolinosi ir dalijo biudžeto pinigus nebūtiniausioms ir antraeilėms valstybės rei-
kmėms tenkinti, nors jau buvo tada pastebėti pirmieji ūkio stagnacijos požymiai.

Prašauta pro ša l į  ke ič iant  mokesč ius

Premjeras Vyriausybės šimto dienų sukakties proga surengtoje spaudos konferencijo-
je pasakė, jog mokesčių sistema sutvarkyta laiku ir gerai, išskyrus mažas klaidas, kurios jau 
ištaisytos. 

Tačiau sausio ir vasario mėnesių biudžeto vykdymo rezultatai liudija ką kitą. Juos nu-
lėmė ne pasaulinė finansų krizė, o prekių ir paslaugų apyvartos sumažėjimas vidaus rinkoje, 
kurią sąlygojo žmonių išgąsdinimas ir nevykusiai atlikta mokesčių reformą. Ypač neapgal-
votai padidinti akcizai ir sumažintas gyventojų pajamų mokestis. 

Sujaukus mokesčių sistemą, mokėtojai sutriko ir pradžioje net nežinojo kaip apskai-
čiuoti mokesčių. Padidėjo mokesčių našta darbo pajamas ir pensijas gaunantiems žmonėms. 
Jų mokami mokesčiai valstybės biudžeto pajamose išaugo 1,5 punktu ir sudaro 91,3 pro-
centą. 

Biudžetui subalansuoti ir deficitui sumažinti pakako tik įvesti progresinius mokes-
čius darbo pajamoms ir pelnui. Arba saikingai padidinti akcizus, atsižvelgiant į kaimyninėse 
šalyse esamą jų lygį, įvesti padidintą pridėtinės vertės mokestį prabangos prekėms, apmo-
kestinti turto mokesčiu vilas, rūmus, jachtas, lėktuvus, prabangius automobilius. Tai yra, 
padidinant mokesčių naštą turtingiems ir mėgstantiems išgerti, rūkyti asmenims.

Naudą gauna ne t ie ,  kur iems sk irta

Manyta, kad, sumažinus gyventojų pajamų mokesčio tarifą ir padidinus neapmo-
kestinamą pajamų dalį, padidės ir gyventojų neto (į rankas išmokamas) darbo užmokestis. 
Tačiau šios malonės sulaukė tik biudžeto lėšomis išlaikomose įstaigose ir privačiame versle 
minimalų uždarbį gaunantys asmenys. Mat, darbdavys negali mažiau mokėti už valdžios 
nustatytą minimalią algą – 800 litų. Kitiems privačiame versle dirbantiems asmenims ne-
padidėjo gaunamas į rankas darbo užmokestis, nes darbdaviai jo nedidina, prisidengdami 
krize. Žiniasklaida skelbia, kad šiuo metu privačiame versle masiškai mažinami atlyginimai, 
taigi ir naudą dėl tarifo sumažinimo nuo šių metų pradžios susižeria darbdaviai, o ne dar-
buotojai, kurie turėtų ją gauti. 
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Teks išk lausyt i  daug neapykantos žodžių

Mažai tikėtina, kad duos realią naudą neapmokestinamos pajamų dalies padidini-
mas. O priežastis – įvesta nauja jos apskaičiavimo tvarka. Mat, metams pasibaigus, daug 
darbuotojų turės deklaruoti darbo ir kitas pajamas ir sumokėti papildomą pajamų mokes-
tį. Gerokai padaugės darbo mokesčių inspekcijai, teismams, daug neapykantos žodžių bus 
išsakyta valdžiai, o kiek naudos žmonėms ir valstybei – sunku įvertinti. Viena aišku, kad 
konkrečios naudos gaus dideles darbo pajamas gaunantys asmenys. Pavyzdžiui, LEO LT 
vadovas 1200 Lt per mėnesį. 

Papi ldoma va lstybės problema

Gyventojų pajamų mokesčio tarifo mažinimas, kaip minėta, sudarė sąlygas mažinti 
bruto darbo užmokestį, o kartu ir darbdavių mokamas įmokas Valstybinio socialinio drau-
dimo (32 proc. dydžio) ir Privalomo sveikatos draudimo (3 proc. dydžio) fondams, kurios 
skaičiuojamos nuo bruto darbo užmokesčio. Dar egzistuoja ir neoficialūs atlyginimų priedai 
(vokeliai), kurie neįeina į bruto darbo užmokestį ir išmokami darbuotojams iš neoficialių – 
šešėlinės ekonomikos pajamų. Šiuo metu masiškai mažinami atlyginimai ir dėl objektyvių 
priežasčių. 

Taip pat negalima pamiršti ir to, jog, tobulinant gamybą ir paslaugą, siekiama ne tik 
gerinti produktų ir paslaugų kokybę, bet ir kelti darbo našumą bei mažinti išlaidas darbuo-
tojams samdyti. Stabdyti šį procesą būtų neprotinga. Bet, pakėlus darbuotojų našumą, jie 
daugiau sukuria ir pridėtosios vertės (verslo pyrago). Taigi resursai įmokoms mokėti „So-
dros“ ir Privalomo sveikatos draudimo fondams nesumažėja. 

Dėl minėtų priežasčių versle kasmet mažinamos išlaidos darbo užmokesčiui. O jos 
yra įmokų „Sodros“ ir Privalomo sveikatos draudimo fondams skaičiavimo bazė. Taigi ma-
žėja ir atskaitymai į šiuos fondus. Pribrendo laikas pakeisti įmokų skaičiavimo bazę. 

Krit išk iau vert int i  de jones ir  ša l int i  v id ines pr iežast is

Ne paslaptis, kad dėl pasaulinės krizės gerokai atpigo nafta ir dujos. O tai gerokai 
sumažino gamybos ir paslaugų savikainą. Pavyzdžiui, Jonavos „Azoto“ gamyklos iš dujų 
gaminamos trąšos atpigo maždaug tiek pat, kiek ir dujos – 40 procentų, o trąšų kainos 
ar sumažėjo? Taigi papildomą naudą (pelną) gauna ne tik trąšų gamintojas, bet kiti verslo 
subjektai. Ne visus palietė pasaulinė finansų krizė. Ne visų graudžios verkšlenamos ašaros. 

Nepagrįstai reiškiama nuomonė, kad, padidinus PVM, pablogėjo prekių eksporto 
sąlygos. Eksportuojamos prekės neapmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu. Taip pat 
nepagrįstai teigiama, kad lenkiškos prekės pigesnės Lietuvoje dėl didesnio PVM tarifo negu 
Lenkijoje. Importuotos prekės apmokestinamos tokiu pat PVM, kaip ir vietinės gamybos 
prekės. O jos pigesnės dėl mažesnių didmeninių kainų ir todėl, kad turguose parduodamos 
be pridėtinės vertės mokesčio. Mat, dauguma turgaus prekeivių nurodo, jog per metus 
parduoda mažiau kaip už 100 tūkstančių litų prekių ir todėl turi teisę neimti iš pirkėjų 19 
proc. dydžio PVM ir jo nemokėti į biudžetą. 
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Besaikės premjero kalbos apie ekonomikos smukimą sudaro gerą priedangą nesąži-
ningiems verslininkams piktnaudžiauti: nors krizė nepalietė veiklos, bet sąmoningai maži-
na atlyginimus darbuotojams, juos atleidžia iš darbo, neatsiskaito su tiekėjais už prekes ir 
paslaugas, nemoka mokesčių, skelbia dirbtinus bankrotus ir kitaip trikdo ūkinius procesus. 

Būt ina tęst i  mokesč ių reformą

Mokesčiai Lietuvoje yra vieni iš mažiausių Europos Sąjungoje (EU). Eurostato duo-
menimis mokesčių santykis su BVP (mokesčių našta) Lietuvoje yra 29,7, kai EU – 39,9 
procento. Ypač maži mokesčiai kapitalo pajamoms – pelnui (14,1 proc.), kai Danijoj, Pran-
cūzijoj, Italijoj, Anglijoj – apie 40 procentų. Reikėtų nedelsiant patikslinti kai kuriuos mo-
kesčių įstatymus, kurie leistų padidinti biudžeto pajamas, nenuskriaudžiant mažas ir vidu-
tines darbo pajamas gaunančių asmenų ir mažai pelno gaunančių įmonių bei palengvintų 
verslo sąlygas. Būtent: a) įvesti progresinį mokestį darbo pajamoms ir pelnui. Atsisakyti 
neapmokestinamos pajamų ir pelno dalies taikymo; b) įvesti padidintą PVM tarifą pra-
bangos prekėms; c) sumažinti iki 50000 litų pajamų ribą, kurią pasiekus prekių ir paslaugų 
pardavėjai privalo paimti iš pirkėjo PVM ir pervesti į biudžetą; d) panaikinti 16 procentų 
apyvartos mokestį, kuris įteisintas PVM įstatymo 92 straipsniu; e) pakeisti įmokų Valsty-
binio socialinio draudimo ir Privalomo sveikatos draudimo fondams skaičiavimo bazę; f ) 
nustatyti, kad samdomų darbuotojų ir kapitalo savininkų bendru darbu sukurta pridėtinė 
vertė būtų tarp jų proporcingai paskirstyta. 2007 metais darbuotojams atiteko 43 proc. 
darbo užmokesčio, įmokų „Sodrai“ ir Privalomo sveikatos draudimo fondui pavidalu, o 57 
proc. – kapitalo savininkams (darbdaviams), kai darbuotojų ir darbdavių santykis yra 98:2.

Negirdėt i  kv iet imų sol idar ia i  spręst i  sunkmečio problemų

Išsakyta daug kritikos valdžiai. Tačiau neteko išgirsti kritinių žodžių verslininkų adre-
su ir kvietimo juos solidariai, kartu su valdžia spręsti iškilusias sunkmečio problemas ir su 
ja dalintis užgriuvusia našta. Tarsi tik vien valdžios, o ne visų, rūpestis kaip sumažinti be-
darbystę, suaktyvinti vidaus rinką ir verslą, visiškai nenuskurdinti mažas pajamas gaunančių 
žmonių. Štai, neseniai LLRĮ prezidentė pareiškė, kad jai žinoma, jog verslo subjektai slepia 
apie ketvirtadalį pajamų. Tačiau laiko paslaptyje šias įmones. Mokesčių inspekcijai beliktų 
tik pareikalauti iš jų sumokėti nuslėptus mokesčius ir būtų išspręsta biudžeto subalansavimo 
problema.

vers lo atstovų re ika lav imai

Pamokymus ir terminuotus reikalavimus valdžiai paskelbė verslininkai. 26 punktų 
ultimatumu nustatė konkrečias užduotis kaip pertvarkyti viešąjį administravimą, sveikatos 
apsaugą, švietimą, mokslą ir socialinę paramą ir gauti sau naudos. Tačiau ultimatume pa-
miršo save: ar jie padės valstybei spręsti šiuos klausimus, kaip mažins bedarbystę ir dalinsis 
su valdžia bedarbių išlaikymo naštą, kiek verslas daugiau atseikės į biudžetą mokesčių, ypač 
bendrovės, kurios gauna dešimtis ir šimtus milijonų litų pelno per metus.
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Atkreipia dėmesį ultimatumo punktai: nuo 2009 metų gegužės 1 d. „Sodros“ iš-
mokas susieti su įplaukomis ir ne vėliau kaip nuo 2011 metų nustatyti įmokų į šį fondą 
viršutines ribas. Šiuos reikalavimus Laisvosios rinkos instituto tarybos pirmininkė E. Leon-
tjeva pagrindė taip: „Reikia pakeisti pensijų, kitų socialinių išmokų skaičiavimo tvarką ir jas 
susieti su realiai per ketvirtį gautomis pajamomis. Tokiu atveju mažėjant surenkamų pinigų, 
mažėtų ir išmokos.“ Vadinasi, siūlo ne ieškoti kaip stabilizuoti ir padidinti „Sodros“ įmokas, 
bet kaip pensininkus pasmerkti badmiriavimui ir pagreitintam išnykimui.

Krizė pr ivertė ir  va ldž ią  pers iga lvot i

Beveik visose ES valstybėse įvesti progresiniai mokesčiai darbo pajamoms ir pelnui. 
Išimtį sudaro tik Slovakija, Rumunija, Estija, Latvija ir Lietuva. Tarptautinis valiutos fondas 
ne kartą rekomendavo Lietuvai sugrįžti prie progresinės mokesčių sistemos. Progresiniai 
mokesčiai ne naujiena Lietuvos gyventojams. Jie buvo taikomi iki 1994 metų vidurio. Ta-
čiau nei socialdemokratai, nei dabar esančios valdžioje partijos nesiryžo jų vėl įvesti. Ypač 
aršiai pasisakė prieš jų taikymą Laisvosios rinkos instituto ir bankų analitikai. 

Šių metų kovo 20 dieną žiniasklaida pranešė, kad valdžioje ir opozicijoje esančios 
partijos svarsto progresinių mokesčių įvedimo klausimą darbo pajamoms. Bet, matyt, jų 
nuomone, pelnas nėra pajamos, todėl nereikia jam nustatyti progresinio mokesčio. Pasi-
gailėta verslo banginių, bijoma sužlugdyti jų verslą. Milijoniniai pelnai ir ateityje bus ap-
mokestinami 20 procentų, o kartais net mažesniu tarifu. Mat, tik stambus verslas turi ga-
limybių pasinaudoti suteikta lengvata – neapmokestinti panaudotą pelną technologijoms 
tobulinti, kurios mažina darbo vietas. „Verslo žinių“ laikraštis skelbia, kad 2007 metais gavo 
pelno (milijonais litų): „Vilniaus prekyba“ – 411, „Achema“ – 118, „Lifosa“ – 207, TEO 
Lt – 196, „Lietuvos dujos“ – 125, „Haner grupė“ – 78, RST – 88, VST – 75, „Vilniaus 
energija“ – 46, „Lietuvos energija“ – 60, „Rokiškio sūris“ – 46, „Pieno žvaigždės“ – 41, „Ge-
onafta“ – 57 ir t. t. Tegul skaitytojai sprendžia ar Seimas pagrįstai globoja šias bendroves?

Krizė dangsto politikų interesus

Per naktinę mokesčių reformą 9 procentais sumažėjo gyventojų pajamų mokestis 
ir buvo įvestas 6 procentų mokestis privalomam sveikatos fondui. Biudžetas neteko daug 
pajamų. Alga į rankas turėjo padidėti trimis procentais. Tačiau taip neįvyko – darbuotojų 
piniginė papilnėjo tik 1,2 procento, o kitą dalį pasiliko sau darbdaviai. Tie, kurių bruto 
darbo užmokestis 20 tūkst. Lt, alga į rankas padidėjo 585 Lt, o kurių 2000 Lt – tik 46 litais. 

Išvengti nurodytos biudžeto pajamų netekties, sumažinti mokesčių naštą mažas pa-
jamas gaunantiems žmonėms, sustiprinti vidurinįjį gyventojų sluoksnį, gerokai suprastinti 
mokesčių administravimą buvo galima įvedus progresinius mokesčius darbo pajamoms ir 
pelnui. Šie mokesčiai daugelyje valstybių jau seniai įvesti. Galėtų būti aštuoni tarifai: ma-
žiausias  – 0, didžiausias  – 40 procentų. Bet valdžia nenori įvesti progresinių mokesčių, 
kurių principas – kuo daugiau uždirbi, tuo daugiau moki. Ir aišku kodėl – tai daugiau negu 
dabar patuštintų turtingųjų kišenes. Tačiau valdžia progresinio principo nepamiršo suma-
žindama pensijas. Štai kokį solidarumą pripažįsta valdžia! 
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Per naktinę mokesčių reformą buvo įvesta lengvata – neapmokestinti pelno mokes-
čiu panaudoto pelno gamybai plėsti, technologijoms tobulinti. Štai liepos mėnesį Jonavos 
„Achemos“ bendrovėje buvo atiduotas naudoti automatiškai dirbantis karbamido gamybos 
agregatas, kainavęs 100 mln. litų. Jis leidžia beveik dvigubai padidinti šio produkto gamybą. 
Suprantama atitinkamai padidės pajamos ir pelnas. Aišku, kad gamykla pasinaudos pelno 
mokesčio lengvata ir nemokės 20 mln. Lt pelno mokesčio dabar ir dar tiek pat per visus 
agregato naudojimo metus, įskaitydama į išlaidas jo amortizaciją. Taigi, valstybė dovanoja 
gamyklai 40 mln. Lt pelno mokesčio, o grąžos visai negauna. Neįdarbinta žmonių. Tik dar 
labiau sustiprino baimę dėl galimos avarijos, kokia įvyko prieš 20 metų šioje gamykloje. 
Gali padidėti ir gamtos tarša.

Valdžia neturėtų dovanoti pelno mokesčio turtingesnėms valstybėms. Pelno mokes-
čio tarifas Lietuvoje yra mažiausias Europos Sąjungoje. Jis taikomas ir užsienio investitorių 
uždirbtam pelnui šalyje. Tuo tarpu investuotojai moka pelno mokestį ir valstybėms, kurioje 
jie įregistruoti pagal jos tarifą. Kadangi kitose valstybėse tarifai yra gerokai didesni, todėl 
investuotojai pelno mokesčio skirtumą sumoka savajai valstybei. Pavyzdžiui, 2008 metais 
SEB Vilniaus skyrius, „DnB Nord“ ir „Swedbank“ bankai nuo Lietuvoje uždirbto pelno 
dar tiek pat kiek ir mums (apie 120 mln. Lt) sumokėjo Švedijai ir Vokietijai. Taigi, galima 
sakyti, šelpiame šias valstybes, o ne lengviname verslo sąlygas investuotojams. Šį klausimą 
išspręstų irgi progresinis pelno apmokestinimas.

Valdžia analogiškai turėtų elgtis ir su Europos Sąjungos pagalbos lėšomis. 2010 me-
tais Lietuva gaus 8 mlrd. litų ES paramos. Bet mokesčių mokėtojai dalį (14 proc.) lėšų grą-
žins sumokėdami 1,1 mlrd. litų įnašą. Tačiau nemažai (2008 m. – 119 mln. Lt) ES paramos 
lėšų, vadinasi, ir mūsų sumokėtų mokesčių, gauna privataus kapitalo įmonės investiciniams 
projektams finansuoti. O jie duoda naudą – pelną tik jiems. Be to, dar iš valstybės ir savi-
valdybių biudžetų jiems dovanojama. 2008 m. atseikėta 46,3 mln. litų. 

Valdžia turi priversti legalizuotis šešėlinę ekonomiką. Tuo tarpu dabar šešėlinė eko-
nomika ne slopinama, o skatinama prisidengiant mokesčių padidinimo skraiste. Kas die-
ną girdime – spaudžia nepakeliami mokesčiai, įmonės bankrutuoja, priverstos eiti į šešėlį, 
slėpti pajamas. Ar tai tiesa? Juk padidėjo tik PVM ir akcizai, kuriuos moka gyventojai, o ne 
verslininkai. Bandymas padidinti 1 proc. įmoką „Sodrai“ irgi neapsivainikavo sėkme. Nėra 
pagrindo kaltinti mokesčius, kurie nebuvo padidinti. 

Laisvosios rinkos instituto „žinovai“ teigia, kad šešėlyje yra ketvirtadalis ekonomikos, 
kuri nemoka mokesčių. Šią išvadą iš dalies patvirtina darbuotojams mokami atlyginimai 
„vokeliuose“. O pinigai „vokeliams“ atsiranda, kai apskaitoje neužfiksuojamos gautos pa-
jamos grynais pinigais už parduotą produkciją ar suteiktas paslaugas, kai apmokama už 
neatliktas paslaugas grynais, kurių gavėjas dalį gautų pajamų grąžina mokėtojui ir kitokiais 
pajamų slėpimo būdais. Taigi dalis pajamų nuslepiama, bet išlaidos šioms pajamoms gauti 
apskaitoje parodomos visos. Ir tokiu būdu net apskaitoje fiksuojamas fiktyvus nuostolis ir 
sukuriama nukentėjusio nuo mokesčių ar krizės regimybė. Tokiu pat principu apskaičiuo-
jamas mokėtinas į biudžetą pridėtinės vertės mokestis. Mat, kai PVM suma už parduotas 
prekes ir paslaugas yra mažesnė (nuo nuslėptų pajamų juk neskaičiuoja) už PVM sumą už 
įsigytas prekes ir paslaugas, tai skirtumas grąžinamas iš biudžeto. Tai dar skaudžiau trenkia 
per biudžetą. Jeigu fiktyvų nuostolį skelbiančios įmonės nemoka pelno mokesčio, tai PVM 
atveju – ne tik nemokamas, bet ir grąžinamas iš biudžeto PVM.
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Nemažai laikomų užsienio bankuose „šešėlinių“ pinigų dovanojimo, per lengvatinio 
apmokestinimo firmas ir kitais būdais išvengiant mokesčių mokėjimo atkeliavo į Lietuvą. 
Bet dar dalis jų yra ten. Šios klausimo neišsprendė pajamų ir turto deklaravimas. Jau ketu-
riolika metų pajamas ir turtą deklaruoja visi potencialūs jo slėpėjai, bet nėra iš to naudos. 
Deklaravimo organizavimo išlaidos didesnės už papildomai surinktus mokesčius. Taigi ši 
problema aktuali ir dabar.

Valstybės turtas turi duoti daugiau naudos. Statistikos departamentas kasmet patei-
kia valdžiai turto ataskaitą. Valstybės įmonių turtas sudaro beveik 11 milijardų litų. Tačiau 
šis turtas duoda valstybei ne tiek naudos, kiek turėtų. Ataskaitoje rašoma, kad 2008 metais 
įmonių pajamos išaugo 10,4 procento, o akcinėse bendrovėse ir uždarosiose bendrovėse, 
kuriose valstybei nuosavybės teise priklauso 50 ir daugiau procentų akcijų – 19 procen-
tų. Pelnas, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo jose atitinkamai 50 ir 39 procentais. 
Kiekvienas turto litas davė 1 ir 1,7 cento pelno, kai kitose šalies įmonėse turto litas davė 4,3 
cento pelno. Biudžetui sumokėta 35,5 mln. Lt dividendų ir 14,5 mln. Lt už valstybės turto 
naudojimą. Tai labai mažai. Ne kartą spaudoje buvo rašyta apie išpūstus etatus, nepagrįstai 
didelius atlyginimus ir kitą valstybinio turto švaistymą, blogą turto naudojimą valstybės 
įmonėse. Reikėtų prie Valstybės kontrolės įsteigti instituciją, kurį kontroliuotų valstybės 
turto naudojimą, pasitelkdama išmanančius ir sąžiningus specialistus iš mokslo įstaigų ir 
net visuomenę. 

„Atgimimas“, 2010 m. sausio 8–14 d., Nr. 1

Progresiniai mokesčiai – geriau vėliau, negu niekada

Daug metų kalbama apie progresinius mokesčius, tačiau nesiryžtama juos nustaty-
ti. 2008 metais socialdemokratai Seimui siūlė įvesti progresinius tarifus gyventojų darbo 
užmokesčiui. Mėnesinės algos dalį iki 320 litų neapmokestinti, dalį nuo 321 iki 1000 litų 
apmokestinti 15 procentų, o dalį nuo 1001 ir daugiau – 27 procentų tarifu. Tačiau šiam 
pasiūlymui nebuvo pritarta. 

Kuo skiriasi progresiniai nuo proporcinių mokesčių ir kodėl jie siūlomi įvesti?
Proporciniai mokesčiai skaičiuojami taikant vienodą tarifą, neatsižvelgiant į tai, kiek 

gauta darbo užmokesčio ar pelno. Visi mokėtojai aukoja valstybės reikmėms po lygią pa-
jamų ir pelno dalį, pavyzdžiui, 15 procentų. Progresiniai mokesčiai skaičiuojami taikant 
kintamus, didėjančius tarifus pajamų ir pelno dalims. Pavyzdžiui, iki 800 Lt (minimali 
alga) gaunamos pajamos gali būti visai neapmokestinamos, o nuo 801 iki 1500 Lt, t. y. 
nuo pajamų prieaugio (700 Lt) – 10 proc., nuo 1501 iki 2500 Lt, nuo pajamų prieaugio 
dar (1000 Lt) 15 procentų tarifu ir t. t. Kuo daugiau žmogus gauna darbo užmokesčio, o 
bendrovė – pelno, tuo santykinai daugiau (didesnį procentą) moka mokesčio valstybei. 

 
Ar esama mokesč ių s istema progres inė?

Kai kurie mokesčių ekspertai tvirtina, kad Lietuvoje jau įvesti progresiniai mokesčiai 
darbo pajamoms, kadangi darbo užmokesčiui taikoma neapmokestinama dalis (dabar  – 
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470 litų), kuri gerokai sumažina pajamų mokestį mažesnes darbo pajamas gaunantiems 
žmonėms. Pavyzdžiui, nuo 2009 metų sausio 1 d. gaunantis 1000 litų bruto darbo užmo-
kesčio asmuo, kuriam pajamų mokestis apskaičiuojamas nuo 530 litų, atiduoda valstybei 
79,50 Lt, arba 7,95 procento bruto pajamų, o gaunantis 10000 litų, kuriam šis mokestis 
apskaičiuojamas nuo 9530 litų, sumoka valstybei 1429,50 litų, arba 14,3 procento bruto 
pajamų. Šie faktai iš dalies patvirtina jų nuomonę, kad gyventojų pajamos apmokestinamos 
nevienodu tarifu. Bet mokesčio tarifas negali būti didesnis už nustatytąjį – 15 procentų. 
Taigi, nežiūrint į tai, kiek asmuo begautų pajamų, ar bendrovė – pelno, valstybės reikmėms 
gyventojas atiduotų ne daugiau kaip 15 procentų bruto darbo užmokesčio, o firmos – 15 
procentų pelno. Iš pateikto pavyzdžio matyti, kad mokesčio tarifo skirtumas tarp mažas ir 
dideles darbo pajamas gaunančių žmonių sudaro tik 6 procentiniai punktai, kas akivaizdžiai 
per mažai. Didžiausias proporcinės mokesčio sistemos trūkumas yra tai, kad negalima labai 
padidinti tarifą, nes būtų nuskriausti mažas pajamas gaunantys asmenys ir nustatyti mažą 
tarifą (koks dabar yra), nes būtų akivaizdžiai per didelė lengvata dideles pajamas gaunan-
tiems žmonėms.

Progres in ia i  mokesč ia i  k i tose va lstybėse

Daugumoje valstybių progresiniai mokesčiai įvesti jau seniai, kai kuriose – XX am-
žiaus viduryje. Jų tikslas – sumažinti atskirtį tarp mažas ir dideles pajamas gaunančių žmo-
nių, dalį mokesčių naštos perkelti ant daug pajamų ir pelno gaunančių asmenų, padidinti 
valstybės pajamas. Daugumoje Europos Sąjungos valstybių taikomas progresinis pajamų 
apmokestinimas. Išimtį sudaro tik Slovakija, Rumunija, Estija, Latvija ir Lietuva. Progresi-
nis pajamų apmokestinimas taikomas taip pat JAV, Kanadoje, Australijoje, Norvegijoje ir 
kitose ne Europos Sąjungos šalyse. Prancūzijoje gyventojų darbo pajamoms taikomi net 7 
tarifai, nuo 0 iki 48, Austrijoje – 6 tarifai, nuo 0 iki 50, čekijoje ir Norvegijoje 4 tarifai, 
nuo 8 iki 33, Anglijoje ir Vengrijoje trys tarifai, nuo 10 iki 40 procentų ir t. t. Tarptautinis 
valiutos fondas rekomenduoja Lietuvai pereiti prie progresinės mokesčių sistemos.

Šiose valstybėse taip pat nustatyti progresiniai tarifai pelno mokesčiui apskaičiuoti. 
Pavyzdžiui, vidutiniškai pelnas apmokestinamas Prancūzijoje ir Belgijoje – 34, Italijoje, Is-
panijoje, Anglijoje, Vokietijoje, Danijoje – 30, Švedijoje – 28 procentų tarifu. 

Skaitytojams noriu priminti, kad ir Lietuvoje taip pat buvo taikomas progresinis 
gyventojų pajamų apmokestinimas. 1990 metais priimtu Fizinių asmenų pajamų mokesčio 
laikinuoju įstatymu buvo nustatyti 6 su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimo 
tarifai: iki 600 rublių – 18, nuo 601 iki 900 – 20, nuo 901 iki 1400 – 24, nuo 1401 iki 
1900 – 28 ir daugiau kaip 1900 rublių – 33 procentų. Be to, buvo nustatyta neapmokesti-
nama pajamų dalis – 100 rublių, o neįgaliems ir turintiems tris ir daugiau vaikų – gerokai 
didesnė. Tačiau nuo 1994 metų vidurio atsisakyta darbo pajamų progresinio apmokesti-
nimo, paliktas 33 procentų tarifas ir neapmokestinama pajamų dalis. Po 12 metų – 2006 
metų viduryje tarifas buvo sumažintas iki 27, nuo 2008 metų pradžios – iki 24, o nuo 2009 
metų – iki 15 procentų. 

Norėčiau pastebėti, kad pelno mokesčio tarifas buvo pradėtas mažinti gerokai anks-
čiau. 1991 metų viduryje buvo sumažintas nuo 35 iki 29, nuo 2001 metų vidurio – iki 24, 
o nuo 2003 metų pradžios – iki 15 procentų. 
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Progres in ių mokesč ių pr ieš in inka i

Kaip minėta, socialdemokratai siūlė įvesti progresinius mokesčius tik gyventojų dar-
bo užmokesčiui. Konservatoriai aiškiai neišreiškė savo pozicijos. Bet jų praktikiniai veiks-
mai – 2008 metų pabaigoje įvykdyta mokesčių reforma – patvirtino, kad yra solidarūs su 
liberalais, kurie pasisako prieš progresinius mokesčius. Šių partijų poziciją palaiko ir propa-
guoja Laisvosios rinkos institutas, bankų ekspertai, Pramoninkų konfederacija. Buvęs Lais-
vosios rinkos instituto direktorius R. Šimašius teigia, kad nukentėtų Lietuvos konkurencin-
gumas, sumažėtų mokesčių skaidrumas ir administravimo paprastumas, padidėtų šešėlinė 
ekonomika. Progresiniai mokesčiai nesumažintų socialinės atskirties, paskatintų didesnes 
pajamas gaunančius žmones emigruoti. „DnB NORD“ banko vyriausias analitikas R. Ru-
dzkis teigia, kad progresinis apmokestinimas neskatina daugiau dirbti, kelti kvalifikaciją, 
padidėtų atlyginimų priedų mokėjimas vokeliais, susidarytų nepalanki aplinka investici-
joms. Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius R. Kuodis Lietuvos mokesčių 
sistemą įvardija kaip labai progresyvią, šią išvadą grisdamas teiginiu, jog taikomi skirtingi 
tarifai atskiroms socialinėms grupėms – žemdirbiai nemoka mokesčių, autoriai moka 15 
procentų ir taip toliau. Bet juk tai ne mokesčių progresyvumą, o atskirų gyventojų grupių 
pajamų apmokestinimo nelygybę patvirtinantys faktai. 

Kaip matome, motyvai nepagrįsti konkrečiais skaičiavimais ir pavyzdžiais. Užsienio 
šalių patirtis juos paneigia. Pavyzdžiui, Skandinavijos šalys laikomos palankiausiomis inves-
ticijoms, nors ten įvesti progresiniai mokesčiai. Belgijoje, Olandijoje, Austrijoje viršutinis 
progresinio mokesčio tarifas siekia net 50 procentų, tačiau ten šešėlinė ekonomika mažiau-
sia. Negali padaugėti ir atlyginimų priedai vokeliuose, nes gerai apmokami darbuotojai 
nerizikuos savo reputacija ir geru vardu bei slėps gaunamas pajamas.

Ar te is ing i  progres in ia i  mokesč ia i ?

Tačiau reikia pripažinti, kad progresinis pajamų apmokestinimas yra šiek tiek ne-
teisingas, kadangi reikia atiduoti ne vienodą procentinę pajamų ir pelno dalį valstybės rei-
kmėms. Sunku paaiškinti, kodėl daugiau uždirbantis žmogus turi mokėti daugiau pajamų 
mokesčio už mažiau uždirbantį. Ar jis nusikalto, kad yra aukštesnės kvalifikacijos, sugeba 
geriau dirbti. Juk privačiame versle nemokama tik už atėjimą į darbą ar už gražias akis. 
Nebent tuo, kad valstybė išleido daugiau lėšų solidžiai uždirbančio asmens mokymui, kvali-
fikacijai įsigyti, todėl yra moralinė teisė jiems nustatyti ir didesnę grąžą valstybei.

Kitaip vertintinas progresinis pelno mokestis. Visiems aišku, kad prekių gamybos ir 
paslaugų teikimo procese dalyvauja kapitalas (gamybos ir paslaugų priemonės) ir žmonės. 
Kapitalo ir darbo sąveikoje sukuriama pridėtinė vertė (pyragas). Pyragą paskirsto kapitalo 
savininkas – darbdavys tarp savęs ir dirbančiųjų. 2007 metais 43,5 procento pyrago atiteko 
dirbantiesiems darbo užmokesčio ir socialinio draudimo bei sveikatos draudimo įmokų for-
momis, o likusi dalis – 56,5 procento – kapitalo savininkams (darbdaviams). Nėra lygybės 
tarp pyrago gamintojų ir valstybė beveik nereguliuoja pyrago pasidalinimo proceso. Taigi 
yra moralinė teisė pelnui taikyti progresinius mokesčio tarifus, kurie nors kiek atstatytų 
teisingumą tarp darbdavių ir darbuotojų. 
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Progresiniai kaskadiniai mokesčiai

Klaidą, kuri padaryta 1993 metais atsisakant darbo pajamų progresinio apmokes-
tinimo, reikia ištaisyti. Siūlau įvesti kaskadinius progresinius mokesčius ne tik gyventojų 
pajamoms, bet ir įmonių pelnui. Nereikėtų apmokestinti gyventojų pajamų, kurios nevir-
šija minimalios algos (dabar yra 325 eurai). Minimali alga – tai žmogaus gyvybei užtikrinti 
būtina pinigų suma. Ir nevalia dalį jos atimti valstybės reikmėms. Taip pat nereikėtų apmo-
kestinti tris metus smulkų šeimos verslą pradėjusių asmenų pelno. Galėtų būti 8 progresinių 
mokesčių tarifai: minimaliai algai  – 0, didžiausias  – 35 procentai. Siūlomo progresinio 
apmokestinimo esmė yra tai, kad progresija – padidintas tarifas taikomas tik pajamų daliai, 
kuri viršija apmokestinamas pajamas žemesniu tarifu. Jį pavadinčiau pajamų apmokestini-
mo progresiniu kaskadiniu metodu, kai didesniu tarifu apmokestinama pajamų padidėjusi 
suma, o ne visa pajamų suma, kaip siūlo parlamentaras A. Sysas.

Pavyzdžiui, nustačius 5 proc. tarifą gyventojų pajamoms, viršijančioms minimalią 
algą – 325 eurus iki 500 eurų, gaunantys asmenys turėtų mokėti ne daugiau, kaip (500-
325x5:100) 8,75, arba 1,75 proc. uždirbtų pajamų. Nustačius 10 proc. tarifą pajamoms, 
viršijančioms 500 iki 1000 eurų, gaunantys asmenys turėtų mokėti ne daugiau kaip 58,75 
eurus (1000-500)x10:100) + 8,75 eurus, arba 5,87 proc. uždirbtų pajamų. Nustačius 15 
proc. tarifą pajamoms, viršijančioms 1000 iki 2000 tūkst. eurų, gaunantys asmenys turėtų 
mokėti ne daugiau kaip 208,75 eurus (2000-1000)x15:100)+ 58,75), arba 10,44 proc. už-
dirbtų pajamų. Nustačius 20 proc. tarifą pajamoms, viršijančioms 2000 iki 3000 eurų, tu-
rėtų mokėti ne daugiau kaip 408,75 eurų (3000-2000)x20:100)+208,75, arba 13,63 proc. 
uždirbtų pajamų. Nustačius 25 tarifą pajamoms, viršijančioms 3000 iki 5000 eurų, turėtų 
mokėti ne daugiau kaip 908,75 eurus (5000-3000)x25:100)+ 408,75, arba 18,17 proc. 
uždirbtų pajamų. Nustačius 30 proc. tarifą viršijančioms 5000 iki 8000 eurų pajamoms, 
turėtų mokėti ne daugiau kaip 1808,75 eurus (8000-5000)x30:100)+908,75, arba 22,61 
proc. uždirbtų pajamų ir taip toliau.

Analogiškai reikėtų nustatyti pakopas ir tarifus pelnui. Pakopas ir tarifus reikėtų nu-
statyti tokius, kad nesumažėtų valstybės pajamos. Siūlomas progresinis pajamų ir pelno 
apmokestinimas sumažintų atskirtį tarp gyventojų, kuris pasiekė didžiausią lygį Europos 
Sąjungoje, sumažėtų mokesčių našta mažesnes pajamas gaunantiems žmonėms, sustiprėtų 
vidurinis gyventojų sluoksnis, gerokai suprastėtų mokesčių administravimas.

„Laisvas laikraštis“, 2015-12-15.

Šešėlinė ekonomika

Vėl atgijo kalbos apie šešėlinę ekonomiką. Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) 
paskelbė, kad ji sudaro 28 procentus bendrojo vidaus produkto (BVP). Statistikos departamen-
tas nurodė, kad tesiekia 20 procentų BVP. Linkęs tikėti Statistikos departamento duomenimis, 
kadangi jie apskaičiuoti remiantis tyrimais ir tarptautine metodika. LLRI pateiktas skaičius 
(28%), apskaičiuotas neaišku kaip.
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Šis tariamas institutas mėgsta skelbti savus ir „pagražintus“ duomenis. Suprantama ir 
kokiu tikslu – pagrįsti savo išvadas, paliaupsinti laukinį kapitalizmą. LLRI šešėlinės ekono-
mikos padidėjimą motyvuoja padidėjusiais mokesčiais ir verslo reguliavimo našta. 

Socialdemokratų vedlys A. Butkevičius teigia, kad ekonomiką pasitraukti į šešėlį pa-
skatino naktinė mokesčių reforma. Šešėlinę ekonomiką pateisina ir žiniasklaida, kasdien 
skelbdama, kad spaudžia nepakeliami mokesčiai, įmonės bankrutuoja, priverstos eiti į šešė-
lį, slėpti pajamas. Atseit, kalta valdžia, nustačiusi per didelius mokesčius. Bet tai tiesa.

Naktinės mokesčių reformos metu padidinti tik PVM ir akcizai, kuriuos moka 
gyventojai, o ne verslininkai. Sumažinti gyventojų pajamų ir pelno mokesčiai. Bandymas 
padidinti 1 proc. įmoką „Sodrai“ neapsivainikavo sėkme. Tad ar logiška teigti, kad pelno ir 
gyventojų pajamų mokesčio sumažinimas paskatino verslininkus nedeklaruoti dalį pajamų, 
mokėti darbo užmokesčio dalį „vokeliuose“ ir nemokėti dalies įmokos „Sodrai“?

Profesorius P. Gylys mano, kad kai pasikeis valdžia ir valstybės valdymo vairą perims 
aktyvi, nebijanti atsakomybės ir turinti vaizduotę valdžia, sumažės ir šešėlinė ekonomika. 
Labai abejoju, kad taip įvyks. Vaizduotė mažai gali pagelbėti. Apgaudinėti valstybę, kaip ir 
vogti, įprantama, ypač kai dar apgavystės pateisinamos įvairiomis aplinkybėmis, jos toleruo-
jamos ir kai kovojama tik liežuviais. Taigi jeigu nebus imtasi ryžtingų veiksmų, nesumažės 
šešėlis ir pasikeitus valdžiai.

Ką daryti, kad šešėlinė ekonomika sumažėtų? Mano atsakymas yra aiškus – priversti 
ją legalizuotis. O ji bujoja visose verslo subjektų grupėse. Stambiajame versle galbūt mažiau, 
nes didelėse įmonėse sunkiau paslėpti pajamas dėl griežtesnės apskaitos ir ne grynais pini-
gais atsiskaitymo su produkcijos ir paslaugų pirkėjais. Bet šis verslas daugiau turi galimy-
bių apgauti valstybę kitokiais būdais, pavyzdžiui, organizuojant atsiskaitymus per ofšorines 
įmones.

Valdžia kovą su šešėline ekonomika pradėjo nuo mažųjų, nuo vykdančių ūkinę veiklą 
fizinių asmenų. Nuo gegužės pirmosios mėsos produktų pardavėjai turguose privalo nau-
doti kasos aparatus. Pritariu valdžios veiksmams, nes nemažai mėsos produktų (ir ne tik jų) 
neapmokestinama PVM ir valstybė negauna daug pajamų. Apgaudinėjama ne tik ji, bet ir 
pirkėjai, kurie negauna čekių, negali pasitikrinti svorio, kainos, sumos ir netenka galimybės 
pareikšti pretenzijų. 

Kasos aparatai reikalingi pajamoms apskaityti, sumažinti galimybe jas slėpti. Mat 
PVM įstatymu nustatyta, kad verslininkas gavęs per 12 mėnesių 100 tūkst. Lt pajamų, turi 
registruotis PVM rinkiku, prie prekių kainos pridėti PVM, paimti jį iš pirkėjo ir sumokėti 
valstybei. Taigi ne pardavėjas, o pirkėjas moka PVM. Suprantama, šiek tiek pabrangsta 
prekės. Todėl ir slepiamos pajamos, kad nebūtų viršijama ši riba. Štai dėl ko triukšmauja 
turgaus prekeiviai.

Valdžia turėtų ryžtingiau kovoti su šešėliu stambesnėse įmonėse. Žiniasklaida kartas 
nuo karto pagarsina, kad Mokesčių inspekcija pagavo įmones, kurios darbuotojams moka 
atlyginimą „vokeliuose“. Šiuo būdu atsiskaityti su darbuotojais jos gali, kai turi buhalte-
rijoje neapskaitytų grynųjų pinigų. O jų prasimanoma, kai dalis produkcijos ir paslaugų 
parduodama grynais, nefiksuojant apskaitoje.

Žala valstybei padaroma didelė. Parduotos prekės ir suteiktos paslaugos neapmo-
kestinamos PVM ir šis mokestis nesumokamas į biudžetą. Iš šešėlinio darbo užmokesčio 
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neišskaitomas ir nesumokamas pajamų mokestis bei įmokos „Sodrai“ ir sveikatos draudimo 
fondui. Išlaidos šešėlinėms prekėms pagaminti ir paslaugoms teikti užfiksuojamos oficialio-
joje apskaitoje ir dirbtinai sumažinamas pelnas ir pelno mokestis.

Tenka skaityti spaudoje, kad tai vieną, tai kitą verslininką apšvarino vagišiai, pavogę 
dešimtis ar šimtus tūkstančių litų grynais, laikytus namuose. Manau, kad savininkas ne-
galėtų įrodyti, kad legaliu būdu jie gauti. Atsiskaitymai grynais – tai tiesioginis šešėlinės 
ekonomikos vykdymo įrodymas, kuris turėtų būti griežtai vertinamas.

Iki 1995 metų buvo apriboti atsiskaitymai grynais. Ir nežlugo verslas. O dabar, kai 
parduotuvėse pensininkės atsiskaito kortelėmis, mūsų verslininkai nesugeba taip atsiskai-
tyti. Valdžia paskelbė, kad apribos atsiskaitymus tarp įmonių grynais pinigais. Bet staiga 
nutilo, tarsi neteko žado.

Yra ir kitų būdų priversti verslininkus legalizuoti šešėlinę ekonomiką. Tereikia tik 
atsigręžti į praeitį – 199401996 metus. 

15 min.lt

„Sodrą“ gali išgelbėti radikali pajamų reforma

Dabar daug kalbama apie „Sodros“ reformą. Numatyta ją svarstyti Seime. Siūlomos 
dvi pensijų skaičiavimo metodikos. Jos gal leis teisingiau apskaičiuoti pensijas būsimiems 
pensininkams, bet neišspręs „Sodros“ pajamų problemos. 

Ne paslaptis, kad verslininkai siekia sumažinti išlaidas darbuotojams samdyti. Tobu-
linamos gamybos ir paslaugų technologijos, diegiami našesni įrenginiai, kurie didina gamy-
bos ir paslaugų apimtis, kelia darbo našumą. Todėl dėsningai mažėja darbuotojų skaičius, 
jiems išmokamas bruto darbo užmokestis, nuo kurio skaičiuojamos įmokos „Sodrai“. Ir šie 
veiksmai dargi skatinami. Atleidžiama nuo pelno mokesčio mokėjimo, kai tobulinamos 
technologijos ir plečiama gamyba, skiriamos Europos Sąjungos paramos lėšos. 

Taigi atsiranda prieštaravimas tarp verslo intereso sukurti daugiau pridėtinės vertės 
su mažesnėmis darbo sąnaudomis ir valstybės intereso – didinti įmokas socialiniams fon-
dams. Interesų priešpriešą akivaizdžiai patvirtina 2010 metų rezultatai. Nors privačiame 
sektoriuje, palyginus su 2009 metais, sukurta 3 mlrd. Lt (4,6 proc.) daugiau pridėtinės 
vertės, tačiau įmokų „Sodrai“ sumokėta 0,5 mlrd. litų (9,4 proc.) mažiau. Įmokų santykis 
su sukurta pridėtine verte sumažėjo nuo 9,15 proc. buvusio 2008 metais iki 7,75 proc. – 
2010 metais. Esant 2008 metų santykiui, praėjusiais metais įmokos „Sodrai“ būtų buvusios 
950 mln. litų didesnės. Siekiant išvengti šio prieštaravimo, reikėtų įmokas skaičiuoti nuo 
sukurtos pridėtinės vertės, o biudžeto išlaikomose įstaigose – palikti esamą tvarką. 

Arba eiti kitu keliu. Nustatyti, kokią dalį sukurtos pridėtinės vertės verslo subjektai 
turi skirti darbuotojų darbo užmokesčiui. 2008 metais buvo skirta 34,2 proc., o 2010 me-
tais – 31,5 procentas. Kadangi įmokos „Sodrai“ skaičiuojamos nuo darbuotojų bruto darbo 
užmokesčio, tuomet „Sodros“ pajamos būtų susietos su sukurta pridėtine verte ir išvengta 
2009 metų situacijos. 

Valdžia darbo užmokestį šiek tiek turi įtakos nustatydama minimalią alga, kuri yra 
800 Lt. Ji neleidžia darbdaviui mokėti darbuotojui mažiau nurodytos sumos, bet neregu-
liuoja, kokia pridėtinės vertės dalis turėtų būti išmokėta visiems darbuotojams. O ta dalis 



244 GYVENTA IR DIRBTA L IETUVAI

yra gerokai mažesnė, negu kitose Europos valstybėse. 2010 metais kompensacijos darbuo-
tojams suma (darbo užmokestis ir įmoka jų socialiniam draudimui) Lietuvoje buvo 40,9 
(privačiame versle – 39,2 proc.), kai Europos Sąjungos šalių vidurkis – 65,4 procentai. Pas 
mūsų kaimynus ši dalis taip pat yra didesnė. Šie duomenys patvirtina, kad mūsų verslinin-
kai yra šykštūs, moka darbuotojams gerokai mažiau negu kitose valstybėse, sau pasilikdami 
didžiąją dalį bendru darbu sukurto produkto. Todėl nenuostabu, kad atskirtis tarp turtin-
gųjų ir vargšų yra didžiausia Europos Sąjungoje. 

Minimalios algos padidinimas 100 ar daugiau litų pagerina tik labai mažai uždir-
bančių žmonių padėtį, bet nesprendžia klausimo iš esmės. Bet valdžiai ir ši žmonių grupė 
nerūpi. Premjeras neseniai pareiškė, kad tai verslininkų ir profsąjungų reikalas. 

Pasigirdo pasiūlymų įvesti progresinius mokesčius darbo pajamoms ir turto mokestį, 
kurie, atseit, padidins „Sodros“ pajamas. Progresiniai mokesčiai nepadidina bruto darbo 
užmokesčio nuo kurio skaičiuojama įmoka „Sodrai“. Todėl neišspręs jos pajamų problemos, 
kurios negalima palikti Dievo malonei ir verslininkų sąžinei. 

2011-03-12

Tautos kiršinimas – nusikaltimas konstitucijai

Pastaruoju metu žiniasklaidoje paskelbta daug straipsnių, vyksta aktyvi diskusija tary-
binio laikotarpio palikimo įtakos dabartinei Lietuvai ir patriotizmo tėvynei klausimais. Ak-
tyviai dalyvauja diskusijoje jauni ir tuo laikotarpiu negyvenę Lietuvoje asmenys. Šią 50 metų 
Lietuvos praeitį norima išbraukti iš istorijos ir vaizduoti kaip blogybių egzistavimo laikotarpį. 

Ar darbas tėvynėje buvo koloborav imas?

Gimiau A. Smetonos valdomoje Lietuvoje. Tėvynėje gyvenau visą Maskvos valdomą 
tarybinį laikotarpį ir jau 26-sius metus gyvenu Briuselio valdomoje Lietuvoje. Todėl norė-
čiau ne iš nuogirdų, o iš savo patirties pareikšti nuomonę.

Teko iškęsti sunkų pokario laikotarpį. Savo akimis mačiau, kai vakare atėję girti miš-
kiniai iš tėvo reikalavo atiduoti paskutinius 4 červoncus ir atvežti paskutinės kiaulės sker-
dieną į nurodytą vietą. O mūsų buvo 8 nesočios burnos. Po to girdėjau kitame namo gale 
gyvenančios moters ir jos dukters klyksmus. Tik vėliau supratau kodėl jos klykė. O kitos 
dienos ryte brolio akyse stribai nušovė tėvo brolį, kuris gyveno netoliese, nėjo į armiją, pri-
jautė ir rėmė miškinius. 

Stebėjau, kai sukviesti miestelio gyventojai buvo verčiami rašyti pareiškimus stoti į 
kolūkį, netekti žemės, padargų, gyvulių. Ir visi parašė pareiškimus iš baimės būti ištrem-
tiems į Sibirą.

Teko tėvui padėti kabinti prie tvarto balkių kolūkio arklius, nes jie nebeturėjo jėgų 
atsistoti. Matyti, kai mama paryčiais pakluone nusėlindavo prie kolūkio stirtos pasipešti 
šiaudų savo karvei pašerti. 

Tuomet visiems rūpėjo kaip išgyventi, išmaitinti šeimą, išauginti ir išmokinti vaikus. 
Jie suprato, kad plikomis rankomis negalės pakeisti Stalino primestos santvarkos. Mažai 
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žmonių tikėjo Amerikos balso pranešimais, kad tuojau bus išlaisvinta Lietuva ir sugrįš pra-
eitis, kuri daug kam nebuvo ką geresnė.

Bet žmonės dirbo ir primestomis sąlygomis. Kasmet gerėjo gyvenimas. Ir ta blogoji 
santvarka pradėjo duoti vaisius, kurie net dabar matyti – automagistralės, melioruoti laukai, 
gyvenamųjų namų kvartalai, mokyklos, fermos, deja, kurių griuvėsiai akis bado. Tai tuo 
laikotarpiu gyvenusių ir dirbusių tėvynėje žmonių sukurtas turtas. 

Mokyklos buvo pilnos mokinių, teatrai pilni žiūrovų, o bažnyčios tikinčiųjų. Visi 
turėjo darbo, niekas nemirė badu, nesirausė šiukšlynuose, nesižudė iš nevilties. Gimdė ir 
augino vaikus, o gyventojų padaugėjo iki 3,5 milijono.

Anos santvarkos palikimas – žmonės, kurių moralę, sąžinę, santykius su kitais neįta-
kojo privatinė nuosavybė. Nebuvo priežasčių broliui žudyti brolio dėl metro žemės. Rublis 
nebuvo žmogaus vertės matu. Palikome tarybinę santvarką nei nuskurdę, nei labai turtingi. 
Atskirtis tarp valdžios atstovų, dabar vadinamų koloborantų ir eilinių piliečių turtine pra-
sme buvo maža.

Todėl pensininkams skaudu girdėti, kai „elitas“, valdžia, jaunimas juos vadina išlai-
kytiniais, koloborantais.

Tai ne anos humaniškesnės santvarkos nostalgija. Ji turėjo daug trūkumų, o skaus-
mas dėl dabartinės Lietuvos, kurioje euras tapo žmogaus vertės matu, dėl nepagrįsto tarybi-
nio laikotarpio ir tuo metu gyvenusių žmonių niekinimo.

Sovietmečio pa l ik imas – kas?

Svarstant dabarties negeroves, madinga pabrėžti, jog tai yra sovietinis palikimas. To-
dėl pasvarstykime, kokį palikimą paliko blogasis laikotarpis.

Tai anais laikais sukurtas turtas, tai pensininkai, nes dar ne visi yra išmirę. Tebėra ir 
žodis „tarybinis“, tik išverstas į rusų kalbą – „sovietmetis“, kuris tapo atpirkimo ožiu dabar-
ties blogybėms pateisinti ir kaip šmėkla klaidžioja tarp mūsų.

Sovietiniam palikimui priskiriamos tuo metu parašytos knygos dėl kurių turinio ir 
autorių ištikimybės Lietuvai dabar vyksta ginčai, nors dabar mažai kas skaito knygas ir dar 
parašytas anais laikais.

Ir sovietinio laikotarpio įpročiai. Pavyzdžiui, gyventi kitų valdomiems (tuomet Mas-
kvos, dabar Briuselio). Vietoj lito naudojome rublį, o dabar eurą. Tuomet rublių visi turėjo 
maždaug vienodai, o dabar – vieni skęsti prabangoje, kiti teišgali nusipirkti tik nukainotą 
maistą, o drabužius skudurinėse. 

Įprotis gerti. Iš dalies tai sovietinis palikimas, bet šį įprotį turinčių sovietinių žmonių 
natūraliai mažėja, o ir jų išgalės mažos svaigalams įsigyti. Taigi šis įprotis nereikšmingas, 
nors dabar geriama net daugiau negu tada. 

Įprotis žudytis. Tuomet tik vienas kitas savo noru išeidavo į kitą pasaulį, nes nebuvo 
priežasčių, o dabar?..

Dabar išpopuliarėjo įprotis nedirbti, knistis šiukšlynuose, kyšininkauti. Ir tie dabar-
ties reiškiniai pateisinami sovietiniu palikimu, nors anuo metu visi turėjo darbo ir neieškojo 
jo kitose valstybėse ir niekas nesikniso šiukšlynuose. O kyšiui duoti nebuvo preteksto. Taigi 
kyšininkavimas yra ne anų laikų palikimas, o šių laikų produktas. 
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Vaizdžiai pasakyta vieno straipsnio komentare: „Man sovietmetis seniai baigėsi, nes 
kai per sovietmetį mus nuveždavo nemokamai į didmiestį kultūros pasisemti, mes eilėse 
stovėdavome prie koncertų, parodų ar teatrų kasų, dabar eilėse stoviu prie nemokamų lab-
daros kruopų...“

 
Patr iot izmas kokia i  L ietuva i ?

Straipsniuose ir diskusijose apie patriotizmą tėvynei Lietuvai neužsimenama kokiai 
Lietuvai. Ar dabartinei Lietuvai, ar tokiai, kurios tikėjosi žmonės susikibę rankomis Baltijos 
kelyje? Manau, kad ir Justinas Marcinkevičius prarado viltį kovoti dėl tokios Lietuvos, kai 
pamatė kitų Sąjūdžio veikėjų išdavystę idealams. Jis suprato, jog nepajėgs priversti valdžią 
uzurpavusių žmonių vesti Lietuvą keliu, kuris užtikrintų visų gyventojų geresnį materialinį 
ir dvasinį gyvenimą, neskaldant, o vienijant tautą, siekiant santarvės.

Lietuvos Konstitucijoje parašyta, kad lietuvių tauta puoselėja Lietuvos žemėje tauti-
nę santarvę, darnią pilietinę visuomenę. O kas dabar vyksta – žmonių rūšiavimas į savus ir 
svetimus, į koloborantus ir patriotus. Atvirai jie kiršinami, užgauliojami, skatinama vienų 
kitiems neapykanta. Naudojamas metodas – skaldyk ir valdyk, kurį taiko rytų kaimynas. 
Žiniasklaidos skleidžiama kiršinanti ir skaldanti visuomenę informacija vertintina, kaip šio 
kaimyno politikos rėmimas ir nusikaltimas Lietuvos Konstitucijai. 

Mylėk savo artimą kaip pats save – šis Dievo įsakymas negailestingai trypiamas. Sun-
ku suprasti, ar prigimtis, ar kitos priežastys lemia lietuvių neapykantą artimiesiems?

2015-03-02

Nusižengsiu gero tono taisyklei

Sakoma, kad apie velionį kalbama gerai arba nieko. Nusižengsiu šiai taisyklei. 
Daug metų dirbau arti valdžios. Anais laikais ėjau Ministrų Tarybos Pramonės sky-

riaus vedėjo pareigas, o Lietuvai atkūrus nepriklausomybę dirbau šeštosios Vyriausybės pa-
tarėju finansų ir iždo klausimais, finansų viceministru, šalies valstybinės mokesčių inspek-
cijos viršininku. Po to konsultavau verslininkus finansų ir mokesčių klausimais. Nelikau 
abejingas ir valstybės klausimams. Todėl mane domino velionio Algirdo Mykolo Brazausko, 
kaip Prezidento, Premjero ir stambios partijos vadovo veikla ekonomikos, finansų srityse.

Asmeniškai su Prezidentu Algirdu Mykolu Brazausku teko nedaug bendrauti. Keletą 
kartų dalyvavau pas jį vykusiuose pasitarimuose, kai jis buvo Lietuvos komunistų parti-
jos Centro Komiteto sekretorius ir susitikdavau darbo reikalais, kai jis buvo Premjerės K. 
Prunskienės pavaduotoju, o aš dirbau Ministrų Tarybos Pramonės skyriaus vedėju. Šiek tiek 
daugiau teko bendrauti, kai dirbau Finansų ministro pavaduotoju – Valstybinės mokesčių 
inspekcijos viršininku, o jis ėjo Prezidento pareigas. 

Sunku paa išk int i  kodėl?

A. M. Brazauskas laikėsi socialdemokratinių pažiūrų, vadovavo Lietuvos demokra-
tinei darbo partijai, o po to socialdemokratų partijai. Partijoms, kurios pristato save kaip 
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atstovaujančios šalies piliečių daugumai, ginančios jos interesus. Daug metų velionis užėmė 
aukščiausius valstybės postus. Šioje knygoje išsakyta daug minčių apie jį kaip taurios sie-
los Žmogų ir kaip išmintingą valstybės vadovą. Visi matėme jo pastangas išlaikyti stabilią 
padėtį šalyje pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės metais. Jo gerus darbus integruojant 
Lietuvą į Europos Sąjungą, palaikant gerus santykius su kaimynais, stiprinant ekonomiką. 
Man ypač įsiminė jo pasakymas dėl Valdovų rūmų statybos prasmės. Tiksliai nepakartosiu, 
bet mintis maždaug tokia. Šie rūmai tai Lietuvos, senos, turinčios gilią praeitį, valstybės 
simbolis. O Vilnius, tai nuo seno Lietuvos sostinė, o ne Lenkijos provincijos miestas. A. M. 
Brazauskas visuomenės buvo vertinamas kaip gerai išmanantis ir tvarkantis valstybės ūkį. 

Aną sistemą palikome būdami beveik vienodose sąlygose, nei nuskurdę, nei labai 
turtingi. Atskirtis tarp valdžios atstovų ir eilinių piliečių turtine prasme buvo maža. Praėjo 
daugiau kaip 20 metų, o atskirtis tarp turtingųjų ir vargingai gyvenančių Lietuvoje yra viena 
iš didžiausių Europos Sąjungoje. Skirtumas – 8 kartai. Daugiau kaip tūkstantis piliečių tapo 
milijonieriais, o pusė milijono Lietuvos gyventojų emigravo, ieško darbo kitose valstybėse. 
Samdomiems darbuotojams atseikėjama apie 40 procento bendru darbu uždirbtų grynųjų 
pajamų, kai Europos Sąjungos šalių vidurkis – 65 procentai. Per 90 procentų nacionalinio 
biudžeto pajamų sudaro gyventojų sumokėti mokesčiai.

Mažai yra asmenų, kurie sąžiningai dirbdami per šį laiką yra sukaupę milijardinį 
turtą. Neteko girdėti, kad praturtėję įmonių savininkai būtų paveldėję turto, laimėję daug 
pinigų loterijoje. Ne paslaptis, kad kai kurie iš jų pradinį kapitalą sukaupė privatizuodami 
už čekius valstybines įmones būdami jų vadovais, o čekius įsigiję šių įmonių lėšomis. Kiti 
pradinį kapitalą sukaupė kooperatyvų klestėjimo laikais. Visa tai vyko Valdžios akyse, vyk-
dant jos ekonominę ir fiskalinę politiką. 

Žvelgiant per šią prizmę, matosi svarbiausios atskirčio priežastys. Visų pirma, tai, kad 
Valdžia beveik nereguliuoja kapitalo ir darbo sąveikoje uždirbtų grynųjų pajamų paskirs-
tymo proceso, palikusi darbdavių, kapitalo savininkų sąžinei ir nuožiūrai. Kiek jų atseikėti 
samdomiesiems darbuotojams sprendė ir sprendžia jie. O kapitalo savininkų pirštai, kaip 
sakoma, ypač linksta į save. Nerandu pateisinamų priežasčių, kodėl socialdemokratų par-
tijos vadovas ir premjeras nesiėmė priemonių, kad būtų teisingiau paskirstomos grynosios 
pajamos, kad mažiau būtų skriaudžiami dirbantieji. Neaišku kodėl LDDP, kuriai vadova-
vo A. M. Brazauskas ir jos atstovams esant valdžioje, 1994 metais panaikino progresinius 
mokesčius pajamoms, nors dabar kritikuoja konservatorius, kad jie jų neįveda. Niekada 
nebuvo užsiminta apie progresinius mokesčius kapitalo pajamoms – pelnui. 

Klausimų yra ir daugiau. Prieš 15 metų būdamas premjeru G. Vagnorius pasirašė 
memorandumą su Pramoninkų konfederacija, kuriuo įsipareigojo neperžiūrėti įmonių pri-
vatizavimo. Matyt, kai kam tuomet svilo padai. Bet juk buvo galima sugrįžti prie šio klausi-
mo, pareikalauti iš privatizuotų įmonių savininkų sumokėti realią jų kainą.

Nemanau, kad A. M. Brazauskas nepastebėjo kasmet vis didėjančios atskirties, kad 
jam nerūpėjo ir nenorėjo sustabdyti šio proceso, sukurti sąlygas viduriniajam sluoksniui 
sustiprėti ir sudaryti visuomenės branduolį. Bet nerandu atsakymo, kodėl socialdemokrati-
nių pažiūrų premjeras, turėdamas stiprų užnugarį Seime, nesprendė šio gyvybiškai svarbaus 
klausimo. Gal tarp partiečių tarpe buvo žmonių, kurie priešinosi, varžė jo veiksmus? Juk 
socialdemokratų partijoje yra daug milijonierių, kurie suklestėjo esamoje terpėje. Gal manė, 



248 GYVENTA IR DIRBTA L IETUVAI

kad privertus kapitalo savininkus daugiau atseikėti darbuotojams ir valstybei, sužlugdys 
verslą, padidės bedarbių skaičius. Juk šiuo klausimu gąsdinta labai daug. O gal ir...

Metamorfozė

Anais laikais Maskva tiesiogiai valdė energetikos, naftos ir chemijos, trąšų, elektro-
technikos, staklių, prietaisų, elektronikos, žemės ūkio ir statybos mašinų gamybos įmones, 
kuriose dirbo daugiau kaip du šimtai tūkstančių žmonių. Šias įmones su Vyriausybe ir Lie-
tuvos kompartijos Centro komitetu, kuriame sekretoriumi dirbo A. M. Brazauskas, siejo 
jų plėtojimo, gamybinių, kultūros, sporto, komunalinių objektų statybų bei gamtosaugos 
klausimai. O paskutiniaisiais prieš Atgimimą metais – darbo respublikos ekonominio sava-
rankiškumo sąlygomis problemos. Įmonėms vadovavo lietuviai, aukštos kvalifikacijos spe-
cialistai.

Dalyvaudamas pasitarimuose pas A. M. Brazauską, pastebėjau jo bruožą – beveik 
visišką pasitikėjimą įmonių vadovais, dažniausiai pritardavo jų nuomonėms. Ir suprantama, 
jie tuomet gynė Lietuvos interesus, ir tuomet buvo tik direktoriais, o ne šių įmonių savinin-
kais, jų nebuvo dar užvaldę asmeniniai interesai. 

Velionio pasitikėjimas buvusiais direktoriais išliko ir Lietuvai atgavus nepriklauso-
mybę. Turbūt daug kas pastebėjo, kad dažnai pritardavo Pramoninkų konfederacijos pa-
siūlymams įmonėms suteikti mokesčių lengvatas, sumažinti pelno mokestį, nors nebuvo 
rimto pagrindo. Atmetu mintį, jog A. M. Brazauskas tai darė siekdamas asmeninės naudos. 
Įmonėms sustiprėjus, užvaldžius daugelį žiniasklaidos, jis tapo jau nuo jų priklausomas. Tuo 
labiau, kad jo praeitis buvo pažeidžiama. Manau, kad ši velionio metamorfozė buvo sąly-
gota jam nepalankių aplinkybių, o ne jo blogos valios. Gal tai ir yra atsakymas į klausimą?

Prisiminimų turiu nedaug. Juos esu aprašęs savo knygose „Anapus valdžios durų“ ir 
„Mokesčių labirintai“. 

Kodėl vieni pertekliuje, kiti – varge?

Daugumai žmonių kelia nerimą klausimai: ar iš tiesų Lietuvos ekonomika yra tokia 
silpna, kad negali užtikrinti visiems žmonėms normalaus gyvenimo, ir kodėl nedidelė žmo-
nių grupė gyvena pertekliuje, o kiti – vos suduria galą su galu? 

Ar iš  t iesų ekonomika s i lpna ir  esame neturt ing i ?

Kiekvienas versle išleistas litas 2007-aisiais davė 27 centus grynųjų pajamų. Tai rodo, 
kad verslo veiksmingumas yra gana aukštas, o jį nulėmė vadovų ir darbuotojų kompeten-
cija, jų sugebėjimai bei darbo priemonių techninis lygis. Pelningai dirbusios įmonės gavo 
beveik 25 mlrd. litų pelno, o nuostolingai dirbusios – turėjo 3 mlrd. litų nuostolių. Supran-
tama, kad dėl ekonominės krizės šiais metais bus gauta mažiau pelno ir daugiau nuostolių. 

Lietuvos ūkio subjektuose tais metais sukurta 98 milijardai litų bendrojo vidaus pro-
dukto. Pridėtinė vertė sudarė 54 milijardus litų. Tai nėra mažai. Šios sumos užtikrina paly-
ginti gerą žmonių pragyvenimo lygį. Bet kodėl vieni gyvena pertekę, o kiti – vargsta?
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Pirmas is  pr idėt inės vertės pas ida l in imas

Atsakymas toks: labai neteisingai perskirstoma bendru visų darbu sukurta pridėtinė 
vertė (verslo pyragas). Pirmajame – jos kūrimo procese tarp įmonių savininkų ir samdomų 
darbuotojų, antrajame – per mokesčius ir trečiajame – per korupciją.

Gamybos ar paslaugų įmonės vienos kaip tokios be juose dirbančių žmonių nesuku-
ria produktų, negali gauti pajamų ir grynojo pelno, vadinamosios pridėtinės vertės. Pride-
damąją vertę kuria ne tik tie žmonės, kurie tiesiogiai dirba įmonėse, teikia paslaugas, bet ir 
viešajame sektoriuje dirbantys piliečiai, nes jie subrandina žmogiškąjį kapitalą per švietimą, 
mokslą, sveikatos apsaugą, kultūrą, per paslaugas. Tačiau sukurtą pridedamąją vertę pa-
skirsto tarp savęs ir darbuotojų įmonių savininkai, kurie sudaro tik 2 procentus versle daly-
vaujančių asmenų. Štai, 2007-aisiais 57 procentus, arba beveik 31 milijardą litų, sukurtos 
pridėtinės vertės pasiliko sau įmonių savininkai ir tik 43 procentus, arba 23 milijardus litų 
paskyrė samdomiesiems darbuotojams darbo užmokesčio ir įmokų jų socialiniam draudi-
mui ir sveikatos draudimui formomis. 

Mažai asmenų pradėję nuo pradžių ir dirbdami sąžiningai per šį laiką būtų sukaupę 
milijardinį turtą. Neteko girdėti, kad praturtėję įmonių savininkai  būtų paveldėję turto, 
laimėję daug pinigų loterijoje. Ne paslaptis, kad kai kurie iš jų pradinį kapitalą sukaupė 
privatizuodami už čekius valstybines įmones būdami jų vadovai, o čekius įsigiję šių įmonių 
lėšomis. Kiti pradinį kapitalą sukaupė kooperatyvų klestėjimo laikais. Tretieji su bankų pa-
galba užstatydami dar neįsigytas įmones.

Valdžia pridėtinės vertės paskirstymo proceso beveik nereguliuoja. Šiek tiek jį lemia 
tik nustatydama minimalią mėnesinę algą ir valandinį atlygį. Šiuo metu minimali mėnesinė 
alga yra 800 litų, vidutinis atlygis – 2174 litai. 

Kaip buvo skelbta spaudoje, mėginimai padidinti minimalią algą dėl aršaus kapita-
lo savininkų pasipriešinimo neapsivainikavo sėkme. Mažas algos padidinimas neišspręstų 
klausimo iš esmės. Iš dalies galima suprasti, ypač tuos, kurių verslo veiksmingumas yra ma-
žas ir jie nepajėgūs mokėti didesnius atlyginimus. Matyt, šį klausimą reikėtų spręsti kitaip 
ir diferenciuotai.

Valdžia prakalbo apie solidarumą sprendžiant sunkmečio sukurtas problemas. Jos 
nuomone, solidarumą pirmiausia turi parodyti iš darbo pajamų ir socialinių išmokų gyve-
nantys piliečiai. Atseit, netriukšmaukite, kai mažiname algas, pensijas, socialines išmokas. 
Tačiau negirdėti kreipimosi į oligarchus, kurie pirmieji turėtų parodyti solidarumą. Negir-
dėti ir oligarchų balso apie tai, o tik aimanavimai, kad sunku plėtoti verslą, ir prašymai ma-
žinti mokesčius, įmokas socialiniams fondams, lengvinti žmonių atleidimo iš darbo sąlygas. 

Vieni nežino, kur pinigus išleisti, kiti – gyvena nuo algos iki algos ir dar skur-
džiau. Tai akivaizdus pridėtinės vertės paskirstymo neteisingumas, kurio nesprendė ir 
nesprendžia nei viena valdžia.

Antras is  pr idėt inės vertės pas ida l in imas per mokesč ius

Antrąjį pridėtinės vertės perskirstymą atlieka valdžia – per nustatytus mokesčius. čia 
jos galios yra neribotos. 
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Nors Mokesčių administravimo įstatyme pasakyta, kad mokesčiai turi būti pagrįsti 
teisingumu, lygybe, tačiau šių pricipų nesilaikoma.

„Eurostato“ duomenimis, Lietuvoje darbo pajamos apmokestinamos maždaug tokiu 
pat lygiu kaip Europos Sąjungos vidurkis, tačiau daugiau kaip dvigubai mažiau apmokes-
tinamos įmonių (kapitalo) pajamos palyginus su ES vidurkiu. Todėl mokesčių našta (mo-
kesčių santykis su BVP) Lietuvoje 2007-aisiais buvo 10,6 procentinio punkto mažesnė už 
Europos Sąjungos vidurkį (39,9 procento ). Kai kuriose valstybėse, pavyzdžiui, Danijoje, 
Švedijoje, mokesčių našta gerokai aukštesnė už vidurkį – 49 proc.

Taigi žmonėms, gyvenantiems iš darbo pajamų, tenka didžiausia mokesčių našta. Jie 
turi mokėti pajamų ir sveikatos draudimo mokesčius (21 proc.), pridėtinės vertės mokestį 
(19 proc.) ir didžiąją dalį akcizų. Gyventojų sumokėti mokesčiai biudžeto pajamose sudaro 
daugiau kaip 90 procentų mokestinių pajamų. 

Įmonių, o tiksliau – jų savininkų, pajamos apmokestinamos mažiau dėl mažesnių 
mokesčių tarifų ir didelės šešėlinės ekonomikos, kuri nemoka mokesčių. Pelno mokestis 
sumažėjo nuo 33 iki 15 procentų, o dividendų mokestis nustatytas mažas ir ne progresinis. 
Nors nuo šių metų pradžios pelno mokestis padidintas 5 procentiniais punktais (iki 20 
procentų), tačiau dėl suteiktų lengvatų jo bus sumokama gerokai mažiau. 

Kasmet plečiasi takoskyra tarp darbo pajamų ir įmonių savininkų (kapitalo) pajamų 
apmokestinimo. Taip vyrauja nelygybė ir neteisingumas apmokestinant pajamas.

Reikėtų tokio įstatymo

Trečias pridėtinės vertės perskirstymo etapas – korupcija, kai pinigai iš vienų asmenų 
kišenių perplaukia į kitų, manau, visiems aiškus. Tik šiame etape naudą gauna asmenys, 
dirbantys valdžios institucijose ir priimantys sprendimus. 

Kai kuriose valstybėse galioja įstatymai, kuriais įteisinta tokia nuostata: jeigu pradinis 
kapitalas sukauptas iš narkotikų, ginklų prekybos ir kito nelegalaus verslo, apgaulės, korupcijos, 
tyčiniais bankrotais ir kitais neteisėtais būdais, tai ir jo pagrindu sukauptas kitas kapitalas vadina-
mas neteisėtu. Įrodyti pradinio kapitalo teisėtumą turi jo turėtojai. Būtų gerai, kad ir Lietuvoje 
būtų priimtas toks įstatymas, o dar geriau, jeigu ši nuostata būtų įteisinta Konstitucijoje.

„Atgimimas“, 2009-08-28.

2008 2009 2010 2010 %
/2008

2010 %
/2009

Pridėtinė vertė (PV) 99 905 82 428 84 610 84,7 102,6

t. t. privataus sektoriaus 82 481 65 026 68 000 82,4 104,6

Kompensacija privataus 
sektoriaus darbuotojams 35 685 27 423 26 676 74,8 97,3

t. t. bruto darbo užmokestis 28 150 21 603 21 404 76,0 99,1
socialinis draudimas 7 535 5 820 5 272 70,0 90,6
Santykis su PV – % 43,3 42,2 39,2
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Prezidentės pažadai liks neištesėti 
neišsprendus esminių klausimų

Mokesčių žinios (M. Ž.). Valdžia vėl prakalbo apie PVM ir įmokos „Sodrai“ didinimą, 
bazinės algos ir pensijų sumažinimą. Taigi subalansuoti valstybės pajamas ir išlaidas siekiama 
žmonių gyvenančių iš darbo pajamų ir pensijų sąskaita. Iš prezidentės rinkiminių pažadų ga-
lima spręsti, jog ji nepritaria, kad ir toliau būtų eita šiuo keliu. Taigi koks kitas kelias, kuriuo 
prezidentė turėtų eiti? Mokesčių žinios pasiteiravo finansų analitiko Petro Naviko. 

Petras Navikas. Per rinkimų kampaniją prezidentė deklaravo ryžtą kovoti su oligar-
chais, pabrėžė, kad gins pažeidžiamų socialinių grupių interesus, lengvins smulkiojo ir vidu-
tiniojo verslo mokesčių naštą ir sudarys jam palankesnę aplinką, reikalaus ištaisyti naktinių 
Seimo posėdžių padarytas klaidas, panaikins monopolijas, įves nekilnojamojo turto mokestį 
ir kita. Visiems šiems žingsniams reikėtų tik pritarti. Galima nebent abejoti dėl prezidentės 
požiūrio į progresinius mokesčius. Tai ir yra kitas kelias

O kaip jį nueiti turėtų prezidentė?
Pirmiausia būtina atkurti teisingumą paskirstant pridedamąją vertę, pašalinti nely-

gybę apmokestinant pajamas, padidinti biudžeto ir socialinių fondų pajamas, apriboti oli-
garchų viešpatavimą.

Nejaugi egzistuoja didelis neteisingumas paskirstant pridedamąją vertę?
Taip. Investuotas kapitalas į gamybos ar paslaugų įmones, jei nėra žmonių darbo, 

nesukuria pridėtinės vertės, išskyrus atvejį, kai įmonė parduodama brangesne negu įsigijimo 
kaina. Bet sukurtą pridedamąją vertę paskirsto tarp savęs ir darbuotojų kapitalo savininkai, 
kurie sudaro tik 2 proc. versle dalyvaujančių asmenų. Pavyzdžiui, 2007 metais 56,5 proc., 
arba 29,2 mlrd. litų sukurtos pridėtinės (pelnas ir amortizaciniai atskaitymai) pasiliko sau 
kapitalo savininkai ir tik 43,5 proc., arba 22,4 mlrd. litų paskyrė samdomiesiems darbuoto-
jams darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui ir privalomam sveikatos draudimui 
formomis. Prezidentė turės pašalinti šį akivaizdų pridėtinės vertės paskirstymo neteisingu-
mą, kurio nesprendė nė viena buvusi valdžia. 

O ką dar turės padaryti prezidentė?
Pašalinti nelygybę apmokestinant kapitalo ir darbo pajamas. Nors nuo šių metų pra-

džios pelnas apmokestinamas 20 proc. tarifu, bet dėl suteiktų lengvatų jo bus sumokama 
gerokai mažiau. O darbo pajamas gaunantys asmenys turi mokėti 21 proc. pajamų ir svei-
katos draudimo mokesčius, 19 procentų pridėtinės vertės mokestį ir didžiąją dalį akcizų. 
Gyventojų sumokėti mokesčiai pasiekė labai aukštą lygį – jie sudaro daugiau kaip 90 proc. 
biudžeto mokestinių pajamų. Teks spręsti ir pagrindinę problemą – padidinti nacionalinio 
biudžeto pajamas, nes nuo to priklausys švietimo, sveikatos, mokslo ir kitų valstybės išlai-
komų įstaigų finansavimas. Gyventi ateities kartų sąskaita – skolinantis kaip dabar daroma, 
yra amoralu ir smerktina. 
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Vadinasi, prezidentė turės keisti mokesčių sistemą, labiau apmokestinti kapitalo pajamas?
Taip. Stambaus kapitalo savininkai nėra vargšai, kasmet praturtėja dešimtimis mi-

lijardų litų. Nors jiems atstovaujanti Pramonininkų konfederacija ir Laisvosios rinkos ins-
titutas nuolat kartoja, kad per dideli mokesčiai, bet taip nėra. „Eurostato“ duomenimis, 
Lietuvoje gerokai mažiau apmokestinamos kapitalo pajamos, palyginti su ES vidurkiu, kai 
darbo pajamos apmokestinamos maždaug tokiu pat lygiu. Dėl to mokesčių našta (mokesčių 
santykis su BVP) Lietuvoje yra 29,7 proc., kai Europos Sąjungos vidurkis – 39,9 proc. (yra 
valstybių, kuriose santykis 50 ir didesnis). Jeigu kapitalo pajamos būtų apmokestinamos to-
kiu pat lygiu kaip ES vidurkis, šių metų pirminį biudžetą galima būtų įvykdyti ir gerokai su-
mažėjus bendrajam vidaus produktui. Prezidentė bus priversta įvesti progresinius mokesčius 
kapitalo (pelno) ir darbo pajamoms, nes tai nepadariusi negalės įvykdyti pažado – sumažinti 
mokesčius mažoms ir vidutinėms įmonėms bei individualią veiklą vykdantiems asmenims 
ir padidinti biudžeto pajamas. Taip pat priversti legalizuotis šešėlinę ekonomiką ir atsisakyti 
mokesčiais šelpti turtingesnes valstybes.

Dažnai iš politikų girdime, kad būtina pritraukti užsienio investicijas. Kaip Jūs manote?
Praėjo laikas, kai šis klausimas buvo aktualus. Ar ne paradoksas, kad kai kuriems oli-

garchams Lietuva tapo per maža valstybė investicijoms. „NDX energijos“ vadovas I. Staške-
vičius neseniai pasakė, kad domisi investiciniais projektais (vėjo jėgainių parkais) užsienyje, 
o VP grupė planuoja plėsti veiklą kitose valstybėse, nes Lietuvos rinka per maža. Taigi ar 
verta kviestis užsienio investuotojus, kai vietiniai investitoriai negali (?) investuoti Lietuvoje 
sukauptų papildomų lėšų.

Labai aktualia problema tapo pensijų išmokėjimas. „Sodrai“ trūksta pinigų. Ką Jūs ma-
note šiuo klausimu?

Prezidentei neduos ramybės ne tik „Sodros“, bet ir privalomojo sveikatos draudimo 
fondo pajamos. Nuo jų dydžio priklauso beveik vieno milijono pensininkų gyvenimas ir 
visų žmonių sveikatos apsauga. čia teks imtis taip pat esminių pertvarkų. Dabartinė šių 
fondų pajamų formavimo sistema yra neefektinga ir prieštarauja ekonomikos dėsniams. 
Negalima smerkti darbdavių, kai jie siekia mažinti išlaidas darbo jėgai samdyti (darbo už-
mokestį) ir tai daro keldami darbo našumą.Taigi mažėja ir atskaitymai į šiuos fondus. Ta-
čiau pakėlus darbo našumą, darbuotojai sukuria ne mažiau, o daugiau ir pridėtosios vertės. 
Taigi nesumažėja finansiniai ištekliai įmokoms į fondus mokėti. 

Prezidentė rinkiminės kampanijos metu pabrėžė, jog apribos oligarchų įtaką. Ar pajėgs 
apkarpyti jų sparnus?

Tarptautinių žodžių žodyne graikų žodis „oligarchija“ išaiškintas kaip nedidelės 
vergvaldžių, kapitalistų – turtuolių grupės politinis ir ekonominis viešpatavimas. Jų įtaka 
Lietuvos valdžiai pasireiškė anksti ir ypač akivaizdžiai, kai G. Vagnoriaus vyriausybė buvo 
priversta įsipareigoti neperžiūrėti privatizacijos sandorių (Vyriausybės ir Pramonininkų 
konfederacijos memorandumas). Matyt, daug kam svilo padai.Televizijos stotis TV3 savai-
tinėje panoramoje (V.31) oligarchų kategorijai priskyrė asmenis, kurie turi sukaupę turto už 
2–3 milijardus litų. Šie asmenys nepaveldėjo stambaus turto, nelaimėjo didelių sumų loteri-
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joje, bet buvo pagimdyti ir išauginti Lietuvoje per paskutiniuosius metus. Nemažai jų įsigijo 
valstybės įmones per čekinę privatizaciją būdami jų vadovais, kai kurie – čekius nusipirko 
valdomų įmonių lėšomis. Tretieji, pasitelkdami bankus, užstatydami dar neįsigytas įmones. 
Mažai yra tokių asmenų, kurie pradėję nuo nulio ir dirbdami sąžiningai per šį laiką būtų 
sukaupę milijardinį turtą. Valstybė iš čekinės privatizacijos sandorių negavo jokios naudos, 
o prarado daug turto, sukurto dabartinių pensininkų. Taigi stambaus kapitalo savininkams 
tenka ir moralinė pareiga mokesčiais ir įmokomis daugiau remti valstybę. Ar pavyks pre-
zidentei sumažinti oligarchų įtaką ir apkarpyti jų sparnus, parodys laikas. Neišsprendus 
šių esminių klausimų, nepagerės gyvenimas šalyje, neatsiras vidurinioji žmonių klasė, o 
prezidentės pažadai liks tik pažadais. Ir toliau stambaus kapitalo savininkai sparčiai lobs, o 
nemažai gyventojų vos galą su galu sudurs. 

„Mokesčių žinios“, 2009-07-07. 

Trys klausimai pretendentams į prezidentus

Pajamų ir  turto atsk irt ies  d idė j imo sustabdymas

Eiliniam žmogui ne tiek svarbu, kiek padidėjo ar sumažėjo bendrojo vidaus produk-
to (BVP), o kiek BVP turėjo įtakos jo gyvenimui: kiek pakilo darbo užmokestis, pensijos, 
socialinės išmokos, sumažėjo išlaidos būstui, sveikatos apsaugai ir t. t. Dirbančiajam versle 
ypač svarbu, kiek sukurtos pridėtinės vertės darbdavys atseikėjo jam darbo užmokesčio ir 
įmokų socialiniams fondams forma, o valstybės lėšomis išlaikomiems žmonėms – kiek pa-
didėjo biudžeto, „Sodros“, Sveikatos draudimo ir kitos valstybės pajamos, nuo kurių pri-
klauso ir materialinė būklė. 

Žiniasklaidoje skaitome ir girdime šalies ekonomikos elitinių analitikų vertinimus ir 
jos įtaką žmonių gyvenimui. Jeigu sukurta BVP daugiau, vadinasi, gyvenimas gerėja, neatsa-
kant į klausimą, o kam jis gerėja. Valdžia taip pat mėgsta pasigirti šiuo rodikliu. Tačiau dau-
guma žmonių gyvenimo pagerėjimo nejaučia arba jaučia vos vos. Todėl ir ieško laimės kitur. 

Taigi, jei šalis tapo turtingesnė, bet tokiais netapo piliečių dauguma, vadinasi, prie-
žasčių reikia ieškoti BVP (naujai sukurtos pridėtinės vertės), o paprasčiau pasakius, verslo 
pyrago paskirstymo bei perskirstymo srityse. Tai yra kurių kišenėse nusėda ekonomikos 
prieaugis. čia glūdi gyvenimo gerėjimo esmė. 

Atsakymas aiškus, kad nemokėdami valdyti jūros krantinėje sustatytų kranų savinin-
kai nepakrautų į laivą nei vieno konteinerio ir neuždirbtų nei euro pajamų, jeigu šių kranų 
neaptarnautų dokininkai, neprižiūrėtų darbininkai, inžinieriai ir kiti samdomieji darbuo-
tojai. Žinoma, toks pat rezultatas būtų ir samdomųjų, nes ir jie negalėtų uždirbti pajamų, 
neturėdami verslo priemonių  – kranų. Vadinasi, versle uždirbtos grynosios pajamos yra 
turto ir darbo rezultatas. Pažymėtina, kad pridedamąją vertę kuria ne tik tie žmonės, kurie 
tiesiogiai dirba įmonėse, teikia paslaugas, bet ir viešajame sektoriuje dirbantys piliečiai, nes 
jie subrandina žmogiškąjį kapitalą per švietimą, mokslą, sveikatos apsaugą, kultūrą, per 
viešąsias paslaugas. 

Labai norima visuomenei įteigti, kad grynųjų pajamų (pridedamosios vertės) uždir-
bėjas yra tik darbdavys – versle naudojamo turto savininkas. Nusišnekama net iki to, jog tik 
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kapitalo savininkai esą valstybės išlaikytojai, visų mokesčių mokėtojai. Tokiomis kalbomis 
siekiama įrodyti, kad antrajam verslo partneriui bendrai uždirbtų grynųjų pajamų priklauso 
tiek, kiek malonės jų duoti pirmasis – darbdavys, tai yra tiek, kiek samdomajam mokės už 
darbą ir sumokės jo socialiniam draudimui. 

Statistikos departamento duomenimis, darbdaviai (kapitalo savininkai) sudaro apie 
8 procentus versle dirbančių žmonių. Jie apie 60 procentų gautų grynųjų pajamų pasilieka 
sau, o darbuotojams skiria likusią dalį – apie 40 procentų, kai kitose ES valstybėse pasi-
dalinama atvirkščiai – darbuotojams skiriama 60, o sau pasiliekama 40 procentų grynųjų 
pajamų. Mūsų kaimynai – latviai, estai, lenkai – gerokai dosnesni. 

Beveik nereguliuojamas pridėtinės vertės paskirstymo procesas. Valdžia šį procesą 
veikia nustatydama minimalią mėnesinę algą ir valandinį atlygį. Kaip buvo skelbta spaudo-
je, bandymai padidinti minimalią algą dėl didelio darbdavių pasipriešinimo vyksta vangiai 
ir dažniausiai prieš rinkimus į Seimą. Galima suprasti darbdavius, ypač tuos, kur verslo 
efektyvumas yra mažas. Kai kurie net nepajėgūs mokėti minimalios algos. Neaišku, kodėl 
valdžia šio klausimo nesprendžia diferenciuotai. 

Ne paslaptis, kad naudojamo versle turto nemaža dalis yra įsigyta lengvatinėmis sąly-
gomis čekinės privatizacijos metu. Iš Lietuvos žmonių, tarp jų ir iš samdomųjų darbuotojų, 
pusvelčiui, po 10–15 centų, supirkę investicinius čekius, įsigijo beveik 10 kartų didesnės 
vertės turtą, negu buvo išleista čekiams įsigyti. Ir kaip spaudoje buvo ne kartą skelbta, kad 
investiciniai čekiai dažnai buvo įsigyti už nesavas lėšas, kurių ir negalėjo uždirbti anais lai-
kais, nors ir užėmė įmonių direktorių bei kitus aukštus postus, o už privatizuojamų įmonių 
lėšas. Taigi, yra ir moralinė teisė teisingiau pasidalinti uždirbtas pajamas tarp verslo dalyvių.

Kita vertus, darbdaviai  – kapitalo savininkai pasiliktas grynąsias pajamas iš esmės 
skiria versle naudojamam turtui didinti, naujoms technologijos diegti, darbo našumui kelti 
ir darbo vietoms mažinti. O nauji įrenginiai ir kitos gamybos tobulinimo priemonės dau-
giausia įsigyjamos užsienyje. Vadinasi, didžioji dalis panaudotų investicijoms lėšų išplaukia 
iš Lietuvos. Ir ne tik tokiu būdu, bet ir investuojant pajamas kitose valstybėse. Statistika 
skelbia, kad investuota kitose šalyse 2,3 mlrd. eurų. 

Tuo tarpu, grynųjų pajamų dalies, skirtos darbo užmokesčiui, nedidinimas yra stab-
dis ekonomikai ir socialinei sferai vystyti. Kaip žinoma, beveik visos darbo pajamos ski-
riamos vartojimui, prekių ir paslaugų įsigijimui, vadinasi, jos turi įtaką ir jų gamybai bei 
paslaugų teikimui. Daugiau kaip pusė darbo pajamų mokesčių pavidalu patenka į biudžetą. 
Vadinasi, nuo jų apimties priklauso socialinės sferos finansavimo galimybės. 

Tai ir yra pirmoji priežastis, kodėl samodųjų darbuotojų gyvenimas gerėja vos vos. Pre-
tendentai į Prezidentus turėtų atsakyti, ar sieks ir kokiais būdais sieks pašalinti konstatuotas 
priežastis gyventojų pajamų ir turto atskirčių didėjimui sustabdyti. 

Nelygybės mokant mokesč ius pana ik in imas ir 
va lsybės pa jamų padid in imas

Nors pelno ir gyventojų pajamų mokesčių tarifai yra vienodi (15 proc.), tačiau fak-
tiškai darbdaviai sumoka gerokai mažiau, negu versle bei valstybės išlaikomose įstaigose 
dirbantys žmonės. Finansų ministerija yra paskelbusi, kad biudžetas dėl pelno mokesčio 
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lengvatų negauna daugiau kaip 180 mln. eurų, arba 24 procentus šio mokesčio, o dėl gy-
ventojams suteiktų pajamų mokesčio ir PVM lengvatų neteko mokesčių tik 10,7 procen-
tų. Nepagrįstai teikiamos dovanos užsienio valstybėms, kuriose pelno mokesčio tarifas yra 
didesnis negu Lietuvoje. Mat, šių valstybių firmų ir bankų filialų pas mus uždirbtas pel-
nas tose valstybėse dar apmokestinamas tarifų skirtumu, t. y. tarifu, kuris viršija Lietuvoje 
faktiškai taikytą tarifą. Taigi mūsų valstybės sąskaita papilnėja Švedijos, Norvegijos ir kitų 
valstybių pajamos. Į šį klausimą turėtų atsakyti buvusi finansų ministrė I. Šimonytė ir SEB 
banko patarėjas G. Nausėda.

Valdžia darbdavius skatina, atleisdama nuo pelno mokesčio mokėjimo, kai tobulina-
mos technologijos ir kitomis lengvatomis. Nemažai Lietuvai skirtų ES paramos lėšų valdžia 
dovanoja kapitalo savininkams, nes jos negrąžinamos ir neįteisinamos kaip valstybės in-
vesticijos. Ir ne tik Lietuvos kapitalo, bet ir užsienio kapitalo įmonėms. Taigi kasmet gerokai 
praturtėja ir užsieniečiai.

Neseniai Seimas priėmė įstatymą dėl įmokos „Sodrai“ lubų nustatymo. Tai dova-
na turtingiems darbdaviams, nes sumažėja išlaidos darbuotojams samdyti ir didėja pelnas. 
Nustačius įmokos lubas, mažinamos „Sodros“ pajamos ir galimybė pervesti dalį pajamų į 
privačius fondus, o tuo pačiu nuskriaudžiami darbuotojai, kurie kaupia papildomas lėšas 
šiuose fonduose. Pažeidžiamas teisingumo principas, nes lubų nustatymas „Sodros“ įmokai, 
leidžia turtingiems darbdaviams mokėti mažesnę negu 31 procento įmoką „Sodrai“ už dar-
buotojus, kuriems jie gali mokėti ir moka dideles algas. 

Pramoninkų konfederacija reikalauja neapmokestinti reinvestuojamą pelną. Tai yra, 
atleisti nuo pelno mokesčio mokėjimo, pelną, kurį jo savininkai išleis turtui įsigyti, pratur-
tėjimui. Tačiau nekalbama apie atleidimą nuo pajamų mokesčio mokėjimo, kurias gyven-
tojai, o ypač jaunimas, išleidžia būstui įsigyti. Juk tai irgi pajamų reinvesticija. 

Progresas versle bumerangu kerta valstybei, nes mažinamos darbo vietos, išlaidos 
darbuotojams samdyti, įmokos „Sodrai“ ir Privalomam sveikatos draudimui. Bet bume-
rango pasekmių galima išvengti per mokesčius, įmokas socialiniams fondams ir kitomis 
priemonėmis. Visų pirma, susiejant darbuotojų atlyginimus su sukurta pridėtine verte, 
atsisakius įmokų socialiniams fondams skaičiavimo nuo darbo užmokesčio, o pradėjus 
skaičiuoti nuo sukurtos pridėtinės vertės sumos. ES paramą ne dovanojus, o pripažinus 
valstybės investicija. 

Progresiniai mokesčiai darbo pajamoms šiek tiek padėtų atskirties sumažinimui tarp 
samdomų darbuotojų, nors atskirtis tarp jų nėra didelė. Tačiau elitiniai analitikai nutyli dėl 
progresinio mokesčio nustatymo kapitalo pajamoms (pelnui), o Valdžia taip pat net ne-
svarsto šio klausimo, nors jis yra svarbus pajamų atskirties didėjimui sustabdyti ir valstybės 
pajamoms padidinti. 

Korupci jos pažaboj imas

Korupcija, kai pinigai iš vienų asmenų perplaukia į kitų kišenes. Tik šiame etape 
naudą gauna valdžios institucijose dirbantys ir sprendimus priimantys asmenys. Ir ne tik jie, 
bet ir žiniasklaidos bei kiti asmenys.



256 GYVENTA IR DIRBTA L IETUVAI

Kai kurios valstybės įstatymais yra įteisinusios nuostatą: jeigu pradinis kapitalas su-
kauptas iš narkotikų, ginklų prekybos ir kito nelegalaus verslo, apgaulės, korupcijos, ty-
činiais bankrotais bei kitais neteisėtais būdais, tai ir jo pagrindu sukauptas kitas kapitalas 
laikomas neteisėtu. Įrodyti pradinio kapitalo teisėtumą turi jo turėtojai. Šiam požiūriui 
pritaria ir Bažnyčia. Lankydamasis Lietuvoje popiežius Paulius II pasakė, kad „nuosavybė 
nėra šventa ir neliečiama, bet žiūrint kaip ji įsigyta“. Ir Lietuvai reikia tokio įstatymo, o būtų 
dar geriau, jei ši nuostata būtų įteisinta Konstitucijoje.

Taigi aišku dėl ko vieni greitai tapo milijonieriais ir milijardieriais, o kiti – vos sudu-
ria galą su galu. Kodėl beveik pusė milijono darbingo amžiaus asmenų emigravo iš Lietuvos. 
Kodėl nyksta buvusi ir taip maža vidurinioji gyventojų klasė. Kodėl atskirtis tarp turtingųjų  
ir vargšų yra didžiausia Europos Sąjungoje, nors Lietuvoje sukurtas bendrasis produktas 
(2017 m. – 47,2 mlrd. eurų) gali užtikrinti palyginti neblogą žmonių gyvenimą.

Pozicija.org, 2018-10-25.
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vALSTyBINĖ LOŠIMų PRIEŽIŪROS 

KOMISI JA

2001 m. liepos 11 dieną netikėtai paskambino Prezidento Valdo Adamkaus pata-
rėjas Albinas Januška ir paprašė sutikimo būti Prezidento deleguotu Valstybinės lošimų 
priežiūros komisijos nariu. Tikėjaus, jog tai bus visuomeninės pareigos. Šiek tiek paabejojęs 
sutikau. Apie tai papasakojau mamytei nuvažiavęs į sodą, kur ji buvo tuo metu. Nespėjus jai 
pasakyti apie pasiūlymą, atėjo sodo kaimynas Ignas Vienažindis pasveikinti. Mat jis išgirdo 
per radiją, jog Prezidentas jau mane paskyrė komisijos nariu. Teko baigti darbą savo konsul-
tacinėje firmoje ir ją likviduoti. 

Darbas šioje komisijoje aprašytas knygose: „Azartinių lošimų priežiūros kronika“ ir 
„Korupcijos globa“. 

Priežiūros komisijos darbas

Priežiūros komisijos nuostatuose numatyta, kad jos darbą organizuoja Komisijos 
pirmininkas darbo reglamento nustatyta tvarka. Nuostatai Komisijos pirmininkui suteikia 
nemažai teisių. Iš esmės jis vadovauja administracijai, paskirsto darbuotojams įpareigojimus 
ir užtikrina jų įvykdymą, priima, atleidžia, baudžia ir skatina administracijos darbuotojus. 
Suderinęs su Komisija, tvirtina administracijos struktūrą, Komisijos strateginius veiklos pla-
nus, teikia Komisijos darbo ataskaitas. 

Nuo pirmųjų Komisijos darbo metų nesutapo pirmininko ir kitų narių nuomonės 
dėl Komisijos nutarimų projektų rengimo, bendrovių tikrinimo, Komisijos narių santykių 
su administracija ir kitais aktualiais klausimais. Vyko tarsi kova dėl valdžios, dėl pirmininko 
įtakos apribojimo Komisijos aparatui, o kartu ir dėl įtakos rengiamiems sprendimų projek-
tams. Skaitytojai pastebės, kiek daug ginčytasi dėl darbo reglamento nuostatų, bendrovių 
tikrinimo tvarkos, administracijos struktūros, darbuotojų darbo užmokesčio ir t. t. 

Beveik trejus metus Komisijos nariams nebuvo paskirtos kuruojamos azartinių loši-
mų ir loterijų priežiūros sritys, nors tai numato Priežiūros komisijos nuostatai. Tokiu būdu 
jie buvo nušalinti nuo sprendimų rengimo ir atsakomybės už tam tikros veiklos sritį. Bet ir 
paskirsčius priežiūros sritis, Komisijos nariai neįgijo papildomų teisių. Su jais net nederina-
mi Komisijos nutarimų projektai, susiję su kuruojama veikla. 

Komisijai ėmus vykdyti loterijų priežiūrą ir lošimo įrenginių registro tvarkymą, tik 
po metų įsteigti loterijų priežiūros ir lošimo įrenginių registro skyriai. Neatsižvelgus į Fi-
nansų ministerijos auditorių pastabas, įvesta labai gerai apmokama administracijos vadovo 
pareigybė, nors administracijos personalą sudaro šiek tiek daugiau kaip dvidešimt darbuo-
tojų. Tuo metu Komisijos pirmininko pavaduotojas nepasitelkiamas padėti pirmininkui 
vadovauti administracijai. Jis atlieka eilinio nario pareigas, išskyrus vieną – eina pirmininko 
pareigas, kai pirmininkas atostogauja.

Labai sureikšmintas administracijos vadovo vaidmuo. Dažniausiai jis atstovauja Ko-
misijai, bendrauja su žiniasklaida, kalba Komisijos vardu.
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Komisijos posėdžių dienotvarkę ir nutarimo projektus rengia administracijos dar-
buotojai. Palyginti nedaug klausimų yra pateikę Komisijos nariai. Nutarimų projektai deri-
nami tik su administracijos darbuotojais. Nors Komisijos pirmininkas nevizuoja nutarimo 
projekto, bet iš jo ir administracijos darbuotojų veiksmų posėdžiuose (pritaria administra-
cijos projektui, o administracija aršiai gina projektą) galima spręsti, kad su juo nuomonės 
suderintos. 

Dažniausiai posėdžiai vyksta uždarame rate, dalyvaujant tik Komisijos nariams ir 
administracijos darbuotojams. Į posėdžius retai kviečiami bendrovių atstovai, nors svarsto-
mi jiems svarbūs klausimai. 

Pernelyg didelę administracijos įtaką Komisijos priimamiems sprendimams paste-
bėjo ir azartinių lošimų ir loterijų organizatoriai. Jie pradėjo viešai kreiptis tiesiogiai į Ko-
misijos narius prašydami įvertinti administracijos veiksmus rengiant sprendimų projektus, 
formuojant Komisijos narių požiūrį į lošimų organizatorius.

2003-2004 m. Komisija apsvarstė ir priėmė beveik 700 nutarimų įvairiais klausi-
mais. Vieningai pritarta daugumai nutarimų projektų. Tik 12 proc. nutarimų priimti balsa-
vus už juos ne visiems Komisijos nariams. 18 nutarimų priimti, kai Komisijos narių balsai 
pasiskirstė po lygiai, o sprendimą nulėmė posėdžiui pirmininkavusiojo balsas. Įdomu tai, 
kad dažniausiai administracijos ir pirmininko pozicijai pritarė neseniai paskirti Komisijos 
nariai.

Daugiausia nesutarta priimant nutarimus dėl licencijų išdavimo, loterijų suderini-
mo, reglamentų tvirtinimo, žetono pakaitalų ir internetinių lažybų įteisinimo, įrenginių 
tipų tvirtinimo, lošėjų skatinimo priemonių organizavimo, reklamos, administracijos struk-
tūros ir dėl kitų principinių klausimų.

Informacija apie komisijos darbą Premjero A. Brazausko
spaudos atstovui Viliui Kavaliauskui

2002 m. vasario 2 d. su Viliu Kavaliausku susitikome „Vingio“ teatro kavinėje. Iš-
dėsčiau susiklosčiusią situaciją komisijoje ir č. Blažio veiksmus bei siekius. Prieš eidamas 
susitikti, situaciją aprašiau popieriuje. O ji yra tokia.

Komisijos pirmininko č. Blažio pastovūs konfliktai su komisijos nariais V. Januliu, 
I. D. Gajauskiene ir P. Naviku. Nepaskirstytos nariams veiklos sritys ir atsakomybė, nors tai 
nurodyta PK nuostatuose. Sąmoningai nebuvo teikti Komisijai svarstyti Finansų ministeri-
jos parengti ir suderinimui atsiųsti Licencijavimo taisyklių ir Priežiūros komisijos nuostatų 
pakeitimo projektai, Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, Administra-
cinės teisės kodekso pakeitimo projektas ir kiti dokumentai, nors darbo reglamentu nusta-
tyta, jog tokio pobūdžio klausimai būtinai svarstomi posėdžiuose ir priimamas kolektyvinis 
sprendimas. Pabrėžiamas vienvaldiškumas, nesiskaitymas su narių nuomonę. Pavyzdžiui, 
Priežiūros Komisijos ataskaita išsiųsta Vyriausybei, neatsižvelgus į Komisijos narių pastabas 
bei pasiūlymus, nors buvo posėdyje nutarta, jog būtina atsižvelgti. Vyriausybei pateikta kai 
kuri neteisinga informacija. Pažeisdamas darbo reglamentą, Komisijos vardu teikia savo 
vienašališkas ir kartais nekvalifikuotas pastabas dėl įstatymų projektų ir kitais klausimais, 
neatsižvelgdamas į kitų komisijos narių pastabas.
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Komisijos nariai  – E. Eigirdas ir J. Ragauskas beveik nedalyvauja Komisijos dar-
be, neturi nuomonės sprendžiamais klausimais, nes jie nenagrinėja teikiamų dokumentų 
licencijoms gauti. Aiškiai matyti, ypač iš J. Ragausko veiksmų, kad jis priklausomas nuo 
pirmininko, kadangi č. Blažys toleruoja jo pastovų nedalyvavimą komisijos darbe. Sausio 
mėnesį jis nebuvo nė viename komisijos posėdyje ir pasitarime, o praeitais metais kartu 
su E. Eigirdu ateidavo tik į valandinius pasitarimus vidutiniškai du kartus per savaitę. Šie 
komisijos nariai neparengė nė vieno komisijos dokumento projekto. Matyti, jog jie dirba 
kitą darbą, nors tai prieštarauja įstatymui. J. Ragauskas ne kartą yra pareiškęs, kad jis gauna 
darbo užmokestį ne už darbą Komisijoje, o už atėjimą į posėdžius ir pasitarimus. 

Komisijos pirmininkas kartu yra Administracijos vadovas. Ne kartą pareiškė, jog Ad-
ministracija, o ne Komisija yra azartinio verslo priežiūros ir kontrolės institucija. Komisija 
yra tik „paradinė“ firma. Jai Administracija nepavaldi ir Komisija tegalinti jai tik pasiūlyti 
bet nepavesti atlikti kai kurias funkcijas. Rengiant ir svarstant azartinių lošimų tikrinimo 
tvarkos ir kitų vidinį darbą reglamentuojančių dokumentų projektus, siekiama įteisinti 
Administracijos nepavaldumą ir jos veiksmų kontroliavimą. 

č. Blažio ir Priežiūros skyriaus viršininko V. Skapcevičiaus nuomone, ne Komisijos 
ir jos Administracijos pareiga kontroliuoti nelegalų azartinių lošimų verslą. Praėjo septyni 
mėnesiai, kai įsigaliojo Azartinių lošimų įstatymas, tačiau nepatikrinti nė vieni nelegalūs 
lošimo namai, bei žaidimų salonas. Dar iki šiol neišsiaiškinta, kaip atskirti lošimo automatą 
nuo žaidimo automato. Komisijos narių reikalavimai organizuoti nelegalaus verslo patikri-
nimus neranda atgarsio, pritariant minėtiems komisijos nariams. 

Darbuotojų priėmimo konkursas organizuotas tik formaliam jau priimtų darbuotojų 
įteisinimui. Konkurso sąlygos buvo nustatytos tokios, kad jos atitiktų jo priimtų žmonių 
kvalifikaciją. Pavyzdžiui, Priežiūros skyriaus viršininko pareigoms buvo nustatytas tik vie-
nos kalbos mokėjimo reikalavimas. Mat jau šiose pareigose dirbo tik rusų kalbą mokantis 
V. Skapcevičius. Tuo tarpu jo pavaduotojams buvo nustatytas dviejų užsienio kalbų mokė-
jimo reikalavimas. Konkurso klausimus rengė administracijos juristas. Juos galėjo sužinoti 
jau priimti į darbą darbuotojai, geri seni pažįstamieji. Konkurso metu nebuvo priimtas nė 
vienas naujas darbuotojas į pareigas, kurias jau buvo užėmę č. Blažio statytiniai, atsivesti 
iš Vidaus reikalų ministerijos sistemos ar anksčiau joje dirbę asmenys, teisėjos Garnelienės 
dukra Jurgita Garnelytė ir teisėjo Milašiaus dukra.

Aparato darbuotojų kvalifikacija neaukšta. Nepriimamas į darbą nei vienas finansi-
ninkas-auditorius, kuris galėtų kvalifikuotai įvertinti azartinių lošimų organizatorių finan-
sinę atskaitomybę, lėšų kilmę ir kitus įstatymo reikalavimus. Todėl išvados dėl licencijų 
išdavimo parengiamos žemos kokybės. Pavyzdžiui, Administracijos darbuotojai, nagrinėda-
mi „Nėsės“, „Posteros“, „Armedonos“ bendrovių dokumentus, nepastebėjo daug esminių 
įstatymo ir licencijavimo taisyklių pažeidimų, neišaiškino lėšų kilmės. Pateikti Komisijai 
svarstyti teisės aktų projektai daug kartų buvo grąžinti iš esmės perdirbti ir ištaisyti.

Darbo užmokestis kai kuriems darbuotojams nustatytas pernelyg didelis, neatsižvel-
giant į darbo apimtį, jo svarbą ir darbuotojo kvalifikaciją. 

Įstatymo 26 str. nurodyta, kad po du Komisijos narius skiria Prezidentas, Seimo 
pirmininkas ir Ministras Pirmininkas. Komisijos pirmininką išsirenka nariai iš savo tarpo. 
Vadinasi, visi komisijos nariai yra lygūs ir privalo vienodai atsakyti už komisijos darbą. Tai 
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kolektyvinis organas, o pirmininkui nesuteikiamos išskirtinės teisės. Tuo tarpu Vyriausybės 
patvirtintais Priežiūros komisijos nuostatais Pirmininkui suteiktos išskirtines teisės, kurių 
įstatymas nenumato: pasirenka savo pavaduotoją ir sekretorių; pavaduotojas eina pavaduo-
tojo pareigas ne visą laiką, o tik nesant pirmininkui, nors gauna gauna pavaduotojo parei-
gybės darbo užmokestį; nepasitaręs su nariais turi teisę paskirstyti jiems veiklos sritis, duoti 
jiems pavedimus; negavęs Komisijos narių pritarimo tvirtinti Administracijos struktūrą, 
Komisijos biudžetą; pažeidžiant įstatymus priimti į darbą ne konkurso būdu sau ištikimus 
žmones; teikti Vyriausybei Komisijos darbo ataskaitą. Tai yra suteiktos ministro, ar kito 
vienvaldžio vadovo teisės. 

vyriausybė neturėtų snaust i

Premjerui būtų sunku įgyvendinti paprastą ir efektyvią kovos prieš korupciją priemo-
nę – sistemingai tikrinti valstybės interesus saugojančių priežiūros ir kontrolės institucijų 
priimtų sprendimų teisėtumą. Juk neteisėti sprendimai priimami dėl dviejų priežasčių: no-
rint gauti naudos sau ar partijai ir dėl nesugebėjimo gerai atlikti pareigų. Teismui nustačius, 
kad sprendimai prieštarauja įstatymams, balsavę už jų priėmimą Komisijos nariai turėtų 
būti atleisti iš pareigų dėl vienos iš minėtų priežasčių. Tačiau ši prevencinė priemonė netai-
koma. Be to, autorius įsitikino, kad eiliniams žmonėms neleidžiama prašyti teismo ištirti 
valdžios institucijų sprendimų teisėtumo, nors Konstitucija ir suteikia visiems piliečiams šią 
teisę. Administracinis teismas šios teisės nepripažino net pareigūnams, kurie turėtų kontro-
liuoti įstatymų saugomus viešuosius interesus.

Pristabdytų priimti neteisėtus ir viešajam interesui prieštaraujančius sprendimus, jei-
gu kolegialiai priimamuose sprendimuose būtų įvardinti konkretūs asmenys, kurių balsais 
šie įstatymai priimti. Ne tik kad būtų žinoma, kas juos priėmė, bet ir būtų išsklaidyti įta-
rimai dėl tų asmenų, kurie nepritarė tokiems sprendimams ir balsavo prieš, tokiu būdu ir 
apginta jų garbė. 

Santykia i  su loš imų bendrovėmis

Suprantama, kad draugiškų santykių tarp bendrovių ir Priežiūros komisijos negali 
būti, nes labai skirtingus, tiesiog priešingus uždavinius jos turi spręsti. Pirmųjų tikslas kuo 
daugiau uždirbti pajamų net ir pažeidžiant įstatymus, o antrųjų – prižiūrėti, kad pirmieji 
jų nepažeistų. Todėl kartais skirtingai suprantami įstatymai ir jų taikymas praktikoje. Ne-
toleruotini artimi ryšiai, kurių siekia lošimų bendrovės, norėdamos įgyti Komisijos narių 
ir administracijos darbuotojų palankumą. Įsimintina penkių Komisijos narių dviejų dienų 
kelionė pas Klaipėdos lošimų namų „Nėsė“ savininką tariamai apsvarstyti lošimų problemų. 
Komisijos sprendimai šiai bendrovei po to tapo palankesni, pavyzdžiui, dėl leidimo įsteigti 
lošimo namus kultūros objekte Vilniuje, atsiskaitymo kortelių naudojimo lošimuose. Taip 
pat įsimintinas apsilankymas pas loterijų organizatorę „Olifėja“ bei portfelių įteikimo is-
torija. Nors buvo aišku – ši bendrovė įteikė portfelius kaip dovaną Priežiūros komisijai, 
kadangi ant portfelių buvo įspausta Komisijos emblema, tačiau dauguma Komisijos narių 
ir administracijos darbuotojų juos pasiliko sau. 
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Po 2,5 metų Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, susidomėjusi šiuo klausimu, pri-
pažino, jog šie asmenys pasielgė neetiškai. Bet svarbiausia tai, kad gavę portfelius trys Komi-
sijos nariai: Č. K. Blažys, V. Janulis ir P. Mikelionis, vėliau suderino 5 loterijų taisykles, kurios 
prieštarauja Loterijų įstatymui ir viešajam interesui. 

Priežiūros komisijos sudarytos net mažos išskirtinės sąlygos arba taikomos skirtingos 
poveikio priemonės tuojau pastebimos ir dėl to reiškiamos pagrįstos pretenzijos. Naciona-
linė žaidimų ir lošimų verslo asociacija pareiškė priekaištų Komisijai dėl nevienodų verslo 
sąlygų sudarymo, kai iš anksto, nepranešus bendrovėms ir pažeidžiant įstatymą, leista vienai 
bendrovei naudoti išskirtinius lošimo automatus, o kitai bendrovei patvirtino neatitinkan-
čius įstatymo automatų tipus. Lažybų bendrovė „Top sport“ viešu pareiškimu kreipėsi į 
Priežiūros komisijos narius dėl neobjektyvaus Komisijos ir jos administracijos požiūrio į 
bendrovę, nevienodų konkurencinių sąlygų sudarymo ir leidimo „Omnibeto“ bendrovei 
organizuoti lažybas internetu. Bendrovė „Tete-a-tete kazino“ taip pat kreipėsi į Komisiją dėl 
neadekvačios poveikio priemonės taikymo jos vadovui už reklamos skelbimą bei tenden-
cingos ir neobjektyvios informacijos skelbimo internete. Bendrovė nurodė, kad netaikytos 
poveikio priemonės bendrovių „Savas kazino“ ir „Nėsė“ vadovams, nors šios bendrovės analogiš-
kai pažeidė Įstatymą. O bendrovė „Olympic Casino Group Baltija“ net keturis kartus pažeidė 
įstatymą, tačiau nė karto jos vadovui nebuvo surašytas protokolas. 

Kova dėl  į takos sprendimams

Nuo pirmųjų Komisijos darbo metų aiškiai buvo matyti pirmininko siekis sukon-
centruoti valdžią savo rankose. Vyko arši kova dėl pirmininko įtakos apribojimo Komisijos 
aparatui, o kartu ir dėl įtakos rengiamiems sprendimų projektams. Nugalėjo pirmininkas. 
Pasiekta, kad Komisijos nariai nušalinti nuo sprendimų projektų rengimo. Su jais nede-
rinami sprendimų projektai net jų prižiūrimos veiklos klausimais. Iš dalies tokia padėtis 
tenkino kai kuriuos Komisijos narius. Mat, turintys agronomo, sporto trenerio, inžinieriaus 
specialybes Komisijos nariai, blogai išmanydami įstatymus, vengė šio darbo. Be to, Kaune 
gyvenantiems dviem Komisijos nariams, kurie į darbą atvykdavo pusdieniui du-tris kartus 
per savaitę, tiesiog „trūko laiko“.

Taigi sprendimų projektų rengimas visiškai perduotas administracijos darbuotojams. 
O skyrių vadovais pirmininkas įdarbino sau ištikimus ar pagal „reikalingų“ asmenų pro-
tekcijas asmenis. Trijų skyrių viršininkais įdarbinti iš Vidaus reikalų ministerijos pasikviesti 
buvę Komisijos pirmininko bendradarbiai. Jiems jis nustatė nepagrįstai didelius atlygini-
mus už darbą. Administracijos direktoriui mokama daugiau negu Komisijos pirmininkui, o 
raštinės vedėjai – gerokai daugiau negu Komisijos pirmininko pavaduotojui.

Priežiūros komisijos nuostatuose nurodyta, kad visas administravimo funkcijas turi 
atlikti Komisijos pirmininkas. Nors administracijos personalą sudarė šiek tiek daugiau kaip 
dvidešimt darbuotojų, dar buvo įsteigta ir administracijos vadovo pareigybė. Faktiškai loši-
mų bendrovių priežiūra ir kontrolė pateko į administracijos ir pirmininko rankas. Komisi-
jos pirmininko pavaduotojas dirba kaip eilinis narys.

Lošimų bendrovių vadovai ne kartą pareiškė, kad Priežiūros komisijoje sprendimus pri-
ima administracija, o Komisijos nariai yra tik jos valios vykdytojai. Jie ne kartą tiesiogiai krei-
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pėsi į Komisijos narius prašydami įvertinti administracijos veiksmus rengiant sprendimų 
projektus, formuojant požiūrį į lošimų organizatorius. Ir tai tiesa, nes dauguma Komisijos 
narių dažniausiai pritaria administracijos parengtiems sprendimų projektams neišsakydami 
argumentuotų pastabų ir pasiūlymų. 

Taigi Priežiūros komisijoje sukurta sprendimų priėmimo sistema, kuri leidžia priimti 
norimus „kolegialius“ sprendimus. 

Pirmie j i  korupci jos požymia i
 
Svarbiausia Priežiūros komisijos funkcija yra išduoti licencijas organizuoti azartinius 

lošimus ir leidimus juos organizuoti konkrečioje vietoje. Išduodant licencijas ypatingą dė-
mesį reikia skirti kapitalo kilmei, kad į azartinių lošimų verslą nebūtų investuotas neaiškios 
kilmės, iš narkotikų, ginklų prekybos ar kitokiu nelegaliu būdu sukauptas kapitalas. Šio 
klausimo kontrolė paskirta išimtinai Komisijai.

Jau antrais azartinių lošimų priežiūros metais pasirodė pirmieji galimos korupcijos 
požymiai. Priežiūros komisija, neišsiaiškinusi kapitalo kilmės, išdavė licenciją bendrovei 
„Nėsė“. Lošimo namų bendrovės steigėjas įstatiniam kapitalui suformuoti pervedė 1 mln. 
litų, kuriuos gavo už parduotą kavinę, įsigytą prieš tris dienas už 46 tūkst. litų. Šiek tiek 
vėliau licencija buvo išduota bendrovei „Savas kazino“, kurios įstatinį kapitalą steigėjas su-
formavo taip pat iš neaiškios kilmės lėšų. Būtent iš gautų (5 mln. Lt) už parduotas 22 už-
darosios akcinės bendrovės akcijas, kurių nominali vertė 2200 litų. Tai nerealūs ir logiškai 
nepaaiškinami sandoriai. Tačiau Komisijos pirmininkui siūlant, licencijos buvo išduotos. 
Netrukus Komisijos administracija pasiūlė leisti bendrovei „Olympic Casino Group Balti-
ja“ pastatyti lošimų automatus, kuriuose vietoj žetonų naudojamas popierinis bilietas. Ir šis 
įstatymui prieštaraujantis sprendimas trijų Komisijos narių balsais buvo priimtas. 

2004 m. balandžio 8 d. patikrinę „Top sport“ lažybų bendrovės kasos pajamų orderių 
kopijas, kuriais gauta daugiau kaip 200 tūkst. litų akcijų įsigijimo faktui pagrįsti nerado 
bendrovės patalpose gautų pinigų. Bendrovės steigėjas savo namuose pateikė daugiau kaip 
134 tūkst. litų kupiūromis bei 427,5 kg monetų (apie 80 tūkst. Lt). Suabejota sumokėtų 
už akcijas pajamų kilme. Mažai tikėtina, kad bendrovės steigėjai būtų gavę 80 tūkst. Lt mo-
netomis už parduotą turtą ar kaip darbo užmokestį, todėl Valstybinė mokesčių inspekcija 
paprašė Vidaus reikalų ministerijos išsiaiškinti pajamų monetomis kilmę. Patikrinimą atliko 
Finansinių nusikaltimų tarnybos vietinis skyrius, kuris neišaiškino, kokiu būdu sukaupta 
lėšų monetomis ir nenustatė nusikaltimo sudėties.

Be to, „Top sport“ bendrovės akcininkas už akcijas, kurių nominali vertė daugiau 
kaip pusė milijono litų, sumokėjo turtu – Pavermenio dvaro pastatais, kuriuos įsigijo už 
28 tūkst. Lt. Šiuos pastatus UAB „Faulana“ įvertino daugiau kaip 0,5 mln. Lt. Komisijai 
paprašius, šį turtą įvertino ir Žemės ir nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybinė 
įmonė, bet mažesne kaina negu UAB „Faulana“. Esant nemažiems vertės skirtumams, nega-
lima pripažinti, jog UAB „Top sport“ įstatinis kapitalas apmokėtas. Neįvykdytas Azartinių 
lošimų įstatymo 13 str. 1 dalies reikalavimas.

2002 m. rugpjūčio 30 d. išduota UAB „Pokervegas“ licencija organizuoti lošimus 
lošimo namuose (kazino), išduotas leidimas steigti lošimo namus (kazino) Klaipėdoje ir pa-
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tvirtintas lošimų reglamentas, nors bendrovė nepateikė dokumentų, kurie patvirtintų, jog 
akcininkai yra sumokėję už įsigytas akcijas, o vieno akcininko įmoka už akcijas nepagrįsta 
turimomis pajamomis. Du akcininkai pateikė prieštaraujančius dokumentus dėl gautų pa-
jamų už parduotą viešbutį. Bendrovė „Pokervegas“, suteikdama vadovo personalinei firmai 
1,3 mln. Lt paskolą ir ją išmokėdama grynais pinigais, pažeidė Azartinių lošimų įstatymo 
10 str. 6 dalį (draudžiama teikti paskolas) ir Civilinio kodekso 6.929 str. 2 dalį, draudžian-
čią juridiniams asmenims atsiskaityti grynais pinigais.

2003 m. birželio 6 d. Lietuvos televizija pagarsino gautą iš nelegalius lošimo auto-
matus eksploatuojančio klaipėdiečio įrašą, kuriame užfiksuota, kaip Sergėjus Jovaiša savo 
automobilyje „pataria“, kaip šiam asmeniui tvarkytis norint išvengti baudų, ir sutinka jam 
padėti. 

2004 m. spalio 29 d. posėdyje suderintos loterijos „Tuzinas“ taisyklės, išduotas leidi-
mas bingo salonui, automatų salonams ir lažybų punktams steigti, pakeistas lošimų regla-
mentas. Loterijos taisyklėse numatyta išmokėti laimėjusiems žaidėjams 45 proc. surinktų 
už parduotus bilietus pinigų, kai Įstatyme numatyta, kad būtų išmokėta ne mažiau kaip 
50 proc. Be to, administracija nurodė, kad taisyklės neatitinka Įstatymo 19 str. 2 dalies 11 
punkto reikalavimų, o vyriausioji specialistė Sigita Navikienė – dar ir Įstatymo 3 str. 2 dalies 
3 punkto ir 3 d. 1 punktui.

Atsargus ž ingsnis  v ieš inant korupci ją

Ne kartą norėta informuoti Respublikos Prezidento patarėjus apie esamą padėtį, ta-
čiau jie nesiteikė priimti ir išklausyti. Per penkerius metus Prezidento patarėjai nepasido-
mėjo, kaip autorius atlieka pareigas, kokios yra problemos. 2006 m. kovo 8 d. pranešta 
Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui 
ir Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui apie susiklosčiusią būklę prižiūrint azartinius 
lošimus ir loterijas bei prašyta įpareigoti valstybės institucijas patikrinti, ar Valstybinės lo-
šimų priežiūros komisijos sprendimai priimti nepažeidžiant įstatymų, kaip Komisija vykdo 
priežiūros funkcijas ir taiko poveikio priemones, kaip jos nariai atlieka pareigas. 

Lietuvos Respublikos Prezidentui J. E. Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui p. Artūrui Paulauskui

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui p. Algirdui Brazauskui
 
Prieš penkerius metus priimtas Azartinių lošimų įstatymas, įsteigta šį įstatymą pri-

žiūrinti institucija – Valstybinė lošimų priežiūros komisija. Ją sudaro šeši nariai, kuriuos 
paskyrė Prezidentas, Seimo pirmininkas ir Ministras Pirmininkas. 

Komisijos nariai turi skirtingas profesijas, nevienodai suprantantys valstybinės prie-
žiūros funkcijas, Įstatymo nuostatas. Kai kurie nariai mano, kad Įstatymų nuostatas galima 
traktuoti įvairiai, jog jos neatitinka gyvenimo realijų ir galima net leisti azartinius lošimus 
organizuojančioms bendrovėms vykdyti veiklą, kuri akivaizdžiai prieštarauja įstatymams ir 
sudaro išskirtines sąlygas kai kurioms bendrovėms. Pavyzdžiui, leista UAB „Olympic Casi-
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no Group Baltija“ naudoti bilietus, o UAB „Nėsė“ atsiskaitymo korteles lošiant automatais 
vietoj aiškiai įstatyme įvardintų žetonų. UAB „Omnibetas“, o po to ir kitoms bendrovėms 
leista organizuoti lažybas internetu, kurios neįteisintos Įstatymu. Suderintos UAB „Olifė-
ja“ loterijų taisyklės, kurios leidžia šiai bendrovei laimėjimams išmokėti mažiau lėšų, negu 
nustatė Loterijų įstatymas. Šiems sprendimams pritarė pusė komisijos narių, o jų priėmimą 
nulėmė Priežiūros komisijos pirmininko balsas. 

Priežiūros komisija taip pat leido lošimo namuose organizuoti įvairias žmonių ska-
tinimo lošti priemones (lošėjų turnyrus, konkursus, loterijas ir kt.), kurios nėra numatytos 
Įstatymo leidžiamų veiklų sąraše. 

Padaugėjo azartinius lošimus organizuojančių bendrovių ir jų interesus ginančių aso-
ciacijų priekaištų Priežiūros komisijai dėl bendrovėms nevienodų verslo sąlygų sudarymo ir 
neadekvačių poveikio priemonių taikymo už analogiškus Įstatymo pažeidimus, dėl nelega-
lių azartinių lošimų ir lažybų organizatorių silpnos kontrolės.

2005 m. gruodžio mėnesį Lietuvos užsienio reikalų ministerija gavo Europos Ko-
misijos paklausimą dėl Kanados pareikštų priekaištų Lietuvos azartinių lošimų sektoriui. 
Nurodyta, kad įstatymų administravimas ir įgyvendinimas yra prieštaringas, jog Valstybinės 
lošimų priežiūros komisijos sprendimuose trūksta logikos, skaidrumo, o sprendimai dažnai 
prieštarauja vienas kitam. Nuo 2006 m. vasario 28 d. Kanados kapitalo bendrovė „Grand 
Casinos Europa“ sustabdė lošimų namų veiklą Lietuvoje.

Informuodamas apie susiklosčiusią būklę prižiūrint azartinius lošimus ir loterijas, 
turėjau tikslą atkreipti Jūsų dėmesį ir prašyti pavesti valstybės institucijoms patikrinti, ar Vals-
tybinės lošimų priežiūros komisijos sprendimai priimti nepažeidžiant įstatymų, kaip komisija 
vykdo priežiūros funkcijas ir taiko poveikio priemones, o jos nariai atlieka pareigas.

Valdžia neatliko jokių veiksmų. O gal ji nebuvo net supažindinta su informacija.
 

Valdžios abejingumas

Viešojo administravimo įstatymu ir Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldy-
bių institucijų ir įstaigų įstatymu nustatyta, kad per mėnesį turi būti pranešta pareiškėjui 
apie priimtą sprendimą dėl pateikto pareiškimo, skundo, rašto. Praėjo ne vienas mėnuo, 
o valdžios reakcijos nebuvo. Kodėl nesureaguota į įstatymo reikalavimą? Tolesnė galimos 
korupcijos viešinimo Priežiūros komisijoje eiga iš dalies atvėrė spėjamas priežastis. Būtent 
tikrinant Priežiūros komisijos priimtų sprendimų teisėtumą ir jos veiklą galėjo būti pa-
viešinti sprendimų priėmimo motyvai (rinkimų finansavimas ir kiti dalykai). Vyriausioji 
rinkimų komisija nagrinėjo Priežiūros komisijos narių – socialliberalų I. D. Gajauskienės 
ir V. Janulio – balsais priimtų palankių sprendimų vienai lošimų bendrovei sąsajas su šios 
bendrovės 70 000 Lt auka Naujosios sąjungos (socialliberalai) partijai. Liko neįminta dar 
ir kita šios partijos mįslė. 2004 m. rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje 
nurodyta, kad partija sau paaukojo 825508 litus. Auka įvardinta kaip nuosavos partijos lė-
šos. Mažai tikėtina, kad tiek sudarytų partijos narių mokestis. Gal tai susiję su partijos nario 
V. Janulio leidimu UAB „Olympic Casino Group Baltija“ atidaryti A kategorijos lošimo 
automatų saloną Vilniuje likus vienai dienai iki Azartinių lošimų įstatymo, kuriuo buvo 
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uždrausta tokius salonus steigti, pakeitimo įsigaliojimo? Valstybės saugumo departamento 
konfiskuotame „Laisvo laikraščio“ numeryje buvo paviešinti šios lošimų bendrovės direk-
toriaus ir apsaugos viršininko pokalbiai apie to meto aukas socialliberalų, socialdemokratų 
ir darbo partijoms.

Panašūs faktai galėtų atsiskleisti ir socialdemokratų partijoje, nes kai kurie prieštarau-
jantys įstatymams, bet palankūs bendrovėms nutarimai priimti už juos balsavus Priežiūros 
komisijos nariams – socialdemokratams bei Komisijos pirmininkui.

Pasiteiravęs Ministro Pirmininko kanceliarijos skyriaus viršininko Stasio čipkaus, 
autorius sužinojo, jog raštas guli jo stalčiuje, o kancleris Z. Kaminskas nesiteikė siūlyti 
premjerui įpareigoti kontrolės institucijas patikrinti Priežiūros komisijos darbą. Tokiam 
kanclerio sprendimui, matyt, buvo priežastis: pas jį dažnai užeidavo draugas, partietis  – 
socialdemokratas, Priežiūros komisijos narys Edmundas Tiesnesis, kuris aktyviai priešinosi 
knygos išleidimui.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas taip pat nerodė noro gilintis į Priežiūros ko-
misijos darbą. Kaip vėliau paaiškėjo, turėjo tam pagrindą. Mat jo socialliberalų partija buvo 
gavusi iš lošimo bendrovės nemažą pinigų sumą, o jo partiečiai – Priežiūros komisijos na-
riai – priimė palankius sprendimus.

Nesulaukta paramos Seimo komitetuose, teismuose, prokuratūroje. Išryškėjo korup-
cijos globos voratinklis, kuris apraizgęs vykdomąją valdžią ir teisines institucijas nuo viršaus 
iki apačios. Kodėl bijota ištirti sprendimų teisėtumą? Kodėl teismas nenagrinėjo Komisijos 
narių ginčo dėl sprendimų teisėtumo – ar teisūs tie, kurie balsavo už neteisėtų sprendimų 
priėmimą, ar tie, kurie balsavo prieš gindami įstatymais saugomus viešuosius interesus? Ko-
dėl valdžios institucijos buvo abejingos atskleistiems galimos korupcijos faktams? 

Pasiūlymai Seimui dėl Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo

2001-11-01
 

Dėl projekto 1 stra ipsn io (Azart in ių loš imų įstatymo 
(tol iau – AZĮ)  2 stra ipsn io

AZĮ 16 str. 5 dalyje nurodyta, kad kiekvienas lošimo įrenginys turi turėti sertifikatą, 
kurį išduoda Nacionaliniame akreditacijos biure akredituotos įstaigos. Tuo tarpu įstatymo 
2 str. apibrėžtoje „lošimo įrenginių“ sąvokoje nurodyta, jog lošimo įrenginiams priskiriami 
tik mechaniniai prietaisai, o elektroniniai prietaisai (lošimo automatai) nepriskiriami. Va-
dovaudamasis šia nuostata Nacionalinis akreditacijos biuras teigia, jog lošimo automatai 
neturi turėti sertifikatą, išduotą Nacionaliniame biure akredituotos įstaigos. Todėl siūloma 
papildyti AZĮ 2 straipsnio 2 dalį žodžiais „arba elektroninis prietaisas“ ir šią dalį išdėstyti 
taip:

„2. Lošimo įrenginys – mechaninis prietaisas, arba elektroninis prietaisas, sukurtas 
ir pagamintas lošimo tikslais, kurį naudojant atsitiktinai laimimi arba pralaimimi pinigai.“
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Dėl projekto 2 stra ipsn io (AZĮ 3 stra ipsn io 1 da l ies  pakeit imas)

Azartinių lošimų priežiūros komisija patvirtino reikalavimus lošimų automatams, 
kuriuose nurodyta, jog lošiama žetonus įmetus į automatus. Artimiausiu metu bus atidary-
tas automatų salonas Vilniuje su neriboto laimėjimo ir žetonais lošiamais automatais. Ka-
dangi įstatymo pakeitimo projekte numatyta, kad neriboto laimėjimo (A klasės) automatai 
gali būti statomi tik lošimo namuose (kazino), kuriuose nesunkiai galima įsigyti lošimo že-
tonus ir atsižvelgiant į tai, kad lošiant pinigais netektų prasmės nustatyti perkančių daugiau 
kaip už 5000 Lt žetonų asmenų tapatybės, todėl siūloma išbraukti iš projekto 3 str. 1 dalies 
žodžius „arba įvedus popierinius pinigus į lošimo automatą“

Dėl projekto 3 stra ipsn io (AZĮ 5 stra ipsn io pakeit imas)

Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 4 dalis draudžia lošimus organizuojančioms 
bendrovėms užtikrinti kitų subjektų bet kokių prievolių įvykdymą, 13 dalis – būti kitų įmo-
nių steigėja ir akcininke, 14 straipsnis – verstis kita ūkine komercine veikla, o Vyriausybės 
patvirtintų Azartinių lošimų licencijavimo taisyklių 20.8 punktas nurodo, jog licencijos 
galiojimas panaikinamas, jei bendrovė turi mokestinę nepriemoką biudžetams ir fondams. 
Teisininkai aiškina, jog šios nuostatos gali būti taikomos vykdančioms azartinių lošimų 
veiklą, tai yra turinčioms licencijas bendrovėms. Vadinasi, reikia išduoti licenciją esant azar-
tinių lošimų veiklos ir kitų įstatymų pažeidimams (įkeistas turtas, esant kitų įmonių steigėja 
ir akcininke, nesumokėti mokesčiai ir pan.). Siūloma papildyti Azartinių lošimų įstatymo 5 
straipsnį tokio turinio 3 dalimi:

„3. Licencijos neišduodamos, jeigu prašymo padavimo metu yra nepašalintos azarti-
nių lošimų veiklos apribojimo sąlygos, nurodytos šio įstatymo 10 straipsnio 4 ir 13 dalyse 
ir 14 straipsniuose ir jeigu lošimus organizuojančios bendrovės turi mokestinę nepriemoką 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar valstybės pinigų fon-
dams, jeigu yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, jeigu nevykdo 
įsipareigojimų muitinei, jeigu yra nustatyta piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimų, nu-
rodytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 49 straipsnyje ir įsigalio-
jęs Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimas dėl baudos pagal nurodytojo įstatymo 50 
straipsnio 3 dalį.“

Dėl projekto 5 stra ipsn io (AZĮ 10 stra ipsn io 12 da l ies  papi ldymas)

Azartinių lošimų priežiūros komisija yra nustačiusi, kad lošimų įrenginius remon-
tuoti gali tik atitinkamą licenciją turinčio gamintojo ar jo įgalioto atstovo serviso specialis-
tai, turintys gamintojo išduotus techninio aptarnavimo sertifikatus. Tokia tvarka yra įdiegta 
prižiūrint kasos aparatus, kuri pasiteisino praktikoje. Leidus savininkams patiems atlikti 
smulkius gedimus, bei techninę profilaktiką būtų sudarytos galimybės pakeisti lošimo algo-
ritmą ir kitus parametrus, falsifikuoti laimėjimo dydžius. Todėl siūloma palikti esamą šios 
dalies redakciją ir išbraukti projekto žodžius: „Bendrovė organizuojanti lošimus eksploata-
cijos metu lošimo įrenginiams ir automatams gali atlikti techninę profilaktiką bei pašalinti 
smulkius gedimus Priežiūros komisijos nustatyta tvarka.“
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Dėl projekto 7 stra ipsn io 
(AZĮ 13 stra ipsn io 1 ir  2 da l ių  pakeit imas)

Azartinių lošimų įstatymo 13 straipsniu nustatytas organizuojančių lošimus bendro-
vių įstatinio kapitalo dydis, atsižvelgiant į lošimų rūšis ir nurodyta, jog jis turi būti apmo-
kėtas. Tuo tarpu kai kurių dokumentus pateikusių licencijai gauti bendrovių faktiškai nuo-
savas kapitalas dėl nuostolių yra mažesnis už nurodytą įstatuose įstatinį kapitalą. Vadinasi, 
bendrovė savo įsipareigojimams garantuoti turi mažesnį negu reikalauja įstatymas kapitalą. 
Todėl siūloma 13 str. 1 ir 2 dalių pabaigoje įrašyti žodžius: „Dokumentų licencijai gauti 
pateikimo metu bendrovės nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis už įstatuose nurodytą 
įstatinį kapitalą.“

Azartinių lošimų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi nustatyta, kad ne mažiau kaip 30 
proc. lošimus lošimo namuose (kazino) organizuojančių bendrovių įstatinio kapitalo turi 
sudaryti investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius ir banko sąskaitose esančios lėšos. 
Laikoma, kad lėšos, įdėtos į terminuotus banko indėlius, irgi yra lėšos banko sąskaitose. 
Pastebėta, kad lošimus organizuojančios bendrovės nedaug investuoja lėšų į Vyriausybės 
vertybinius popierius, o deda į terminuotus indėlius, kuriuos po to įkeičia paskoloms gau-
ti. Tokiu būdu bendrovės sumažina galimybes užtikrinti laimėjimų išmokėjimą. Siūlome 
papildyti i3 straipsnio 4 dalį žodžiais: „Vyriausybės vertybiniais popieriais ir lėšomis banko 
sąskaitose negali būti užtikrinamas bet kokių prievolių įvykdymas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„4. Ne mažiau kaip 30 procentų lošimus lošimo namuose (kazino) organizuojančių 
bendrovių įstatinio kapitalo pagal Priežiūros komisijos nustatytą investavimo tvarką turi su-
daryti investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius ir banko sąskaitose esančios piniginės 
lėšos. Vyriausybės vertybiniais popieriais ir lėšomis banko sąskaitose negali būti užtikrina-
mas bet kokių prievolių įvykdymas.“

Pastebėta, kad lošimus organizuojančios bendrovės, siekdamos padidinti įstatinį ka-
pitalą iki įstatymo nustatytos sumos, jį didina akcininkų turtiniais įnašais, nesusijusiais su 
azartinių lošimų veikla: gyvenamaisiais namais, parduotuvėmis, kavinėmis, komunalinėmis 
komunikacijomis ir pan., bei juos perkainoja. Tuo tarpu neturi įstatinio kapitalo lėšų pa-
talpoms, lošimų įrenginiams įsigyti ir kitoms su lošimo verslu susijusioms investicijoms. 
Manau, reikėtų sureglamentuoti šį procesą. Todėl siūloma 13 straipsnį papildyti 5 dalimi 
ir išdėstyti taip:

„5. Įstatinio kapitalo lėšos paprastai turi būti panaudotos azartinių lošimų organiza-
vimo veiklai organizuoti.“

Dėl projekto 8 stra ipsn io (AZĮ 14 stra ipsn io papi ldymas)

Azartinių lošimų įstatymo 14 straipsniu uždrausta azartinius lošimus organizuojan-
čioms bendrovėms verstis kita ūkine komercine veikla, taip pat ir turto nuoma. Tuo tarpu 
Įstatymo 10 str. 6 dalimi leista patalpose, kuriose organizuojami lošimai, restoranų, barų, 
koncertinė veikla ir valiutos keitimas. Vadinasi, šiose patalpose minėtas veiklas gali orga-
nizuoti kitos bendrovės. O tai padaryti jos gali tik nuomodamos šias patalpas iš azartinius 
lošimus vykdančios bendrovės. 
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Priežiūros komisija yra gavusi vienos bendrovės prašymą išduoti licenciją stalo loši-
mams ir automato salonams, kurios esminę įstatinio kapitalo dalį sudaro viešbučio ir kavi-
nės vertė ir kurie panaudos sutarimi yra išnuomoti kitai bendrovei, o be to, viešbutis įkeistas 
bankui užtikrinant kitų subjektų prievolės įvykdymą.

Atsižvelgiant į tai siūloma patikslinti projekto 8 str. ir ALĮ 14 straipsnį išdėstyti taip:
„14 straipsnis. Lošimus organizuojančių bendrovių teisė verstis kita komercine vei-

kla. Bendrovės, organizuojančios lošimus automatų salonuose, bingą, stalo lošimus, tota-
lizatorių, lažybas neturi teisės verstis kitą komercinę veikla, išskyrus dalies patalpų, kuriose 
organizuojami lošimai automatais, bingas ir stalo lošimai, nuoma 10 straipsnio 6 dalyje 
nurodytam verslui organizuoti.“

Dėl projekto 10 stra ipsn io (AZĮ 16 stra ipsn io 2 da l ies  pakeit imas)

Azartinių lošimų įstatymo 16 str. 1 dalis leidžia įrašyti į Lietuvos Respublikos mata-
vimo priemonių registrą lošimo automatus, kurie neatitinka įstatymo ir Priežiūros komi-
sijos nustatytų reikalavimų. Manome, jog netikslinga tokius lošimo automatus registruoti 
registre. Tai leistų išvengti painiavos ir ginčų juos kontroliuojant. Siūlome patikslinti šio 
straipsnio 1 dalį ir išdėstyti taip:

„1. Lietuvos Respublikoje leidžiama pradėti eksploatuoti tik naujus ir nenaudotus 
automatus, jeigu jie yra pagaminti atitinkamą licenciją (sertifikatą) turinčio gamintojo ir 
jeigu jų tipai atitinka šio įstatymo ir Priežiūros komisijos reikalavimus, patvirtinti ir įrašyti į 
Lietuvos matavimo priemonių registrą Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka.“

Nacionaliniame akreditacijos biure nėra akredituota nei vienos įstaigos, kuri galėtų 
išduoti sertifikatą, jog lošimo įrenginys atitinka jam keliamus reikalavimus. Ši institucija 
teigia, jog tokia įstaiga gali būti akredituota ne anksčiau kai po pusmečio. Vadinasi, dėl to 
trukdysis šio verslo organizavimas. Todėl siūlome pakeisti 16 straipsnio 5 dalį ir išdėstyti 
taip:

„5. Kiekvienas lošimo įrenginys turi turėti sertifikatą, kurį išduoda Lietuvos Respub-
likos Nacionaliniame akreditacijos biure ar Lietuvos Respublikos Nacionalinio akreditacijos 
biuro nurodytos užsienio valstybės akreditacijos biure, akredituotos įstaigos.“

 
Dėl projekto 14 stra ipsn io (Azart in ių loš imų 21 stra ipsn io 

papi ldymas)

Siūloma šio įstatymo straipsnio 4 dalies 4 punktą iš dalies pakeisti. Šiuo punktu 
nustatyta, kad kartu su prašymu išduoti leidimus atidaryti lošimo automatų salonus, lo-
šimų namus ir eksploatuoti pavienius automatus reikia pateikti įstaigos, akredituotos Na-
cionaliniame akreditacijos biure, išduotus sertifikatus, kad lošimo įrenginiai atitinka jiems 
nustatytus reikalavimus.

Kadangi dėl nurodytų motyvų lošimus organizuojančios bendrovės to negalės arti-
miausiu metu atlikti, todė siūloma AZĮ 21 straipsnio 4 dalies 4 punktą išdėstyti taip:

„4. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės įstaigos, akredituotos Lietuvos Respub-
likos Nacionaliniame akreditacijos biure ar Lietuvos Respublikos Nacionalinio akreditacijos 
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biuro nurodytos užsienio valstybės akreditacijos biure, išduoti sertifikatai, kad lošimo įrengi-
niai atitinka Priežiūros komisijos nustatytus reikalavimus.“ 

Siū loma papi ldyt i  projektą nauja is  š ia is  stra ipsn ia is :

Nagrinėjant pateiktus dokumentus licencijoms gauti pastebėta, kad kai kurie azar-
tinius lošimus organizuojančių bendrovių steigėjai ir pagrindiniai akcininkai, Lietuvos 
gyventojai, yra nedeklaravę pajamų pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Lietuvos 
Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų 
lėšų deklaravimo“. Todėl siūlome papildyti įstatymo projektą 20 straipsniu: „11straipsnio 1 
dalies papildymas“ ir išdėstyti taip:

„20 straipsnis. Įstatymo 11 straipsnio papildymas. 
Papildyti 11 straipsnio 1 dalį šiais žodžiais: „o taip pat nustatyta tvarka nedeklaravę 

turto ir pajamų pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų 
pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo“ ir Lie-
tuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymą.“

Azartinių lošimų įstatymo 6 straipsniu nustatyta, kad bendrovė, kuri buvo įspėta apie 
galimą licencijos panaikinimą, per nustatytą laiką nepašalino licencijuojamos veiklos sąlygų 
pažeidimų, panaikinama licencija, o Azartinių lošimų licencijavimo taisyklių 19 punkte 
nurodyta, jog licecijos galiojimas gali būti sustabdomas, jeigu bendrovė nesilaiko lošimo 
reglamento, tačiau šiais teisės aktais Priežiūros komisijai nesuteikta teisės bendroves įspėti, 
nustatyti terminą, sustabdyti licencijos galiojimą. Atsižvelgiant į tai siūlome:

Papildyti AZĮ 29 straipsnį 13, 14 ir 15 dalimis ir jas išdėstyti taip:
„13. įspėti azartinius lošimus organizuojančias bendroves apie galimą licencijos panai-

kinimą dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų bei nustatyti šių pažeidimų pašalinimo 
terminus;

14. laikinai sustabdyti licencijos galiojimą, jeigu bendrovė nesilaiko lošimo regla-
mento;

15. panaikinti licencijas organizuoti azartinius lošimus ir leidimų galiojimą atidaryti 
automatų ar bingo salonus arba lošimo namus (kazino), esant įstatymo 6 ir 24 straipsniuose 
nurodytoms sąlygoms.“

Šio straipsnio 13 dalį laikyti šio straipsnio 16 dalimi.

Įsižiebė maža viltis

Seimo pirmininku tapus Viktorui Muntianui, autorius jam priminė apie metų pra-
džioje pateiktą informaciją buvusiam Seimo pirmininkui. Jis skubiai sureagavo, įpareigo-
jo Biudžeto ir finansų komitetą išnagrinėti priimtus galimai neteisėtus Valstybinės lošimų 
priežiūros komisijos sprendimus ir Priežiūros komisijos darbo organizavimo trūkumus. 

Tačiau šis komitetas tik po trijų mėnesių teikėsi svarstyti autoriaus informacijoje 
pateiktus faktus. Tikėtasi, kad komitetas įpareigos generalinę prokuratūrą atlikti tyrimą ir 
kreiptis į teismą su prašymu ištirti, ar sprendimai neprieštarauja įstatymams ir ar nepažeidžia 
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viešojo intereso, o Valstybės kontrolę įpareigos atlikti Priežiūros komisijos veiklos auditą. 
K. Glaveckas, R. Dagys, R. Kupčinskas siūlė tai daryti, tačiau neatsižvelgta į jų nuomones. 
Komitetas išsiskirstė konkrečiai nieko nepriėmęs, tik numatęs nagrinėti klausimą gruodžio 
mėnesį. Bet atėjus gruodžio mėnesiui, problemos nebuvo išnagrinėtos, tik Seimo Biudžeto 
ir finansų komiteto patarėjas Aleksandras Mikalauskas autoriui pranešė, kad sudaryta darbo 
grupė, kuriai pavesta parengti išvadas. 

Po metų vėl autorius kreipėsi į Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininką Joną 
Lionginą prašydamas informuoti, kaip vykdomas komiteto sprendimas. Pirmininkas pra-
nešė, kad Komitetas paprašė Valstybės kontrolės atlikti Valstybinės lošimų priežiūros ko-
misijos veiklos auditą. Auditas numatytas atlikti 2008 metais. O po to Komitetas parengs 
savo išvadas.

Kaip žinoma, tik po dvejų metų pavesta atlikti Priežiūros komisijos auditą. Dar ne-
aišku, po kurio laiko bus paskelbtos Biudžeto ir finansų komiteto išvados. Akivaizdus vilki-
nimas ir nenoras išaiškinti Priežiūros komisijos sprendimų teisėtumo ir jos veiklos. 

Kovojama tik žodžiais

Seimo narys konservatorius Jurgis Razma domėjosi azartinių lošimų ir loterijų orga-
nizavimu Lietuvoje, jų pasekmėmis. Ne kartą teko su juo bendrauti šia tema. Jis yra pateikęs 
Seimui įstatymo projektą dėl lošimo namų, automatų salonų, lažybų ir totalizatorių punktų 
steigimo apribojimo ir jų išdėstymo. J. Razmai patarus, autorius nusiuntė Seimo Antiko-
rupcijos komisijos pirmininkui Rimantui Jonui Dagiui raštą, kuriame priminė, kaip Vil-
niaus apygardos administracinis teismas atsisakė ištirti penkių Valstybinės lošimų priežiūros 
komisijos sprendimų teisėtumą motyvuodamas, kad P. Navikas neturi teisės prašyti teismo 
jų ištirti ir ginti viešąjį interesą. Taigi neišaiškinti galimos korupcijos atvejai ir juose dalyvavę 
asmenys. Ir toliau leista pažeidinėti įstatymus. Tikėtasi, kad R. J. Dagio vadovaujama Komi-
sija savo vardu paprašys Administracinio teismo ištirti Priežiūros komisijos sprendimus arba 
paves tai padaryti prokuratūrai. 

Nustebino p. Rimanto Jono Dagio atsakymas. Jame teigiama, jog teisėsaugos institu-
cijos ir teismas išnagrinėjo mano pateiktus faktus ir priėmė atitinkamus sprendimus, todėl 
atnaujinti tyrimų nėra tikslinga. Atrodo, jis taip ir nesuprato, kad teismas ir prokuratūra 
netyrė ir nenagrinėjo Priežiūros komisijos nutarimų teisėtumo, o jų sprendimai priimti yra 
dėl atsisakymo tirti ir nagrinėti.

Kurie teisūs?
 
Dėl Priežiūros komisijos priimtų sprendimų teisėtumo ne kartą diskutuota Priežiū-

ros komisijoje, ypač dėl tų, už kuriuos balsuota nevieningai. O tokių sprendimų 2003–
2004 metais buvo priimta 92, tarp jų 18, kai Komisijos narių balsai pasiskirstė po lygiai, o 
sprendimą nulėmė posėdžiui pirmininkavusio nario balsas. Ir dar – net septyni sprendimai 
priimti balsavus už juos dviem Komisijos nariams. Daugiausia nesutarta priimant nutari-
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mus dėl licencijų išdavimo, loterijų taisyklių suderinimo, reglamentų tvirtinimo, žetonų 
pakaitalo ir internetinių lažybų įteisinimo, dėl įrenginių tipų tvirtinimo, konkursų, turnyrų 
ir kitų lošimus skatinančių priemonių organizavimo lošimo namuose, dėl azartinių lošimų 
reklamos, administracijos struktūros ir kt. 

Taigi reikėjo išspręsti dilemą – kurie Komisijos nariai yra teisūs: ar tie, kurie balsuo-
ja prieš sprendimų priėmimą nurodydami akivaizdžius įstatymų pažeidimus, ar tie, kurie 
vadovaujasi principu, jog viskas leidžiama, kas neuždrausta, o tariamus leidimus galima 
perskaityti tarp įstatymų eilučių. Ne kartą autorius siūlė Komisijos vardu prašyti Seimo 
kanceliarijos teisės departamento specialistų paaiškinti Azartinių lošimų ir Loterijų įstaty-
mų nuostatas. Tačiau kiti Komisijos nariai nepritarė pasiūlymui nenurodydami motyvų. 
Tik vėliau paaiškėjo, kodėl jie taip elgėsi. Pagaliau Komisijos pirmininkas pareiškė, kad P. 
Navikas gali asmeniškai kreiptis į Seimo kanceliarijos teisės departamentą. 

Seimo kanceliarijos teisės departamento autorius prašė pateikti išvadas šiais klausi-
mais:

1. Ar Azartinių lošimų įstatymas leidžia organizuoti internetines lažybas, ar neprieš-
taraujama įstatymo 10 str.  , 9 ir 10 dalims, 16 str., 19 str.?

Lažinantis internetu lažybų punktuose neišduodamos lažybų kortelės, neimamos la-
žybose statomos sumos, o tik sudaromos Azartinių lošimų įstatymu nenumatytos lažybų 
sutartys, sumokami avansiniai mokėjimai už būsimas lažybas ir išmokami laimėjimai.

Statymai priimami internetu. Nežinoma, ar lažinasi tas asmuo, kuris sudarė lažybų 
sutartį. Internete skelbiamos lažybų programos, koeficientai ir kita įstatymo draudžiama 
informacija. Nenustatyti reikalavimai centriniam serveriui, kaip lošimų įrenginiui. 

2. Loterijų įstatymo 9 straipsniu nustatyta, kad loterijos laimėjimo fondas turi su-
daryti ne mažiau kaip 50 proc. nominalios loterijos bilietų vertės. Ar šis procentas turi būti 
pasiektas kiekviename loterijos tiraže, ar tai reikalavimas visų tiražų vidurkiui?

3. Ar nebūtų nusižengta Azartinių lošimų įstatymo 3 str. 1 dalies 1 punktui ir 10 
str. 5 daliai, jei būtų leista lošimo namuose eksploatuoti A kategorijos lošimo automatus, 
kuriais lošiama įvedus į automatą vertinius (iki 20000 Lt) bilietus, atsiskaitomąsias korteles, 
mikroschemų korteles, nuo kurių nuskaitomos sumos už lošimus ir įskaitomos laimėtos 
sumos? Be to, atsiskaitymo kortelės yra asmeninės ir jomis galima atsiskaityti ir už kitas 
paslaugas. 

Šie automatai gerokai skiriasi nuo automatų, kuriais lošiama įmetus žetonus. Juose 
sumontuoti bilietų ir kortelių priimtuvai, bilietų spausdintuvas, duomenų nuskaitymo ir 
įrašymo prietaisai, kolektorius, įrenginius aptarnaujanti programinė įranga. 

4. Ar nebūtų pažeisti Azartinių lošimų įstatymo 2 str. 2 d; 3 str. 1 d. 1 p.; 10 str.10 
d.; 12 str. 1 d. 3 p.;16 str. 4 d., jei būtų leista organizuoti virtualų ruletės lošimą jį priskyrus 
lošimui A kategorijos automatu? Jo esmė tokia: lošimo namuose pastatomas ruletės ratas, 
kurį suka ir rutuliuką išmeta lošimo namų darbuotojas. Ratas sujungtas su serveriu, kuria-
me instaliuota ruletės stalo vaizdinio, lošimo įmokos statymo ir kitos ruletės lošimo progra-
mos. Prie serverio prijungti lošėjų pultai, kurie gali būti toli nuo lošimo namų. Jų padedami 
lošėjai atlieka statymus ant vaizdinio ruletės stalo, sužino iškritusio kamuoliuko ruletės rate 
skaičių ir lošimo rezultatą – laimėjo ar pralošė pastatytą sumą. Įmoka už lošimą nuskaitoma 
nuo iš anksto sumokėtos į lošimo namų sąskaitą sumos.
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5. Azartinių lošimų organizatoriai organizuoja konkursus, turnyrus, loterijas ir kitas 
lošėjus pritraukiančias ir papildomas pajamas garantuojančias priemones. Juose gali daly-
vauti tik azartinius lošimus lošiantys asmenys. Konkursų, turnyrų ir kitų priemonių nugalė-
tojams įteikiami prizai, jie demonstruojami viešai. Nugalėtojai nustatomi atsižvelgiant į su-
rinktus taškus ar balus, kurių skaičių dažniausiai nulemia lošimų trukmė lošimo namuose. 

Ar šių skatinančių lošti azartinių lošimų priemonių organizavimas lošimo namuose 
neprieštarauja Azartinių lošimų įstatymo 10 str. 5 ir 10 dalims? 

Dėl lažybų internetu organizavimo Seimo kanceliarijos Teisės departamentas pažy-
mėjo, kad Azartinių lošimų įstatyme lažybos įvardintos kaip viena iš leidžiamų lošimo rū-
šių, o internetinės lažybos vertintinos kaip viena iš lažybų organizavimo formų. Kokiomis 
formomis gali būti organizuojamos lažybos, įstatyme detaliai nereglamentuojama. Tokia 
situacija galėtų būti vertintina kaip teisinio reguliavimo spraga. Kita vertus, pagal įstatymo 
10 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą imperatyvią normą, draudžiama įstatyme nurodytus lošimus 
organizuoti pažeidžiant įstatymo nustatytą tvarką. Sąvoką „pažeidžiant įstatymo nustatytą 
tvarką“ reikėtų aiškinti kaip lošimų organizavimą nesilaikant teisės aktų nustatytų draudi-
mų, ribojimų, reikalavimų ir procedūrų. Sprendžiant klausimą, ar įstatymas leidžia organi-
zuoti internetines lažybas, turi būti atsižvelgiama į visumą teisės aktų reikalavimų, keliamų 
azartiniams lošimams (lažyboms), bei į tai, ar internetinės lažybos organizuojamos laikantis 
šių reikalavimų. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį, kad lošimams ir lažyboms negalioja bendrasis 
civilinės teisės principas „leidžiama viskas, kas nedraudžiama“. Šiuo atveju galioja priešingas 
principas – „leidžiama tik tai, kas aiškiai numatyta įstatyme“.

Loterijų įstatymo 9 straipsnyje įtvirtintas reikalavimas laimėjimų fondo dydžiui tai-
kytinas kiekvienam loterijos tiražui ar visų tiražų vidurkiui, tačiau įstatyme šis klausimas 
nėra pakankamai aiškiai ir tiksliai reglamentuotas. Atsižvelgiant į tai, kad civilinių teisinių 
santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal 
teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis), kiekvie-
name loterijos organizatoriaus tiraže žaidėjams skiriama laimėjimų suma turi sudaryti ne 
mažiau kaip 50 proc. tame tiraže išplatintų loterijos bilietų nominalios vertės. Kitu atveju 
loterijos organizatorius kiekvienam loterijos tiražui galėtų skirti skirtingą laimėjimų fondą. 
Tokiu būdu vienuose loterijos tiražuose laimėjimų fondas būtų, pavyzdžiui, 30 proc. šiam 
tiražui išplatintų bilietų nominalios vertės, o kituose tiražuose – 70 proc. bilietų nominalios 
vertės ar pan. Taigi, loterijos žaidėjai turėtų nevienodas galimybes laimėti prizus atskiruose 
loterijos tiražuose dėl skirtingo dydžio prizinio fondo.

Dėl A kategorijos automatų, kuriais lošiama įvedus į automatą vertinius bilietus, 
atsiskaitomąsias korteles, mikroschemų korteles, nuo kurių nuskaitomos sumos už lošimus 
ir įskaitomos laimėtos sumos, atitikties Azartinių lošimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 
punktui ir 10 straipsnio 5 daliai Teisės departamento specialistai pažymėjo, kad šios įsta-
tymo nuostatos nereglamentuoja vertinių bilietų, atsiskaitomųjų kortelių, mikroschemų 
kortelių naudojimo, todėl atsakyti į klausimą, ar toks naudojimas prieštarauja minėtoms 
Azartinių lošimų įstatymo nuostatoms, nėra galimybių.

Dėl virtualaus ruletės lošimo organizavimo atitikties Azartinių lošimų įstatymo 2 
straipsnio 2 daliai, 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui, 10 straipsnio 10 daliai, 12 straipsnio 1 
dalies 3 punktui, 16 straipsnio 4 daliai, taip pat pabrėžė, kad įstatymo nuostatos neregla-
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mentuoja virtualaus ruletės lošimo organizavimo, todėl atsakyti į klausimą, ar toks orga-
nizavimas prieštarauja minėtoms Azartinių lošimo įstatymo nuostatoms, nėra galimybių.

Dėl skatinančių lošti azartinių lošimų priemonių organizavimo lošimo namuose pa-
žymėta, kad įstatyme nėra nuostatų ir reikalavimų taikomoms skatinančioms lošti azarti-
nius lošimus priemonėms, todėl pateikti atsakymą į šį klausimą nėra galimybių.

Taigi Teisės departamento specialistai išaiškino, kad kiekvieno tiražo loterijų laimėji-
mų fondas turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. surinktų už bilietus pinigų sumos (Priežiū-
ros komisija patvirtino taisykles, kurios leidžia, kad fondas gali būti sudarytas ir iš mažesnės 
kaip 50 proc. surinktų pinigų sumos). Taip pat išaiškino, kad internetinių lažybų, virtualaus 
ruletės lošimo ir skatinančių lošti azartinių lošimų priemonių organizavimas bei vertinių 
bilietų, atsiskaitomųjų kortelių, mikroschemų kortelių naudojimas lošimuose įstatyme ne-
raglamentuotas, tai yra aiškiai nenumatytas įstatyme, vadinasi, ir neleidžiamas.

Šie paaiškinimai privertė susimąstyti Komisijos narius. Prie to prisidėjo ir Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo sprendimas byloje dėl azartinių lošimų reklamos. Mat, 
Azartinių lošimų įstatymu uždrausta lošimų reklama, išskyrus informaciją apie lošimų namų 
pavadinimus, adresą, lošimų rūšis. Iki teismo sprendimo priėmimo kai kurie Priežiūros ko-
misijos nariai buvo atlaidūs lošimų organizatoriams šiuo klausimu. Net buvo patvirtinę 
reklamos rekomendacijas, kuriose buvo pasakyta, kad reklama nedraudžiama lošimo namų 
viduje. Administracinis teismas nurodė, kad ir lošimų namų vidus yra Lietuvos teritorija, 
todėl reklama ir čia draudžiama. Kitaip tariant, teismas patvirtino nuostatą, jog azartiniuose 
lošimuose leidžiama tai, kas aiškiai parašyta įstatymuose.

Gavęs Seimo teisininkų išaiškinimą, autorius pasiūlė Priežiūros komisijai prašyti 
Administracinio teismo ištirti, kurie Komisijos nariai buvo teisūs priimdami sprendimus, 
dėl kurių labai išsiskyrė narių nuomonės. Tačiau šiam pasiūlymui nepritarta. 

Aiškus nenoras ištirti

Žinoma, galima buvo nuleisti rankas ir nedrumsti valdžiai ramybės. Bet autorius 
jautė pareigą, nes buvo paskirtas prižiūrėti Azartinių lošimų ir Loterijų įstatymus, ginti jais 
saugomus viešuosius interesus. Nors nujautė galimas pasekmes, bet buvo ne iš tų, kurie dėl 
šiltos vietos parduoda sąžinę. Matydamas, kad kai kurioms lošimų ir lažybų bendrovėms vis 
dar priimami palankūs, įstatymams prieštaraujantys sprendimai, autorius nusprendė kreip-
tis pagalbos į teismą, prokuratūrą, kitas valdžios institucijas. Be to, nenuleisti rankų paska-
tino Seimo kanceliarijos teisės departamento specialistai, kurie netiesiogiai patvirtino, kad 
Priežiūros komisija pažeidė įstatymus priimdama kai kuriuos sprendimus. Autorių skatino 
ir noras atskleisti visų lygių valdžios požiūrį į korupciją. 

2006 m. birželio 6 d. autorius įteikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
pareiškimą, kuriuo paprašė ištirti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nutarimo „Dėl 
UAB „Nėsė“ prašymo išduoti leidimą atidaryti lošimo namus A. Stulginskio g. 8 / Pamėn-
kalnio g. 7 Vilniuje esančiame pastate“ teisėtumą. Mat, tos dienos posėdyje, neatsižvelgusi 
į Komisijos administracijos pastabas, kad bendrovė nepateikė visų reikiamų dokumentų 
leidimui išduoti, jog pastato paskirtis prieštarauja Azartinių lošimų įstatymo nuostatoms, o 
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patalpos neatitinka nustatytų reikalavimų, Komisija išdavė leidimą atidaryti lošimo namus 
šiame pastate. Komisija taip pat patvirtino naują lošimo organizavimo reglamento redakciją 
ir leido šiems lošimo namams naudoti atsiskaitymo korteles, kai AL įstatyme leidžiama 
naudoti tik žetonus.

Šio teismo teisėjas S. G. atsisakė priimti pareiškimą, motyvuodamas, jog praleistas 
įstatymo nustatytas 1 mėnesio pareiškimui paduoti terminas. Autorius paaiškino, kad per 
mėnesį negalėjo pareiškimo pateikti, nes laukė Vyriausybės atsakymo į prašymą įpareigoti 
valstybines institucijas patikrinti sprendimų pagrįstumą ir tikėjęsis neteismine tvarka išaiš-
kinti jų teisėtumą. Taip pat nurodė, jog Priežiūros komisijos nutarimas, kuriuo leista nau-
doti atsiskaitymo korteles vietoj žetonų, turi norminio administracinio teisės akto požymių, 
o tokiems aktams netaikomas 1 mėnesio pareiškimo padavimo terminas. Komisija žetonų 
pakaitalų naudojimą svarstė ne kartą ir priėmė skirtingus sprendimus. Bendrovei „Nėsė“ 
leista naudoti atsiskaitymo korteleles, o UAB „Olympic Casino Group Baltija“ – bilietus 
vietoj žetonų motyvuojant, jog atsiskaitymo kortelė ir bilietas atlieka tą pačią funkciją kaip 
ir žetonas. Tačiau UAB „City Casino“ neleista naudoti pinigų banknotų vietoj žetonų, nors 
jie, kaip ir žetonas, atlieka tą pačią – mokėjimo už lošimą funkciją, motyvuojant, jog tai 
prieštarauja Azartinių lošimų įstatymo 3 str. 1 daliai (leidžiama naudoti tik žetonus). Pabai-
goje autorius pažymėjo, jog šiuo pareiškimu siekia ginti ne asmeninius, o Azartinių lošimų 
įstatymo saugomus viešuosius interesus. 

Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neatsižvelgė į pareiškimo pada-
vimo termino praleidimo aplinkybes, nepanaikino žemesnės instancijos teismo teisėjo nu-
tarties. Taip buvo praleista proga sustabdyti galimą korupciją. 

Sprendime nepaneigta aplinkybė, jog Priežiūros komisijos sprendimas turi norminio teisės 
akto pobūdį ir jam netaikomas vieno mėnesio padavimo terminas. Turbūt nebuvo kaip paneigti? 
Be to, klausimas yra valstybinis, turintis didelės reikšmės. Pareiškėjas apkaltintas už tai, kad 
pavėlavo pateikti pareiškimą, tarsi jis tik vienas yra atsakingas už viešųjų interesų gynimą, už 
galimos korupcijos išaiškinimą. Sprendimu užblokuota galimybė išaiškinti UAB „Nėsės“ lošimo 
namų A. Stulginskio g. 8 / Pamėnkalnio g. 7 Vilniuje įsteigimo ir atsiskaitymo kortelių lošimuo-
se naudojimo teisėtumą.

Dar neprarasta viltis

Pirmasis žingsnis formaliais, o galbūt sąmoningais motyvais buvo užblokuotas Admi-
nistraciniame teisme. Tačiau autorius neprarado vilties ir žengė kitą žingsnį žinodamas, kad 
teismas jo tokiu pat būdu kaip pirmojo negalės sustabdyti. Taigi dar kartą 2006 m. birželio 
16 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su pareiškimu ištirti Valstybinės 
lošimų priežiūros komisijos 2006 m. birželio 9 d. posėdyje (protokolas Nr. PR-22) priimtų 
sprendimų „Dėl UAB „Omnibetas“ naujos lažybų reglamento redakcijos patvirtinimo“ ir „Dėl 
UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namų (kazino) lošimų organizavimo reglamentų 
naujų redakcijų patvirtinimo“ ir „Dėl UAB „Televizijos loterijos“ loterijos „Televiktorina „Duo-
dam“ taisyklių suderinimo“ teisėtumą.
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Teismo posėdyje pareikšta, kad Priežiūros komisijos nario pareiga yra prižiūrėti ir 
kontroliuoti, kad lošimų ir loterijų bendrovės nepažeistų įstatymų nuostatų, o Priežiūros 
komisija nepriimtų administracinių aktų, kurie pažeistų įstatymų saugomus interesus. 

Svarstant pareiškime nurodytus administracinius aktus Priežiūros komisijos posė-
džiuose, balsavau prieš jų priėmimą, nes, mano supratimu, jie prieštarauja įstatymams. To-
dėl ir kreipiausi į teismą prašydamas ištirti, ar šie aktai nepažeidžia įstatymų.

Prašyti teismo ištirti aktų teisėtumą man suteikia teisę šie teisės aktai.
 Administracinių bylų teisenos įstatymu 5 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas suin-

teresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta 
pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Kreipimosi į Administracinį 
teismą tvarka nustatyta šio įstatymo trečiajame skirsnyje. Pareiškimą pateikiau šio skirsnio 
nustatyta tvarka, jį teismas priėmė nagrinėti.

Šio įstatymo 19 str. 1 d. nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas nagrinėja admi-
nistracines bylas dėl administracinių aktų (išskyrus norminių) teisėtumo, kuriuos priėmė 
centriniai valstybinio administravimo subjektai, o atsakovais ar pareiškėjais yra šie subjektai.

Šiame įstatymo straipsnyje neįvardinta, kas gali būti pareiškėjas dėl administracinio 
akto teisėtumo. Galima daryti išvadą, kad pareiškėjais gali būti pareigūnai, kurie dalyvauja 
priimant tokius administracinius aktus. 

Įstatymo 22 str. 1 d. nustatyta, kad teisę paduoti prašymą dėl viešojo administravimo 
subjekto priimto administracinio akto turi teisę asmenys (suprantu, visi), taip pat įskaitant 
valstybės viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, 
kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

Esu Priežiūros komisijos narys, paskirtas Lietuvos Respublikos Prezidento. Priežiūros 
komisija yra viešojo administravimo subjektas, o aš, kaip jos narys, esu viešojo administra-
vimo valstybės pareigūnas. Azartinių lošimų ir loterijų įstatymais nustatyta, kad Priežiūros 
komisija (jos nariai) prižiūri ir kontroliuoja lošimus ir loterijas organizuojančių subjektų 
veiklą, priima administracinius teisės aktus. 

Įstatymo 56 str. 1 d., kuri reglamentuoja pareiškėjo ir atsakovo procesines teises, taip 
pat nurodyta, kad įstatymų nustatytais atvejais ir fiziniai asmenys gali kreiptis su pareiški-
mu, kad būtų apginti įstatymų saugomi interesai.

Taip pat noriu atkreipti teismo dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
33 straipsnis piliečiams laiduoja teisę apskųsti valstybės įstaigų sprendimus.

Priežiūros komisija konkrečių pastabų dėl pareiškime išsakytų motyvų nepareiškė, 
nesistengė juos paneigti ir įrodyti, kad priimti administraciniai teisės aktai neprieštarauja 
įstatymams. Tačiau penkis lapus prirašė, siekdama įrodyti, kad pareiškėjas neturėjo teisės 
kreiptis į Teismą su tokio pobūdžio pareiškimu. Atseit, jo asmeniniai interesai nebuvo pa-
žeisti, Priežiūros komisijos nutarimai jam jokių teisinių pasekmių nesukėlė. Pareiškėjui, 
kaip Komisijos nariui, reglamentuojantys jo funkcijas ir teises aktai nesuteikia kreipimosi į 
Teismą teisės. Taip pat pareiškėjas, kaip Komisijos narys ar fizinis asmuo, negali būti subjek-
tu byloje ginant valstybės ar kitus viešuosius interesus.

Šias išvadas Priežiūros komisijos atstovas grindė teisės teorijoje įtvirtintu principu, 
kuris, atseit, nustato, kad viešojo administravimo subjektui leidžiama tik tai, kas numatyta 
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jo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, taip pat Viešojo administravimo ir Azartinių 
lošimų įstatymais, Priežiūros komisijos nuostatais ir jos darbo reglamentu.

Šiame posėdyje teismas nepriėmė sprendimo. Kitą posėdį paskyrė lapkričio 10 d., 
tačiau jis buvo atidėtas neatvykus vienam trečiąją suinteresuotąją šalį atstovaujančiam as-
meniui. Nors teismas įpareigojo atsakovą pateikti visą turimą dokumentaciją, susijusią su 
įmonių reglamentų projektų rengimu, tačiau jis jo neįvykdė, o teismas ir nereikalavo jo 
įvykdyti. Šis faktas buvo pirmasis požymis, kad teismas sprendimų teisėtumo nenagrinės.

Priežastis surasta
 
Siekdamas apginti Azartinių lošimų ir Loterijų įstatymais saugomus viešuosius inte-

resus, paprašyta Vilniaus apygardos prokuratūros pagalbos. Prašyme nurodė, kad Vilniaus 
apygardos administracinis teismas vilkina bylos nagrinėjimą. Susidarė įspūdis, kad siekiama 
surasti būdų, kaip nenagrinėti klausimo iš esmės. Prokuratūra atsisakė pagelbėti motyvuo-
dama, kad prokurorui įstoti į bylą pagal autoriaus pareiškimą nėra teisinio pagrindo. Atseit, 
prokuroro įstojimas į procesą tik apsunkintų bylos eigą ir pažeistų bylos koncentracijos ir 
ekonomiškumo principą (?). Administracinių bylų teisenos įstatyme nėra numatyta gali-
mybė prokurorui, kaip viešąjį interesą ginančiam pareigūnui, dalyvauti jau vykstančiame 
procese.

Korupcijos priedanga

Kitame Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdyje autorius pareiškė, kad 
Azartinių lošimų ir Loterijų įstatymai yra specialūs ir reguliuoja viešąją teisę. Šiai teisei 
negalioja bendrasis civilinės teisės principas „leidžiama viskas, kas nedraudžiama“, o galioja 
priešingas principas – „leidžiama tik tai, kas aiškiai numatyta įstatyme“.

Šis principas konstatuotas Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo byloje Nr. 
N3-904-2004.(Biuletenis Nr. 6, p. 83-8). Joje nurodyta, kad „įgyvendindamos viešosios 
teisės normas valdžios institucijos turi teisę elgtis tik taip, kaip nustatyta įstatymų. Valdžios 
institucijoms nėra taikomas principas „galima elgtis taip, kaip nėra draudžiama įstatymų“.

Taip pat pažymtina, kad Azartiniai lošimai ir lažybos priskirti valstybės neskatinti-
noms ir neremtinoms veiklos rūšims. O lažybos internetu, žetonų pakaitalai, lošėjų konkur-
sai skirti skatinti asmenis lošti. 

Atsakovas nepareiškė konkrečių pastabų dėl bylos esmės – Priežiūros komisijos priim-
tų individualių sprendimų teisėtumo. Tačiau nepagrįstai siekia įrodyti, kad ne visus lošimus 
reglamentuoja Azartinių lošimų įstatymas ir jis nustato reikalavimus tik lošimų organizavimo 
reglamento formai, jog Priežiūros komisija lošimų reglamentus ir loterijų taisykles tik „re-
vizuoja“, o atsakomybė už jų turinį gula ant šių dokumentų projektų rengėjų – bendrovių. 

Kalboje taip pat pasakyta, kad autorius įteikė teismui ne skundą panaikinti Priežiū-
ros komisijos aktus, o pareiškimą ištirti aktus. Aktai yra individualūs, nes kiekvienas iš jų 
svarbūs tik konkrečiai bendrovei. 
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Po to autorius pakartojo pirmajame teismo posėdyje nurodytus teisės aktus, kurie 
jam suteikė teisę prašyti administracinio teismo ištirti sprendimų teisėtumą ir išspręsti ginčą 
tarp komisijos narių balsavusių ir prieš jų priėmimą.

Nors posėdyje daug buvo kalbėta apie Priežiūros komisijos sprendimų teisėtumą, 
tačiau teismo nutartyje apie tai nieko neparašyta. Iš anksto buvo nuspręsta bylos baigtis – 
surasti priežastį, kaip atsisakyti spręsti klausimą iš esmės. Ir priežastis surasta – pripažinta, 
kad pareiškėjas neturėjo teisės prašyti teismo ištirti Priežiūros komisijos sprendimų teisėtu-
mo. Byla nutraukta.

Post scriptum
Teismo nutartyje atsiskleidė teisėjos N. Šidagienės reikalavimas papildyti pareiškimą pra-

šymu panaikinti Priežiūros komisijos sprendimus. Byla pervadinta iš pareiškimo dėl sprendimų 
teisėtumo išnagrinėjimo į skundą dėl sprendimų panaikinimo. Ir surastas būdas, kaip nenagri-
nėti klausimo iš esmės. Atseit, Priežiūros komisija savo nutarimais nepadarė pareiškėjo teisių 
ar įstatymo saugomo intereso pažeidimo, o pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo 
subjektinių teisių pažeidimą, todėl daroma išvada, kad ginti pareiškėjo subjektines teises nėra 
pagrindo. 

Siekiant pagrįsti teismo išvadą, nutartyje daug parašyta apie tai, kad P. Navikas neturi 
Konstitucijos 30 straipsniu įtvirtintos teisės kreiptis į teismą, tarsi šio teismo teisėjai atstovautų 
Konstitucinį Teismą ir turėtų teisę aiškinti Konstitucijos nuostatas, o taip pat ginti viešąjį intere-
są. Kažkodėl teisėjai nutartyje „pamiršo“ paneigti Konstitucijos 33 straipsniu autoriui suteiktos 
teisės apskųsti valstybės įstaigų ir pareigūnų sprendimus, kuria remdamasis prašė ištirti Priežiū-
ros komisijos sprendimų teisėtumą. Galbūt nesugalvojo kaip paneigti šią konstitucinę teisę. 

Be to, teismo buvo prašyta ne tik ištirti sprendimų teisėtumą, bet ir išspręsti ginčą, kurie 
Komisijos nariai buvo teisūs: ar tie, kurie balsavo už nurodytų sprendimų priėmimą, ar tie, kurie 
balsavo prieš sprendimų priėmimą ar susilaikė. Ši tiesioginė teismo pareiga irgi buvo pamiršta.

Nors mažai tikėtasi, bet buvo dar vilties, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas, nedalyvaujant pareiškėjui, panaikins Vilniaus apygardos administracinio teismo 
nutartį ir ištirs Priežiūros komisijos sprendimų teisėtumą. 2006 m. gruodžio 18 d. kreipėsi į 
šį teismą su atskiruoju skundu. Tačiau šis teismas paliko galioti žemesnio teismo sprendimą. 

 
Post scriptum
Iš nutarties akivaizdžiai matyti, kad teisėjai net nebandė paneigti pareiškėjo, kaip vals-

tybės pareigūno ir Lietuvos piliečio, Konstitucijos 33 straipsniu suteiktos teisės skųsti Priežiūros 
komisijos sprendimus ir prašyti teismo ištirti jų teisėtumą (Azartinių lošimų įstatymo 26 str., 
Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 4 d., ABTĮ 2 str. 4 d., 22 str. 1 d.). Nutartyje net įžūliai 
meluojama, kad „įstatymų nuostatų, tiesiogiai jam suteikiančių teisę kreiptis į teismą šiais atve-
jais, nenurodė ir pareiškėjas“. 

Mąstant sveiku protu absurdiškai atrodo teismo sprendimas. Vadinasi, Prezidento paskir-
tas pareigūnas prižiūrėti ir kontroliuoti azartinius lošimus ir loterijas, ir įstatymais saugomus 
viešuošius interesus, neturi teisės jų prižiūrėti ir kontroliuoti, aiškintis, ar nepažeisti įstatymai. 
Vadinasi, be reikalo įsteigta Priežiūros komisija, kaip valstybės kontrolės institucija, ir paskirti 
jos nariai. 
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Tikslas, kurio siekė balsavę už sprendimų priėmimą Komisijos nariai ir azartinius loši-
mus bei loterijas organizuojančios bendrovės, pasiektas. Pridengta galima korupcija. 

Beliko prokuratūra

Netekęs galimybės teismuose atskleisti galimos korupcijos faktų, 2006 m. pabaigoje 
autorius kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Juk Prokuratūros įstatymu nustatyta, 
kad ji gina viešąjį interesą pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos 
pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva. Kadangi prokurorai, ginda-
mi viešąjį interesą, turi įgaliojimus kreiptis į teismą su pareiškimu, todėl tikėtasi, kad jie savo 
vardu kreipsis į Administracinį teismą su prašymu ištirti Priežiūros komisijos sprendimų 
teisėtumą. Iš Seimo teisės specialistų atsakymo paaiškėjo, jog nėra taip paprasta nustatyti, ar 
sprendimai yra teisėti. Tai gali padaryti tik teismas. 

Prašyta prokuratūros savo vardu kreiptis į Administracinį teismą su prašymu ištirti 
Priežiūros komisijos sprendimus. Po dviejų mėnesių autorius sulaukė Vilniaus apygardos 
prokuratūros Civilinių bylų skyriaus vyr. prokurorės I. Z. pasirašyto atsakymo. Jame kons-
tatuota, jog visi Priežiūros komisijos priimti sprendimai yra teisėti ir neprieštarauja įstaty-
mams. Jos nuomone, nors pastatas su jame esančiomis dviem koncertų salėmis, viešbučiu, 
kuriame nuolat organizuojami koncertai ir kitos kultūrinės priemonės, įregistruotas kaip 
kultūros paskirties objektas, tačiau patalpos, kuriose organizuojami lošimai, yra perregis-
truotos į kitos paskirties patalpas, todėl neprieštarauja įstatymui. 

Įstatymas nedraudžia organizuoti lažybų internetu, lošėjų turnyrų ir kitų skatinimo 
lošti priemonių, todėl nepažeisti įstatymai. Šiai teisės specialistei, matyt, nežinoma, kad 
lošimams ir lažyboms negalioja bendrasis civilinės teisės principas „leidžiama viskas, kas 
nedraudžiama“, o galioja principas „leidžiama tik tai, kas aiškiai numatyta įstatyme“. Azar-
tinių lošimų įstatyme nė žodžiu neužsiminta apie leidimą organizuoti internetines lažybas, 
lošėjų turnyrus ir kitas skatinimo lošti priemones. 

Atsiskaitymo kortelės ir vienkartiniai bilietai neprieštarauja įstatymui, kadangi atlie-
ka tą pačią funkciją kaip žetonas. Prokurorės nestebina tai, kad Azartinių lošimų įstatymas 
leidžia lošimuose naudoti tik lošimo namų daugartinio naudojimo ir konkrečią vertę tu-
rinčius žetonus. Tuo metu atsiskaitymo kortelės yra lošėjo nuosavybė su užkoduota pinigų 
suma, įrašytu asmens vardu, pavarde ir PIN kodu, o vertiniai bilietai yra pinigų analogai ir 
šių priemonių naudojimas nenumatytas įstatymu.

Nors Seimo teisės specialistai akivaizdžiai įrodė, jog kiekvieno loterijos tiražo lai-
mėjimo fondui sudaryti turi būti skiriama ne mažiau kaip 50 proc. surinktų už parduotus 
bilietus lėšų, prokurorė mano, jog loterijos organizatorius gali skirti ir mažiau.

Suprantama, tokiai prokurorės išvadai negalima buvo pritarti. Pareiškime Vilniaus 
apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui nurodžiau, kad vyr. prokurorė I. Z., rem-
damasi oponento teiginiais, pripažino, kad Priežiūros komisijos sprendimai yra teisėti, ne-
prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ir nėra pagrindo kreiptis į teismą dėl jų 
panaikinimo (prašiau dėl ištyrimo). Tai yra, atsisakė ginti viešąjį interesą. 

Baudžiamojo proceso kodekso 168 str. nustatyta, kad prokuroras, gavęs pareiškimą, 
gali atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai pareiškime nurodyti faktai yra 
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akivaizdžiai neteisingi. Tuo metu pareiškime nurodyti faktai – Priežiūros komisijos sprendi-
mai – akivaizdžiai patvirtina, kad pažeisti įstatymai ir viešasis interesas. O galutinį atsakymą 
į šį klausimą turi pateikti teismas. 

Vyr. prokurorė nepagrįstai teigia, kad Azartinių lošimų ir Loterijų įstatymai regla-
mentuoja tik bendras lošimų bei loterijų organizavimo sąlygas ir tvarką, atseit, leidžiama, 
kas nedraudžiama. Šie įstatymai yra specialūs ir reguliuoja viešąją teisę, todėl vyrauja prin-
cipas – leidžiama tik tai, kas aiškiai numatyta įstatyme.

Tačiau ir šiuo prašymu autorius neįveikė Vilniaus apygardos prokuratūros inertišku-
mo ir nenoro atlikti tiesioginės pareigos. Vyriausiojo prokuroro atsakyme pakartoti proku-
rorės teiginiai ir pareikšta, kad prokurorės sprendimas atsisakyti ginti viešąjį interesą teisėtas 
ir pagrįstas, kadangi Priežiūros komisijos sprendimai neprieštarauja įstatymų nuostatoms ir 
nebuvo nustatytas visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimas. 

Ir generalinis prokuroras liko abejingas

Sulaukus šio prokuratūros sprendimo buvo galima baigti kovą siekiant apginti įstaty-
mų saugomus viešuosius interesus, norint išaiškinti potencialius įstatymų pažeidėjus ir gali-
mus korupcininkus. Bet širdgėlą norėjosi išlieti. Todėl autorius parašė Respublikos genera-
liniam prokurorui Algimantui Valentinui ir teisingumo ministrui Petrui Baguškai šį laišką.

„Rašau Jums netekęs vilties pramušti galimos korupcijos globos skydą, nesitikėdamas 
Jūsų paramos, tiesiog norėdamas išlieti širdgėlą. Esu Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 
narys. Man dar su penkiais šios Komisijos nariais pavesta prižiūrėti ir kontroliuoti Azartinių 
lošimų ir Loterijų įstatymais saugomus viešuosius interesus. Šie įstatymai yra specialūs ir 
reguliuoja viešąją teisę. Seimo kanceliarijos teisės departamento specialistai išaiškino, kad 
šiai teisei negalioja bendrasis civilinės teisės principas „leidžiama viskas, kas nedraudžiama“, 
o galioja priešingas principas – „leidžiama tik tai, kas aiškiai numatyta įstatyme“. Šis prin-
cipas konstatuotas Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo byloje Nr. N3-904-2004.
(Biuletenis Nr. 6, p. 83-8), kurioje nurodyta, kad „įgyvendindamos viešosios teisės normas 
valdžios institucijos turi teisę elgtis tik taip, kaip nustatyta įstatymų. Valdžios institucijoms 
nėra taikomas principas „galima elgtis taip, kaip nėra draudžiama įstatymų.<...>

Pirmaisiais azartinių lošimų priežiūros ir kontrolės metais Priežiūros komisija nuo-
sekliai vykdė įstatymų nuostatas, neleido lošimų organizatoriams naudoti įstatymais ne-
numatytų ir draudžiamų asmenų skatinimo lošti priemonių ir kitaip pažeidinėti įstatymų. 
Tačiau vėliau kai kurie Komisijos nariai pradėjo pataikauti ir leido bendrovėms organizuoti 
akivaizdžiai įstatymams prieštaraujančias lošėjų skatinimo lošti priemones. Kaip dabar pa-
aiškėjo, tai yra susiję su partijų finansavimu, o gal ir su kitomis aplinkybėmis. 

Vykdydamas tiesioginę pareigą ir siekdamas užtikrinti, kad azartiniai lošimai ir lote-
rijos būtų organizuojamos griežtai prisilaikant įstatymų ir nebūtų pažeisti įstatymais saugo-
mi viešieji interesai, o taip pat kaip asmuo, kuriam padaryta moralinė žala, vadovaudamasis 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str.1 d. 1 p., 22 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 33 straipsniu, 2006 m. kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą 
prašydamas ištirti, ar penki Valstybinės lošimų priežiūros komisijos sprendimai nepriešta-
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rauja Azartinių lošimų ir Loterijų įstatymams. Prašyme teismui nurodžiau, kokios įstatymų 
normos yra akivaizdžiai pažeistos priimant sprendimus. Tačiau Vilniaus apygardos admi-
nistracinis teismas atsisakė tirti šių sprendimų teisėtumą motyvuodamas, kad pareiškėjas 
neturi teisės prašyti teismo ištirti sprendimų teisėtumo ir ginti viešąjį interesą teisme (tai 
prokuratūros teisė) bei dėl to, jog šis klausimas nepriklauso Administracinio teismo kom-
petencijai. 

Atsižvelgdamas į teismo sprendimą ir vadovaudamasis Prokuratūros įstatymo 19 str., 
2006 m. pabaigoje kreipiausi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, prašydamas, kad ji savo 
vardu kreiptųsi į teismą ištirti, ar nurodyti Priežiūros komisijos sprendimai neprieštarauja 
įstatymams ir ar nepažeidžia viešojo intereso, o teismui pripažinus neteisėtais, įvertinti bal-
savusių už nutarimų priėmimą Priežiūros komisijos narių veiksmus.

Vilniaus apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus vyr. prokurorė I. Z. nepa-
grįstai ėmėsi Administracinio teismo teisėjų vaidmens, nepaneigusi nė vieno prašyme pa-
teikto akivaizdaus Azartinių lošimų ir Loterijų įstatymų normų pažeidimo fakto priimant 
Priežiūros komisijos sprendimus, priėmė sprendimą, jog nėra pagrindo kreiptis į teismą dėl 
jų panaikinimo. Vyriausiasis prokuroras pripažino prokurorės sprendimą teisėtu ir pagrįstu.

Taip pat prašiau Vilniaus apygardos prokuratūros įvertinti, ar gali kontroliuoti loši-
mų namus ir vienasmeniškai priimti sprendimus asmuo, kuris yra gavęs finansinės naudos iš 
lošimų namų savininko ir jį nurodęs privačių interesų deklaracijoje. Kaip pavyzdį nurodžiau 
Priežiūros komisijos pirmininką, kuris yra senas lošimų bendrovės „Grand Casino Word“ 
savininko pažįstamas, o jo šeima yra gavusi iš šio piliečio finansinės naudos. Ir šis klausimas 
nesusilaukė prokuratūros dėmesio.

Kodėl nenorima atlikti abejotinų (mano nuomone, akivaizdžių) Priežiūros komi-
sijos sprendimų ekspertizės, jų teisėtumo įvertinimo? Kodėl formaliomis priežastimis šis 
klausimas blokuojamas ir tokiu būdu globojami galimi įstatymų pažeidėjai? Įvairių minčių 
kyla beieškant atsakymų į šiuos klausimus. Viena aišku, kad Lietuvos teisėtvarka abejinga 
valstybės interesams.“

Nors nelaukta, bet gautas atsakymas. Generalinės prokuratūros Civilinių bylų sky-
riaus prokuroras V. K. buvo kitokios nuomonės negu prokurorė I. Z. Jis pripažino, kad 
pažeidžiant Azartinių lošimų įstatymą išduotas leidimas bendrovei „Nėsė“ steigti lošimų 
namus buvusiame „Pergalės“ kino teatre Vilniuje. Tačiau dabar jau neprieštarauja įstaty-
mui, kadangi patalpos, kuriose vykdomi azartiniai lošimai, įregistruotos kaip atskiras kitos 
paskirties nekilnojamojo turto objektas. 

O kas pasikeitė iš esmės, padarius įrašą nekilnojamojo turto registre? Niekas. Juk 
azartiniai lošimai neiškelti iš pastato, jie lošiami tose pačiose patalpose kaip ir anksčiau, 
į jas gali patekti jaunuoliai iki 21 metų (įstatymu uždrausta juos įleisti) eidami į pastate 
organizuojamus koncertus. Tai padaryta apgalvotai. Mat, atėjęs į kultūrinį renginį vargu ar 
susilaikysi neužsukęs į lošimo salę. 

Dėl kitų Priežiūros komisijos sprendimų teisėtumo prokuroras V. K. pareiškė, kad 
Azartinių lošimų ir Loterijų įstatymų nuostatos yra nekonkrečios, todėl nėra galimybės įver-
tinti, ar kiti Priežiūros komisijos aktai prieštarauja minėtų įstatymų nuostatoms, todėl nėra 
pakankamo pagrindo kreiptis į teismą. Paaiškinimas naivus. Įstatymo nuostatos konkrečios, 
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tačiau jos tampa nekonkrečios, kai tarp eilučių norima surasti nuostatų, kurios leistų lošimų 
namams daryti tai, ką įstatymas draudžia, kas jame nėra aiškiai parašyta. Bet jei įstatymas 
nekonkretus, tai tuo labiau būtina kreiptis į teismą, kuris turėtų įvertinti jo laikymąsi. Kalti 
ne įstatymai, o pareigūnai, kurie nesugeba jų įvertinti. 

Nesusilaukė prokuratūros dėmesio ir abejonė dėl Priežiūros komisijos pirmininko 
galimybės eiti Priežiūros komisijos pirmininko pareigas. 

Keisti atsisakymo motyvai

Tuo pat metu autorius nusprendė patikrinti Specialiųjų tyrimų tarnybos požiūrį į 
korupcijos apraiškas. Kreipėsi į šią tarnybą konstatuodamas tuos pačius faktus kaip ir Admi-
nistraciniam teismui bei valdžios institucijoms. Tik nurodė, kad sprendimą dėl leidimo 
UAB „Olympic Casino Group Baltija“ naudoti specialius vienkartinius bilietus ir lošėjų 
turnyrus nulėmė Priežiūros komisijos narių I. D. Gajauskienės ir V. Janulio balsai. Tai gali 
būti susiję su giminingos bendrovės „Mecom Group“ 70 000 Lt auka Naujosios sąjungos 
(socialliberalai) partijai, kurios nariais jie yra ir kuriuos į pareigas paskyrė partijos vadovas, 
buvęs Seimo pirmininkas A. Paulauskas.

Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos pareigūnas D. P. atsisakė tirti galimą 
korupciją motyvuodamas, kad informacijoje nėra konkrečių duomenų apie padarytus ar 
rengiamus padaryti nusikaltimus (vadinasi, pareiškėjas neįrodė, kad partijai duoti pinigai 
yra už palankius sprendimus). 

Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras G. D., į kurį kreipėsi autorius dėl Spe-
cialiųjų tyrimų tarnybos sprendimo, dar aiškiau parašė – nėra jokių duomenų apie tai, kad 
UAB „Mecom Group“ 70000 Lt auka Naujosios sąjungos partijai būtų buvus neteisėta. 
Priežastinis ryšys tarp veikimo (palankių sprendimų) ir pasekmės (aukos) yra spėjamas. Tai-
gi nėra duomenų apie nusikalstamos veikos būtinus požymius. Ikiteisminis tyrimas atlie-
kamas nusikalstamoms veikoms išaiškinti. Prielaidų ir spėjimų tikrinimas nėra šio proceso 
paskirtis. 

Štai kaip įmantriai paaiškinta ir atsisakyta atlikti tiesiogines pareigas. Vadinasi, pa-
reiškėjas turėjo ištirti ir įrodyti, kad auka duota už palankius sprendimus, tuomet teisėtvar-
kos pareigūnai pradėtų tirti. 

Lošimų bendrovės, ypač „Olympic Casino Group Baltija“ ir „Nėsė“, išleidžia milijo-
nines sumas reklamai. Tuo metu Azartinių lošimų įstatymas draudžia reklamuoti azartinius 
lošimus, išskyrus lošimo namų pavadinimus, jų vietos adresus bei organizuojamų lošimų 
rūšis. Visiems aišku, kad leidžiamai informacijai skelbti nereikia milijoninių sumų. Spe-
cialiųjų tyrimų tarnybai buvo gera proga pasidomėti išlaidomis reklamai, įvairioms kon-
sultacijoms ir kitoms panašaus pobūdžio reikmėms, kas slypi po reklama ir ar mokama už 
azartinių lošimų reklamą.
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Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkui
gerb. Rimantui Jonui Dagiui

2007-01-23

Parašiau knygą „Azartinių lošimų priežiūros kronika (dienoraštis)“. Joje atskleidžiau 
bendrovių ir Priežiūros komisijos padarytus įstatymų pažeidimus, įstatymų trūkumus, at-
kreipiau valdžios dėmesį į esamas problemas lošimų ir loterijų versle, apibendrinau azartinių 
lošimų pirmųjų ketverių metų veiklą. Tikėjau, kad valdžia imsis priemonių galimai korup-
cijai pažaboti. Be to, dar kovo mėnesio pradžioje informavau Prezidentą, Seimo Pirmininką 
ir Premjerą apie tai, kad Valstybinė lošimų priežiūros komisija leido kai kurioms lošimų ir 
loterijų bendrovėms organizuoti skatinančias lošti priemones, apgaudinėti loterijų laimėto-
jus. Prašiau pavesti valstybės institucijoms patikrinti Priežiūros komisijos priimtų sprendi-
mų teisėtumą ir komisijos darbą. Nė viena iš šių institucijų nereagavo į informaciją. Tik iš 
Premjero kanceliarijos gavau atsakymą, bet ir jis nuvylė, nes supratau, kad informacija guli 
stalčiuje ir niekam nepavesta išnagrinėti galimų korupcijos atvejų.

Seimo pirmininku tapus Viktorui Muntianui, jis pavedė Biudžeto ir finansų komite-
tui išnagrinėti galimai neteisėtus Valstybinės lošimų priežiūros komisijos priimtus sprendi-
mus ir Priežiūros komisijos darbo organizavimo trūkumus.

Svarstant komitete šiuos klausimus, atkreiptas dėmesys į tai, kad teismas priėmė tirti 
tik trijų sprendimų teisėtumą, o kiti akivaizdžiai neteisti Priežiūros komisijos sprendimai 
nenagrinėjami. Pasiūlyta kitų sprendimų teisėtumą pavesti ištirti Generalinei prokuratūrai, 
o Priežiūros komisijos veiklą – Valstybės kontrolei. Taip pat patikslinti Azartinių lošimų 
įstatymą ir Priežiūros komisijos nuostatus, siekiant skaidresnės Priežiūros komisijos veiklos. 
Komitetas išsiskirstė konkrečiai nieko nepriėmęs, tik numatęs nagrinėti klausimus 2006 m. 
gruodžio mėnesį. Gruodžio 18 d. informavau J. Lionginą apie protokolo vykdymą, bet jau 
2007 metų sausio vidurys, tačiau nežinoma ar kas nors daroma.

Apie Valstybinės lošimų priežiūros komisijos sprendimų ir partijų finansavimo gali-
mas sąsajas taip pat informavau Vyriausiąją rinkimų komisiją. Ši komisija ėmėsi tirti pateik-
tą informaciją apie Priežiūros komisijos narių – socialliberalų V. Janulio ir I. D. Gajauskie-
nės priimtus palankius sprendimus vienai lošimų bendrovei ir šios bendrovės padovanotus 
70 tūkst. litų partijai. Visuomenė sužinojo apie azartinių lošimų bendrovių įtaką įstatymų 
leidėjams ir jų prižiūrėtojams, atsiskleidė V. Blinkevičiūtės rinkimų į Prezidentus kampani-
jos finansavimo pažeidimus.

O tai, kad nebus įrodytos palankių sprendimų ir dovanos sąsajos buvo aišku nuo pat 
tyrimo pradžios. Darbo grupė apsiribojo pokalbiais su įtariamais Priežiūros komisijos na-
riais, bendrovės vadovu ir socialliberalų partijos nariais. Tyrimo grupė nenagrinėjo akivaiz-
daus fakto, kuris patvirtino V. Janulio palankų sprendimą „Olympic Casino Group Baltija“ 
lošimų bendrovei, taip pat lošimų bendrovių skundus dėl skirtingų verslo sąlygų sudarymo 
ir kitais klausimais, nepasikalbėjo su jų vadovais bei buvusiu UAB „Olympic Casino Group 
Baltija“ lošimų namų apsaugos viršininku, kurie galėjo patvirtinti sąsajas. Atsižvelgta tik į 
įtariamų asmenų nuomones, kurie, suprantama, tik neigė jų paveiktų sprendimų sąsajas su 
partijos gautomis lėšomis. Todėl ir sąsajų nenustatyta.



283

Kaip Jums žinoma, paprašiau Vilniaus apygardos administracinio teismo ištirti ar 
Priežiūros komisijos priimti sprendimai neprieštarauja Azartinių lošimų ir loterijų įstaty-
mams. Mat, šio teismo kompetencijai priskirti tirti tokie klausimai.

Tačiau šis teismas atsisakė tirti atsiskaitymo kortelių naudojimo lošimuose ir lošimo 
namų steigimo kultūros objektuose teisėtumo, motyvuojant, kad praleistas prašymo tirti 
šiuos klausimus padavimo terminas. Priėmė tirti tik tris sprendimus.

Po pusės metų Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, suside-
danti iš A. Bakavecko, H. Sadausko ir N. Šidagienės, priėmė netikėtą sprendimą – bylą dėl 
sprendimų teisėtumo nutraukti, motyvuojant, kad ji nepriskirtina administracinių teismų 
kompetencijai, nors nutarties motyvuojamoje dalyje nė žodžio apie tai nepasakyta, o įrodi-
nėta, kad P. Navikas neturi teisės prašyti teismo ištirti Priežiūros komisijos priimtų spren-
dimų bei ginti viešąjį interesą. O keisčiausia, kad šiam saliamoniškam sprendimui priimti 
reikėjo net šešių mėnesio laiko.

Taigi įstatymams prieštaraujančių sprendimų teismas neįvertino ir nepanaikino. Ne-
išaiškinti galimos korupcijos atvejai ir juose dalyvavę asmenys. Ir toliau leista pažeidinėti 
įstatymus.

Ši teisėjų kolegija taip pat blokavo č. K. Blažio privačių interesų tyrimą, motyvuoda-
ma, kad P. Navikas neturi teisės skųsti VTEK sprendimo, kuriuo atsisakyta tirti jo privačius, 
susijusius su lošimo namų priežiūra, interesus.

O būtinumas tirti č. K. Blažio privačius interesus yra akivaizdus. Jis pats privačių 
interesų deklaracijoje nurodė T. Karosą, kuris yra vienos lošimo bendrovės valdybos narys, o 
kitos – savininkas, kaip asmenį dėl kurio kyla interesų konfliktas. č. K. Blažys tik du kartus 
iš 22 nusišalino, o svarstant keletą klausimų jo balsas buvo lemiamas priimant palankius 
sprendimus T. Karoso bendrovėms. Be to, jis kaip Priežiūros komisijos pirmininkas turi tei-
sę vienas priimti sprendimus T. Karoso bendrovių klausimais. Taigi buvo visiškai aišku, kad 
jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straips-
nio 1 dalį ir 4 straipsnį ir 6 straipsnio 6 dalį. VTEK privalėjo ištirti ir įvertinti jo veiksmus.

č. K. Blažio šeimą su T. Karosu sieja sena pažintis. Jis privačiame pokalbyje yra pa-
reiškęs, kad gavęs iš T. Karoso firmos dovanų akcijų, kurias išeidamas dirbti Vidaus reikalų 
ministru, pardavė tam pačiam T. Karosui už beveik 229 tūkst. Lt. Jo žmona iš šio asmens 
yra gavusi 120 tūkst. Lt neprocentinę paskolą, kurią paėmus banke, būtų reikėję sumokėti 
10–12 tūkst. litų palūkanų. Taigi, č. K. Blažio privatūs interesai yra dideli ir jis negali būti 
principingas ir nešališkas T. Karoso lošimų bendrovių atžvilgiu, nedaryti joms nuolaidų.

Svarstant č. K. Blažio privačius interesus teisme, paaiškėjo, jog jis yra pažeidęs ir 
kitus įstatymus. Net keturis metus nedeklaravo, kaip jis pareiškė – dovanotų akcijų (dekla-
racijoje nurodyta, kad jos įsigytos už skolintas iš T. Karoso firmos lėšas) ir gautų pajamų 
jas pardavęs. Nepateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai buhalterinių dokumentų, kurie 
patvirtintų „paskolos“ gavimą ir jos grąžinimą.

Žinoma, jog ponas č. K. Blažys įdarbino Priežiūros komisijos aparate Teismų tary-
bos pirmininkės ir apeliacinio teismo teisėjos dukras, kai daug į komisijos aparatą priimta 
draugų vaikų.

Mano veiksmams, kuriais siekiau atskleisti galimus korupcijos atvejus, buvo pasiprie-
šinta, panaudojant „juodžiausias technologijas“ – šmeižiant mane, suniekinant pastangas, 
užčiaupiant burną, nušalinant nuo informacijos ir darbo.
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Dar knyga nebuvo atspausdinta, o č. K. Blažys jau apskundė Vyriausiajai tarny-
binės etikos komisijai, kuri prilipdė privačių interesų pažeidėjo etiketę. Ir už ką? Už tai, 
kad knygoje atskleidžiau kai kurių Priežiūros komisijos narių įstatymų ir viešųjų interesų 
pažeidimus bei galimos korupcijos atvejus, o taip pat už tai, kad knygą nusipirko dvi lošimų 
ir viena loterijų bendrovės, kurioms knyga skirta. Priežiūros komisijos pirmininkas č. K. 
Blažys kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą ir Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl nusikals-
tamos veikos tyrimo išleidžiant knygą. Jis visiškai suvaržė mano teises Priežiūros komisijoje, 
uždraudė administracijos darbuotojams duoti susipažinti su dokumentais, nurodė posėdžio 
protokoluose „sutrumpinti“ pasakytas pastabas ir argumentus dėl sprendimų projektų bei 
kitaip trukdyti atlikti pareigas. Prašiau Priežiūros komisijos steigėjo – Vyriausybės ir genera-
linę prokuratūrą sutramdyti č. K. Blažio savivaliavimą, tačiau jos buvo kurčios.

Ir pagaliau Respublikos Prezidentas nežinia už ką (nebent už tai, kad trukdžiau pra-
stumti „reikalingus“, bet neteisėtus sprendimus) sustabdė mano kaip Priežiūros komisijos 
nario įgaliojimus, o č. K. Blažys, grubiai pažeisdamas Darbo kodeksą ir kitus įstatymus, 
nušalino nuo darbo, nebeįleidžia į patalpas.

Praradau viltį pramušti galimos korupcijos apsaugos skydą, valdžios ir teismų abe-
jingumą, o gal ir suinteresuotumą neleisti net ištirti ar Priežiūros komisijos sprendimai 
neprieštarauja įstatymams ir viešajam interesui.

Jums rašau todėl, kad manau, jog esate sąžiningas ir padorus Seimo narys.

Storas korupcijos globos skydas

Taigi nepasisekė pasiekti tikslo  – apginti valstybės ir visuomenės viešojo intereso, 
ištirti sprendimų teisėtumo ir pasiekti, kad neteisėti būtų panaikinti, išaiškinti juos priėmu-
sius asmenis, sustabdyti įstatymų pažeidimus, neteisėtą lošimų ir loterijų bendrovių veiklą. 
Per storas galimos korupcijos globos skydas.

Kodėl administracinis teismas netyrė sprendimų teisėtumo, kodėl nenagrinėjo ginčo 
tarp balsavusių už ir prieš jų priėmimą? Kodėl prokuratūra nesiėmė ginti viešojo intereso, 
o kitos valstybės institucijos buvo abejingos korupcijos reiškiniams? Atsakymas aiškus  – 
nagrinėjant tektų pripažinti sprendimų neteisėtumą, o tai pažeistų azartinių lošimų ben-
drovių, jų finansuojamų partijų ir įstatymų saugotųjų interesus. Svarbiausią vaidmenį šioje 
istorijoje turbūt suvaidino pinigai ir pažintys. Autorius nemano, kad visi pareigūnai buvo 
nesuinteresuoti tirti sprendimų teisėtumo. Gal kai kurie iš jų nuėjo lengviausiu keliu – ieš-
kojo priežasties, kaip netirti, nes tiriant įstatymų pažeidimus reikėtų atlikti nemažai kruopš-
taus darbo, o dar galbūt ir nemalonę užsitraukti. 

Maža pergalė

Tik viena valstybės institucija – Vyriausioji rinkimų komisija – sureagavo į informa-
ciją apie korupcijos apraiškas lošimų versle. Informacijoje šiai Komisijai autorius rašė, kad 
Naujosios sąjungos (socialliberalai) partija 2004 m. politinių partijų ir politinių kampanijų 
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finansavimo ataskaitoje nurodė, jog gavo 70000 litų iš UAB „Mecom Group“, kuri yra 
glaudžiai susijusi su azartinius lošimus organizuojančia bendrove „Olympic Casino Group 
Baltija“. Abiejų bendrovių steigėjas yra ta pati Estijos bendrovė. Naujosios sąjungos (so-
cialliberalai) partijos vadovas A. Paulauskas, eidamas Seimo pirmininko pareigas, partijos 
narius Vytautą Janulį ir Iloną Daivą Gajauskienę paskyrė Priežiūros komisijos nariais. Šių 
Komisijos narių balsai nulėmė lošimų bendrovei „Olympic Casino Group Baltija“ palan-
kius sprendimus.

Dėkingas šiai Komisijai, kadangi tik ji ėmėsi tirti šių faktų sąsajas, tačiau nuvylė 
tyrimo rezultatais. Tyrimo grupės vadovas jau pirmąją dieną pareiškė, jog nepavyks nusta-
tyti, kad dovanotos lėšos yra užmokestis už priimtus palankius sprendimus. Tarsi iš anksto 
buvo viskas žinoma. Tik vėliau paaiškėjo šio pareiškimo priežastis. Apsiribota pokalbiais su 
įtariamais Priežiūros komisijos nariais, bendrovės vadovu ir socialliberalų partijos nariais. 
Neištirtas V. Janulio pasirašytas Priežiūros komisijos nutarimas, kuriuo leista bendrovei 
„Olympic Casino Group Baltija“ atidaryti A kategorijos lošimo automatų saloną Vilniuje, 
nors Priežiūros komisija nebuvo pritarusi šiam sprendimui. Pažymėtina, kad šis nutarimas 
priimtas likus vienai dienai iki Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įsigaliojimo, kuriuo 
buvo uždrausta nuo rugsėjo 1 d. steigti A kategorijos lošimo automatų salonus. Tačiau 
įstatymas leido įsteigtus iki rugsėjo 1 d. salonus eksploatuoti dar metus. Iš esmės atsižvelgta 
į įtariamų Priežiūros komisijos narių nuomones, kurie, suprantama, tik neigė jų įtakotų 
sprendimų sąsajas su partijos gautomis lėšomis. 

O kad toks grupės sprendimas turėjo būti priimtas, paaiškėjo iš Vyriausiosios rinki-
mų komisijos atsakymo socialliberalų partijos pirmininkui A. Paulauskui, kurį per klaidą 
atsiuntė autoriui. Jame dėkojama partijos nariams už bendradarbiavimą tiriant skundą, už 
paramą aiškinantis politinės reklamos skelbimą, tikimasi geranoriško bendradarbiavimo 
pateikiant reikalingą medžiagą. Tarsi atsiprašinėjama už padarytą nuoskaudą tiriant faktų 
sąsajas. Iš šio atsakymo jau buvo aiškus V. Blinkevičiūtės rinkimų į Prezidentus kampanijos 
finansavimo tyrimo rezultatas.

Bet šioks toks rezultatas buvo pasiektas – visuomenė sužinojo apie azartinių lošimų 
bendrovių įtaką įstatymų leidėjams ir jų prižiūrėtojams, galimą korupciją.

Viešas pareiškimas

Pastaruoju metu žiniasklaida daug dėmesio skiria Naujosios sąjungos (socialliberalai) 
partijos gautos aukos sąsajoms su šios partijos narių – Valstybinės lošimų priežiūros komi-
sijos (toliau – Priežiūros komisija) pareigūnų V. Janulio ir D. I. Gajauskienės – palankiais 
sprendimais vienai lošimų bendrovei. Priežiūros komisija ir jos nariai, gindami savo mun-
duro garbę, vaizduoja save šventuoliais. Siekia nukreipti visuomenės dėmesį nuo klausimo 
esmės. Šmeižiamas galimos korupcijos sąsajas paviešinęs P. Navikas. Nuolat pabrėžiama, 
kad jis pažeidė viešuosius interesus, skundžia komisijos sprendimus, kerštaudamas pateikė 
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) tariamai nepagrįstą informaciją apie komisijos na-
rius. Todėl noriu pateikti visuomenei ir savo nuomonę.
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Žinoma,  bet to leruojama

Pirmiausia tenka pažymėti, kad VRK pateikti faktai nebuvo paslaptimi Priežiūros 
komisijai. Ir ne tik bendrovės „Mecom Group“ auka partijai, bet ir šios bendrovės artimi 
ryšiai su lošimų bendrove „Olympic Casino Group Baltija“.

Taip pat Priežiūros komisijai buvo žinomas V. Janulio išduotas neteisėtas (nepritarė 
Priežiūros komisija) leidimas UAB „Olympic Casino Group Baltija“ A kategorijos lošimo 
automatų salonui Vilniuje įsteigti likus vienai dienai iki įstatymo įsigaliojimo, kuriuo buvo 
uždrausta steigti tokius salonus. Mat, įstatymas leido įsteigtus iki įstatymo įsigaliojimo sa-
lonus eksploatuoti dar metus.

Ne paslaptis Priežiūros komisijai yra ir tai, kad jos pirmininkas č. K. Blažys dekla-
ravo viešų ir privačių interesų konfliktą su lošimų bendrovės „Grand Canadian Europa“ 
valdybos nariu ir lošimo bendrovės „Casino Grand Word“ vienu iš savininkų bei du kartus 
nusišalino nuo šių bendrovių klausimų svarstymo ir sprendimų priėmimo. Tačiau greitai jis 
pamiršo šią pareigą ir dalyvauja kituose šių bendrovių klausimų svarstymuose, o keliuose jo 
balsas nulėmė palankių sprendimų priėmimą. Taip pat žinoma, kad č. K. Blažys, eidamas 
komisijos pirmininko pareigas, nenusišalina ir vienas priima sprendimus šių bendrovių at-
žvilgiu Priežiūros komisijos pirmininko kompetencijai priskirtais klausimais. Šiuos faktus 
žino ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Žinoma, kad Kaune gyvenantys du Priežiūros komisijos nariai darbe pasirodo tik 
du-tris kartus per savaitę, o atlyginimą gauna už visas darbo dienas.

Ir dar daug kas žinoma... Žinoma, bet tylima ir toleruojama. Tačiau ne visada.

Kas g i  kerštauja?

Gerokai anksčiau pastebėjau, kad Priežiūros komisijos nariai ir ypač jos pirminin-
kas nenori, jog būtų paviešintas išlaikomos biudžeto lėšomis komisijos darbas, jos priimti 
sprendimai. Ne kartą priekaištauta, kad rengiuos išleisti knygą, jog neprisiklausau kolegų 
nuomonės, abejoju jų priimtų nutarimų teisėtumu. Laukta tik progos.

Ir ji atsirado – mano knyga „Azartinių lošimų priežiūros kronika (dienoraštis)“, ku-
rioje atskleisti azartinių lošimų įstatymo trūkumai, jo taikymo praktika, Priežiūros komisi-
jos veikla, surašyti teisės aktai.

Dar knygai nepasirodžius, Priežiūros komisija ėmėsi labai aktyviai ginti „viešuosius 
interesus“, atseit, jie bus pažeisti, jei knyga bus parduota azartinių lošimų bendrovėms, ku-
rioms knyga ir skirta. Įžvelgė teoriškai galimus, bet praktiškai neįmanomus viešųjų interesų 
pažeidimus, kadangi neturiu galios vienas priimti įstatymams prieštaraujančių ir bendro-
vėms palankių sprendimų, o, kad tokie sprendimai būtų „prastumti“ per komisiją, būtina, 
kad jiems pritartų dar ne mažiau kaip trys komisijos nariai. Be to, esu ne partietis ir negaliu 
tikėtis paramos.

Priežiūros komisijos pirmininkas č. K. Blažys iniciavo knygos platinimo būdų svars-
tymą posėdyje. Net nespėjus įforminti posėdžio protokolo, pateikė Vyriausiajai tarnybinės 
etikos komisijai (VTEK) skundą dėl viešųjų ir privačių interesų pažeidimo. Kreipėsi į Speci-
aliųjų tyrimų tarnybą ir Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl P. Naviko nusikalstamos veikos 
išleidžiant knygą. Du kartus informavo Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę dėl 
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tariamo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi išleidžiant knygą, o VTEK – dėl jos nutarimo 
nepatenkinamo vykdymo. Uždraudė administracijos darbuotojams duoti man susipažinti 
su gautais ir išsiųstais dokumentais, nurodė posėdžio protokoluose „sutrumpinti“ mano 
pasakytas pastabas ir argumentus dėl nutarimų projektų. Atjungė mano kompiuterį nuo 
informacijos šaltinių, nebeįleidžiamas į Priežiūros komisijos patalpas.

Turėjau gintis nuo č. K. Blažio išpuolių, priešintis jo piktnaudžiavimui tarnybine 
padėtimi ir įgaliojimų viršijimu. Dabar šiuos veiksmus Priežiūros komisija įvardijo kaip 
mano skundus ir tariamą kerštą.

Tiks las  buvo k i tas

VRK pateikiau ne skundą, o faktus, kurie kelia abejones, ar dviejų Priežiūros komi-
sijos narių veiksmai negali būti susaistyti su privačios bendrovės auka Naujosios sąjungos 
(socialliberalai) partijai. Juk vienas iš jų – V. Janulis yra ne eilinis, o partijos tarybos narys. 
Pasiūliau VRK išsiaiškinti sąsajas.

Informuodamas VRK supratau, jog jai ir net prokuratūrai vargu ar pavyks išnarplioti 
šį sudėtingą klausimą ir įrodyti, kad minėtų pareigūnų veiksmai daryti sąmoningai ir vyk-
dant partijos nurodymus. Todėl dar nebaigus tirti faktų sąsajų, jau teigiama, kad įtarimai 
grįsti prielaidomis.

Svarbiausias tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad yra sudarytos sąlygos 
tokioms abejonėms kilti.

Seimo pirmininkas ir Ministras Pirmininkas Priežiūros komisijos nariais paskyrė 
savų partijų atstovus, neatsižvelgdami į jų turimas profesijas, sugebėjimus ir patirtį atlikti 
sudėtingą įstatymų priežiūros darbą. Priežiūros komisijos sprendimą gali priimti du ir net 
vienos partijos deleguoti nariai, nes komisijos nuostatais nustatyta, kad posėdis teisėtas, 
kai jame dalyvauja 4 nariai, o sprendimas teisėtas, kai už jį balsuoja pusė, t. y. 2 nariai. 
Komisijos pirmininkui suteikta teisė iš komisijos narių pasiskirti pavaduotoją ir komisijos 
sekretorių, kurie, suprantama, tampa priklausomi. Yra ir kitų netinkamų nuostatų įstatyme 
ir komisijos nuostatuose.

Ir pagaliau tai, kad Priežiūros komisijos veikla turi būti kontroliuojama ir įvertina-
mas jos sprendimų teisėtumas. Tik šie veiksmai gali užkirsti kelią galimai partinei ar priva-
čiai korupcijai. Ir štai kodėl.

Neskat int ina ,  bet  skat inama

Praėjo penkeri metai, kai įsigaliojo Azartinių lošimų įstatymas ir legalizuoti azartiniai 
lošimai. Nors lošimai priskirti neskatintinai veiklai, o įstatymas juos reglamentuoja griežtai, 
tačiau ši veikla ypač sparčiai vystosi. Lošimų namų Lietuvoje yra gerokai daugiau, negu 
daugelyje Europos valstybių. Lošėjų skaičius ir lošimų apyvarta didėja kasmet maždaug po 
50 procentų. Šiais metais lošimų ir loterijų organizatorių pajamos pasieks beveik vieną mi-
lijardą litų. Sparčiai daugėja prasilošusių, tapusių patologiniais ligoniais žmonių.

Išsivystė didelė konkurencija tarp lošimų namų. Ieškoma būdų kaip daugiau pri-
traukti asmenų lošti azartinius lošimus.
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Šiomis sąlygomis ypatingas vaidmuo tenka Priežiūros komisijai, kurios pagrindinė 
funkcija – prižiūrėti, kad lošimo namai nepažeistų įstatymo reikalavimų, siekti, kad jie veik-
tų vienodomis konkurencinėmis sąlygomis.

Tačiau šito nėra. Priežiūros komisija kai kurioms bendrovėms leido organizuoti skati-
nančias lošti priemones, sudarė kitas išskirtines ir įstatymui prieštaraujančias veiklos sąlygas. 
Pavyzdžiui:

1. Išduotas UAB „Nesė“ leidimas atidaryti lošimo namus (kazino) A. Stulginskio 
g. 8 / Pamėnkalnio g. 7 Vilniuje, pastate, kuriame organizuojami kultūros renginiai ir jis 
įregistruotas Nekilnojamojo turto registre kaip kultūros paskirties objektas, nors Azartinių 
lošimų įstatymo 10 str. 2 d. 10 punktu draudžiama organizuoti lošimus kultūros įstaigose. 
Į klausimą, kodėl įregistruotas objektas kaip kultūros įstaiga, o ne lošimo namai, šio pastato 
savininkas K. Paulikas atsakė – į lošimo namus gali įeiti asmenys, kurie turi 21 metus, o į 
kultūros įstaigą – visi. Štai kur glūdi registracijos paslaptis. Pabrėžtina, kad tik šiai bendrovei 
leista steigti lošimo namus kultūros objekte.

2. Tik lošimų bendrovei „Nesė“ leista lošimo namuose naudoti atsiskaitymo korte-
les, o lošimų bendrovei „Olympic Casino Group Baltija“ – specialius vienkartinius bilietus 
lošimuose A kategorijos automatais, nors įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad A 
kategorijos automatais lošiama žetonus įmetus į automatą ir laimėjimas per automatą išmo-
kamas žetonais. Be to, Įstatymo 10 str. 5 dalis draudžia atsiskaityti banko (debeto, kredito) 
kortelėmis patalpose, kuriose organizuojami lošimai.

Komisija žetonų pakaitalų naudojimą svarstė ne kartą ir priėmė skirtingus sprendi-
mus. Kaip matome, bendrovei „Nesė“ leista naudoti atsiskaitymo korteleles, o UAB „Olym-
pic Casino Group Baltija“ – bilietus vietoj žetonų, motyvuojant, jog atsiskaitymo kortelė ir 
bilietas atlieka tą pačią funkciją kaip ir žetonas. Tačiau UAB „City Casino“ atsisakyta leisti 
naudoti pinigų banknotus vietoj žetonų, nors jie taip pat kaip ir žetonas atlieka tą pačią – 
mokėjimo už lošimą funkciją, motyvuojant, jog prieštarauja Azartinių lošimų įstatymo 3 
str. 1 daliai, nes ši dalis leidžia naudoti tik žetonus.

3. Bendrovės „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namų reglamentuose įteisin-
tos lošiančių automatais asmenų turnyro taisyklės, nors Azartinių lošimų įstatymo 10 str. 6 
d. nustatyta, kad patalpose, kuriose organizuojami azartiniai lošimai draudžiama kita veiklą, 
išskyrus restoranų, barų, koncertinę veiklą ir valiutos keitimą. Be to, Įstatymo 12 str. 5 d. 
nustatyta, kad lošimo namuose gali būti organizuojami tik ruletės, kortų, kauliukų lošimai 
ir lošimai A kategorijos automatais.

Turnyrai vykdomi lošimo namuose bendrovės nustatytu laiku. Laimi lošėjai tie, ku-
rie lošdami surenka didžiausią kreditų sumą. O tai galima pasiekti ilgai lošiant ir vis daugiau 
pralošiant, nes ir įstatymas leidžia lošimo namams pasilikti sau iki 10 procentų įmokėtos už 
lošimus sumos. Turnyro finalo trims nugalėtojams išmokami direktoriaus nustatyti prizai.

Šį komisijos sprendimą nulėmė Naujosios sąjungos (socialliberalai) partijos narių bal-
sai, kurių sąsajos su UAB „Mecom Group“ auka šiai partijai dabar tiria Rinkimų komisija.

Pažymėtina, kad Priežiūros komisija 2005-11-18 posėdyje pripažino, kad azartinių 
lošimų skatinimo priemonių (turnyrų, konkursų ir kt.) organizavimas ir viešas skelbimas 
yra draudžiama įstatymu. Tačiau kai kada ši išvada pamirštama.
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4. Prieš dvejus metus UAB „Omnibetas“, o po to ir kitoms lažybų bendrovėms leista 
organizuoti lažybas internetu, nors lažybų organizavimo internetu leidimo klausimas šiuo 
metu dar tik svarstomas Lietuvos Respublikos Seime. Įstatymo projektas IX-776(3).

Šis klausimas svarstytas net penkiuose posėdžiuose, vis jį inicijuojant komisijos pir-
mininkui.

Pirmuose posėdžiuose buvo nepritarta pasiūlymui leisti vykdyti lažybas internetu, 
nes Azartinių lošimų įstatymas ( 2 str. 10, 11 ir 12 d.) leidžia lažybas vykdyti tik natūralioje 
aplinkoje – lažybų punktuose ir lažybų terminaluose. Be to, Įstatymo 10 straipsnio 10 dali-
mi draudžiama lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų, o, priimant lažybų statymus 
internetu (anonimiškai), neaišku, kas lažinasi.

Tačiau paskutiniame posėdyje buvo neprisiminti šie įstatymo reikalavimai ir leistos 
lažybos internetu.

5. Loterijoje įsigytas bilietas dalyvauja tik konkrečiame tiraže, o pagal įstatymą lai-
mėjusiems bilietams turi būti išmokėta ne mažiau kaip 50 procentų surinktų už parduotus 
bilietus sumos. Šią įstatymo nuostatą patvirtino ir Seimo kanceliarijos teisės departamento 
teisininkai. Tačiau taip nėra.

2005 metų pradžioje buvo nustatyta, kad UAB „ Olifėja“ 1996–2004 metais, organi-
zuodama „Teleloto“ loteriją, tik 84 (iš 449) tiražuose išmokėjo laimėtiems bilietams ne ma-
žiau kaip pusę gautų pinigų už parduotus bilietus, t. y. įvykdė loterijų įstatymo reikalavimą. 
Kitų tiražų (365) loterijos laimėjusių bilietų savininkams išmokėta 39,4 proc. surinktų už 
tiraže parduotus bilietus lėšų. Jiems neišmokėta milijonus sudaranti pinigų suma.

2005 metų pabaigoje Priežiūros komisija keturių narių balsais suderino bendrovės 
„Olifėja“ organizuojamų „Tuzinas“ , „Teleloto“, „Keno loto“ ir kitų loterijų taisykles, kurios 
leidžia išmokėti loterijos tiraže laimėjusiems bilietams mažiau kaip 50 proc. surinktų pinigų 
už parduotus bilietus.

Taip pat toleruojama šios bendrovės monopolinė padėtis organizuojant loterijas. Jos 
pajamos iš loterijų sudaro 95 proc. visų loterijų organizatorių pajamų.

Ne kartą siūliau šiuos principinius azartinių lošimų įstatymo taikymo klausimus, 
kuriems nepritarė dalis komisijos narių, išsiaiškinti pasitelkus kompetentingus teisininkus. 
Tačiau pasiūlymams nebuvo pritarta. Tai galima paaiškinti nebent tik baime sužinoti nepa-
geidaujamas išvadas.

Be dėmesio

Šiuos ir kitus faktus išdėsčiau savo knygoje. Tikėjaus, kad kompetentingos instituci-
jos atkreips dėmesį į joje iškeltas spręstinas problemas.

Šių metų pradžioje apie susiklosčiusią būklę prižiūrint azartinius lošimus ir loterijas 
informavau Lietuvos Respublikos Prezidentūrą, Seimo vadovybę ir Vyriausybę. Tačiau nė 
viena iš šių institucijų nesureagavo, nepavedė atitinkamoms valstybės institucijoms pasi-
domėti Priežiūros komisijos veikla. Galbūt informacija nepasiekė aukščiausiųjų valstybės 
pareigūnų, trūnija valdininkų stalčiuose.

Ne kartą norėjau informuoti Respublikos Prezidento patarėjus apie esamą padėtį, 
tačiau jie nesiteikė priimti ir išklausyti. Per penkerius metus Prezidento patarėjai nepasido-
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mėjo kaip aš – Prezidento paskirtas Priežiūros komisijos narys – atlieku pareigas, kokios yra 
problemos.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kuri kontroliuoja Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, taip pat nesiėmė tirti paminėtų viešųjų interesų 
pažeidimo faktų, nors jai jie buvo žinomi. Kodėl?

Gal todėl, kad tuomet ėjusio Seimo pirmininko pareigas A. Paulausko paskirtų Prie-
žiūros komisijos narių – socialliberalų V. Janulio ir I. D. Gajauskienės – balsai nulėmė pa-
lankių UAB „Olympic Casino Group Baltija“ sprendimų priėmimą. O šie jų veiksmai gali 
būti susiję su šiai bendrovei giminingos bendrovės auka partijai.

Gal todėl, kad kai kurie prieštaraujantys įstatymams, bet palankūs bendrovėms nu-
tarimai priimti už juos balsavus tik Priežiūros komisijos nariams – socialdemokratams bei 
komisijos pirmininkui?

Gal todėl, kad Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai įstatymais saugomų viešųjų 
interesų pažeidimo faktai yra per menki ir neverti dėmesio.

Esu dėkingas Vyriausiajai rinkimų komisijai, kurį pradėjo tirti aukos partijai ir jos 
narių veiksmų sąsajas, o visuomenė sužinojo apie galimas korupcijos apraiškas Priežiūros 
komisijoje.

I šbandyta ir  paskut inė pr iemonė

Žinoma, galima buvo nuleisti rankas ir nedrumsti ramybės Valdžiai ir Priežiūros ko-
misijai. Bet išbandžiau paskutinę priemonę – paprašiau Vilniaus apygardos administracinį 
teismą ištirti abejotinų Priežiūros komisijos priimtų nutarimų teisėtumą. Manau, supran-
tama, kad paprašyti ištirti galėjo kovojančios su korupcija ir viešųjų interesų pažeidimais 
valstybės institucijos.

Tai padaryti paskatino Seimo kanceliarijos teisės departamento specialistai, kurie ne-
tiesiogiai patvirtino, kad Priežiūros komisija pažeidė įstatymus priimdama minėtus spren-
dimus. Jie išaiškino, kad lošimams ir lažyboms negalioja bendrasis civilinės teisės principas 
„leidžiama viskas, kas nedraudžiama, o galioja priešingas principas – „leidžiama tik tai, kas 
aiškiai numatyta įstatyme“. Taip pat ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiški-
nęs, kad informaciją apie azartinius lošimus galima skelbti tik tą, kuri nurodyta Įstatyme.

Baudžiamas už nepadarytus nus ika l t imus

VTEK pripažino, jog pažeidžiau Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo 13 str. 1 dalį, kurioje nurodyta, kad dirbantysis negali naudoti savo par-
eigų, galių ir vardo, siekdamas paveikti kitų asmenų sprendimą, kuris sukeltų interesų konfliktą. 
Tai yra paveikti bendrovių vadovus priimti sprendimą pirkti knygą. Tačiau VTEK tokių 
faktų nenustatė.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) į č. K. Blažio skundą atsakė, kad nepradės iki-
teisminio tyrimo, nes nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad P. Navikas darė spaudimą ar 
naudojosi savo tarnybine padėtimi bendrovių savininkų atžvilgiu primygtinai liepdamas įsigyti 
knygą. Taip pat nėra duomenų, kad grasino bendrovių savininkams savo, kaip Priežiūros komi-
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sijos nario, įgaliojimais – jei bendrovės nepirks jo parašytos knygos, jis, kaip Priežiūros komisijos 
narys, priims neigiamus sprendimus bendrovių atžvilgiu ar kaip nors kitaip pakenks bendro-
vėms. Lošimus organizuojančios bendrovės dėl P. Naviko platinamos knygos į Priežiūros komisiją 
nesikreipė. Priežiūros komisijoje esanti informacija yra vieša, jos naudojimas knygos rašymui ir 
publikavimas norminiais aktais nedraudžiamas. P. Navikas veikė kaip knygos autorius, o ne 
valstybės tarnautojas.

Vilniaus apygardos prokuratūra pritarė STT išvadoms ir atmetė prokuratūrai para-
šytą č. K. Blažio skundą.

Taip pat VTEK nenustatė, kad būčiau gavęs naudos (turiu tik nuostolių) iš knygos 
pardavimo ar protegavęs neteisėtą, bet palankų sprendimą nors vienai iš nusipirkusių knygą 
bendrovei. VTEK užteko fakto, kad kai kurios azartinius lošimus organizuojančios bendro-
vės nusipirko joms skirtą knygą iš P. Naviko vardu įregistruotos, bet nuomos pagrindu kito 
asmens valdomos firmos. Rekomendavo nusišalinti nuo bendrovių klausimų svarstymo.

Knygų kaip ir kitų prekių pardavimas nedraudžiamas. Autorinių teisių ir gretutinių 
teisių įstatyme nurodyta, kad autorius turi teisę pats platinti, dovanoti, pardavinėti savo 
knygas.

Taigi už ką VTEK priklijavo P. Navikui viešų ir privačių interesų pažeidėjo etiketę? O gi 
už tai, kad autorius, dirbdamas Priežiūros komisijoje, atseit, galės ateityje proteguoti įstatymams 
prieštaraujančius ir palankius sprendimus knygą nusipirkusioms lošimų ir loterijų bendrovėms, 
kaip tai padarė V. Janulis ir I. D. Gajauskienė.

Taigi paskelbė nusikaltėliu už nepadarytus, bet galimus padaryti ateityje viešųjų in-
teresų pažeidimus.

Paga l iau sus iprato ir  vTEK

Atsakydama į č. K. Blažio skundą dėl to, kad nevykdau jos nutarimo, VTEK, matyt, 
suprasdama savo sprendimo ir rekomendacijos nelogiškumą, paaiškino, kad nusišalinimą 
nuo klausimų svarstymo kiekvienu konkrečiu turėtų spręsti P. Navikas, o Priežiūros ko-
misija, nepritardama jo pozicijai, turėtų įvertinti visas svarstomo klausimo aplinkybes ir 
motyvuotai nuspręsti ar dalyvavimas tam tikroje procedūroje gali sukelti privačių ir viešųjų 
interesų konfliktą, o motyvus nurodyti protokole bei pranešti jį paskyrusiam asmeniui. Tai 
yra neformaliai reikalauti nusišalinti nuo nusipirkusių knygą bendrovių klausimų svarsty-
mo, o kai P. Navikas pažeidžia viešuosius interesus.

Noriu pabrėžti, kad Priežiūros komisija nenustatė nė vieno fakto, kuris patvirtintų, kad 
pažeidžiau viešuosius interesus, jog teikiau svarstyti palankius sprendimus, o, svarstant adminis-
tracijos parengtus nutarimų projektus, siūliau nuolaidas bendrovėms, kurios nusipirko knygą.

Rūpėjo ne v iešų jų interesų pažeid imai . . .

Tačiau č. K. Blažiui ir kai kuriems Priežiūros komisijos nariams rūpėjo ne klausimo 
esmė – P. Naviko viešųjų interesų pažeidimai, o formalaus preteksto paieška, kuris padėtų 
nušalinti nuo pareigų ir neleisti pareikšti nuomonės dėl svarstyti pateiktų nutarimų projektų, 
ypač tų, kurie prieštarauja įstatymams, kurie pažeidžia viešuosius interesus. Mat, tokius nuta-
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rimus komisija turės priimti rudenį svarstydama Č. K. Blažio bičiulio T. Karoso (UAB „Grand 
Casino Word“) lošimo namų klausimus. Tik tuo galima paaiškinti jo „uolumą“ ginant nesamus 
P. Naviko viešujų interesų pažeidimus.

Ir jį surado. Buvau apkaltintas, kad nevykdau Priežiūros komisijos pavedimo – ne-
pasakau, kurios azartinių lošimų bendrovės nusipirko knygą iš ją pardavinėjančios firmos. 
Atseit, nevykdau VTEK sprendimo. Pažymėtina, kad komisija šią informaciją yra seniai 
gavusi iš knygą nusipirkusių bendrovių.

užčiauptas ramybės drumstėjas

Nedelsiant informuotas Prezidentas, kurio patarėjai pasikliovę č. K. Blažio pateikta 
informacija apie tariamą VTEK sprendimo nevykdymą bei trukdymą komisijai dirbti ir 
neišklausę mano paaiškinimo, parengė dekretą, kuriuo Prezidentas laikinai sustabdė įgalio-
jimus. Išsipildė nepatenkintųjų svajonė. Užčiauptas tas, kuris drumsčia ramybę gindamas 
azartinių lošimų ir loterijų įstatymais saugomus viešuosius interesus.

Munduro garbės gynimas . . .

Ir plika akimi matyti, kaip Priežiūros komisijos nariai stengiasi apginti komisijos, 
savo ir kolegų munduro garbę bei sukompromituoti P. Naviką vis pabrėžiant, kad jis pažei-
dė viešuosius ir privačius interesus, yra skundikas ir trikdantis komisijos darbą. Norėčiau 
išsakyti nuomonę ir šiuo klausimu.

Pirma, kad esu jiems, o ypač komisijos pirmininkui, neparankus žmogus. Svarstant 
klausimus posėdžiuose išsakau motyvuotas, įstatymų nuostatomis pagrįstas išvadas ir pasiū-
lymus dėl sprendimų projektų, o kai jie akivaizdžiai prieštarauja įstatymams, balsuoju prieš 
jų priėmimą, o ne taip, kaip jie. Motyvai užrašomi protokoluose. Jie yra tarsi rakštis, nes 
atskleidžia mažai žinantiems lošimų įstatymus asmenims viešų interesų pažeidimus.

Antra, jie solidarūs dėl to, kad yra balsavę už vieną ar kitą įstatymais draudžiamą, bet 
lošimų bendrovėms palankų sprendimą.

Trečia, Priežiūros komisijos nariams, nors ir priskirtos kuruoti veiklos sritys, tačiau 
praktiškai neatlieka šios funkcijos. Jie nedalyvauja tikrinant lošimų organizatorius, netelkia-
mi rengti sprendimų projektų, su jais jie net nederinami.

Tokia padėtis tenkina turinčius agronomo, sporto trenerio, inžinieriaus specialybes, 
nes prastai išmano įstatymus, nesirengia posėdžiams, aklai pasitiki administracijos darbuo-
tojais, jų parengtais nutarimų projektais. Šių komisijos narių darbas apsiriboja dalyvavimu 
pasitarimuose ir posėdžiuose, kurie vyksta du kartus per savaitę.

Tai pastebėjęs Priežiūros komisijos administracijos vyriausiasis teisininkas Azartinių 
lošimų įstatymo naujos redakcijos projekte pasiūlė įteisinti nuostatą, kad Priežiūros komisi-
jos nariais gali būti skiriami tik teisinį ir ekonominį išsilavinimą turintys asmenys.

Ketvirta, daug lošimų bendrovių vadovų ne kartą yra pareiškę, kad Priežiūros komi-
sijoje madas diktuoja administracija, o komisijos nariai yra tik jos valios vykdytojai. Tai yra 
tiesa, nes, svarstant klausimus posėdžiuose, kiti komisijos nariai dažniausiai pritaria admi-
nistracijos parengtiems nutarimo projektams, neišsako argumentuotų pastabų ir pasiūlymų 
dėl pateiktų sprendimų projektų.
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Bet noriu pabrėžti, kad administracija pavaldi Priežiūros komisijos pirmininkui, o 
jis ir diktuoja madas. Pirmininkas suformavo aparatą sau ištikimais ir reikalingais asmeni-
mis. Trijų skyrių viršininkais įdarbino kartu dirbusius Vidaus reikalų ministerijoje asmenis. 
Jiems nustatė nepagrįstai didelį darbo užmokestį. Administracijos direktoriui A. Karaliūnui 
mokama kas mėnesį beveik 6000 Lt, net daugiau negu Priežiūros komisijos pirmininkui. 
Bendrojo skyriaus vedėja L. Bareikienė gauna beveik 5000 Lt ir gerokai daugiau negu Prie-
žiūros komisijos pirmininko pavaduotojas bei kai kurių funkcinių skyrių vedėjai.

Finansų ministerijos auditoriai pažymėjo, jog administracijos direktoriaus pareigy-
bė perteklinė, nes Priežiūros komisijos nuostatais nustatyta, kad administracijai vadovauja 
komisijos pirmininkas. Be to, nepanaudojamas komisijos pirmininko pavaduotojas, kuris 
atlieka tik eilinio komisijos nario funkcijas.

Nemažai darbuotojų priimta pagal teisėjų ir kitų „reikalingų“ asmenų protekcijas. 
Įsigalėjusi praktika, kai asmenys priimami laikinai dirbti, o po to jie laimi skelbiamus kon-
kursus į jų pareigybes.

Penkta, Priežiūros komisijos pirmininkas toleruoja komisijos narių darbo drausmės 
pažeidimus ir kitus negatyvius veiksmus. Kaip minėjau, Kaune gyvenantys komisijos nariai 
į darbą atvyksta du-tris kartus per savaitę, o administracijos darbuotojas tabelyje žymi, kad 
dirba visas darbo dienas.

Jis neiniciavo tyrimo dėl dviejų komisijos narių balsais nulemtų palankių UAB 
„Olympic Casino Group Baltija“ sprendimų priėmimo, nesiėmė veiksmų panaikinti netei-
sėtą Priežiūros komisijos nutarimą, kurį priėmė pirmininko pavaduotojas.

Taigi Priežiūros komisijos pirmininko sukurta sprendimų priėmimo sistema leidžia 
jam priimti norimus „kolegialius“ sprendimus. 

2006 m. rugpjūčio 19 d.

Specialiųjų tyrimų tarnybai

2006-07-13

Dėl  ga l imų korupci jos atve jų

Praėjo penki metai, kai įsigaliojo Azartinių lošimų įstatymas ir legalizuoti azartiniai 
lošimai. Lošimų namų Lietuvoje yra gerokai daugiau, negu daugelyje didesnių už Lietuvą 
Europos valstybių. Lošėjų skaičius ir lošimų apyvarta didėja kasmet maždaug po 50 procen-
tų. Šiais metais pasieks beveik vieną milijardą litų. Išsivystė didžiulė konkurencinė kova tarp 
lošimų namų. Lošimo namai, kurie griežtai laikosi Azartinių lošimų įstatymo reikalavimų 
(„Grand Canadian Europa“, „Casino planet“ ir kai kurie kiti), tapo nuostolingi bei užsidaro. 

Esant šioms sąlygoms, ypač svarbus vaidmuo tenka Valstybinei lošimų priežiūros ko-
misijai, kurios pagrindinė funkcija – prižiūrėti, kad lošimo namai griežtai laikytųsi įstatymo 
reikalavimų, kad jiems būtų sudarytos vienodos konkurencinės sąlygos. 

Tačiau šito nėra. Kai kurioms bendrovėms sudarytos išskirtinės, įstatymui priešta-
raujančios sąlygos. Palankius bendrovėms sprendimus dažnai nulėmė Priežiūros komisijos 
pirmininko pozicija. O tai gali būti susiję su korupcija. Pavyzdžiui:
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1. Priežiūros komisija išdavė UAB „Nesė“ leidimą atidaryti lošimo namus (kazino) 
A. Stulginskio g. 8 / Pamėnkalnio g. 7 Vilniuje, pastate, kuris Nekilnojamojo turto registre 
įregistruotas kaip kultūros paskirties objektas, nors Azartinių lošimų įstatymo 10 str. 2 d. 
10 punktu draudžiama organizuoti lošimus kultūros įstaigose. 

Be to, tik šiai bendrovei leista lošimo namuose naudoti atsiskaitymo korteles (plas-
tikinius žetonus) lošimuose A kategorijos automatais, nors Azartinių lošimų įstatymo 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad A kategorijos automatais lošiama žetonus įmetus į au-
tomatą ir laimėjimas per automatą išmokamas žetonais, o įstatymo 10 str. 5 dalimi drau-
džiama atsiskaityti banko (debeto, kredito) kortelėmis patalpose, kuriose organizuojami 
lošimai.

2. Priežiūros komisija patvirtino UAB „Omnibetas“ lažybų reglamento naują redak-
ciją, kurioje įteisintas lažybų organizavimas internetu, nors lažybų organizavimo internetu 
leidimo klausimas šiuo metu dar tik svarstomas Lietuvos Respublikos Seime. Įstatymo pro-
jektas IX-776(3).

3. Priežiūros komisija patvirtino UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimų or-
ganizavimo naują reglamentą, kuriuo tik šiai bendrovei leista lošimo namuose naudoti spe-
cialius vienkartinius bilietus lošiant A kategorijos lošimo automatais, nors Azartinių lošimų 
įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad A kategorijos automatais lošiama žetonus įme-
tus į automatą ir laimėjimas per automatą išmokamas žetonais. 

Be to, tik šios bendrovės lošimo namų reglamentuose įteisintos asmenų, lošiančių 
lošimo automatais, turnyro taisyklės, nors Azartinių lošimų įstatymo 10 str. 6 d. nustatyta, 
kad patalpose, kuriose organizuojami azartiniai lošimai draudžiama kita veikla, išskyrus 
restoranų, barų, koncertinę veiklą ir valiutos keitimą, o Įstatymo 12 str. 5 d. nustatyta, kad 
lošimo namuose gali būti organizuojami tik ruletė, kortų, kauliukų lošimai ir lošimai A 
kategorijos automatais.

Šį bendrovei palankų sprendimą nulėmė komisijos narių I. D. Gajauskienės ir V. 
Janulio balsai. Tai gali būti susiję su giminingos bendrovės „Mecom Group“ 70 000 Lt 
auka Naujosios sąjungos (socialliberalai) partijai, kurios nariais jie yra ir kuriuos į pareigas 
paskyrė partijos vadovas, buvęs Seimo pirmininkas A. Paulauskas.

4. Priežiūros komisija suderino UAB „Olifėja“ organizuojamų loterijų „Tuzinas“, 
„Teleloto“, „Keno loto“ ir kitų taisykles, kurios leidžia loterijų organizatoriui išmokėti lo-
terijos tiraže laimėjusiems bilietams mažiau kaip 50 proc. surinktų pinigų už parduotus 
bilietus (Loterijų įstatymu nustyta ne mažiau kaip 50 proc.). 

Seimo Antikorupcijos komisijai

2007 m. gegužės 27 d .

Dėl  ga l imos korupci jos va lstyb inė je loš imų pr iež iūros komis i jo je

Esu Valstybinės lošimų priežiūros komisijos narys. Man dar su penkiais šios komi-
sijos nariais pavesta prižiūrėti ir kontroliuoti Azartinių lošimų ir Loterijų įstatymais saugo-
mus viešuosius interesus.
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Šie įstatymai yra specialūs ir reguliuoja viešąją teisę. Seimo kanceliarijos teisės de-
partamento specialistai išaiškino, kad šiai teisei negalioja bendrasis civilinės teisės principas 
„leidžiama viskas, kas nedraudžiama“, o galioja priešingas principas – „leidžiama tik tai, 
kas aiškiai numatyta įstatyme“. Šis principas konstatuotas Lietuvos Vyriausiojo adminis-
tracinio teismo byloje Nr. N3-904-2004.(Biuletenis Nr. 6, p. 83-8), kurioje nurodyta, kad 
„įgyvendindamos viešosios teisės normas valdžios institucijos turi teisę elgtis tik taip, kaip 
nustatyta įstatymų. Valdžios institucijoms nėra taikomas principas „galima elgtis taip, kaip 
nėra draudžiama įstatymų“. Šį principą teismas yra taikęs nagrinėdamas azartinių lošimų 
reklamos klausimą ir konstatavęs, kad įstatymas leidžia reklamuoti tik tai, kas nurodyta jo 
10 str. 9 dalyje.

Azartiniai lošimai legalizuoti prieš šešerius metus. Juos organizuoja privačios ben-
drovės, kurios yra suinteresuotos gauti kuo daugiau pajamų ir pelno, neatsižvelgdamos į jų 
veiklos daromą žalą visuomenei ir valstybei. Lošimų apyvarta kasmet padidėja maždaug po 
50 procentų ir praeitais metais pasiekė beveik 1 mlrd. litų, o lošėjai pralošė 100 mln. litų. 
Manau, kad šie skaičiai yra gerokai didesni, nes lošimo namuose yra sudarytos geros sąlygos 
slėpti pajamas ir plauti pinigus. 

Azartiniai lošimai prilyginami narkotikams. Gydytojai teigia, kad, pradėję lošti, sil-
pnesnio charakterio žmonės negali susivaldyti, tampa pataloginiais ligoniais. Liguista pri-
klausomybė lošimams pavojinga ne tik tuo, kad griauna lošėjų, jų šeimų gyvenimą, bet ir 
verčia tokius lošėjus nusikalsti. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos jau paprašė uždraus-
ti įeiti į lošimų namus 250 azartinių lošėjų. Tai tik aisbergo viršūnė.

Pirmaisiais azartinių lošimų priežiūros ir kontrolės metais, Priežiūros komisija nuo-
sekliai vykdė įstatymų nuostatas, neleido lošimų organizatoriams naudoti įstatymais nenu-
matytas ir draudžiamas asmenų skatinimo lošti priemones ir kitaip pažeidinėti įstatymų. 
Tačiau vėliau kai kurie komisijos nariai pradėjo leisti bendrovėms organizuoti akivaizdžiai 
įstatymams prieštaraujančias lošėjų skatinimo lošti priemones. Paaiškėjo, jog tai yra susiję 
su partijų finansavimu, o gal ir kitomis aplinkybėmis.

Vyriausioji rinkimų komisija svarstė Priežiūros komisijos narių  – socialliberalų V. 
Janulio ir I. D. Gajauskienės priimtus palankius sprendimus „Olympic Casino“ lošimų 
bendrovei ir šios bendrovės antrininko padovanotus 70 tūkst. litų partijai bei 70 tūkst. litų 
jos narei V. Blinkevičiūtei rinkimų į Prezidentus kampanijai finansuoti.

Vykdydamas tiesioginę pareigą ir siekdamas užtikrinti, kad azartiniai lošimai ir lote-
rijos būtų organizuojamos laikantis įstatymų bei nebūtų pažeisti įstatymais saugomi viešieji 
interesai ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 1 punktu, 
kuriuo nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administra-
vimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo, šio įstatymo 19 str. 
1 dalimi, kuria nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai 
priskirti individualių administracinių aktų teisėtumo ir pagrįstumo svarstymas bei šio įsta-
tymo 22 str. 1 dalimi, kuriuo nustatyta, kad prašymą dėl viešojo administravimo subjekto 
priimto individualaus administracinio akto turi teisę paduoti asmenys, įskaitant valstybės 
viešojo administravimo pareigūnus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai 
yra pažeisti, 2006 metais kreipiaus į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas 
ištirti, ar penki Valstybinės lošimų priežiūros komisijos sprendimai neprieštarauja Azartinių 
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lošimų ir Loterijų įstatymams. Prašyme teismui nurodžiau, kokios įstatymų normos yra 
akivaizdžiai pažeistos priimant sprendimus.

Po pusės metų Vilniaus apygardos administracinio teismas priėmė sprendimą – bylą 
dėl VLPK sprendimų teisėtumo nutraukti, motyvuojant, kad ji nepriskirtina administra-
cinių teismų kompetencijai, o P. Navikas neturi teisės prašyti teismo ištirti Priežiūros ko-
misijos priimtų sprendimų bei ginti viešąjį interesą. Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas 2007-03-01 nutartimi paliko galioti šio teismo sprendimą.

Taigi teismas atsisakė nagrinėti, ar Priežiūros komisijos sprendimai neprieštarauja 
įstatymams. Neišaiškinti galimos korupcijos atvejai ir juose dalyvavę asmenys. Ir toliau leis-
ta pažeidinėti įstatymus. 

Kodėl nenorima atlikti abejotinų (mano nuomone, akivaizdžių) Priežiūros komisijos 
sprendimų ekspertizę, jų teisėtumo įvertinimo? Kodėl formaliomis priežastimis šis klausi-
mas blokuojamas ir tokiu būdu globojami galimi įstatymų pažeidėjai? Įvairių minčių kyla 
beieškant atsakymų į šiuos klausimus. Viena aišku, kad Lietuvos teisėtvarka abejinga vals-
tybės interesams. 

2006-09-13 svarstant Biudžeto ir finansų komitete šiuos ir kitus Priežiūros komisijos 
klausimus nutarta prie jų sugrįžti 2006 m. gruodžio mėnesį, kai bus žinomas adminis-
tracinio teismo sprendimas dėl Priežiūros komisijos sprendimų teisėtumo. Šio komiteto 
pirmininkas J. Lionginas 2007-01-12 pranešė, jog sudarė darbo grupę šiems klausimams 
nagrinėti. Nors praėjo nemaži laiko, tačiau nežinoma, kad jie būtų išnagrinėti. 

Rašau Jūsų komisijai praradęs viltį pramušti galimos korupcijos globos skydą, tiesiog 
norėdamas išlieti širdgėlą. Už pastangas ginant viešąjį interesą esu nubaustas – nušalintas 
nuo darbo Priežiūros komisijoje be teisės dirbti kitur.

Konstitucinio Teismo pirmininkui E. Kūriui

2008 m. saus io 9 d .

DELFI portale perskaičiau informaciją apie Jūsų interviu Prancūzijos žurnalui. Jame 
palietėte labai jautrią temą – piliečių galimybę ginti konstitucines laisves ir teises. Noriu 
pasidalinti mintimis ir savo vargais siekiant apginti, bet neapgynus konstitucines laisves ir 
teises.

1. Eidamas Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nario pareigas parašiau knygą 
„Azartinių lošimų priežiūros kronika (dienoraštis)“. Joje aprašiau azartinių lošimų plėtrą, jų 
organizavimo ir įstatymų trūkumus, atskleidžiau lošimų bendrovių ir Priežiūros komisijos 
narių padarytus įstatymais saugomų viešųjų interesų pažeidimus. Knygoje sudėjau lošimus 
reglamentuojančius teisės aktus. Knyga skirta azartinių lošimų bendrovių darbuotojams, 
įstatymų leidėjams ir kitiems besidomintiems šia tema.

Tačiau knygos pasirodymu buvo nepatenkinti Priežiūros komisijos pirmininkas ir 
komisijos nariai, kurių balsais priimti prieštaraujantys įstatymams ir palankūs kai kurioms 
bendrovėms sprendimai. Dar knygai nepasirodžius, komisijos pirmininkas kreipėsi į Spe-
cialiųjų tyrimų tarnybą ir Prokuratūrą dėl mano nusikalstamos veikos rašant ir išleidžiant 
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knygą bei į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) – dėl Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimo platinant knygą. STT ir prokuratūra 
atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, motyvuodamos, jog nėra duomenų, kurie patvirtintų, 
kad P. Navikas naudojosi savo tarnybine padėtimi, jog jis veikė kaip knygos autorius, o ne 
valstybės tarnautojas, kad Konstitucija laiduoja žmogui teisę turėti įsitikinimus ir juos lais-
vai reikšti, jam neturi būti kliudoma skleisti informaciją, o dirbančiam valstybės tarnyboje 
asmeniui negali būti ribojamos šios laisvės ir teisės. 

Tik VTEK įžvelgė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 
13 str. 1 d. pažeidimą už tai, kad autorius platino knygą lošimus organizuojantiems subjek-
tams, kuriuos kontroliuoja Priežiūros komisija ir tai galėjo turėti įtakos jų apsisprendimą pirkti 
knygą. O konkrečiai – už tai, kad knygos leidybos sutartyje įsipareigojo nupirkti iš Leidėjo 
asmeniškai arba per nurodytą firmą visus egzempliorius, vykdyti knygos reklamą ir pristaty-
mą visuomenei, už tai, kad leidykla pateikė azartinius lošimus ir loterijas organizuojančioms 
bendrovėms pasiūlymą įsigyti knygą, o surinktą informaciją perdavė knyga prekiaujančiai fir-
mai bei už tai, kad ši firma pateikė trims bendrovėms sąskaitas faktūras dėl knygos įsigijimo. 
VTEK rekomendavo nusišalinti nuo knygą įsigijusių bendrovių klausimų sprendimo. 

Nors VTEK konstatavau, kad Konstitucijos 25 straipsniu ir Žmogaus laisvių ir teisių 
konvencijos 10 straipsniu man, kaip autoriui, neturi būti kliudoma skleisti informaciją ir už 
tariamą knygos platinimą neturėčiau būti pripažintas pažeidęs įstatymo, tačiau į tai nebuvo 
atsižvelgta. 

Administracinis teismas paliko nepakeistą VTEK sprendimą, nors prašiau kreiptis į Kons-
titucinį teismą ištirti, ar Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 
nuostatos neprieštarauja Konstitucijos 25 straipsniui. 

2. Po trijų mėnesių nuo VTEK sprendimo priėmimo ir dar jam neįsigaliojus, Prezi-
dentas išleido dekretą dėl įgaliojimų sustabdymo, o Priežiūros komisijos pirmininkas, ne-
turėdamas turinčio nušalinimo teisę pareigūno – prokuroro rašytinio reikalavimo, nušalino 
mane nuo darbo. 

Skunde Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašau išnagrinėti bylą iš es-
mės, reikalavau panaikinti Priežiūros komisijos pirmininko įsakymą dėl nušalinimo nuo 
darbo, kadangi jis priimtas akivaizdžiai pažeidus Darbo kodekso 123 straipsnį. Šis teismas 
nenagrinėjo skundo iš esmės. Tik sprendime konstatavo, jog „įgaliojimų sustabdymas pri-
lyginamas nušalinimui nuo darbo  – nagrinėjamu atveju nuo valstybės tarnybos pareigų 
atlikimo ne tam tikroje apimtyje, o visumoje“. Remdamasis šia išvada atmetė skundą kaip 
nepagrįstą. 

Kadangi pirmos instancijos teismo posėdyje nedalyvavo nei Prezidentas, nei jo įga-
lioti atstovai, todėl paprašiau Prezidentūros paaiškinti, ar dekretu dėl įgaliojimų sustabdy-
mo siekta mane nušalinti nuo visų tarnybinių funkcijų atlikimo. Prezidentūra paaiškino, 
kad Prezidentas dekretu nesprendė mano tarnybinių funkcijų atlikimo klausimo. Šį faktą 
pateikiau Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apeliaciniame skunde, tačiau jis 
neatsižvelgė motyvuodamas, jog ABTĮ 16 straipsnio 2 dalies norma išjungia Respublikos 
Prezidento aktų tyrimą iš administracinių teismų kompetencijos. Skundo nenagrinėjo iš 
esmės, paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą. Pažymėtina, jog dekreto teismin-
gumo administraciniam teismui klausimas buvo išspręstas prieš 6 mėnesius. 
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Byla neperduota bendrosios kompetencijos teismui. Nors prašiau, bet teismas nesi-
kreipė į Konstitucinį teismą išaiškinimo, ar jis turi teisę svarstyti Prezidento dekreto atitiki-
mą Darbo kodekso 123 straipsniui. Taip buvo padėtas galutinis taškas šioje byloje, jos neišna-
grinėjus iš esmės ir man atimta konstitucinė teisė į gynybą ir bešališką teismą.

Atrodo, kad nagrinėdamas bylas administracinis teismas taiko dvigubus standartus. 
Siekdamas pripažinti mano skundą kaip nepagrįstą, teismas tyrė Prezidento veiklą ir net, 
neatsiklausęs Prezidento, pripažino jo dekretą dėl pareiškėjo įgaliojimų sustabdymo nušali-
nimo nuo darbo teisės aktu. Tačiau atsisakė nagrinėti šio dekreto teisėtumo ir pagrįstumo 
(jis irgi priimtas neturint turinčio nušalinimo teisę pareigūno – prokuroro ir teisėjo pa-
tvirtinto rašytinio reikalavimo), motyvuodamas, jog ABTĮ neleidžia nagrinėti Prezidento 
veiklos.

3. Darbo kodekso 123 straipsniu nustatyta, kad nušalintas darbuotojas jo sutikimu 
perkeliamas į kitą darbą, jei toks perkėlimas neprieštarauja nušalinimo tikslui, o Azartinių 
lošimų įstatymo 26 str. 6 dalimi – neatleistam iš pareigų Priežiūros komisijos nariui drau-
džiama dirbti kitur, išskyrus Priežiūros komisijoje. 

Nušalinus mane nuo Priežiūros komisijos nario pareigų, nebuvo pasiūlytos kitos pa-
reigos Priežiūros komisijoje, nors buvo nemažai įdarbinimo galimybių. Tokiu būdu buvo 
atimta teisė laisvai pasirinkti darbą ir gauti atlyginimą už jį, kuri įtvirtinta Konstitucijos 48 
straipsnyje ir Darbo kodekso 2 str. 2 dalyje. Tapau bedarbiu ir dar be teisės dirbti.

Skunde pirmos instancijos teismui ir apeliaciniam teismui prašiau įpareigoti darb-
davį įdarbinti kitose pareigose nušalinimo laikotarpiu. Vilniaus apygardos administracinis 
teismas nors ir pripažino, kad į kitas pareigas nušalinimo laikotarpiui turi paskirti Preziden-
tas, tačiau jo neįpareigojo tai padaryti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nena-
grinėjo mano prašymo įdarbinti kitose pareigose teisėtumo ir pagrįstumo.

Kadangi buvau neįdarbintas Priežiūros komisijoje ir dar be teisės dirbti net kitose 
įstaigose ir privačiame versle daugiau kaip 10 mėnesių, pateikiau Vilniaus apygardos admi-
nistraciniam teismui skundą dėl turtinės žalos atlyginimo. Šis teismas skundą atmetė kaip 
nepagrįstą motyvuodamas, jog pareiškėjas nenuginčijo (teismas nesvarstė ir neleido ginčy-
ti) Prezidento dekreto dėl įgaliojimų sustabdymo teisėtumo ir pagrįstumo, o įdarbinimas 
Priežiūros komisijoje prieštarautų nušalinimo nuo pareigų tikslui. Vadinasi, aš kaltas, kad 
netekau konstitucinės teisės dirbti ir gauti pajamas nušalinimo nuo darbo laikotarpiu!. 

 Taigi akivaizdžiai pažeista mano konstitucinė teisė. Manau, jog Konstitucinis teismas 
pripažintų šį faktą, tačiau neturiu teisės tiesiogiai į jį kreiptis.

4. Eidamas Priežiūros komisijos nario pareigas paprašiau Vilniaus apygardos admi-
nistracinio teismo ištirti ar neprieštarauja Azartinių lošimų ir Loterijų įstatymams ketu-
ri Priežiūros komisijos sprendimai. Pateikiau įrodymus, kurie patvirtino, jog jie priimti 
akivaizdžiai pažeidus įstatymus. Faktiškai prašiau išspręsti ginčą tarp Priežiūros komisijos 
narių, kurie balsavo už ir kurie balsavo prieš sprendimų priėmimą bei apginti įstatymų 
saugomus viešuosius interesus. Teismas atsisakė nagrinėti šį ginčą bei sprendimų teisėtumą 
ir pagrįstumą, motyvuodamas, jog šiais sprendimais nepažeisti Priežiūros komisijos nario P. 
Naviko asmeniniai interesai, jis neturi teisės ginti viešojo intereso ir kreiptis su tokiu prašy-
mu į teismą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko galioti pirmos instancijos 
teismo sprendimą. 
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Gal klystu, bet man atrodo, kad teismo sprendimas nelogiškas ir neteisingas. Vadina-
si, aukščiausiųjų valstybės vadovų paskirti pareigūnai prižiūrėti Azartinių lošimų ir Loterijų 
įstatymus ir ginti jais saugomus interesus neturi teisės prižiūrėti ir kontroliuoti šių įstatymų 
vykdymo, negali aiškintis galimų šių įstatymų pažeidimų. Taigi net pareigūnams draudžiama 
naudotis Konstitucijos 33 straipsniu įteisinta teise apskųsti neteisėtus valstybinio administravimo 
subjektų sprendimus. Ir šis klausimas reikalauja Konstitucinio teismo išaiškinimo.

Valdžios, prokaratūros, teismų sprendimai
dėl lošimų įstatymo pažeidimų

1. Informacija Prezidentui, Seimo Pirmininkui ir Premjerui (2006-03-08) apie 
tai, kad 

Priežiūros komisija leido UAB „Olympic Casino Group Baltija“ naudoti bilietus, 
o UAB „Nėsė“ atsiskaitymo korteles lošiant automatais vietoj aiškiai įstatyme įvardintų 
žetonų. Taip pat leido lošimo namuose organizuoti įvairias žmonių skatinimo lošti priemo-
nes (lošėjų turnyrus, konkursus, loterijas ir kt.), kurios nėra numatytos Įstatymo leidžiamų 
veiklų sąraše. 

 Lažybų bendrovei „Omnibetas“, o po to ir kitoms lažybų bendrovėms leista orga-
nizuoti lažybas internetu, kurios neįteisintos Įstatymu, o loterijų bendrovei „Olifėja“ leista 
laimėtiems bilietams išmokėti mažiau negu nustatyta Loterijų įstatymu. 

Padaugėjo azartinius lošimus organizuojančių bendrovių ir jų interesus ginančių aso-
ciacijų priekaištų Priežiūros komisijai dėl bendrovėms nevienodų verslo sąlygų sudarymo ir 
neadekvačių poveikio priemonių taikymo už analogiškus Įstatymo pažeidimus, dėl nelega-
lių azartinių lošimų ir lažybų organizatorių silpnos kontrolės.

Nei vienas adresatas nesiėmė priemonių ir neatsakė pareiškėjui.

2. Informacija Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) dėl Valstybinės 
lošimų priežiūros komisijos pirmininko česlovo Kazimiero Blažio viešų ir privačių interesų 
derinimo tarnyboje įstatymo pažeidimo (2006-03-08). Konstatuota, kad č. K. Blažys 2003 
metų viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje nurodė T. Karosą kaip asmenį, dėl kurio 
galėtų kilti interesų konfliktas. Šis pilietis buvo lošimų bendrovės UAB „Great Canadian 
Europa“ valdybos narys ir yra lošimų bendrovės „Grand Casino Word“ savininkas. č. K. 
Blažys du kartus nusišalino svarstant ir priimant sprendimus UAB „Great Canadian Euro-
pa“ klausimais, tačiau po to nenusišalino svarstant ir priimant sprendimus dėl 18 bendrovės 
klausimų. O svarstant klausimą dėl organizuojamo konkurso atitikimo Azartinių lošimų 
įstatymui (2005 vasario 11 d. posėdis) ir dėl Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 
pažeidimo (2005 m. kovo 25 d. posėdis), jo balsas buvo lemiamas sprendimui. Taip pat 
č. K. Blažys nenusišalino svarstant bendrovei „Grand Casino Word“ licencijos išdavimo 
klausimą ir prašymą leisti įsigyti naudotus lošimo automatus. Akivaizdžiai pažeista įstatymo 
11 straipsnio 1 dalis. 

Be to, č. K. Blažys 2004 ir 2005 metų privačių interesų deklaracijose jau nenurodė 
T. Karoso, kaip asmens dėl kurio galėtų kilti interesų konfliktas, nors jis buvo. Todėl pažeidė 
Įstatymo 4 straipsnį ir 6 straipsnio 6 dalį. 
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Prašyta VTEK įvertinti Priežiūros komisijos pirmininko č. K. Blažio veiksmus ne-
deklaruojant privačius interesus ir ar jis gali eiti Priežiūros komisijos pirmininko pareigas, 
kadangi yra deklaravęs privačių interesų konfliktą ir gali vienasmeniškai priimti sprendimus 
T. Karoso lošimų bendrovės klausimais.

VTEK atsisakė pradėti Č. K. Blažio veiklos tyrimo (2006-03-08 Nr. KS-16) motyvuo-
dama, jog pateikta per mažai informacijos apie įstatymo pažeidimus, o klausimas dėl turinčio 
privačių interesų Priežiūros komisijos nario galimybės eiti Priežiūros komisijos pirmininko par-
eigas visai nenagrinėtas. 

2.1. Skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl VTEK 2006 m. 
balandžio 13 d. sprendimo Nr. KS-16 panaikinimo (atsisakymo tirti č. K. Blažio veiklos). 

 
Šio teismo teisėjai N. Šidagienė – pirmininkė., A. Bakaveckas, H. Sadauskas (2006-

10-02.) bylą nutraukė, motyvuodami, kad nepažeistos P. Naviko asmeninės teisės ir įstaty-
mų saugomas interesas, jog P. Navikui, kaip fiziniam asmeniui, įstatymais nesuteikta teisė 
kreiptis į teismą dėl valstybės, kitų asmenų teisių ar kitų viešųjų interesų gynimo. 

 
2.2. Atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (2006-

11-03) dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006-10-02 nutarties panaikinimo 
(VTEK sprendimo dėl atsisakymo tirti č. K. Blažio veiklos).

Šio teismo teisėjai A. Baranovas – pirmininkas, B. Janavičiūtė, E. Sinkevičius paliko 
nepakeistą pirmos instancijos teismo nutartį. Motyvuota, jog VTEK sprendimas nepažei-
džia pareiškėjo teises ar įstatymo saugomus interesus; šis sprendimas nesukuria pareiškėjui 
jokių teisių ir pareigų; pareiškėjui kaip Priežiūros komisijos nariui, vienasmeniškai nepaves-
ta Įstatymo vykdymo kontrolė. LR Konstitucijos 33 str. laiduojama teisė apskųsti valstybės 
įstaigų ar pareigūnų sprendimus nėra absoliuti. Ši teisė detalizuota įstatymuose, kuriuose 
apskųsti sprendimus laiduojama suinteresuotiems asmenims. 

3. Pareiškimas Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl Priežiūros ko-
misijos 2006 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. N-69 „Dėl bendrovės „Nesė“ prašymo išduoti 
leidimą atidaryti lošimo namus A. Stulginskio g. 8 /Pamėnkalnio g. 7 Vilniuje“ teisėtumo 
(2006-06-06) Nutarimu leista įsteigti lošimo namus kultūros objekte ir naudoti lošimuose 
atsiskaitymo korteles. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Stasys Gagys 2006-06-08 nutartimi 
atsisakė priimti pareiškimą, motyvuodamas, kad praleistas skundo padavimo terminas – 1 mė-
nuo.

3.1. Atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (2006-
10-27) dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo S. Gagio nutarties panaikini-
mo. Motyvuota, kad Priežiūros komisijos 2006-03-31 nutarimas Nr. N-69, kuriuo leista 
naudoti atsiskaitymo korteles vietoj žetonų lošiant A kategorijos lošimo automatais turi 
norminio administracinio teisės akto požymių ir jam netaikomas 1 mėnesio terminas. Ši 
komisija žetonų pakaitalų naudojimą svarstė ne kartą ir priėmė skirtingus sprendimus. 
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Bendrovei „Nesė“ leista naudoti atsiskaitymo korteles, o UAB „Olympic Casino Group 
Baltija“ – bilietus vietoj žetonų, motyvuojant, jog atsiskaitymo kortelė ir bilietas atlieka tą 
pačią funkciją kaip ir žetonas. Tačiau UAB „City Casino“ atsisakyta leisti naudoti pinigų 
banknotus vietoj žetonų, nors jie taip pat kaip ir žetonas atlieka tą pačią – mokėjimo už 
lošimą funkciją. Šiuo pareiškimu siekiau ginti ne asmeninius, o Azartinių lošimų įstatymu 
saugomus valstybės interesus.

Šio teismo teisėjai V. Valančius – pirmininkas, A. Sutkevičius – pranešėjas, N. Piški-
naitė (2006-10-27) pirmos instancijos teismo teisėjo nutartį paliko galioti. Motyvuota, jog 
a) nebuvo objektyvių aplinkybių skundą pateikti ne laiku, b) administracinio akto reikšmė 
ir pasekmės taip pat nesudaro pagrindo atnaujinti skundo padavimo termino, c) neįrodytas 
akto, kaip norminio, požymis. 

 
4. Pareiškimas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (2006-06-16) dėl 

Priežiūros komisijos 2006 m. birželio 9 d. posėdyje (protokolas Nr. PR-22) priimtų spren-
dimų teisėtumo. Šiais sprendimais pažeisti Azartinių lošimų įstatymo 10 str. 6, 9 ir 10 d., 
19 str. 3 d., Loterijų įstatymo 2 str. 3, 5 ir 6 d., 9 str.

 Šio teismo teisėjai A. Bakaveckas – pirmininkas, H. Sadauskas, N. Šidagienė (2006-
12-14) bylą nutraukė. Motyvuota, kad pareiškėjas neįrodė kaip Priežiūros komisijos priimti 
sprendimai pažeidžia jo teises ir įstatymo saugomus interesus, jog pareiškėjas negali būti 
laikomas suinteresuotu asmeniu ir neturi teisės kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų 
apgintas įstatymo saugomas viešasis interesas bei reikalauti panaikinti Priežiūros komisijos 
sprendimus. 

 
4.1. Atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (2006-

12-18) dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties panaikinimo. Motyvuota, 
kad ABTĮ 2 str. 4 d. nustatyta, kad viešojo administravimo subjektais laikomi institucijos, 
įstaigos, tarnybos, tarnautojai (pareigūnai), turintys įstatymų suteiktas viešojo administra-
vimo teises ir praktiškai įgyvendinantys vykdomąją valdžią. Priežiūros komisijos narys yra 
viešojo administravimo subjektas, kuriam suteikta teisė kolegialiai priimti sprendimus, at-
likti vykdomosios valdžios funkciją – prižiūrėti azartinius lošimus ir loterijas.

ABTĮ 22 str. 1 d. nustatyta, kad teisę paduoti prašymą dėl viešojo administravimo 
subjekto priimto administracinio akto turi teisę asmenys, taip pat įskaitant valstybės viešojo 
administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar (o 
ne „ir“) įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. 

Be to, Priežiūros komisijos sprendimai priimti ne visų komisijos narių balsais. Pa-
reiškėjas balsavo prieš, o kai kurie kiti komisijos nariai taip pat balsavo prieš ar susilaikė 
priimant sprendimus. Iš esmės teismas turėjo ištirti ir nustatyti kurių Priežiūros komisijos 
narių sprendimai yra teisėti: ar tų, kurie balsavo už, ar tų, kurie balsavo prieš siekdami ap-
ginti įstatymų saugomus viešuosius interesus. 

Antra vertus, įstatymais saugomi viešieji interesai yra ne kažkokių nekonkretizuotų 
subjektų, o pilietinės visuomenės interesai, kurios dalimi yra pareiškėjas. Todėl jis, kaip Lie-
tuvos Respublikos pilietis yra asmeniškai suinteresuotas, kad nebūtų jie pažeisti.

Sprendimai paskelbti Priežiūros komisijos visų narių, tarp jų ir pareiškėjo vardu. To-
kiu būdu pareiškėjas prieš jo valią yra pateiktas visuomenei kaip pareigūnas, priėmęs šiuos 
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sprendimus. Pareiškėjas kreipdamasis su pareiškimu į teismą siekė ne tik apginti įstatymų 
saugomus viešuosius interesus, bet ir apginti savo garbę ir orumą.

Šio teismo teisėjai G. Kryževičius – pirmininkas, B. Janavičiūtė, R. Ališauskas (2007-
03-01) neatsižvelgė į argumentus ir paliko galioti pirmos instancijos teismo nutartį. Moty-
vuota, kad pareiškėjui, kaip Priežiūros komisijos nariui, Azartinių lošimų ir kitais įstatymais 
nesuteikta teisė vienasmeniškai kreiptis su nurodyto pobūdžio prašymu į administracinį 
teismą. Jo prašymas susijęs su kitų asmenų teisių bei valstybės ar viešojo intereso gynimu 
azartinių lošimų ir loterijų teisinio reguliavimo ir priežiūros srityje. 

5. Pareiškimas-ieškinys Vilniaus m. 1-ajam apylinkės teismui (2007-03-20) dėl 
Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2006 m. birželio 9 d. posėdyje (protokolas Nr. 
PR-22) priimtų sprendimų teisėtumo ir Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nario Petro 
Naviko garbės ir orumo pažeidimo bei moralinės žalos atlyginimo.

Šio teismo teisėja N. Daškovienė 2007-04-23 nutartimi atsisakė priimti pareiški-
mą-ieškinį. Motyvai – nepažeistos pareiškėjo kaip fizinio asmens subjektinės teisės, o kaip 
Priežiūros komisijos narys neturi teisės apginti kitų asmenų, valstybės ar viešąjį interesą.

5.1. Atskirasis skundas Vilniaus apygardos teismui (2007-07-04) dėl teisėjos N. 
Daškovienės nutarties panaikinimo.

Šio teismo teisėjai A. Auruškevičius, N. Cikoto, R. Gudžiūnienė, nutartimi įpareigo-
jo Vilniaus m. 1 apylinkės teismą išnagrinėti pareiškimą-ieškinį dalyje dėl neturtinės žalos 
priteisimo. Dėl Priežiūros komisijos sprendimų teisėtumo – palikta galioti pirmos instanci-
jos teismo nutartis, motyvuojant, kad pareiškėjas negalėjo prašyti pripažinti, jog sprendimai 
prieštarauja įstatymams, kadangi: a) nepažeistos jo teisės ir interesai, b) LR Konstitucijos 
30 straipsnio nuostata, jog asmuo, kurio konstitucinės teisės ir laisvės pažeidžiamos, turi 
teisę kreiptis į teismą, nereiškia, kad tokią teisę turi bet kuris asmuo, c) Azartinių lošimų 
įstatymu nesuteikia teisė Priežiūros komisijos nariui atskirai ginti viešąjį interesą.

6. Kreipimasis į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą (2007-03-22). Jame 
rašiau, kad, vykdydamas tiesioginę pareigą ir siekdamas užtikrinti, jog azartiniai lošimai ir 
loterijos būtų organizuojamos griežtai laikantis įstatymų ir kad nebūtų pažeisti įstatymais 
saugomi viešieji interesai bei vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 
str.1 d. 1 p., 22 str. 1 d., kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas 
ištirti ar penki Valstybinės lošimų priežiūros komisijos sprendimai neprieštarauja Azartinių 
lošimų ir Loterijų įstatymams. Prašyme teismui nurodžiau, kokios įstatymų normos yra 
akivaizdžiai pažeistos priimant sprendimus. Tačiau šis teismas atsisakė tirti šių sprendimų 
teisėtumo motyvuodamas, kad pareiškėjas neturi teisės prašyti teismo ištirti sprendimų teisėtu-
mo ir ginti viešąjį interesą teisme (tai prokuratūros teisė). 

Atsižvelgdamas į teismo sprendimą, 2006 m. pabaigoje kreipiausi į Vilniaus apy-
gardos prokuratūrą, prašydamas, kad ji savo vardu kreiptųsi į teismą prašydama ištirti, ar 
nurodyti Priežiūros komisijos sprendimai neprieštarauja įstatymams ir ar nepažeidžia viešąjį 
interesą, o teismui pripažinus sprendimus neteisėtais, įvertinti balsavusių už nutarimų priė-
mimą Priežiūros komisijos narių veiksmus.
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Vilniaus apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus vyr. prokurorė Irma Zakienė 
nepagrįstai ėmėsi administracinio teismo teisėjų vaidmens, nepaneigusi nė vieno prašyme 
pateikto akivaizdaus Azartinių lošimų ir Loterijų įstatymų normų pažeidimo fakto prii-
mant Priežiūros komisijos sprendimus, konstatavo, kad visi jie yra teisėti ir neprieštarauja 
imperatyvioms įstatymų normoms. Priėmė sprendimą, jog nėra pagrindo kreiptis į teismą dėl jų 
panaikinimo (prašiau dėl ištyrimo).

Rašte generaliniam prokurorui taip pat rašiau, jog prašiau Vilniaus apygardos pro-
kuratūros įvertinti, ar gali kontroliuoti lošimų namus ir vienasmeniškai priimti sprendimus 
asmuo, kuris yra gavęs finansinės naudos iš lošimų namų savininko ir jį nurodęs privačių 
interesų deklaracijoje. Kaip pavyzdį nurodžiau Priežiūros komisijos pirmininką č. K. Blažį, 
kuris yra senas lošimų bendrovės „Grand Casino Word“ savininko T. Karoso pažįstamas, o 
jo šeima yra gavusi iš šio piliečio finansinės naudos. Ir šis klausimas nesusilaukė prokuratū-
ros dėmesio.

Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras L. Jancevičius, nepaneig-
damas nė vieno pateikto įstatymų pažeidimo fakto, pripažino, kad prokurorės sprendimas 
teisėtas ir pagrįstas.

Generalinės prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokuroras V. Kasparavičius, išna-
grinėjęs mano pareiškimą, pripažino kad Priežiūros komisijos išduotas leidimas bendrovei 
„Nėsė“ steigti lošimų namus buvusiame „Pergalės“ kino teatre Vilniuje, kuris įregistruo-
tas kaip kultūros objektas, prieštaravo Azartinių lošimų įstatymo 10 str. 2 d. 10 punktui. 
Tačiau dabar jau neprieštarauja įstatymui, kadangi azartiniai lošimai vykdomi patalpose, 
kurios įregistruotos kaip atskiras kitos paskirties nekilnojamojo turto objektas. 

O kas pasikeitė iš esmės? Ar azartiniai lošimai iškelti iš pastato? Ar į pastate organizuoja-
mus koncertus neįleidžiami jaunuoliai, kurie neturi 21 metų (jaunesniems Įstatymu draudžia-
ma įeiti į lošimų namus)? Tokia pat situacija yra ir lošimo namuose „Grand Casino“.

Nors Įstatymas draudžia prekybos centruose steigti azartinių lošimų įstaigas, išskyrus 
lažybų punktus, tačiau, prisidengusi formaliu dalies patalpų įregistravimu kitos paskirties 
objektais, Priežiūros komisija leido įsteigti lošimų namus „Akropolyje“, „Babilone“. 

Dėl kitų Priežiūros komisijos sprendimų teisėtumo prokuroras V. Kasperavičius pa-
reiškė, kad Azartinių lošimų ir Loterijų įstatymų nuostatos yra nekonkrečios, todėl nėra 
galimybės įvertinti (šito neprašiau, nes tik teismas gali įvertinti) ar kiti Priežiūros komisijos 
aktai prieštarauja minėtų įstatymų nuostatoms, todėl nėra pakankamo pagrindo kreiptis į 
teismą ginant viešąjį interesą. 

Vadinasi, kalti įstatymai, nes jų nuostatos nekonkrečios, o ne pareigūnai, kurie nesu-
geba įvertinti Įstatymų laikymosi. 

Taigi valdžios institucijos ir teismai atsisakė nagrinėti Priežiūros komisijos sprendimų 
teisėtumo bei pagrįstumo ir nustatyti ar šiais sprendimais nepažeisti įstatymų saugomi viešieji 
interesai, o prokuratūra, turėdama teisę kreiptis į teismą su prašymu ištirti Priežiūros komisijos 
sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą, šito atsisakė daryti.

Kodėl nenorėta atlikti abejotinų (mano nuomone, akivaizdžių) Priežiūros ko-
misijos sprendimų ekspertizės, jų teisėtumo? Kodėl formaliomis priežastimis šis klau-
simas užblokuotas ir dėl to įstatymų pažeidėjai? Įvairios mintys kyla beieškant atsaky-
mų į šiuos klausimus.

2008-01-20
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Azartinių lošimų nauda ir žala

2006 metų sausio 1 dieną Lietuvoje veikė 18 lošimo namų, kuriuose buvo 172 kortų 
ir ruletės stalai, 910 A kategorijos automatai. Be to, dar veikė 55 B kategorijos automatų 
salonai su 900 automatų, vienas bingo salonas, 141 lažybų punktas. Didžiąsias loterijas or-
ganizavo trys bendrovės. 2004 metais azartinių lošimų ir loterijų organizatoriai gavo 475,6 
mln. litų pajamų. Jų grynosios pajamos (atskaičiavus išmokėtus laimėjimus) buvo maždaug 
dviem trečdaliais mažesnės ir sudarė 139,5 mln. litų. 

Didžiųjų loterijų organizatorių pajamos pastaraisiais metais yra stabilios – apie šimtą 
milijonų litų. Tačiau azartinių lošimų organizatorių pajamos kasmet didėja labai sparčiai, 
nes atidaromi nauji lošimų namai, automatų salonai ir steigiami lažybų punktai, daugėja ir 
lošėjų. 2004 m. lošimų namai gavo 6,2 karto daugiau pajamų negu prieš dvejus metus. B 
kategorijos automatų salonų pajamos per dvejus metus padidėjo nuo 28 tūkstančių litų iki 
54,5 milijonų litų, o lažybų punktų – nuo 90 tūkstančių iki 50 milijonų litų. 

Teko išgirsti įvairių nuomonių dėl azartinių lošimų organizavimo. Vieni asmenys tei-
gė, jog tai yra ūkinės veiklos sritis, kadangi lošimų organizatoriai, lošimų namų, automatų 
salonų, lažybų punktų savininkai teikia lošimo paslaugas. Kiti tvirtina, jog neaišku, kas kam 
teikia lošimo paslaugą, nes lošimo procese dalyvauja dvi šalys – lošėjas ir lošimų organizato-
rius, jie tarpusavyje lošia iš pinigų.

Europos Sąjungos komisija, pabrėždama, kad azartiniai lošimai ir loterijos sudaro 
dideles galimybes sukčiavimui ir piktnaudžiavimui, net pinigų plovimui, mano, jog visiš-
kai uždraudus, daugėja nelegalių ir visiškai nekontroliuojamų lošimų. Europos Sąjungoje 
lošimai reguliuojami nacionaliniu lygiu. Visos šalys riboja lošimų veiklą, jų pasiūlą, nustato 
griežtas vartotojų (lošėjų) apsaugos sąlygas. Europos Sąjungos narės turi teisę uždrausti ir 
apriboti kitų valstybių subjektų teikiamus lošimus visomis formomis, tarp jų internetu, 
interaktyvia televizija, mobiliosiomis ryšio priemonėmis. 

Lietuvoje azartiniai lošimai priskirti neskatintinai veiklai. Matyt, dėl to, kad azarti-
niai lošimai nėra naudingi visuomenei, tačiau privatūs subjektai, pasinaudodami žmonių 
silpnybėmis, įgimtu ar išpuoselėtu polinkiu azartui ir rizikai, siekia gauti daugiau pajamų. 
Azartiniai lošimai orientuoti į saikingą šios veiklos organizavimo modelį. Šią išvadą galima 
padaryti iš to, kad Azartinių lošimų įstatymas neleidžia reklamuoti azartinių lošimų, numa-
to lošėjams sunkinančias aplinkybes lošti, pvz., draudžiama naudoti lošimuose automatais 
grynus pinigus, bankų korteles ir kitus žetonų pakaitalus. Įstatymas lošimų organizatoriams 
draudžia lošimų vietose vykdyti kitą veiklą, išskyrus restoranų, barų ir koncertinės veiklos. 
Tuo siekta suvaržyti lošimų bendroves organizuoti skatinančias lošti priemones. 

Praėjo palyginti trumpas laikotarpis, kad būtų galima įvertinti azartinių lošimų nau-
dą, o ypač žalą. Valstybės biudžetas gavo papildomų pajamų, sukurtos laisvalaikio praleidi-
mo ir darbo vietos, renovuota senų pastatų. 

Pastebėta ir žala. Azartiniai lošimai prilyginami narkotikams. Gydytojai teigia, kad, 
pradėję lošti, silpnesnio charakterio žmonės negali susivaldyti, tampa pataloginiais ligoniais. 
Liguista priklausomybė lošimams pavojinga ne tik tuo, kad griauna lošėjų, jų šeimų gyveni-
mą, bet ir verčia tokius lošėjus nusikalsti.
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Kolega pasakojo, kad buvęs jo kurso draugas R. M. neseniai nusižudė pralošęs san-
taupas, pasiskolintus pinigus ir paskutiniąją algą. Priežiūros komisija yra gavusi daugiau 
kaip šešiasdešimt asmenų prašymus uždrausti įleisti į lošimo namus. Tai daugiausia 21–30 
metų jaunuoliai. Graudu skaityti jų motyvacijas: „Pralošiau visus pinigus ir nebėr už ką 
pavalgyti“, „negaliu kontroliuoti savo veiksmų, už save neatsakau“, „turiu daug problemų 
šeimoje ir darbe dėl lošimo“ ir t. t. Gydytojai psichiatrai jau garsiai kalba apie tokių priklau-
somybės ligonių daugėjimą Lietuvoje. Tai valstybei papildoma našta, kurią sunku įvertinti 
pinigais. 

Darbo ne sau įvertinimas

Žymus kovotojas prieš korupciją žurnalistas, „Transparency International“ Lietuvos 
skyriaus vadovas Rytis Juozapavičius taip įvertino mano darbą Priežiūros komisijoje. 

„Nėra srities, kurios skaidrumu nebūtų galima abejoti lygiai kaip nėra pasaulyje vie-
tos visiškai atsparios blogiui. Neįmanoma sukurti laisvos ir atviros visuomenės be atsakomy-
bės. Atsakomybė reiškia, kad kiekvienas asmuo – tiek fizinis, tiek ir juridinis – visą laiką turi 
būti pasirengęs (-usi) paaiškinti bet kurį savo veiksmą. Petro Naviko įžvalgos apie lošimų 
verslo priežiūros neskaidriąją pusę gali šokiruoti. Tikiu, kad kai kas gali net labai pykti ant 
autoriaus už beatodairišką atvirumą. Tačiau ne teisme reikia ieškoti atsakymų į p. Petro 
keliamus klausimus, bet tik visoms suinteresuotoms pusėms kalbantis atvirai.  

Mums nepaprastai pasisekė, kad šis inteligentiškas sistemos kritikas savo įžvalgas 
grindžia gausybe faktų bei dokumentų ir, mano akimis, yra dialogo kultūros šalininkas. Pats 
vengimas su juo diskutuoti kelia įtarimų. Be išsamių atsakymų į atkaklaus pareiškėjo klau-
simus atkurti pasitikėjimo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos veikla neįmanoma. Tiek 
komisijos nuostatai, leidžiantys priimti sprendimus, neatspindinčius daugumos komisijos 
balsų, tiek komisijos narių priklausymas vienai politinei partijai, tiek galimai protekcionis-
tiniai komisijos sprendimai audrina vaizduotę. 

Tačiau ar turime laiko stebėtis? Ar esame tikri, kad šiąnakt prie tviskančio kazino 
pastatytame limuzine ant galinės sėdynės apklotas pledu nemiega vaikelis, kurio motina tuo 
metu desperatiškai lošia? Azartinių lošimų plitimo pavojus ir ligšiolinis Lietuvos valstybės 
nesugebėjimas efektyviai kontroliuoti korupciją niekam nesuteikia prabangos išdidžiai ne-
reaguoti į šią knygą.

R. Juozapavičiaus palinkėjimai neišsipildė. Už ryžtą aiškinant galimą korupciją au-
toriui prikabinta viešųjų ir privačių interesų pažeidėjo etiketė, po to Prezidentas Valdas 
Adamkus sustabdė įgaliojimus Valstybinėje lošimų priežiūros komisijoje ir atleido iš parei-
gų. Autorius krito nuo tos pačios rankos kaip ir Specialiųjų tyrimų tarnybos viršininkas V. 
Junokas, kovojęs su politine korupcija („Rubikono“ byla).
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PuBLIKACIJOS ŽINIASKLAIDOJE

V. Adamkus – korupcijos garantas

Prieš penkerius metus Prezidento Valdo Adamkaus paskirtas Valstybinės lošimų priežiūros 
komisijos (VLPK) nariu Petras Navikas sako, kad per tuos metus Prezidento patarėjai nė karto 
nepasidomėjo, kaip jis atlieka pareigas, kokios yra problemos, net nesiteikė priimti ir išklausyti. 
Per sekretorę įteikė Prezidentui savo knygą „Azartinių lošimų priežiūros kronika (dienoraštis)“, 
kurioje atskleisti azartinių lošimų įstatymo trūkumai, Priežiūros komisijos negatyvi veikla, pa-
teikti išskirtinių sąlygų sudarymo kai kurioms lošimo bendrovėms faktai, leidimai organizuoti 
skatinančias lošti draudžiamas įstatymais priemones. Negana to, prieš pusę metų parašęs laišką 
V. Adamkui, A. Paulauskui ir A. M. Brazauskui apie susiklosčiusią būklę prižiūrint azartinius 
lošimus ir loterijas, tačiau nė vienas iš jų nepavedė valstybės institucijoms pasidomėti Priežiūros 
komisijos veikla. P. Navikas atsakė į „Laisvo laikraščio“ klausimus:

Ar iš Prezidentūros, Seimo ir Vyriausybės gavote kokį nors atsakymą?
Jokio, išskyrus Prezidento dekretą dėl mano įgaliojimų sustabdymo. Praėjo penkeri 

metai, kai aš buvau Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus paskirtas Priežiūros komisi-
jos nariu, tačiau nė vienas jo patarėjas nebuvo manęs pasikvietęs ar pasikalbėjęs. O tokias 
aukštas pareigas užimantį žmogų, kaip V. Adamkus, man pačiam buvo nepatogu kreiptis.

Tai kodėl Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas nesureagavo į jūsų 
laišką?

Manau, kad mano laiškai nepasiekė Aukščiausiųjų valstybės asmenų. Žinau, kad Vy-
riausybei pasiųstas laiškas pasiekė tik kanclerį Z. Kaminską. 

Kas paskatino jus paviešinti tai, kad už palankius VLPK sprendimus verslininkai moka 
pinigus partijoms?

Tai, kad Lietuvoje nėra institucijos, kuri nagrinėtų ir įvertintų priežiūros institucijų 
priimtus sprendimus. Be to, aukščiausiosios valdžios institucijos nesidomi šių institucijų 
darbu, nereaguoja į rimtus signalus. Turiu mintyje apie Priežiūros komisijos darbą. Per pen-
kerius metus nė karto nepatikrino, kaip VLPK atlieka funkcijas, prižiūri įstatymų laikymą-
si, užtikrina lošimo bendrovėms vienodas konkurencines sąlygas. 

Taigi priežiūros institucijų sprendimų kontrolė palikta visuomenei ir žiniasklaidai. 
Kad žiniasklaida atkreiptų dėmesį į tai, reikia konkrečių faktų ir, kad juos paskleistų ne 
toks kaip aš, o valstybės institucija. Todėl ir pateikiau Vyriausiajai rinkimų komisijai Jums 
jau žinomus faktus apie Naujosios sąjungos (socialliberalai) partijos gautą auką ir jos narių 
įtakotus palankius sprendimus vienai lošimų bendrovei. O jų yra ir daugiau. 

Vežimas pajudėjo... Norėčiau, kad jis nesustotų. Juk Priežiūros komisija nėra „šventa 
karvė“, kaip nori pavaizduoti jos pirmininkas č. K. Blažys. Esu dėkingas Vyriausiajai rinki-
mų komisijai, kuri pramušė šią tylos sieną – ėmė tirti, ar nėra sąsajų tarp lošimo bendrovei 
palankių sprendimų ir aukos Naujosios Sąjungos (socialliberalai) partijai.
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Kaip VLPK nariai gali priimti sprendimus, prieštaraujančius įstatymams? Nejaugi jie 
beraščiai?

Trumpai atsakyti į šį klausimą sunku. Tai lemia daug aplinkybių. Paminėsiu keletą 
iš jų. 

Pirma. Seimo pirmininkas ir Ministras Pirmininkas Priežiūros komisijos nariais pa-
skyrė savų partijų atstovus, neatsižvelgdami į jų turimas profesijas, sugebėjimus ir patirtį 
atlikti sudėtingą įstatymų priežiūros darbą. Priežiūros komisijos sprendimą gali priimti du 
ir net vienos partijos deleguoti nariai, nes komisijos nuostatais nustatyta, kad posėdis teisė-
tas, kai jame dalyvauja 4 nariai, o sprendimas teisėtas, kai už jį balsuoja pusė, t. y. 2 nariai. 
Komisijos pirmininkui suteikta teisė iš komisijos narių pasiskirti pavaduotoją ir komisijos 
sekretorių, kurie, suprantama, tampa priklausomi.

Antra. Priežiūros komisijos nariams, nors ir priskirtos kuruoti veiklos sritys, tačiau 
praktiškai jie neatlieka šios funkcijos. Jie nedalyvauja tikrinant lošimų organizatorius, ne-
telkiami rengti sprendimų projektų, su jais jie net nederinami. Tokia padėtis tenkina tu-
rinčius agronomo, sporto trenerio, inžinieriaus specialybes, nes prastai išmano įstatymus, 
nesirengia posėdžiams, aklai pasitiki administracijos darbuotojais, jų parengtais nutarimų 
projektais. Šių komisijos narių darbas apsiriboja dalyvavimu pasitarimuose ir posėdžiuose, 
kurie vyksta du kartus per savaitę. 

Trečia. Daug lošimų bendrovių vadovų ne kartą yra pareiškę, kad Priežiūros komisi-
joje madas diktuoja administracija, o komisijos nariai yra tik jos valios vykdytojai. Tai yra 
tiesa, nes, svarstant klausimus posėdžiuose, kiti komisijos nariai dažniausiai pritaria admi-
nistracijos parengtiems nutarimo projektams, neišsako argumentuotų pastabų ir pasiūlymų 
dėl pateiktų sprendimų projektų. 

Bet noriu pabrėžti, kad administracija pavaldi Priežiūros komisijos pirmininkui, o 
jis ir diktuoja madas. Pirmininkas suformavo aparatą sau ištikimais ir reikalingais asmeni-
mis. Trijų skyrių viršininkais įdarbino kartu dirbusius Vidaus reikalų ministerijoje asmenis. 
Jiems nustatė nepagrįstai didelį darbo užmokestį. Administracijos direktoriui A. Karaliūnui 
mokama kas mėnesį beveik 6000 Lt, net daugiau negu Priežiūros komisijos pirmininkui. 
Bendrojo skyriaus vedėja L. Bareikienė gauna beveik 5000 Lt ir gerokai daugiau negu Prie-
žiūros komisijos pirmininko pavaduotojas bei kai kurių funkcinių skyrių vedėjai.

Finansų ministerijos auditoriai pažymėjo, jog administracijos direktoriaus pareigy-
bė perteklinė, nes Priežiūros komisijos nuostatais nustatyta, kad administracijai vadovauja 
komisijos pirmininkas. Be to, nepanaudojamas komisijos pirmininko pavaduotojas, kuris 
atlieka tik eilinio komisijos nario funkcijas. 

Nemažai darbuotojų priimta pagal teisėjų ir kitų „reikalingų“ asmenų protekcijas. 
Įsigalėjusi praktika, kai asmenys priimami laikinai dirbti, o po to jie laimi skelbiamus kon-
kursus į jų pareigybes.

Ketvirta. Priežiūros komisijos pirmininkas toleruoja komisijos narių darbo draus-
mės pažeidimus ir kitus negatyvius veiksmus. Kaune gyvenantys komisijos nariai į darbą 
atvyksta du tris kartus per savaitę, o administracijos darbuotojas tabelyje žymi, kad dirba 
visas darbo dienas. 

Jis neinicijavo tyrimo dėl dviejų komisijos narių balsais nulemtų palankių UAB 
„Olympic Casino Group Baltija“ sprendimų priėmimo, apie kuriuos dabar daug parašyta, 
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nesiėmė veiksmų panaikinti neteisėtą Priežiūros komisijos nutarimą, kurį priėmė pirminin-
ko pavaduotojas. 

Taigi Priežiūros komisijos pirmininkas sukūrė sprendimų priėmimo sistemą, kuri 
leidžia jam priimti norimus „kolegialius“ sprendimus. 

Pražioje Jūs paminėjote, kad Priežiūros komisija yra priėmusi nemažai įstatymams prieš-
taraujančių, bet lošimų bendrovėms palankių sprendimų. Išvardinkite nors kai kuriuos.

Jų yra nemažai. Paminėsiu tik tuos, kurie skaudžiai palietė Lietuvos žmones, sudarė 
išskirtines sąlygas kai kurioms bendrovėms.

Loterijoje įsigytas bilietas dalyvauja tik konkrečiame tiraže, o pagal įstatymą laimė-
jusiems bilietams turi būti išmokėta ne mažiau kaip 50 procentų surinktų už parduotus 
bilietus sumos. Tačiau taip nėra.

2005 metų pradžioje buvo nustatyta, kad UAB „ Olifėja“ 1996–2004 metais, orga-
nizuodama „Teleloto“ loteriją, tik 84 (iš 449) tiražuose išmokėjo laimėtiems bilietams ne 
mažiau kaip pusę gautų pinigų už parduotus bilietus, t. y. įvykdė loterijų įstatymo reikalavi-
mą. Kitų tiražų (365) loterijos laimėjusių bilietų savininkams išmokėta 39,4 proc. surinktų 
už tiraže parduotus bilietus lėšų. Jiems neišmokėta dešimtys milijonų litų. 

2004 metų pabaigoje Priežiūros komisija keturių narių balsais suderino bendrovės 
„Olifėja“ organizuojamų „Tuzinas“ , „Teleloto“, „Keno loto“ ir kitų loterijų taisykles, kurios 
leidžia nevykdyti įstatymo reikalavimo, išmokėti laimėjusiems bilietams mažiau kaip 50 
proc. surinktų pinigų už parduotus bilietus. 

Kitas pavyzdys. Prieš dvejus metus UAB „Omnibetas“, o po to ir kitoms lažybų ben-
drovėms leista organizuoti lažybas internetu, nors lažybų organizavimo internetu leidimo 
klausimas šiuo metu dar tik svarstomas Lietuvos Respublikos Seime. 

Šis klausimas svarstytas net penkiuose posėdžiuose, vis jį inicijuojant komisijos pir-
mininkui. Pirmuose posėdžiuose buvo nepritarta pasiūlymui leisti vykdyti lažybas interne-
tu, nes Azartinių lošimų įstatymas leidžia lažybas vykdyti tik natūralioje aplinkoje – lažybų 
punktuose ir lažybų terminaluose Be to, draudžiama lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 
18 metų, o, priimant lažybų statymus internetu (anonimiškai), neaišku kas lažinasi. Tačiau 
paskutiniame posėdyje buvo neprisiminti šie įstatymo reikalavimai ir leistos lažybos inter-
netu.

Trečias pavyzdys. Išduotas UAB „Nesė“ leidimas atidaryti lošimo namus Vilniuje, 
pastate, kuriame organizuojami kultūros renginiai ir jis įregistruotas kaip kultūros paskirties 
objektas, nors įstatymas draudžia organizuoti lošimus kultūros įstaigose.

Ketvirtas. Tik lošimų bendrovei „Nesė“ leista lošimo namuose naudoti atsiskaitymo 
korteles, o lošimų bendrovei „Olympic Casino Group Baltija“ – specialius vienkartinius bi-
lietus lošimuose A kategorijos automatais, nors įstatymas leidžia naudoti tik žetonus. Tačiau 
lošimų bendrovei „City Casino“ neleista naudoti pinigų banknotus vietoj žetonų, motyvuo-
jant, jog įstatymas leidžia naudoti tik žetonus.

Penkta. Skaitytojams iš spaudos žinoma, kad bendrovės „Olympic Casino Group 
Baltija“ lošimo namų reglamentuose įteisintos lošiančių automatais asmenų turnyro taisy-
klės, nors įstatymas draudžia patalpose, kuriose organizuojami azartiniai lošimai, vykdyti 
kitą veiklą, išskyrus restoranų, barų, koncertinę veiklą ir valiutos keitimą. 
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Šį komisijos sprendimą nulėmė Naujosios sąjungos (socialliberalai) partijos narių 
balsai. 

Su šia partija ir lošimų bendrove susijusio dar vieno fakto nenurodžiau Vyriausiajai 
rinkimų komisijai, kadangi jis įvyko gerokai anksčiau, negu suteikta auka partijai. Bet kaip 
paaiškėjo dabar, jis turi sąsajų su auka. Eidamas Priežiūros komisijos pirmininko pareigas, 
V. Janulis 2002 m. rugpjūčio pabaigoje leido UAB „Olympic Casino Group Baltija“ atida-
ryti A kategorijos lošimo automatų saloną Vilniuje, Gedimino prospekte, nors Priežiūros 
komisija nebuvo pritarusi šiam sprendimui. Iš posėdyje dalyvavusių penkių narių, tik du 
balsavo už tai, kad būtų išduotas leidimas. 

Pažymėtina, kad šis nutarimas priimtas likus vienai dienai iki Azartinių lošimų įsta-
tymo pakeitimo įsigaliojimo, kuriuo buvo uždrausta nuo rugsėjo 1 d. steigti A kategorijos 
lošimo automatų salonus. Tačiau įstatymas leido įsteigtus iki rugsėjo 1 d. salonus eksploa-
tuoti dar metus. 

Noriu pabrėžti, kad ne aš vienas prieštaravau dėl įstatymams prieštaraujančių nuro-
dytų sprendimų priėmimo, tačiau dažnai juos nulėmė komisijos pirmininko balsas. Be to, 
ne kartą siūliau šiuos principinius azartinių lošimų įstatymo taikymo klausimus išsiaiškinti 
pasitelkus kompetentingus teisininkus. Tačiau pasiūlymams nebuvo pritarta. Tai galima pa-
aiškinti nebent tik baime sužinoti nepageidaujamas išvadas.

Kaip galima balsuoti už sprendimus, kurie prieštarauja įstatymo normoms? Kaip galėjo 
komisija prieš dvejus metus leisti organizuoti lažybas internetu, jeigu Seime dar tik svarstomas J. 
Liongino parengtas įstatymo projektas dėl leidimo organizuoti lažybas internetu?

Matyt, save įsivaizduoja aukštesniais už Seimą. Iš dalies jau atsakiau į šį klausimą. Ko-
misijos pirmininko sukurtos sistemos pasekmė. Antra vertus, jie yra solidarūs, kadangi yra 
balsavę už vieną ar kitą įstatymais draudžiamą, bet lošimų bendrovėms palankų sprendimą. 
Neatmestina ir tai, kad kai kuriems komisijos nariams sunku susigaudyti lošimų įstatymų 
labirintuose.

 
Kaip supratau, esate neparankus, ypač komisijos pirmininkui asmuo, neleidžiate „ramiai“ 

dirbti, svarstant klausimus posėdžiuose išsakote motyvuotas išvadas ir pasiūlymus dėl sprendimų 
projektų, o kai jie akivaizdžiai prieštarauja įstatymams, balsuojate prieš jų priėmimą. Motyvai 
užrašomi protokoluose. Jie yra tarsi rakštis, nes atskleidžia mažai žinantiems lošimų įstatymus 
asmenims viešų interesų pažeidimus.

Jūs teisingai pastebėjote. Esu neparankus žmogus, nedalyvauju jų pasisėdėjimuose 
prie kavos puoduko, drumsčiu jų ramybę. Ypač jie nepatenkinti mano knygos pasirodymu.

Gerokai anksčiau pastebėjau, kad Priežiūros komisijos nariai ir ypač jos pirminin-
kas nenori, jog būtų paviešintas išlaikomos biudžeto lėšomis komisijos darbas, jos priimti 
sprendimai. Ne kartą priekaištauta, kad rengiuos išleisti knygą, jog neklausau kolegų nuo-
monės, abejoju jų priimtų nutarimų teisėtumu. Laukta tik progos.

Ir ji atsirado – mano knyga „Azartinių lošimų priežiūros kronika (dienoraštis)“, ku-
rioje atskleisti azartinių lošimų įstatymo trūkumai, jo taikymo praktika, Priežiūros komisi-
jos veikla, sudėti teisės aktai.
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Dar knygai nepasirodžius, Priežiūros komisija ėmėsi labai aktyviai ginti „viešuosius 
interesus“, atseit, jie bus pažeisti, jei knyga bus parduota azartinių lošimų bendrovėms, ku-
rioms knyga ir skirta. Įžvelgė teoriškai galimus, bet praktiškai neįmanomus viešųjų interesų 
pažeidimus, kadangi neturiu galios vienas priimti įstatymams prieštaraujančių ir bendro-
vėms palankių sprendimų, o, kad tokie sprendimai būtų „prastumti“ per komisiją, būtina, 
kad jiems pritartų dar ne mažiau kaip trys komisijos nariai. Be to, esu ne partietis ir negaliu 
tikėtis paramos.

Priežiūros komisijos pirmininkas č. K. Blažys inicijavo knygos platinimo būdų svars-
tymą posėdyje. Net nespėjus įforminti posėdžio protokolo, pateikė Vyriausiajai tarnybinės 
etikos komisijai (VTEK) skundą dėl viešųjų ir privačių interesų pažeidimo. Kreipėsi į Spe-
cialiųjų tyrimų tarnybą ir Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl mano nusikalstamos veikos 
išleidžiant knygą. Du kartus informavo Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę dėl 
tariamo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi išleidžiant knygą, o VTEK – dėl jos nutarimo 
nepatenkinamo vykdymo. Uždraudė administracijos darbuotojams duoti man susipažinti 
su gautais ir išsiųstais dokumentais, nurodė posėdžio protokoluose „sutrumpinti“ mano 
pasakytas pastabas ir argumentus dėl nutarimų projektų. Atjungė mano kompiuterį nuo 
informacijos šaltinių, nebeįleidžiamas į Priežiūros komisijos patalpas.

Turėjau gintis nuo č. K. Blažio išpuolių, priešintis jo piktnaudžiavimui tarnybine 
padėtimi ir įgaliojimų viršijimu. Dabar šiuos veiksmus Priežiūros komisija įvardijo kaip 
mano skundus ir tariamą kerštą.

 
Ar sparčiai auga lošimų verslas?
Praėjo penkeri metai, kai įsigaliojo Azartinių lošimų įstatymas ir legalizuoti azartiniai 

lošimai. Nors lošimai priskirti neskatintinai veiklai, o įstatymas juos reglamentuoja griežtai, 
tačiau ši veikla ypač sparčiai vystosi. Lošimų namų Lietuvoje yra gerokai daugiau, negu 
daugelyje Europos valstybių. Lošėjų skaičius ir lošimų apyvarta didėja kasmet maždaug po 
50 procentų. Šiais metais lošimų ir loterijų organizatorių pajamos pasieks beveik vieną mi-
lijardą litų. Sparčiai daugėja prasilošusių, tapusių patologiniais ligoniais žmonių. 

Išsivystė didelė konkurencija tarp lošimų namų. Ieškoma būdų kaip daugiau pri-
traukti asmenų lošti azartinius lošimus. 

Ir pabaigai. Kuo Jūs nusikaltote, kad Prezidentas tik po trijų mėnesių sustabdė Jūsų, kaip 
Priežiūros komisijos nario, įgaliojimus? Juk Vyriausioji tarnybinės etikos komisija Jums inkrimi-
navo viešųjų ir privačių interesų įstatymo pažeidimą dar balandžio pradžioje?

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pripažino, jog pažeidžiau Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 13 str. 1 dalį, kurioje nurodyta, 
kad darbuotojas negali naudoti savo pareigų, galių ir vardo, siekdamas paveikti kitų asmenų 
sprendimą, kuris sukeltų interesų konfliktą. Tai yra paveikti bendrovių vadovus priimti spren-
dimą pirkti knygą. Tačiau VTEK tokių faktų nenustatė. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) į č. K. Blažio skundą atsakė, kad nepradės iki-
teisminio tyrimo, nes nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad dariau spaudimą ar naudojausi 
savo tarnybine padėtimi bendrovių savininkų atžvilgiu primygtinai liepdamas įsigyti knygą. 
Taip pat nėra duomenų, kad grasinau bendrovių savininkams savo, kaip Priežiūros komi-
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sijos nario, įgaliojimais – jei bendrovės nepirks mano parašytos knygos, aš, kaip Priežiūros 
komisijos narys, priimsiu neigiamus sprendimus bendrovių atžvilgiu ar kaip nors kitaip 
pakenksiu bendrovėms. Lošimus organizuojančios bendrovės dėl mano platinamos knygos 
į Priežiūros komisiją nesikreipė. Priežiūros komisijoje esanti informacija yra vieša, jos nau-
dojimas knygos rašymui ir publikavimas norminiais aktais nedraudžiamas. Aš veikiau kaip 
knygos autorius, o ne valstybės tarnautojas.

Taip pat VTEK nenustatė, kad būčiau gavęs naudos (turiu tik nuostolių) iš knygos 
pardavimo ar protegavęs neteisėtą, bet palankų sprendimą nors vienai iš nusipirkusių knygą 
bendrovei. VTEK užteko fakto, kad kai kurios azartinius lošimus organizuojančios ben-
drovės nusipirko joms skirtą knygą iš mano vardu įregistruotos, bet nuomos pagrindu kito 
asmens valdomos firmos. Rekomendavo nusišalinti nuo bendrovių klausimų svarstymo.

Taigi VTEK priklijavo viešų ir privačių interesų pažeidėjo etiketę už tai, kad, dirbda-
mas Priežiūros komisijoje, atseit, galėsiu ateityje proteguoti įstatymams prieštaraujančius ir 
palankius sprendimus knygą nusipirkusioms lošimų ir loterijų bendrovėms, kaip tai padarė 
V. Janulis ir I. D. Gajauskienė.

Tačiau č. K. Blažiui ir kai kuriems Priežiūros komisijos nariams rūpėjo ne klausimo 
esmė – mano viešųjų interesų pažeidimai, o formalaus preteksto paieška, dėl kurio būtų 
galima nušalinti nuo pareigų ir neleisti pareikšti nuomonės dėl svarstyti pateiktų nutarimų 
projektų, ypač tų, kurie prieštarauja įstatymams, kurie pažeidžia viešuosius interesus. Mat, 
tokius nutarimus komisija turės priimti rudenį svarstydama č. K. Blažio bičiulio T. Karoso 
(UAB „Grand Casino Word“) lošimo namų klausimus. Tik tuo galima paaiškinti jo „uolu-
mą“ ginant nesamus mano viešujų interesų pažeidimus.

Ir jį surado. Buvau apkaltintas, kad nevykdau Priežiūros komisijos pavedimo – ne-
pasakau, kurios azartinių lošimų bendrovės nusipirko knygą iš ją pardavinėjančios firmos, 
nors šią informaciją yra seniai gavusi iš knygą nusipirkusių bendrovių. Atseit, nevykdau 
VTEK sprendimo. 

Nedelsiant informuotas Prezidentas, kurio patarėjai pasikliovę č. K. Blažio pateikta 
informacija apie tariamą VTEK sprendimo nevykdymą bei trukdymą komisijai dirbti ir neiš-
klausę mano paaiškinimo, parengė dekretą, kuriuo Prezidentas laikinai sustabdė įgaliojimus. 

O Č. K. Blažys ar nėra pažeidęs viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarny-
boje įstatymo?

Taip, yra. Tačiau VTEK užmerkusi akis. č. K. Blažys 2003 m. liepos 29 d., prieš pat 
licencijos išdavimo Kanados kapitalo bendrovei „Grand Canadian Europa“ klausimo svars-
tymą, pateikė VETK patikslintą privačių interesų deklaraciją, kurioje nurodė L.T. Karosą, 
kuris yra šios bendrovės valdybos narys ir lošimų bendrovės „Casino Grand Word“ vienas 
iš savininkų, kaip asmenį, dėl kurio galėtų kilti interesų konfliktas. Jis du kartus nusišalino 
nuo šių bendrovių klausimų svarstymo ir sprendimų priėmimo. Tačiau greitai jis pamiršo 
šią pareigą ir dalyvauja kituose šių bendrovių klausimų svarstymuose, o keliuose jo balsas 
nulėmė palankių sprendimų priėmimą. 

Taip pat č. K. Blažys, eidamas komisijos pirmininko pareigas, nenusišalina ir vienas 
priima sprendimus šių bendrovių atžvilgiu komisijos pirmininko kompetencijai priskirtais 
klausimais. 

Kalbėjosi A. Drižius, „Laisvas laikraštis“, 2006 m. rugpjūčio 24 – rugsėjo 7 d. Nr. 17
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Nepramušama korupcijos siena

„Laisvas Laikraštis“ šių metų rugpjūčio mėnesį kalbėjosi su Valstybinės lošimų priežiūros 
komisijos nariu Petru Naviku. Pašnekovas pateikė nemažai faktų apie įstatymų pažeidimus 
prižiūrint azartinius lošimus ir loterijas ir galimos korupcijos apraiškas, jo pastangas kovojant su 
šiomis negerovėmis. Redakcija pasidomėjo, ar pavyko jam prakirsti korupciją saugojantį skydą, 
priversti valdžią ne žodžiais, o iš esmės ką nors daryti. 

Petras Navikas (P. N.). Deja, nepavyko. Jis labai storas ir nepramušamas, nuspalvin-
tas beveik visų partijų spalvomis ir apraizgytas svainystės ir kitais pažintiniais ryšiais nuo 
apačios iki viršaus, įskaitant teismus.

O konkrečiau?
Rugpjūčio mėnesio interviu Jūsų laikraščiui nurodžiau nemažai Valstybinės lošimų 

priežiūros komisijos, kuriai vadovauja č. K. Blažys, akivaizdžiai prieštaraujančių įstaty-
mams sprendimų, kaip dabar sakoma – viešajam interesui ir palankių kai kurioms lošimų 
ir loterijų bendrovėms. Manau, kad jie priimti ne už „gražias akis“. Tai netiesiogiai patvir-
tino ir Jūsų laikraštyje paskelbti „Olympic Casino Group Baltija“ direktoriaus ir apsaugos 
viršininko pokalbiai apie socialliberalų, socialdemokratų ir darbo partijų ryšius su lošimų 
bendrovės savininku ir partijoms duotas sumas. Taip pat ir socialliberalų partijos neskaidrūs 
2004 metų rinkimų politinės kampanijos finansavimo šaltiniai. Pavyzdžiui, visiškai nesu-
prantama, kodėl Vyriausioji rinkimų komisija nepasidomėjo, iš kur šios partijos sąskaitoje 
atsirado daugiau kaip 825 tūkst. litų rinkiminei kampanijai finansuoti, kurios nurodytos 
ataskaitoje kaip nuosavos lėšos. Juk partija ne UAB, nekepa bandelių, nespaudžia sūrių, 
nevykdo komercinės veiklos. Mažai tikėtina, kad partija būtų surinkusi tiek nario mokesčio. 
Tai kokie aitvarai šias lėšas sunešė? Todėl ir kyla abejonių dėl lėšų kilmės. O atsakymas gims-
ta toks: gal tai yra mokestis už priimtus palankius įstatymus Seime, už Priežiūros komisijos 
sudarytas palankias sąlygas? Tik stebina, kodėl tokie klausimai nekyla Vyriausiajai rinkimų 
komisijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Bet Vyriausioji rinkimų komisija sureagavo į Jūsų informaciją apie Priežiūros komisijos 
narių V. Janulio ir I. D. Gajauskienės, kurie paskirti buvusio Seimo pirmininko A. Paulaus-
ko, priimtus palankius sprendimus minėtai lošimų bendrovei ir šios bendrovės padovanotus 70 
tūkst. litų partijai, net sudarė darbo grupę nurodytiems faktams ištirti.

Dėkingas šiai komisijai, kadangi tik ji ėmėsi tirti šių faktų sąsajas, o visuomenė suži-
nojo apie azartinių lošimų bendrovių įtaką įstatymų leidėjams ir jų prižiūrėtojams. Tačiau 
nusivyliau tyrimo rezultatais.

Turbūt dauguma žmonių pastebėjo, kad darbo grupės vadovas jau pirmąją tyrimo 
dieną pareiškė, jog nepavyks nustatyti sąsajų, kad dovanotos lėšos nėra užmokestis už pri-
imtus palankius sprendimus. Tarsi iš anksto buvo viskas žinoma. Tik vėliau supratau šio 
pareiškimo priežastį. 

Darbo grupė apsiribojo pokalbiais su įtariamais Priežiūros komisijos nariais, bendro-
vės vadovu ir socialliberalų partijos dviem nariais bei manimi. Grupei pateikiau dar vieną 
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faktą, kuris akivaizdžiai patvirtino socialliberalų partijos sąsajas su „Olympic Casino Group 
Baltija“ lošimų bendrove. Būtent, kad šios partijos tarybos narys V. Janulis, eidamas Prie-
žiūros komisijos pirmininko pareigas, pasirašė nutarimą, kuriuo leido bendrovei atidaryti 
A kategorijos lošimo automatų saloną Vilniuje, nors Priežiūros komisija nebuvo pritariusi 
šiam sprendimui. Pažymėtina, kad šis nutarimas priimtas likus vienai dienai iki Azartinių 
lošimų įstatymo pakeitimo įsigaliojimo, kuriuo buvo uždrausta nuo rugsėjo 1 d. steigti A 
kategorijos lošimo automatų salonus. Tačiau įstatymas leido įsteigtus iki rugsėjo 1 d. salo-
nus eksploatuoti dar metus. 

Taip pat tyrimo grupei pateikiau bendrovių skundų kopijas dėl skirtingų verslo są-
lygų sudarymo, administracijos darbuotojų savivaliavimo, dėl licencijų išdavimo, neišsi-
aiškinus kapitalo kilmės ir kitais klausimais. Pasiūliau susipažinti su septyniais komisijos 
posėdžių protokolais, pasikalbėti su penkių bendrovių vadovais ir buvusiu UAB „Olympic 
Casino Group Baltija“ lošimų namų apsaugos viršininku. Tačiau dokumentai nebuvo na-
grinėti, nepasikalbėta su šiais žmonėmis. Iš esmės atsižvelgta į įtariamų Priežiūros komisijos 
narių nuomones, kurie, suprantama, tik neigė jų nulemtų sprendimų sąsajas su partijos 
gautomis lėšomis. 

O kad toks grupės sprendimas turėjo būti priimtas susidariau nuomonę iš Vyriausio-
sios rinkimų komisijos atsakymo socialliberalų partijos pirmininkui A. Paulauskui, kurį per 
klaidą, man atsiuntė. Jame dėkojama partijos nariams už bendradarbiavimą tiriant skundą, 
už paramą, aiškinantis politinės reklamos skelbimą, tikisi geranoriško bendradarbiavimo 
pateikiant reikalingą medžiagą. Tarsi atsiprašinėjama už padarytą nuoskaudą tiriant faktų 
sąsajas. Iš šio atsakymo jau buvo aiškus V. Blinkevičiūtės rinkimų į Prezidentus kampanijos 
finansavimo tyrimo rezultatas.

 
Jūs ne toks, kad pakeltumėte rankas po pirmosios nesėkmės. Ką toliau darėte siekdamas 

pramušti korupcijos apsaugos skydą?
Pirmiausia, parašiau knygą „Azartinių lošimų priežiūros kronika (dienoraštis)“. Joje 

atskleidžiau bendrovių ir Priežiūros komisijos padarytus įstatymų pažeidimus, įstatymų 
trūkumus, atkreipiau valdžios dėmesį į esamas problemas lošimų ir loterijų versle, apiben-
drinau azartinių lošimų pirmųjų ketverių metų veiklą. Tikėjausi, kad valdžia imsis priemo-
nių galimai korupcijai pažaboti. Be to, dar kovo mėnesio pradžioje informavau Prezidentą, 
Seimo Pirmininką ir Premjerą apie tai, kad Valstybinė lošimų priežiūros komisija leido kai 
kurioms lošimų ir loterijų bendrovėms organizuoti skatinančias lošti priemones, apgaudinė-
ti loterijų laimėtojus. Prašiau pavesti valstybės institucijoms patikrinti Priežiūros komisijos 
priimtų sprendimų teisėtumą ir komisijos darbą. Nė viena iš šių institucijų nereagavo į in-
formaciją. Tik iš Premjero kanceliarijos gavau atsakymą, bet ir jis nuvylė, nes supratau, kad 
informacija guli stalčiuje ir niekam nepavesta išnagrinėti galimų korupcijos atvejų. 

Gal kitaip reagavo naujasis Seimo Pirmininkas?
Taip. Seimo Pirmininkas Viktoras Muntianas skubiai sureagavo, pavedė Biudžeto 

ir finansų komitetui išnagrinėti galimai neteisėtus Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 
priimtus sprendimus ir Priežiūros komisijos darbo organizavimo trūkumus. 
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Svarstant komitete šiuos klausimus, atkreipiau dėmesį į tai, kad teismas priėmė tirti 
tik trijų sprendimų teisėtumą, o kiti akivaizdžiai neteisti Priežiūros komisijos sprendimai 
nenagrinėjami. Tai dėl leidimo išdavimo UAB „Nėsė“ įsteigti lošimų namų kultūros pa-
skirties objekte Vilniuje ir naudoti atsiskaitymo korteles vietoj žetonų lošiant automatais; 
dėl loterijų „Tuzinas“, „Teleloto“ ir kitų taisyklių suderinimo, kurios leidžia UAB „Olifėja“ 
laimėtiems bilietams išmokėti mažiau negu nustatyta įstatymu; dėl Priežiūros komisijos 
pirmininko pavaduotojo V. Janulio neteisėtai išduoto leidimo įsteigti A kategorijos loši-
mo automatų saloną Vilniuje, dėl dviejų komisijos narių darbo du pusdienius per savaitę, 
dėl administracijos aparato formavimo ir nepagrįstai didelio darbo užmokesčio nustatymo 
išskirtiniams darbuotojams. Taip pat pasiūliau patikslinti Azartinių lošimų įstatymą ir Prie-
žiūros komisijos nuostatus, siekiant skaidresnės Priežiūros komisijos veiklos. 

Tikėjausi, kad komitetas paves Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai atlikti 
ikiteisminį tyrimą ir kreiptis į teismą su prašymu ištirti, ar sprendimai neprieštarauja įsta-
tymams ir ar nepažeidžia viešojo intereso, o Valstybės kontrolei atlikti Priežiūros komisijos 
veiklos auditą. Sudarys darbo grupę dėl Azartinių lošimų įstatymo ir Priežiūros komisijos 
nuostatų patikslinimo, siekiant užkirsti kelią priimti neteisėtus, atskirus subjektus tenki-
nančius sprendimus. K. Glaveckas, R. Dagys, R. Kupčinskas siūlė tai daryti, tačiau neatsi-
žvelgta į jų nuomones. Komitetas išsiskirstė konkrečiai nieko nepriėmęs, tik numatęs nagri-
nėti klausimus gruodžio mėnesį. Bet jau gruodžio pabaiga, o noro nagrinėti nepastebėjau. 

Kaip matote, ir čia parodyta mažai suinteresuotumo išaiškinti Priežiūros komisijos 
sprendimų teisėtumą ir jos veiklą. Atrodo, kad nematomas, bet galingas voratinklis supan-
čiojo ir čia sėdinčius.

 
O visgi dar nenuleidote rankų? 
Rankų nenuleidau. Paprašiau Vilniaus apygardos administracinio teismo ištirti, ar 

Priežiūros komisijos priimti sprendimai neprieštarauja Azartinių lošimų ir loterijų įstaty-
mams. Mat, šio teismo kompetencijai priskirti tirti tokie klausimai. 

Iš karto pajutau teismo nenorą tirti šių, turinčių didelę reikšmę valstybei, sprendi-
mų teisėtumo. Atsisakyta tirti atsiskaitymo kortelių naudojimo lošimuose ir lošimo namų 
steigimo kultūros objektuose teisėtumo, motyvuojant, kad praleistas prašymo tirti šiuos 
klausimus padavimo terminas. Priėmė tirti tik tris sprendimus. 

Po pusės metų Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, suside-
danti iš A. Bakavecko, H. Sadausko ir N. Šidagienės, priėmė netikėtą sprendimą – bylą dėl 
sprendimų teisėtumo nutraukti, motyvuojant, kad ji nepriskirtina administracinių teismų 
kompetencijai, nors nutarties motyvuojamoje dalyje nė žodžio apie tai nepasakyta, o įrodi-
nėta, kad P. Navikas neturi teisės prašyti teismo ištirti Priežiūros komisijos priimtų spren-
dimų bei ginti viešąjį interesą. O keisčiausia, kad šiam saliamoniškam sprendimui priimti 
reikėjo net šešių mėnesio laiko. 

Taigi įstatymams prieštaraujančių sprendimų teismas neįvertino ir nepanaikino. Ne-
išaiškinti galimos korupcijos atvejai ir juose dalyvavę asmenys. Ir toliau leidžiama pažeidi-
nėti įstatymus. Taigi šiame teisme nepavyko pramušti galimos korupcijos.

Tačiau nepraradau dar visiškai vilties. Tikiu, kad Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas visgi klausimą apsvarstys iš esmės.
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Kaip minėjote, savo knygoje atskleidėte galimos korupcijos faktus, joje dalyvaujančius 
asmenis, pateikėte Aukščiausiajai valdžiai, Vyriausiajai rinkimų komisijai duomenis apie įsta-
tymų pažeidimus, sąžiningai atliekate pareigas. Ar kas nors padėkojo už tai?

Ne dėl padėkų dirbu. Ne kiekvienas žmogus gali parsiduoti už litą, ne kiekvienas 
gali tūnoti taip, kaip pasakė Rytis Juozapavičius: „Jūs ramiai galėjote sėdėti toje komisijo-
je, tačiau pakilote ginti visuomenės intereso.“ Matyt, esu vienas iš tokių. O sulaukiau ne 
padėkos ar padrąsinimo, o priešingos reakcijos. Panaudotos „juodžiausios technologijos“ 
pažeminant mane, suniekinant pastangas, užčiaupiant burną, nušalinant nuo informacijos 
ir darbo. 

Dar knyga nebuvo atspausdinta, o jau buvau apskųstas Vyriausiajai tarnybinės etikos 
komisijai. Šios komisijos pirmininkė, kurią prieš keletą dienų paskyrė buvęs Seimo pir-
mininkas A. Paulauskas, uoliai ėmėsi darbo ir prilipdė nusižengėlio privatiems interesams 
etiketę. Ir už ką? Už tai, kad knygoje atskleidžiau viešųjų interesų pažeidimus ir galimos 
korupcijos atvejus, už tai, kad knygą nusipirko kai kurios lošimų bendrovės, kurioms ji 
skirta.. Priežiūros komisijos pirmininkas č. K. Blažys kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą 
ir Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl nusikalstamos veikos tyrimo išleidžiant knygą. Jis 
visiškai suvaržė mano teises Priežiūros komisijoje, uždraudė administracijos darbuotojams 
duoti susipažinti su dokumentais, nurodė posėdžio protokoluose „sutrumpinti“ pasakytas 
pastabas ir argumentus dėl sprendimų projektų bei kitaip trukdyti atlikti pareigas. 

Ir pagaliau Respublikos Prezidentas nežinia už ką (nebent už tai, kad trukdau pra-
stumti Priežiūros komisijoje „reikalingus“ ir neteisėtus sprendimus) sustabdė mano kaip 
Priežiūros komisijos nario įgaliojimus. Štai koks įvyko susidorojimas. 

 
Turbūt ieškojote teisybės? 
Argi šiais laikais įmanoma surasti teisybę, kai žinai, jog ponas č. K. Blažys įdarbino 

komisijos aparate Teismų tarybos pirmininkės ir apeliacinio teismo teisėjos dukras, kai daug 
į komisijos aparatą priimta draugų vaikų. Ranka ranką plauna – šis posakis galioja nuosta-
biai. Žinoma, apskundžiau, bet dar teismas neišnagrinėjo skundo.

Girdėjome, kad Jūs apskundėte Č. K. Blažį Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Kaip 
baigėsi jo reikalai?

Ne apskundžiau, o šiai komisijai priminiau, kad č. K. Blažys, privačių interesų de-
klaracijoje nurodęs T. Karosą kaip asmenį, dėl kurio kyla interesų konfliktas, nenusišalina 
nuo lošimo bendrovių, kurių valdybos nariu ir savininku yra šis asmuo, klausimų svarsty-
mo. Atkreipiau VTEK dėmesį į tai, kad č. K. Blažys tik du kartus iš 22 nusišalino, o svars-
tant keletą klausimų jo balsas buvo lemiamas priimant palankius sprendimus bendrovėms. 
Taigi buvo visiškai aišku, kad jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnį ir 6 straipsnio 6 dalį. VTEK privalėjo 
ištirti ir įvertinti jo veiksmus.

čia noriu pažymėti, kad T. Karosą ir č. K. Blažio šeimą sieja sena pažintis. č. K. Bla-
žys privačiame pokalbyje yra pareiškęs, kad gavęs iš T. Karoso firmos dovanų akcijų, kurias 
išeidamas dirbti Vidaus reikalų ministru, pardavė tam pačiam T. Karosui už 228750 Lt. Jo 
žmona iš šio asmens yra gavusi 120 000 Lt neprocentinę paskolą, kurią paėmus banke, būtų 
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reikėję sumokėti 10-12 tūkst. litų palūkanų. Taigi, č. K. Blažio privatūs interesai yra dideli 
ir jis negali būti principingas ir nešališkas T. Karoso lošimų bendrovių atžvilgiu, nedaryti 
joms nuolaidų.

Svarstant č. K. Blažio privačius interesus teisme, paaiškėjo, jog jis yra pažeidęs ir 
kitus įstatymus. Net ketverius metus nedeklaravo, kaip jis pareiškė – dovanotų akcijų (de-
klaracijoje nurodyta, už įsigytas už skolintas iš T. Karoso firmos lėšas) ir gautų pajamų jas 
pardavęs. Nepateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai buhalterinių dokumentų, kurie pa-
tvirtintų „paskolos“ gavimą ir jos grąžinimą. 

O kaip reagavo teismas. Gal jis privertė VTEK vykdyti savo tiesioginę funkciją?
Ir čia teismas parodė išmintį. Nutraukė bylą, motyvuodamas, kad P. Navikas neturi 

teisės skųsti VTEK sprendimo. Teismas pamynė Konstitucijos 33 straipsnį ir Viešojo admi-
nistravimo įstatymą, kurie piliečiams laiduoja teisę apskųsti valstybės įstaigų sprendimus. 

Matote, ir čia uždėtas skydas. Uždrausta nagrinėti klausimą iš esmės.

Ką Jūs sužinojote naujo bekovodamas su galima korupcija, ar tikite G. Kirkilo žodžiais, 
kad per metus sumažins korupciją Lietuvoje?

Įsitikinau, kad tai beviltiška kova, kai net aukščiausieji valstybės vadovai nesuintere-
suoti, kad būtų pradėti tirti galimos korupcijos atvejai, kai teismai suranda visokių būdų 
blokuoti tyrimus. Jau pradžioje įsitikinau, kad mano pastangos neduos jokio rezultato. Be-
liko tik surinkti faktinę medžiagą knygai apie korupcijos globą parašyti. O G. Kirkilo žo-
džiai? Juos vertinu, kaip propagandisto, o ne Premjero žodžius. 

Kalbėjosi A. Drižius, „Laisvas laikraštis“, 2006 m. gruodžio 28–2007 m. sausio 11 
Nr. 27

Korupcijos globos voratinklis

Prieš metus „Laisvas laikraštis“ kalbėjosi su buvusiu Valstybinės lošimų priežiūros komisi-
jos nariu Petru Naviku apie jo pastangas prakirsti korupciją saugojantį skydą, priversti valdžią 
ne žodžiais, o iš esmės ką nors daryti. Tuomet jo pastangos nebuvo vainikuotos sėkme, bet teigė, 
kad nenuleis rankų ir stengsis išnaudoti visas galimybes priversti valdžią kovoti prieš korupciją. 
Pratęsiame šį pokalbį. 

Nesenai ELTA paskelbė, kad JAV nevyriausybinės organizacijos „Freedom House“ duo-
menimis Lietuvos korupcijos indeksas yra didžiausias tarp Europos naujokų ir jis didėja. Kaip 
Jūs manote kodėl?

Todėl, kad tik žodžiais, o ne konkrečiais veiksmais kovojama prieš korupciją. Man 
gerai žinomos sąlygos korupcijai klestėti, pinigams plauti azartinių lošimų versle. Tačiau nė 
piršto nepajudinta jai sutramdyti.

 
Jūs minėjote, kad apie susiklosčiusią būklę prižiūrint azartinius lošimus ir loterijas infor-

mavote Prezidentą V. Adamkų, Seimo Pirmininką A. Paulauską ir Premjerą A. Brazauską, pa-
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siūlėte ką nedelsiant būtina daryti. Tačiau nė vienas iš jų nesureagavo, nepavedė atitinkamoms 
valstybės institucijoms išnagrinėti Jūsų pasiūlymų, pasidomėti Priežiūros komisijos veikla, ištirti 
ar jos sprendimai neprieštarauja įstatymams. Kas Jus paskatino nenuleisti rankų, ieškoti kitų 
būdų kaip pramušti korupcijos globos skydą?

Žinoma, galima buvo nuleisti rankas ir nedrumsti ramybės valdžiai. Bet jaučiau par-
eigą, nes buvau paskirtas prižiūrėti Azartinių lošimų ir Loterijų įstatymų vykdymą, ginti jais 
saugomus viešuosius interesus. Nors nujaučiau galimas pasekmes, bet esu ne iš tų, kurie dėl 
šiltos vietos parduoda sąžinę. Nutariau kreiptis pagalbos į teismą, prokuratūrą, žemesnes 
valdžios institucijas. Be to, nenuleisti rankų paskatino Seimo kanceliarijos teisės departa-
mento specialistai, kurie netiesiogiai patvirtino, kad Priežiūros komisija pažeidė įstatymus 
priimdama kai kuriuos sprendimus. Jie išaiškino, kad lošimams ir lažyboms negalioja ben-
drasis civilinės teisės principas „leidžiama viskas, kas nedraudžiama“, o galioja priešingas 
principas – „leidžiama tik tai, kas aiškiai numatyta įstatyme“. Taip pat jau buvo ir maža 
patirtis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs azartinių lošimų rekla-
mą, išaiškino, kad galima skelbti informaciją apie azartinius lošimus tik tą, kuri nurodyta 
įstatyme, t. y. kas aiškiai numatyta įstatyme. Skatino ir noras išaiškinti visų lygių valdžios 
požiūrį į korupciją. 

Leista ,  nors į s tatymais  uždrausta

Gal galite konkrečiais pavyzdžiais pailiustruoti kaip Priežiūros komisija pažeidė įstatymus?
Paminėsiu tik pačius akivaizdžiausius įstatymų pažeidimus, kuriuos prašiau ištirti 

administracinio teismo ir prokuratūros. Pavyzdžiui, Priežiūros komisija leido lošimų ben-
drovei „Nėsė“ organizuoti azartinius lošimus buvusiame „Pergalės“ kino teatre Vilniuje, 
kuris įregistruotas kaip kultūros paskirties objektas ir jame organizuojami koncertai bei kiti 
kultūros renginiai, nors Azartinių lošimų įstatymu uždrausta organizuoti lošimus kultūros 
įstaigose. Priežiūros komisija taip pat leido įsteigti lošimų namus prekybos centruose „Akro-
polis“, „Babilonas“, nors Įstatymu taip pat uždrausta juos steigti prekybos centruose.

Azartinių lošimų įstatymas draudžia atsiskaityti už lošimus pinigais, bilietais, korte-
lėmis ir kitomis priemonėmis, išskyrus daugkartinio naudojimo vertiniais žetonais, tačiau 
Priežiūros komisija leido lošimų bendrovei „Olympic Casino“ naudoti vienkartinius bilie-
tus iki 10 tūkst. litų vertės, o „Nėsės“ lošimo namams – asmenines atsiskaitymo korteles. 

Įstatymas leidžia lošimų patalpose organizuoti ruletės, kortų, kauliukų lošimus ir 
lošimus automatais bei restoranų, barų veiklą. Tuo tarpu komisija leido organizuoti skati-
nančias lošti priemones – lošėjų konkursus, loterijas, steigti lošėjų klubus, registruoti nuo-
latinius klientus, jiems teikti įvairias nuolaidas, nemokamai vaišinti alkoholiniais gėrimais. 

Turbūt teko skaityti žiniasklaidoje, kaip komisija kovoja su Estijoje registruota ben-
drove, kurios dalininkė yra Lietuvos futbolo fedaracija, dėl lažybų organizavimo internetu 
Lietuvoje. Priežastis – draudžia įstatymas. Tačiau komisija kažkodėl pamiršo įstatymą, kai 
leido organizuoti lažybas internetu mūsų lažybų bendrovėms. Su lošėjais sudaryti lažybų 
sutaris, jų vardu atidaryti sąskaitas, reikalauti pervesti ne mažiau kaip 20 litų, internetu 
priimti lažybų statymus (įmokas). Noriu pažymėti, kad lažybų leidimo internetu klausimas 
dar tik svarstomas Seime. 
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Paminėjote Azartinių lošimų įstatymo pažeidimus. O komisija ar pažeidė Loterijų įsta-
tymą?

Pažeistas ir šis įstatymas. Visiems žinoma, kad įsigijęs bilietą asmuo gali dalyvauti ir 
laimėti tik viename loterijos tiraže. Tačiau nedaug kas žino, jog Loterijų įstatymu nusta-
tyta, kad laimėjusiems bilietams turi būti išmokėta ne mažiau kaip 50 procentų surinktos 
pinigų sumos už parduotus tiražo bilietus. Dėl silpnos loterijų kontrolės kai kurie loterijų 
organizatoriai pažeidžia šią įstatymo nuostatą. Pavyzdžiui, nustatyta, kad loterijų bendro-
vė „Olifėja“, 1996–2004 metais organizuodama „Teleloto“ loteriją, tik 84 tiražų laimingų 
bilietų turėtojams išmokėjo 50 ir daugiau proc. gautų pinigų už parduotus bilietus, o kitų 
365 tiražų laimėjusių bilietų savininkams – išmokėta tik 39,4 procentai. Nuo jų nusukta 
keliasdešimt milijonų litų. Priežiūros komisija ne tik toleruoja šios bendrovės neteisėtus 
veiksmus, bet dargi juos skatina daryti, kadangi suderino „Tuzinas“, „Teleloto“, „Keno loto“ 
ir kitų loterijų taisykles, kurios leidžia taip pažeisti įstatymą.

Priežiūros komisija taip pat suderino loterijos „Televiktorina „Duodam“ taisykles, 
kurios prieštarauja Loterijų įstatymo nuostatoms. Ne visi įsigiję bilietus asmenys, o tik lo-
terijos organizatoriaus atrinkti, gali dalyvauti loterijoje. Leista išmokėti laimėjusiems bilie-
tams mažiau kaip 50 proc. surinktų pinigų už parduotus bilietus.

Kai įstatymų prižiūrėtojai lošimų ir loterijų bendrovėms leidžia daryti tai, kas aiškiai 
nenumatyta įstatymuose ir dar žinodami, kad azartiniai lošimai priskirti neskatintinai vei-
klai, todėl savaimingai iškyla klausimas kodėl jie taip elgiasi? Prieš gerą dešimtmetį iškilus 
Lietuvos visuomenės veikėjas pasakė lakią frazę: kas gali paneigti? Ši frazė tinka ir šiuo atve-
ju. Kas gali paneigti, kad šios išskirtinės sąlygos minėtoms bendrovėms nelemtos kai kurių 
Priežiūros komisijos narių partinių ir privačių interesų? 

Kaip Jūs vertinate Priežiūros komisijos darbą?
Prastai. Daugiau imituoja priežiūrą, o ne iš esmės kontroliuoja lošimus ir loterijas. 

Daugiausia dėmesio skiria mažiems įstatymų pažeidimams, bet pamiršta esminius. Pavyz-
džiui, Įstatymu nustatyta, kad lošėjai žaisdami automatais lošimo namuose turi laimėti ne 
mažiau kaip 90, o automatų salonuose  – ne mažiau 80 procentų sumokėtos už lošimą 
sumos. Tačiau yra nemažai automatų, kuriais lošėjai laimi gerokai mažiau, negu nustatyta 
įstatymu. Akivaizdžiai apgaudinėjami lošėjai. Komisija net neperspėja lošimų bendrovių 
dėl šio įstatymo pažeidimo. Arba, Įstatymu uždrausta reklamuoti azartinius lošimus, tačiau 
„Nėsės“, „Olympic Casino“ lošimų bendrovės tam tikslui išleidžia milijonus litų. Komisijai 
nesvarbu ką jos reklamuoja. 

Į s tatymų pažeidėjų ge lbėtoja i

Praeitais metais pokalbyje pasakėte, kad dar nepraradote vilties, jog administracinis teis-
mas ištirs Priežiūros komisijos prieštaraujančius įstatymams sprendimus, išspręs ginčą tarp komi-
sijos narių, kurie balsavo už jų priėmimą ir kurie prieš. Kaip pasibaigė teismai?

Atsakydamas į šį klausimą, pirmiausia noriu paaiškinti, kad Administracinių bylų 
teisenos įstatymu nagrinėti valstybinio administravimo subjektų, tarp jų ir Priežiūros ko-
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misijos priimtų teisės aktų teisėtumą ir pagrįstumą pavesta administraciniam teismui, o 
paduoti prašymą ištirti šiuos aktus turi teisę viešojo administravimo subjektų tarnautojai, 
pareigūnai (toks tuomet buvau), kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai 
yra pažeisti. 

Vadovaudamasis šiomis nuostatomis, paprašiau Vilniaus apygardos administracinio 
teismo ištirti ar neprieštarauja įstatymams paminėti Priežiūros komisijos sprendimai, o kar-
tu išspręsti ginčą tarp šios komisijos narių. 

Tačiau iš karto pajutau teisėjų nenorą tirti šių, turinčių didelę valstybinę reikšmę, 
sprendimų teisėtumo. Šis teismas atsisakė priimti prašymą ištirti lošimų namų steigimo bu-
vusiame „Pergalės“ kino teatre ir atsiskaitymo kortelių naudojimo „Nėsės“ lošimų namuo-
se teisėtumą motyvuodamas, kad praleistas prašymo padavimo terminas, nors komisijos 
sprendimas dėl atsiskaitymo kortelių naudojimo turėjo norminio akto požymių ir terminas 
nepraleistas. 

Nors teismas priėmė prašymus dėl kitų Priežiūros komisijos sprendimų, tačiau atsi-
sakė juos ištirti motyvuodamas, kad neįrodžiau, kaip sprendimai pažeidžia mano teises ir 
įstatymo saugomus interesus, jog pareiškėjas negali būti laikomas suinteresuotu asmeniu ir 
neturi teisės kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas įstatymo saugomas viešasis 
interesas. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko galioti šį sprendimą, dar papildy-
damas, kad neturiu teisės vienasmeniškai kreiptis su nurodyto pobūdžio prašymu į admi-
nistracinį teismą. Prašymas susijęs su kitų asmenų teisių bei valstybės ar viešojo intereso 
gynimu.

Kaip matote, administracinio teismo teisėjai surado priežastį, kaip atsisakyti tirti 
sprendimų teisėtumą. Ar ne absurdiškai atrodo? Azartinių lošimų įstatymu pavesta šešiems 
Priežiūros komisijos nariams prižiūrėti ir kontroliuoti šio įstatymo vykdymą, o teismas ne-
pripažįsta komisijos nariui teisės atlikti šių funkcijų, aiškintis galimų įstatymų ir jais ginamų 
viešųjų interesų pažeidimų, prašyti teismo juos ištirti. 

Prokuratūra l iko abej inga

Visiems žinoma, kad Prokuratūros pagrindinė funkcija yra ginti įstatymų saugomus vie-
šuosius interesus. Ar ji susidomėjo Jūsų pokalbio pradžioje paminėtais akivaizdžiais Azartinių 
lošimų ir Loterijų įstatymų pažeidimais?

Kreipiaus į Vilniaus apygardos prokuratūrą, kad ji savo vardu prašytų teismo ištirti 
minėtus sprendimus, o, pripažinus sprendimus neteisėtais ir juos panaikinus, įvertintų bal-
savusių už nutarimų priėmimą Priežiūros komisijos narių veiksmus.

Šios prokuratūros Civilinių bylų skyriaus vyresnioji prokurorė Irma Zakienė, nepa-
neigusi nė vieno nurodyto Azartinių lošimų ir Loterijų įstatymų pažeidimo, pripažino visus 
Priežiūros komisijos sprendimus teisėtais ir neprieštaraujančiais imperatyvioms įstatymų 
normoms. Atsisakė prašyti teismo ištirti jų teisėtumo. Vyriausiasis prokuroras L. Jancevičius 
pripažino prokurorės sprendimą teisėtu ir pagrįstu.
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Bet dar yra generalinė prokuratūra. Ar į ją kreipėtės?
„Rašau Jums netekęs vilties pramušti galimos korupcijos globos skydą, nesitikėda-

mas Jūsų paramos, tiesiog norėdamas išlieti širdgėlą“ – šiais žodžiais kreipiaus į generalinį 
prokurorą A. Valentiną. Paminėjęs Jums išsakytus teismo ir prokuratūros veiksmus, dar 
priminiau, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija ir Vilniaus apygardos prokuratūra 
atsisakė įvertini ar č. K. Blažys gali eiti Priežiūros komisijos pirmininko pareigas ir vienas 
priimti sprendimus (tokia teisė suteikta pirmininkui kai kuriais klausimais), jeigu jo šeima 
yra gavusi iš lošimų bendrovės „Grand Casino Vorld“ savininko T. Karoso finansinės nau-
dos ir šį asmenį yra nurodęs privačių interesų deklaracijoje, kaip asmenį dėl kurio gali kilti 
interesų konfliktas. 

Nors ir nelaukiau, bet gavau atsakymą. Generalinės prokuratūros Civilinių bylų sky-
riaus prokuroras V. Kasparavičius buvo kitokios nuomonės negu prokurorė I. Zakienė. Jis 
pripažino, kad, pažeidžiant Azartinių lošimų įstatymą, išduotas leidimas bendrovei „Nėsė“ 
steigti lošimų namus buvusiame „Pergalės“ kino teatre Vilniuje. Tačiau dabar jau neprieš-
tarauja įstatymui, kadangi patalpos, kuriose vykdomi azartiniai lošimai, įregistruotos kaip 
atskiras kitos paskirties nekilnojamojo turto objektas. 

Pagalvojau, o kas pasikeitė iš esmės, padarius įrašą nekilnojamojo turto registre? Nie-
kas. Juk azartiniai lošimai ne iškelti iš pastato, jie lošiami tose pačiose patalpose kaip ir 
anksčiau, į jas gali patekti iki 21 metų jaunuoliai (įstatymu uždrausta juos įleisti), eidami į 
pastate organizuojamus koncertus. Tai padaryta apgalvotai. Mat, atėjęs į kultūrinį renginį 
vargu ar susilaikys neužsukti į lošimo salę. 

Tokia pat situacija yra ir T. Karoso lošimų namuose „Grand Casino World“.
Dėl kitų Priežiūros komisijos sprendimų teisėtumo prokuroras V. Kasperavičius pa-

reiškė, kad Azartinių lošimų ir Loterijų įstatymų nuostatos yra nekonkrečios, todėl nėra ga-
limybės įvertinti ar kiti Priežiūros komisijos aktai prieštarauja minėtų įstatymų nuostatoms, 
todėl nėra pakankamo pagrindo kreiptis į teismą. 

Vadinasi, kalti įstatymai, nes jų nuostatos nekonkrečios, o ne pareigūnai, kurie nesu-
geba įvertinti įstatymų laikymosi. 

Nesusilaukė prokuratūros dėmesio ir klausimas dėl č. K. Blažio galimybės eiti Prie-
žiūros komisijos pirmininko pareigas.

Seimo komiteta i  i r  komis i jos nepers istengė

Praeitame pokalbyje minėjote, kad apie negeroves Priežiūros komisijoje žino Seimas, jo 
komitetai, komisijos. Kokia jų reakcija?

Pasinaudodamas patarle, jog nauja šluota geriau šluoja, priminiau ką tik tapusiam 
Seimo pirmininku V. Muntianui, kad informavau buvusį Seimo pirmininką A. Paulauską 
apie Priežiūros komisijos veiklą, jos priimtus prieštaraujančius įstatymams sprendimus. Ne-
delsdamas jis pavedė Biudžeto ir finansų komitetui apsvarstyti pateiktus faktus. Šis komi-
tetas po trijų mėnesių nutarė atidėti pateiktų faktų nagrinėjimą iki teismas ištirs Priežiūros 
komisijos sprendimų teisėtumą. 

Kaip minėjau, 2006 metų pabaigoje teismas atsisakė tirti Priežiūros komisijos spren-
dimų teisėtumo. Tačiau iki šiol Biudžeto ir finansų komitetas neišnagrinėjo Priežiūros ko-
misijos veiklos, nei savo vardu paprašė teismo ištirti sprendimų teisėtumą. 
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Priežiūros komisijos veikla nuolat domisi Seimo narys J. Razma. Jam pasiūlius, nu-
siunčiu Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkui R. Dagiui informaciją apie teismo 
sprendimą ir kitą medžiagą galimos korupcijos klausimu. Nustebau perskaitęs jo atsakymą. 
Parašyta, kad teisėsaugos institucijos ir teismas išnagrinėjo mano pateiktus faktus ir priėmė 
atitinkamus sprendimus, todėl atnaujinti tyrimų nėra tikslinga. 

Atrodo, jis taip ir nesuprato, kad teismas ir prokuratūra netyrė ir nenagrinėjo Prie-
žiūros komisijos nutarimų teisėtumo, o jų sprendimai yra dėl atsisakymo tirti ir nagrinėti.

Bet pas iekta maža perga lė

Bet ne visos valstybės institucijos buvo abejingos. Prieš daugiau kaip metus Vyriausioji 
rinkimų komisija pagal Jūsų informaciją atliko Priežiūros komisijos narių – socialliberalų par-
tijos narių V. Janulio ir I. D. Gajauskienės priimtų palankių sprendimų vienai lošimų bendrovei 
ir šios bendrovės padovanotų 70 tūkst. litų partijai sąsajų tyrimą.

Taip, maža pergalė. Tikslas buvo pasiektas – visuomenė sužinojo apie azartinių lo-
šimų bendrovių įtaką įstatymų leidėjams ir jų prižiūrėtojams. Pamenate, buvo išaiškinta ir 
lošimų bendrovės „Olympic Casino“ paslėpta parama V. Blinkevičiūtės rinkimų į Preziden-
tus kampanijos išlaidoms padengti.  

Tačiau pasiliko ir širdgėla, kadangi nuo pat tyrimo pradžios buvo aišku, jog ne-
bus įrodytos palankių sprendimų ir dovanos sąsajos. Darbo grupė apsiribojo pokalbiais 
su įtariamais asmenimis ir lošimų bendrovės vadovu. Ji nenagrinėjo neteisėto ir palankaus 
„Olympic Casino“ lošimų bendrovei V. Janulio sprendimo leisti steigti automatų saloną 
Vilniuje. Todėl ir sąsajų nenustatyta. Šį klausimą turėjo ištirti Specialiųjų tyrimų tarnyba ar 
prokuratūra. 

 
Kaip Jūs manote kodėl nenorima atlikti Priežiūros komisijos sprendimų ekspertizės, įver-

tinti jų teisėtumo? Kodėl formaliomis priežastimis šis klausimas blokuojamas ir tokiu būdu 
globojami galimi įstatymų pažeidėjai?

Todėl, kad paliestų azartinių lošimų bendrovių, jų finansuojamų partijų ir įstatymų 
saugotųjų interesus. Matyt, svarbiausią vaidmenį šioje istorijoje vaidina litas, pažintys. Gal 
kai kas ėjo lengviausiu keliu – surasti priežastį kaip netirti, nes tiriant Įstatymų pažeidimus 
reikėtų atlikti nemažai kruopštaus darbo, o dar galbūt užsitraukti nemalonę. 

Nugalė jo t ie ,  kur ie turė jo būt i  nubaust i . . .

Ir pabaigai. Daug pastangų, laiko ir, suprantama, asmeninių išlaidų paaukojote šiam 
kilniam ir valstybei aktualiam tikslui – galimai korupcijai sumažinti. Žinome, kad tie, kurių 
padus pasvilinote savo knygoje apie azartinių lošimų priežiūrą ir trukdėte priimti „reikalingus“ 
sprendimus, dėjo daug pastangų Jus nušalinti nuo azartinių lošimų priežiūros. Ar jiems pavyko?

Jie pasiekė savo tikslą. Nepanaikinti neteisėti sprendimai, nepatraukti atsakomybėn 
juos priėmę asmenys, lošimų ir loterijų bendrovės toliau vykdo veiklą pažeisdamos įstaty-
mus. Jau pusantrų metų esu nušalintas nuo azartinių lošimų ir loterijų priežiūros, nebetruk-
dau priimti „reikalingų“ sprendimų, nebereiškiu nuomonės dėl nutarimų projektų, kurie 
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prieštarauja įstatymams. Be to, mano kaip Priežiūros komisijos nario etatui, skirtas valstybės 
lėšas darbo užmokesčiui išsimokėjo sau trylikto atlyginimo ir kitokiais būdais.

Visuomenė dar gerai nežino už kokius tarnybinės drausmės pažeidimus Prezidentas su-
stabdė Jūsų įgaliojimus, o po to atleido iš pareigų. Gal primintumėte?

Prezidento dekretuose parašyta, jog jie priimti atsižvelgus į Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos sprendimą. Mat, ši komisija įžvelgė Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimą už tai, kad parašiau knygą ir ją panoro nusipirkti 
kai kurios lošimų bendrovės. Komisijos nuomone, vardas ir pareigos galėjo turėti įtaką šių 
bendrovių apsisprendimui pirkti knygą. Tačiau ji neprarado sveikos nuovokos, nepasiūlė 
Prezidentui sustabdyti mano įgaliojimų ir atleisti iš Priežiūros komisijos nario pareigų. Tik, 
kad „visuomenei nekiltų įtarimų dėl veiklos skaidrumo ir nešališkumo“, rekomendavo nu-
sišalinti nuo knygą įsigijusių bendrovių klausimų sprendimo, jei mano dalyvavimas sukeltų 
viešųjų ir privačių interesų konfliktą. 

VTEK sprendimas buvo tik pretekstas pašalinti iš pareigų. O tikslas – ne apsaugoti 
visuomenę nuo įtarimų dėl mano veiklos skaidrumo ir šališkumo ateityje, o pašalinti asme-
nį, kuris trukdo „apeiti“ įstatymus. Iniciatoriai taip pat kiti – tai tie, kurių nešvarius darbus 
paviešinau knygoje, ir tie, kurie išsigando, jog galiu atskleisti ir kitokio pobūdžio nešvarių 
dalykų. Nesiskaityta su elementariomis teisės normomis. Dekretas ir Priežiūros komisijos 
pirmininko įsakymas dėl nušalinimo nuo darbo priimti grubiai pažeidžiant Darbo kodeksą, 
tai yra neturint prokuroro ir teisėjo sankcionuoto sprendimo nušalinti nuo pareigų, nes tik 
jiems įstatymu suteikta ši teisė.

Advokatai perspėjo, kad laimėti bylą yra mažai šansų. Taip ir įvyko. Administracinis 
teismas surado būdą kaip įrodyti priimtų dokumentų „teisėtumą“. Tiesiog jis nenagrinėjo jų 
teisėtumo motyvuodamas, kad „Administracinių bylų teisenos įstatymas išjungia Respub-
likos Prezidento aktų tyrimą iš administracinių teismų kompetencijos“. Tik noriu pabrėžti, 
kad šį sprendimą priėmė teisėjai, kurie prieš pusmetį pripažino, kad dekretą turi nagrinėti 
administracinis teismas, tai yra jie patys. Matote, kaip greitai teisėjams „užkrito“ atmintis.

Po to buvau atleistas iš pareigų prieš terminą taip pat grubiai pažeidžiant Azartinių 
lošimų įstatymą ir Darbo kodeksą. 

Kalbėjosi A. Drižius. „Laisvas laikraštis“ , 2008 m. vasario 2–9 Nr. 5
 

Namų darbai V. Adamkui kovoje su korupcija 

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus metinė kalba, kurioje Vyriausybė 
buvo apkaltinta sudarius idealias sąlygas korupcijai klestėti, šokiravo ne tik tuos, kam ji 
buvo skirta  – bet ir Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (VLPK) narį Petrą Naviką, 
kurio įgaliojimus Prezidentas sustabdė po to, kai jis atskleidė galimai korumpuotą VLPK 
veiklą. „Todėl Prezidentui V. Adamkui su korupcija pirmiausia reikėtų pradėti nuo Pre-
zidentūros“, – įsitikinęs VLPK narys P. Navikas. „Tikslas Prezidento dekreto dėl P. Navi-
ko įgaliojimų sustabdymo buvo vienas – užčiaupti per daug Lošimų priežiūros komisijoje 
matantį ir per daug vandens drumsčiantį Naviką“, – įsitikinęs P. Navikas. „Manau, kad 
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užčiaupti burną ypač norėjo VLPK pirmininkas č. Blažys, kuris buvo labai nepatenkintas 
mano knygos „Azartinių lošimų priežiūros kronika (dienoraštis)“ pasirodymu viešumoje, 
nes joje atskleisti nešvarūs jo ir kai kurių kitų komisijos narių darbeliai. Taip pat ir mano 
prašymu Administraciniam teismui įvertinti keletą VLPK sprendimų, kurie yra palankūs 
kai kurioms lošimų bei loterijų bendrovėms ir akivaizdžiai prieštaraujantys įstatymams, vie-
šajam interesui.“ Ir tai jam pavyko padaryti su Prezidento patarėjų pagalba. 

Jau devyni mėnesiai, kai sustabdyti P. Naviko įgaliojimai, jis negali išreikšti nuomo-
nės VLPK priimamais sprendimais, nurodyti įstatymų normas, kai jos pažeidžiamos. Ką 
jis apie tai mano? Apie tai kalbamės su į kovą su korupcija pakilusiu ir dėl to nukentėjusiu 
VLPK nariu P. Naviku.

vienas kovos lauke

Gal galite „Karšto komentaro“ skaitytojams plačiau paaiškinti, kaip Prezidentas Jums, 
kaip VLPK nariui sustabdė įgaliojimus?

Esu ne politinio pasitikėjimo valstybės pareigūnas. Prezidentas mane paskyrė Vals-
tybinės lošimų priežiūros komisijos nariu, vykdydamas Azartinių lošimų įstatymą. Šiuo 
įstatymu nustatyta, kokioms sąlygoms esant Prezidentas turi teisę atleisti iš pareigų. Taip 
pat nurodyta, kad Priežiūros komisijos nariams taikomos Darbo kodekso nuostatos. Įgalio-
jimų sustabdymas yra dalinis tarnybinių funkcijų apribojimas – uždrausta balsuoti priimant 
VLPK sprendimus. Todėl dalinai nušalinti nuo darbo Prezidentas galėjo tik prisilaikydamas 
Darbo kodekso, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais nustatytos tvarkos. 

Darbo kodekse nurodyta, kad darbdavys nušalinti nuo darbo darbuotoją gali tik die-
nai, jeigu jis pasirodė darbe girtas ar apsvaigęs nuo narkotikų ir kitokių medžiagų. Ilgiau – 
iki 6 mėnesių – nušalinti nuo darbo leidžiama remiantis pareigūnų arba valstybės instituci-
jų, kuriems įstatymas suteikia nušalinimo teisę, rašytiniu reikalavimu ir kuriam yra pritaręs 
teismas. Tokia teisė suteikta ikiteisminio tyrimo pareigūnams, policijai, Specialiųjų tyrimų 
tarnybai, Valstybės saugumo departamentui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Pa-
reigūnai ir šios įstaigos nėra pateikusios Prezidentui reikalavimo nušalinti mane nuo darbo. 

Prezidento dekrete nurodyta, kad jis priimtas atsižvelgus į Vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos (VTEK) sprendimą dėl Jums inkriminuoto viešųjų ir privačių interesų derinimo vals-
tybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimo. Gal pagal šios įstaigos pasiūlymą?

Respublikos Prezidento patarėjams buvo žinoma, kad VTEK sprendimas yra apskųs-
tas administraciniam teismui, o šis teismas nėra priėmęs galutinio sprendimo. Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu nustatyta, kad tik neapskųstas 
VTEK sprendimas yra pagrindas teisės aktų nustatyta tvarka skirti tarnybinę (drausminę) nuo-
baudą asmeniui (dalinai nušalinti nuo darbo). VTEK sprendimu, kol jis nepripažintas teisė-
tu, Prezidentas neturėjo teisės juo remtis ir sustabdyti mano įgaliojimų.

Be to, dekretas priimtas praėjus trims mėnesiams po VTEK sprendimo priėmimo. 
Valstybės tarnybos įstatymu nustatyta, kad tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau 
kaip per mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos. Taigi, dekretas negalėjo 
būti priimtas ir dėl šios priežasties.
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Tai kokiu dokumentu remiantis buvo parengtas Prezidento dekretas?
Prieš šešetą dienų iki dekreto priėmimo VLPK pirmininkas č. K. Blažys nusiuntė 

Prezidentūrai raštą „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nario Petro Naviko“. Jame 
nurodyta, jog neįvykdžiau Priežiūros komisijos pavedimo – nepasakiau, kurioms lošimų ir 
loterijų bendrovėms „Nakonos“ firma pardavė mano knygą „Azartinių lošimų priežiūros 
kronika (dienoraštis)“. Rašte taip pat konstatuota, jog P. Navikas kreipėsi į įvairias valstybės 
institucijas, (nenurodant kokiais klausimais ir dėl kokių priežasčių), subjektyviai interpre-
tuoja teisės aktus, ignoruoja kitų komisijos narių nuomones, trikdo komisijos darbą. Rašte 
nepateikta nei vieno fakto šiems teiginiams pagrįsti. Taip pat nepateiktas nei vienas faktas, 
kuris patvirtintų, jog esu siūlęs komisijai priimti knygą nusipirkusioms bendrovėms palan-
kius ir įstatymams prieštaraujančius sprendimus ir dėl to yra tikslinga sustabdyti P. Naviko 
įgaliojimus. Bet pasiūlyta Respublikos Prezidentui atleisti P. Naviką iš Priežiūros komisijos 
nario pareigų arba sustabdyti jo įgaliojimus, kol teismuose bus išspręstas P. Naviko skundas 
dėl VTEK sprendimo. 

Prezidento kanceliarija įstatymų nustatyta tvarka netyrė rašte išdėstytų mano ta-
riamų tarnybinių nusižengimų. Net nepaprašė manęs paaiškinti. Remiantis abstrakčia ir 
nustatyta tvarka neištirta informacija parengtas Prezidento dekretas. Grubiai pažeistos tar-
nybinės nuobaudos skyrimo procedūros. Iki šiol nežinau, dėl kokių priežasčių ir kokiu 
pagrindu sustabdyti įgaliojimai.

Manau, kad Prezidentas V. Adamkus nebūtų pasirašęs dekreto dėl įgaliojimų sustab-
dymo, jeigu būtų žinojęs, jog dekretui priimti nėra teisinio pagrindo ir jis parengtas grubiai 
pažeidžiant įstatymus ir kitus teisės aktus. Kitaip sakant, Prezidentas pakliuvo ant kabliuko.

Kita vertus, jeigu ir norėčiau priimti knygą nusipirkusioms bendrovėms palankius 
sprendimus, vienas tai padaryti negalėčiau, nes nesu komisijos pirmininkas, kuriam suteikti 
įgaliojimai vienasmeniškai priimti sprendimus kai kuriais klausimais ir kuriam pavaldi ren-
gianti komisijos sprendimų projektus administracija. O kad mano pasiūlyti palankūs spren-
dimai būtų „prastumti“ per komisiją, būtina, kad jiems pritartų dar ne mažiau kaip du ko-
misijos nariai, tarp jų ir pirmininkas. Tikėtis paramos taip pat negaliu, nes esu nepartietis.

VTEK sprendimas dėl inkriminuoto viešųjų ir privačių interesų supainiojimo priimtas, 
motyvuojant, kad firma „Nakona“ pardavė Jūsų knygą trims lošimų ir loterijų bendrovėms 
ir, atseit, Jūs per ją gavote naudos. Tuo tarpu Prezidentas sustabdė įgaliojimus, t. y. uždraudė 
priimti sprendimus dėl visų lošimų ir loterijų bendrovių. Vadinasi, ir nuo tų, kurios neįsigijo 
knygos. Kaip tai suprasti?

Sunku ir man suprasti, nes tuo metu Priežiūros komisija prižiūrėjo ir kontroliavo 21 
lošimų ir loterijų bendrovę.

Bet šiuo atveju tinka posakis – priemonės pateisina tikslą. O tikslas buvo vienas – 
mane pašalinti iš komisijos, kad netrukdyčiau priimti „reikalingų“ sprendimų, nes dalyvau-
damas posėdžiuose nurodau konkrečias įstatymų nuostatas, kurios draudžia priimti „reika-
lingus“ sprendimus, jos įrašomos į posėdžio protokolą. Šito labai bijomasi, nes tokiu būdu 
dokumentuojami nešvarūs komisijos darbeliai.
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Nepramušama patarė jų s iena

Esate neteisingai nuskriaustas, apšmeižtas, visuomenei pateiktas kaip įstatymo pažeidė-
jas, kuriam Prezidentas net sustabdė įgaliojimus – dalinai nušalino nuo pareigų. Nejaugi Jūs 
nieko nedarėte, kad save apgintumėte?

Jūs nustebsite sužinojusi, kad Prezidento dekretą oficialiai gavau po devynių mėnesių 
ir tik kai oficialiai pareikalavau. Neturint dekreto negalima jo teisėtumo skųsti teismui ir 
ginti savo garbę bei orumą.

Ne kartą kreipiaus į Prezidentą, Prezidentūros kanclerį prašydamas paaiškinti ar de-
kretu siekta tik sustabdyti įgaliojimus kolegialiai priimti VLPK vardu sprendimus, ar nuša-
linti nuo visų darbo funkcijų atlikimo. Taip pat pateikti valstybės įstaigų, kurioms įstatymu 
suteikta nušalinimo teisė, rašytinį reikalavimą Prezidentui ir jo teisinį pagrindimą bei teisėjo 
sprendimą. Negavęs atsakymų net kreipiaus į Prezidentą per spaudą. Tik kai paprašiau Vy-
riausiosios administracinių ginčų komisijos pareikalauti iš Prezidentūros vykdyti įstatymus 
ir įpareigoti ją nors ir pavėluotai atsakyti į mano pareiškimus, tuomet gavau dekreto origi-
nalą ir paaiškinimą, kad Prezidentas dekretu nesprendė visų tarnybinių funkcijų atlikimo 
klausimo.

Nei pakartas ,  ne i  pa le istas

Būtent taip šiandien jaučiasi VLPK narys P. Navikas – Prezidentas pasirašė dekretą 
dėl jo įgaliojimų sustabdymo ir neketina jo panaikinti, nors praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai.

Greitai sueis metai, kai administraciniame teisme guli neišnagrinėtas P. Naviko skun-
das dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo, pagal kurį P. Navikas pripažin-
tas supainiojęs viešuosius ir privačius interesus (tiesiog anekdotiška situacija: P. Navikas pri-
pažintas supainiojęs viešuosius ir privačius interesus dėl to, kad lošimo bendrovės nusipirko 
knygą, kurioje yra griežtai kritikuojami VLPK priimti palankūs sprendimai tų bendrovių 
atžvilgiu) ir devyni mėnesiai – skundas dėl neteisėto nušalinimo nuo darbo. Todėl Preziden-
to dekreto istorijoje dėl įgaliojimų sustabdymo P. Navikui niekaip negalima padėti taško.

Kodėl ši istorija tokia paini ir tokia intriguojanti? Turbūt todėl, kad ji kvepia ne 
vien tik korupcija, bet ir politika – P. Navikas labai skaudžiai užmynė ant „nuospaudos“ ne 
kam kitam, o tuometiniam Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui, kuris, beje, ir paskyrė į 
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkus J. Petkevičienę, kurios vadovaujama 
komisija užkirto P. Navikui kelią vertinti VLPK sprendimus bei atskleisti partijų ir lošimų 
bendrovių finansines sąsajas. 

Nes jei kas nors pamiršote, priminsime: būtent P. Navikas kreipėsi į Vyriausiąją rin-
kimų komisiją, prašydamas ištirti, ar ne už finansinę paramą Naujajai sąjungai A.Paulausko 
deleguoti į VLPK komisijos narius A. Janulis ir I. D. Gajauskienė balsavo už „Olympic“ 
kazino palankių sprendimų priėmimą. O tiriant šį klausimą, išaiškėjo ir tai, kad „Olym-
pic“ kazino per savo dukterinę firmą „Mecom Grupp“ slapta parėmė ne tik šią partiją, bet 
Naujosios sąjungos kandidatę Viliją Blinkevičiūtę per Prezidento rinkimus. Dėl šio fakto 
išaiškėjimo Naujajai sąjungai net grėsė VRK sankcijos – netekti valstybinės dotacijos. Ta-
čiau Naujoji sąjunga – tai ne Darbo partija: už Rinkimų įstatymo pažeidimus ji nebuvo 
nubausta. 
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STT turėtų ats ira i tot i  rankoves

Skandalas dėl neteisėto ir slapto Naujosios sąjungos ir jos kandidatės į prezidentus 
finansavimo lošimo bendrovės pinigais buvo nuslopintas, o problemas Naujajai sąjungai 
sukėlusio P. Naviko įgaliojimai VLPK – Prezidento sustabdyti, yra būtina atlikti esminį 
partijų finansavimo patikrinimą. 

Vilijos Blinkevičiūtės slapto finansavimo atvejis parodė, kad yra sukurta sistema, 
kaip, pažeidžiant Rinkimų įstatymą, lošimų bendrovės galėtų paremti politines partijas – 
pinigai pervedami ne į partijos rinkimų sąskaitą, bet tiesiai į reklamos agentūros sąskaitą. 

P. Navikas pastebėjo, kad lošimų bendrovės, ypač „Olympic“ ir „Nėsė“ išleidžia mi-
lijonines sumas reklamai. Tuo tarpu Azartinių lošimų įstatymas draudžia reklamuoti azarti-
nius lošimus, išskyrus skelbti azartinius lošimus organizuojančių bendrovių, lošimo namų 
(kazino), bingo automatų salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų pavadinimus, lošimų 
vietos adresus bei organizuojamų lošimų rūšis, taip pat lošimų įrenginių kiekį, esantį lošimo 
namuose (kazino), bingo arba automatų salonuose. Visiems aišku, kad leidžiamai informa-
cijai skelbti reikia ne milijoninių sumų. Išlaidomis reklamai, įvairioms konsultacijoms ir ki-
toms panašaus pobūdžio reikmėms turėtų pasidomėti STT, Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnyba ir kitos kovojančios su korupcija, pinigų plovimu institucijos. Kas slypi po reklama 
ir ar mokama už azartinių lošimų reklamą.

Taip pat būtina ištirti „Olympic“ kazino dukterinės įmonės „Mecom Grupp“ veiklą. 
Kaip žinoma, ji yra parėmusi Naująją sąjungą per 2004 m. rinkimus ir V. Blinkevičiūtę – 
per Prezidento rinkimus. „Aišku, čia reikia išsamaus tyrimo“, – sako su korupcija lošimų 
versle kovojąs ir už tai kaip Lošimų priežiūros komisijos narys Prezidento dekretu įgalioji-
mus praradęs P. Navikas. 

Kalbėjosi Giedrė Gorienė. „Karštas komentaras“, 2007 m. balandžio 27–gegužės 11 d.
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ANTRA DALIS

TEISyBĖS PAIEŠKA

Parašiau knygas „Korupcijos globa“ ir „Teisingumo parodija“, kuriose išdėstyti tikri 
faktai kaip Prezidentas, Seimas, Vyriausybė, prokuratūra, teismai globoja korupciją azarti-
niuose lošimuose, kaip nepriimami sprendimai dėl ginčo esmės ir teisėjai nevykdo Konsti-
tucijos 109 straipsnio – nenustato teisingumo.

Atskleisti korupcijos faktai knygoje
tapo priežastimi autorių pašalinti iš darbo

Lietuvos Respublikos Konstitucija suteikia teisę turėti savo įsitikinimus ir juos lais-
vai reikšti, nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, kritikuoti valstybės 
įstaigų ar pareigūnų darbą. Taip pat parašyta Europos žmogaus teisių konvencijoje, kurią 
yra rektifikavusi Lietuva. Taigi visi piliečiai, tarp jų ir asmenys, dirbantys valstybės tarnybo-
je, turi teisę jomis naudotis, rašyti knygas, jas skleisti. Autorinių teisių ir gretutinių teisių 
įstatymas autoriui suteikia teisę išleisti kūrinį, viešai skelbti, rodyti ir platinti kūrinio origi-
nalą ar jo kopijas, gauti autorinį atlyginimą. Deja, šie aukščiausieji teisės aktai kartais pa-
mirštami. Tuo įsitikino ir šios knygos autorius, išleidęs knygą „Azartinių lošimų priežiūros 
kronika (dienoraštis)“. Jis buvo apkaltintas Viešųjų ir privačių interesų įstatymo pažeidimu, 
10 mėnesių sustabdyti jo, kaip Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nario, įgaliojimai, o 
po to atleistas iš pareigų. O priežastis – knygą panoro įsigyti Valstybinės lošimų priežiūros 
komisijos kontroliuojami lošimų organizatoriai, kuriems ji skirta.

Knygą išleido leidykla „Atkulos projektai“. Ji informavo lošimus organizuojančias 
bendroves, knygynus, bibliotekas bei kitus galimus pirkėjus apie knygą, surinko informaciją 
apie pageidaujamą pirkti egzempliorių kiekį. Tačiau leidykla neapsiėmė knygos platinti. 
Autorius surado firmą „Nakona“, kuri nupirko visą tiražą ir knygas pardavinėjo pirkėjams. 

Dar knygai nepasirodžius, Valstybinė lošimų prižiūros komisija ėmėsi aktyviai ginti 
„viešuosius interesus“. Autoriui priekaištavo už tai, kad knygai rašyti naudoja tarnyboje 
gautą informaciją, subjektyviai vertina ją. O kai sužinojo, kad firma „Nakona“ pateikė loši-
mų organizatoriams „Orakulas“, „Žalgirio loto“ ir „Egivela“ sąskaitas faktūras apmokėti už 
pageidautus įsigyti knygos egzempliorius, išreikalavo jų kopijų ir posėdyje apsvarstė knygos 
platinimo būdus, tarsi tai būtų šios Komisijos kompetencijos klausimas. Pasmerkė autorių 
už tai, kad jis leido firmai „Nakona“ parduoti knygą azartinius lošimus ir loterijas organi-
zuojančioms bendrovėms ir čia įžvelgė viešųjų ir privačių interesų pažeidimą. Du kartus 
informavo Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę dėl tariamo autoriaus piktnaudžiavimo 
tarnybine padėtimi, kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą ir Vilniaus apygardos prokuratūrą 
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dėl P. Naviko nusikalstamos veikos išleidžiant knygą bei į Vyriausiąją tarnybinės etikos ko-
misiją dėl viešųjų ir privačių interesų pažeidimo.

Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti tirti autoriaus veiksmus pareiškusi, kad nėra 
duomenų, kurie patvirtintų, kad P. Navikas darė spaudimą ar naudojosi savo tarnybine pa-
dėtimi bendrovių savininkams primygtinai siūlydamas įsigyti knygą. Taip pat nėra duomenų, 
kad grasino bendrovių savininkams savo, kaip Priežiūros komisijos nario, įgaliojimais – jei 
bendrovės nepirks jo parašytos knygos, jis, kaip Priežiūros komisijos narys, priims neigiamus 
sprendimus bendrovių atžvilgiu ar kaip nors kitaip pakenks bendrovėms. Lošimus organizuo-
jančios bendrovės dėl P. Naviko knygos į Priežiūros komisiją nesikreipė. Priežiūros komisijoje 
esanti informacija yra vieša, jos naudojimas rašant knygą ir publikavimas norminiais aktais 
nedraudžiamas. P. Navikas veikė kaip knygos autorius, o ne valstybės tarnautojas.

Vilniaus apygardos prokuratūra atmetė Priežiūros komisijos pirmininko skundą, 
motyvuodama, jog Lietuvos Konstitucijos 25 str. numato, kad žmogus turi teisę turėti savo 
įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti 
informaciją bei idėjas. Asmens, dirbančio valstybės tarnyboje, laisvė turėti savo įsitikinimus 
ir juos laisvai reikšti negali būti ribojama. Be to, nėra jokių duomenų apie padarytą turtinę 
žalą valstybei.

Tik Vyriausioji tarnybinės etikos komisija parodė principingumą ir pripažino, jog 
autorius pažeidžė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 13 
str. 1 dalį, kurioje nurodyta, kad dirbantysis negali naudoti savo pareigų, galių ir vardo, siek-
damas paveikti kitų asmenų sprendimą, kuris sukeltų interesų konfliktą. Tai yra, paveikti loši-
mų bendrovių vadovus priimti sprendimą pirkti knygą. Inkriminuodama įstatymo straips-
nio pažeidimą, Komisija neturėjo faktų jam pagrįsti. Jai užteko vieno Priežiūros komisijos 
pateikto fakto, kad trys lošimų bendrovės (iš tuo metu Priežiūros komisijos prižiūrimos 21) 
gavo iš firmos „Nakona“ sąskaitas už norimas įsigyti knygas. Komisija net netyrė, ar auto-
rius stengėsi įtakoti lošimų organizatorių sprendimus pirkti knygą. Vyriausioji tarnybinės 
etikos komisija taip pat nenustatė, kad autorius būtų gavęs naudos ar protegavęs neteisėtą, 
bet palankų sprendimą nors vienai iš knygą nusipirkti pageidavusiai bendrovei. Bet kad 
„visuomenei nekiltų įtarimų dėl veiklos skaidrumo ir nešališkumo“ (taip ji paaiškino teis-
mui), Komisija rekomendavo autoriui nusišalinti nuo knygą įsigijusių bendrovių klausimų 
sprendimo, jei jo dalyvavimas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Atsakydama į 
autoriaus paklausimą dėl nusišalinimo paaiškino, kad nusišalinimą kiekvienu konkrečiu 
atveju turėtų spręsti jis pats, o Priežiūros komisija gali pranešti autorių paskyrusiam Komi-
sijos nariu asmeniui, jeigu akivaizdžiai pažeisti viešieji interesai. Vadinasi, jeigu siūlė priimti 
palankius ir neteisėtus sprendimus knygą įsigijusioms bendrovėms.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija principingumą autoriaus atžvilgiu parodė ver-
tindama dar ir kitą faktą. Sužinojusi, kad autorius raštiškai nepranešė Priežiūros komisijos 
pirmininkui apie firmos „Nakona“ veiklos atnaujinimą (pagal įstatymą autorius neprivalėjo 
pranešti), pripažino jį pažeidus įstatymo 7 straipsnį. 
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Vykdant palinkėjimus

Autorius vieną pirmųjų gautų iš spaustuvės knygos egzempliorių įteikė žurnalistui 
Ferdinandui Kauzonui, kuris tuo metu dirbo Seimo pirmininko A. Paulausko padėjėju. 
Šiek tiek papasakojo jam apie darbą Priežiūros komisijoje ir neteisėtą V. Janulio, kuris buvo 
A. Paulausko paskirtas šios Komisijos nariu, palankų vienai lošimų bendrovei sprendimą. 
Po dienos padėjėjas paprašė antro knygos egzemplioriaus Seimo pirmininkui. Tik vėliau, 
kai spaudoje buvo paskelbti Naujosios sąjungos (socialliberalai) partijos ryšiai su azartinių 
lošimų bendrove, autorius suprato A. Paulausko susidomėjimo knyga tikslą. 

Knygos įteikimas Seimo pirmininkui sutapo su naujo Vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos pirmininko paskyrimu. A. Paulauskas komisijos pirmininke paskyrė Jolantą Pet-
kevičienę. Kaip įprasta, palydėdamas į naujas pareigas, paskyręs asmuo išsako pageidavimus, 
palinkėjimus ir t. t. Vienas pirmųjų V. Petkevičienės priimtų sprendimų buvo autoriaus pri-
pažinimas pažeidus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. 

Administracinio teismo „teisingumas“

Skunde šiam teismui autorius nurodė, kad knyga „Azartinių lošimų priežiūros kro-
nika (dienoraštis)“ skirta azartinių lošimų ir loterijų bendrovėms. Šių bendrovių knygos 
įsigijimo fakto vertinimas kaip viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 
pažeidimas, prieštarauja aukščiausiems teisės aktams, kuriais autoriui suteiktos teisės rekla-
muoti, pristatyti visuomenei, parduoti ir kitais būdais skleisti (platinti) savo kūrinį visiems 
pirkėjams. Šias teises pripažino ir įstatymų pažeidimų nenustatė Specialiųjų tyrimų tarny-
ba ir prokuratūra. Tuo metu knygos pardavimas lošimų bendrovėms per įmonę „Nakona“ 
(knygos dovanojimas lošimų bendrovėms, pardavimas per knygynus – ne) įvertintas kaip 
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimas. Skunde 
taip pat nurodyta, kad, išleisdamas ir skleisdamas knygą, P. Navikas veikė kaip kūrinio auto-
rius, o ne kaip Priežiūros komisijos narys, todėl svarstyti knygos platinimo būdus ir vertinti 
autoriaus veiksmus nėra Etikos komisijos kompetencijoje. Skunde taip pat nurodyti anks-
čiau paminėti faktai, išspausdinti „Respublikos“ laikraščio straipsnyje „Susikirto azartinių 
žaidimų prievaizdai č. Blažys ir P. Navikas“. Jame cituojami lažybų bendrovės „Orakulas“ 
direktoriaus A. Ališausko išsakyti knygos pirkimo motyvai: „Visi turime džiaugtis, kad to-
kia knyga pasirodė, joje susistemintas teisės aktų sąvadas, tiek darbuotojams, tiek patiems 
lošėjams įdomu būtų susipažinti. Galiu pasakyti, kad neprievartavo įsigyti. Mes priėmėme 
sprendimą, kad ta knyga turėtų būti kiekviename lažybų punkte.“

Autorius prašė teismo panaikinti Etikos komisijos sprendimą, o, esant neaiškumui, 
kreiptis į Konstitucinį teismą su prašymu išaiškinti, ar Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymas, kuris draudžia autoriui platinti savo kūrinį, neprieštarauja 
Konstitucijos 25 ir 33 straipsniams. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė skundą kaip nepagrįstą. Šio teis-
mo teisėjams L. Alechnavičiui, R. S. Alimienei ir R. Miliuvienei sprendimui priimti užteko 
tokių argumentų: a) leidybos sutartimi autorius sutiko, kad knygą pardavinėtų jo vardu 
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pavadinta firma „Nakona“, o autorius knygą pristatytų visuomenei ir reklamuotų, b) lei-
dykla įsipareigojo užklausti potencialių knygos pirkėjų, kiek jie pageidautų įsigyti knygos 
egzempliorių, o tai reiškia autoriaus siekį, jog knyga būtų siūloma jo kontroliuojamoms 
ir prižiūrimoms įmonėms, c) trys lošimus ir loterijas organizuojančios bendrovės įsigijo 
knygą. Teisėjai padarė išvadas: a) akivaizdu, jog autorius sukėlė interesų konfliktą – susidarė 
situacija, kai pareiškėją su jo kontroliuojamomis ir prižiūrimomis firmomis sieja privatūs 
interesai; b) knygą parašė Priežiūros komisijos narys, kuri buvo platinama per jo vardu pa-
vadintą įmonę, galėjo įtakoti lošimus ir loterijas organizuojančių bendrovių apsisprendimą 
pirkti autoriaus parašytą knygą, todėl jis pažeidė įstatymą. 

Taigi autorius pripažintas pažeidęs įstatymą už interesų konflikto (situacijos) SUDA-
RYMĄ, o ne už neteisėtų ir įstatymams prieštaraujančių sprendimų priėmimą knygą įsigijusių 
bendrovių klausimais. Taip pat už GALĖJIMĄ įtakoti, o ne už konkrečius įtakos veiksmus 
bendrovėms pirkti jo knygą. 

Teismas nesikreipė į Konstitucinį teismą, kadangi teisėjams nekilo abejonių dėl Vie-
šųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo neatitikimo Konstitucijai.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko galioti pirmos instancijos teis-
mo sprendimą. Šis teismas, remdamasis tais pačiais faktais, priėmė tokį verdiktą: „Minėtos 
faktinės aplinkybės – pareiškėjo parašytų knygų platinimas azartinius lošimus ir loterijas 
organizuojančioms bendrovėms, kurias pareiškėjas kontroliuoja ir prižiūri pagal savo tarny-
bines pareigas: šių knygų platinimui, panaudojant jam priklausančią įmonę bei paties pa-
reiškėjo prisidėjimas prie knygų platinimo įrodo, kad pareiškėjas panaudojo savo tarnybines 
pareigas, galias ir vardą, siekdamas paveikti kitų asmenų sprendimą, kuris (sprendimas)yra 
susijęs su valstybės (ar jo artimo giminaičio, ar šeimos nario) asmeniniu turtiniu ar neturti-
niu suinteresuotumu ir dėl kurio valstybės tarnyboje, visuomenės suinteresuotumo prasme, 
GALĖTŲ BŪTI PRIIMTI ŠALIŠKI IR NETEISINGI SPRENDIMAI.“

Štai kaip filosofiškai teismas pagrindė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 
sprendimą, ingnoruodamas autoriaus konstitucinę teisę rašyti ir parduoti knygą visiems, 
kas ją pageidauja pirkti, nepaisydamas jos visuomeninės reikšmės.

Post scriptum

Knyga „Azartinių lošimų priežiūros kronika (dienoraštis)“ yra ne meilės romanas, 
kurį platinant lošimų ir loterijų bendrovėms būtų galima įžvelgti Interesų derinimo įstaty-
mo pažeidimą. Tokio pobūdžio knygą gali parašyti asmuo, kuris gerai žino azartinių lošimų 
ir loterijų organizavimą reglamentuojančius teisės aktus, jų taikymą, dalyvavęs juos nagri-
nėjant ir priimant sprendimus. 

Knygos autorius tuo metu buvo Priežiūros komisijos narys. Jis privalėjo kontroliuoti, 
kaip Azartinių lošimų ir Loterijų įstatymus taiko prižiūrimos lošimų bendrovės, ar jų nepa-
žeidžia Priežiūros komisija priimdama administracinius teisės aktus. Taigi, rašydamas knygą 
autorius turėjo tikslą ne tik apžvelgti azartinių lošimų pirmųjų ketverių metų veiklą, plė-
tros tendencijas ir pasekmes, įstatymų privalumus ir trūkumus, bet ir atskleisti bendrovių 
ir Priežiūros komisijos padarytus įstatymų pažeidimus, atkreipti valdžios dėmesį į esamas 
problemas lošimų ir loterijų versle. Autorius paaukojo nemažai lėšų šiam tikslui įgyvendinti. 
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Knygą išleido dėl aukštesnių tikslų, kurių nesugebėjo suvokti kaltintojai – Vyriausioji 
tarnybinės etikos komisija ir teisėjai. Proto ir teisingumo sprendimuose nematyti. Iš esmės 
pareiškėjas pripažintas kaltas už atliktą kilnų, visuomenei ir valstybei reikšmingą darbą, už 
sąžiningą pareigų vykdymą. Jam buvo priklijuota viešųjų interesų pažeidėjo etiketė.

Visgi autorius tikisi surasti teisybę, bet ne Lietuvoje – Europos žmogaus teisių teis-
mas priėmė pareiškimą dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 
straipsnio (žmogaus teisės į saviraiškos laisvę skleisti informaciją ir idėjas) ir 5 straipsnio 
(žmogaus teisė į laisvę dirbti ir gauti pajamas) pažeidimų. Tik nemalonu autoriui bylinėtis 
prieš Lietuvą, nes ji nėra jo nuskriaudusi, o autorius nėra jai nusikaltęs. O norėta prieš pa-
reigūnus ir teisėjus, kurie yra autoriaus teisių pažeidėjai. 

Autorių nuliūdino ir dar viena žinia. Bendraudamas su Vyriausybės atstovės Europos 
žmogaus teisių teisme padėjėjais apie bylos eigą, sužinojo, jog ši valstybės institucija šiame 
teisme atstovauja Lietuvai ir gina minėtus pareigūnus ir teisėjus nuo Lietuvos piliečių, kurie 
skundžiasi teisių ir laisvių pažeidimais. Ar ne paradoksas? 

Dvigubi standartai

Tačiau Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nebuvo tokia principinga Priežiūros 
komisijos pirmininko atžvilgiu. Jos stalčiuose gulėjo dokumentai, kurie patvirtino, kad pir-
mininką ir jo šeimą sieja artimi ryšiai su vienos Priežiūros komisijos prižiūrimos azartinių 
lošimų bendrovės savininku. Pirmininko žmona iš šio asmens buvo gavusi didelės sumos 
neprocentinę paskolą, kurią paėmusi banke, tuo metu būtų turėjusi sumokėti 10–12 tūkst. 
Lt palūkanų. Pirmininkas taip pat iš šio asmens yra gavęs kaip dovaną bendrovių akcijų, 
kurias, eidamas dirbti Vidaus reikalų ministru, pardavė šiam asmeniui už solidžią sumą. 
Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, pats Priežiūros komisijos pirmininkas 2003 m. privačių 
interesų deklaracijoje lošimų bendrovės „Great Canadian Word“ valdybos narį ir lošimo 
bendrovės „Grand Casino Word“ savininką nurodė kaip asmenį, dėl kurio gali kilti interesų 
konfliktas. 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatyta, kad 
deklaravęs asmenį, dėl kurio gali kilti privačių interesų konfliktas, turi nusišalinti nuo su-
sijusių su šiuo asmeniu bendrovių klausimų svarstymo ir sprendimų priėmimo. Vyriausioji 
tarnybinės etikos komisija buvo informuota, kad pirmininkas tik du kartus nusišalino, kai 
Priežiūros komisija svarstė nurodytų bendrovių klausimus. Bet po poros mėnesių pamiršo 
šią pareigą ir dalyvavo kolegialiai priimant sprendimus 18 bendrovių klausimais, o dviem 
atvejais jo balsas buvo lemiamas. Taip pat Komisijos pirmininkas nė karto nenusišalino nuo 
sprendimų, kuriuos jis turėjo teisę priimti vienasmeniškai, priėmimo. Jis taip pat pamiršo 
minėtą asmenį nurodyti 2004–2005 metų privačių interesų deklaracijoje, tarsi ryšiai staiga 
tarp jų būtų nutrukę. Taigi, aiškiai matyti, kad Komisijos pirmininkas pažeidė Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, tačiau Vyriausiajai 
tarnybinės etikos komisijai šių faktų buvo per maža pradėti nagrinėti Komisijos pirmininko 
padarytus įstatymo pažeidimus. 

Autorius dar bandė per Vilniaus apygardos administracinį teismą įtikinti Vyriausią-
ją tarnybinės etikos komisiją svarstyti Priežiūros komisijos pirmininko Viešųjų ir privačių 
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interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimus, bet teismas atsisakė bylą na-
grinėti. Motyvas – Etikos komisijos sprendimas nepažeidžia pareiškėjo teisių ar įstatymo 
saugomų interesų; pareiškėjui, kaip Priežiūros komisijos nariui, vienasmeniškai nepavesta 
įstatymo vykdymo kontrolė. LR Konstitucijos 33 str. laiduojama teisė apskųsti valstybės 
įstaigų ar pareigūnų sprendimus nėra absoliuti. 

Taigi taikyta ta pati taktika – nenagrinėti klausimo iš esmės prisidengus motyvu, 
kad pareiškėjas neturi teisės skųsti valstybės įstaigos sprendimo ir ginti viešojo intereso. Pa-
žymėtina, kad ne tik Konstitucija, bet ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymas suteikė pareiškėjui teisę skųsti Etikos komisijos sprendimą. Be to, ši 
komisija nurodė, jog pareiškėjas gali sprendimą skųsti teismui. 

Nenurimo viešųjų interesų „gynėjai“

Viešųjų interesų „gynėjai“ dar labiau įniršo, kai autorius kreipėsi į Vilniaus apygardos 
administracinį teismą su prašymu ištirti Priežiūros komisijos penkių nutarimų teisėtumą. 
Komisijos pirmininkas uždraudė administracijos darbuotojams autoriui duoti susipažinti 
su gautais ir išsiųstais dokumentais, nurodė posėdžio protokoluose „sutrumpinti“ jo pasa-
kytas pastabas ir argumentus, atjungė autoriaus kompiuterį nuo informacijos šaltinių. Nors 
prašyta Vyriausybės ir generalinės prokuratūros sutramdyti Priežiūros komisijos pirmininko 
piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir savivaliavimą, tačiau jos buvo kurčios. 

Kaip sakoma, yla išlindo iš maišo. Komisijos pirmininkui ir kai kuriems nariams 
rūpėjo ne klausimo esmė – ne P. Naviko viešųjų interesų pažeidimas, o formalaus preteks-
to, dėl kurio būtų galima nušalinti nuo pareigų, paieška. O svarbiausia neleisti pareikšti 
nuomonės posėdžiuose, ypač dėl tų sprendimų projektų, kurie prieštarauja įstatymams ir 
pažeidžia viešuosius interesus.

Ir pretekstą surado. Autorius apkaltintas, kad nevykdo Priežiūros komisijos pavedi-
mo – nepranešė, kurios azartinių lošimų bendrovės nusipirko knygą iš įmonės „Nakona“, 
nors iš tiesų tai Komisija jau buvo susižinojusi iš bendrovių. Pirmininkas apie šį „pažeidimą“ 
informavo Prezidentą. Rašte dar nurodė, kad P. Navikas subjektyviai interpretuoja teisės ak-
tus, ignoruoja kitų Komisijos narių nuomonę, trikdo Komisijos darbą. Rašte nepateikta nė 
vieno fakto šiems teiginiams pagrįsti, o taip pat faktų, kad autorius nevykdo Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos sprendimo. Prezidentui pasiūlyta atleisti iš pareigų P. Naviką ar 
sustabdyti jo įgaliojimus. 

Prezidentūra skubiai parengė Prezidento dekretą dėl įgaliojimų sustabdymo, o, įsi-
teisėjus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimui, taip pat Priežiūros komisijai 
pasiūlius – dekretą dėl atleidimo iš pareigų. 

Taip autorius buvo nušalintas nuo azartinių lošimų ir loterijų priežiūros. Tikslas pa-
siektas – pašalintas asmuo, kuris trukdė priimti lošimų organizatoriams palankius ir įstaty-
mams prieštaraujančius sprendimus, asmuo, kuris įstatymų saugomų viešųjų interesų pa-
žeidimus fiksavo posėdžių protokoluose tuo atkreipdamas tikrinančių Priežiūros komisijos 
veiklą institucijų dėmesį. O svarbiausia – pašalintas nuo informacijos šaltinių asmuo, ku-
ris buvo neabejingas korupcijos apraiškoms azartinių lošimų bei loterijų priežiūroje, tokiu 



335

būdu uždarytos galimybės atskleisti tiesą. Ši išvada autoriui susikristalizavo benagrinėjant 
faktų sąsajas.

Prezidentūros akibrokštai

Kaip pirmiau rašyta, autorius informavo Prezidentą ir kitus aukščiausius valstybės 
pareigūnus apie negatyvius reiškinius Priežiūros komisijoje. Prezidentui įteikė savo knygą. 
Tačiau nesulaukė jokios reakcijos, ilgą laiką nežinojo apie kreipimosi likimą, nors įstatymais 
nustatyta pareiškėjui atsakyti per mėnesį.

Taip pat ne kartą autorius kreipėsi į Prezidentūrą prašydamas paaiškinti, ko siekta 
dekretu dėl įgaliojimų sustabdymo: nušalinti autorių nuo sprendimų priėmimo knygą įsigi-
jusių lošimų bendrovių klausimais, ar nuo visų Priežiūros komisijos prižiūrimų bendrovių 
klausimų svarstymo. Taip pat prašyta pateikti prokuroro reikalavimą Prezidentui sustabdyti 
autoriaus įgaliojimus (laikinai nušalinti nuo darbo), kuriam vienam įstatymais suteikta teisė 
tai padaryti. Ir vėl visiška tyla. Tik kai autorius paprašė Vyriausiosios administracinių ginčų 
komisijos pagalbos priversti Prezidentūrą vykdyti įstatymus ir autoriui atsakyti, tik tuomet 
Prezidento patarėjas Darius Vilimas trumpai atsakė, kad priimdamas dekretą dėl įgaliojimų 
sustabdymo Prezidentas nenagrinėjo visų tarnybinių funkcijų atlikimo klausimo ir nepave-
dė Priežiūros komisijos pirmininkui nušalinti nuo darbo. Atsiuntė dekreto originalą. Iš at-
sakymo buvo galima suprasti, kad Prezidentas sustabdė įgaliojimus priimant sprendimus tik 
knygą įsigijusių bendrovių klausimais, kaip rekomendavo autoriui Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisija, nes ir dekrete nurodyta, jog jis priimtas atsižvelgus į šios Komisijos spren-
dimą. Todėl neatsiuntė prašyto prokuroro reikalavimo, nes tokio Prezidentūra ir neturėjo. 

Atskleisti Prezidento Valdo Adamkaus
viešieji ir privatūs interesai

 
Sunku suprasti Prezidentūros veiksmus sustabdant autoriaus įgaliojimus ir atlei-

džiant iš pareigų. Abu Prezidento dekretai parengti grubiai pažeidžiant Konstituciją, Darbo 
kodeksą, Azartinių lošimų įstatymą ir kitus darbo santykius reguliuojančius teisės aktus. 
Jie parengti, kaip rašyta, remiantis Priežiūros komisijos pirmininko informacija, kurioje 
nurodyta, jog P. Navikas subjektyviai interpretuoja teisės aktus, ignoruoja kitų Komisijos 
narių nuomonę, trikdo Komisijos darbą. Prezidento kanceliarija įstatymų nustatyta tvarka 
netyrė šių P. Naviko tarnybinių nusižengimų, nenustatė jų sudėties, kaltės formų, padary-
mo aplinkybių, priežasčių bei nusižengimais sukeltų neigiamų pasekmių. Net nepaprašė 
pareiškėjo paaiškinimo dėl jam metamų kaltinimų. Remiantis pateikta abstrakčia ir nu-
statyta tvarka neištirta informacija priimti Prezidento dekretai. Dekretai neįteikti autoriui, 
kaip nustatyta Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos 
įstatymu. Tik oficialiai pareikalavęs Prezidento dekreto dėl įgaliojimų sustabdymo, autorius 
jį gavo po devynių mėnesių. Neturint dekreto negalima jo teisėtumo skųsti teismui. Gal 
dėl to dekretą vilkino įteikti? Mažai tikėtina, kad dekretus rengė kompetencijos neturintys 
patarėjai. 
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Azartinių lošimų reklama uždrausta įstatymo, tačiau lošimų bendrovė „Olympic 
Casino Group Baltija“ per 2005 m. devynis mėnesius reklamai išleido apie 2 mln. litų. 
2006 m. pradžioje autorius pradėjo domėtis reklamos išlaidomis. Pastebėjo, kad ši bendrovė 
yra A. Adamkienės fondo rėmėja ir pervedusi nemažą sumą pinigų. Šis jo veiksmas neti-
kėtai sutapo su Prezidento veiksmu – jis sustabdė autoriaus, kaip Priežiūros komisijos nario, 
įgaliojimus Priežiūros komisijoje. Ir sustabdė ne tuojau, kai buvo priimtas Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos sprendimas dėl P. Naviko viešųjų ir privačių interesų įstatymo 
pažeidimo, ir ne šiai Komisijai pasiūlius, o po trijų mėnesių. Todėl galima manyti, jog iškilo 
būtinybė autorių nušalinti nuo domėjimosi reklamos išlaidomis, kurios galbūt yra išleistos 
Prezidento Valdo Adamkaus rinkimų kampanijos skolai padengti. 

O dabar apie dekretų pagrįstumą ir teisėtumą.

Neteisėtas Prezidento dekretas

Prezidento dekretas dėl įgaliojimų sustabdymo priimtas pažeidžiant įstatymus. Kons-
titucija leidžia Prezidentui skirti ir atleisti pareigūnus įstatymų nustatyta tvarka. Azartinių 
lošimų įstatymo 26 straipsnyje nustatyta, kad kadencijai nepasibaigus atleisti iš Komisijos 
nario pareigų galima tik esant bent vienai iš penkių sąlygų: kai narys pats atsistatydina, 
ilgai serga, praranda pilietybę, yra nuteistas ir kai atliekamas tyrimas dėl neteisėtų lošimų 
organizavimo arba priklausymo nusikalstamam susivienijimui. Taigi tarp jų nėra dekrete 
nurodytos autoriaus atleidimo iš pareigų sąlygos. Šis dekretas priimtas dar neįsiteisėjus Vy-
riausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimui (jo teisėtumas buvo apskųstas teismui), 
nors Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme uždrausta skirti 
tarnybinę (drausminę) nuobaudą (sustabdyti įgaliojimus) pagal dar neįsiteisėjusius šios Ko-
misijos sprendimus. Dekretas dėl įgaliojimų sustabdymo priimtas praėjus trims mėnesiams 
po Etikos komisijos sprendimo priėmimo, nors įstatymais nustatyta, kad tarnybinė nuo-
bauda gali būti paskirta ne vėliau kaip per mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo 
dienos. Pagal Darbo kodeksą ir Valstybės tarnybos įstatymą įgaliojimus sutabdyti (nuša-
linti nuo dalies ar visų sprendimų priėmimo) ilgiau kaip vieną dieną darbdavys turi teisę 
tik gavęs teisėjo nutartį dėl nušalinimo nuo darbo. Kaip jau minėta, prokuratūra netyrė 
autoriaus veiksmų išleidžiant knygą ir neprašė teismo sustabdyti jo įgaliojimų ir nušalinti 
nuo pareigų. Tačiau Prezidentas priėmė dekretą dėl įgaliojimų sustabdymo negavęs teisėjo 
nutarties. Taip pat, skiriant šią drausminę nuobaudą, pažeista jos skyrimo tvarką. Preziden-
tūra neištyrė autoriaus nusižengimo faktų, nepaprašė pareikšti nuomonės dėl jų teisingumo. 
Neatsižvelgė į tai, jog autorius nebuvo anksčiau nusižengęs ir nė karto jam netaikytos draus-
minės nuobaudos, o jo knyga nepadarė žalos valstybei ir visuomenei. Nors dekretas priimtas 
pažeidžiant įstatymus, tačiau autoriui nekėlė rūpesčių, nes jo įgaliojimai buvo sustabdyti 
priimant sprendimus trijų bendrovių klausimais. 

Žiniasklaidai vos tik paskelbus apie Prezidento dekretą, Priežiūros komisija tuoj pat 
priėmė nutarimą dėl P. Naviko veiklos sustabdymo, o šios Komisijos pirmininkas – įsakymą 
dėl nušalinimo nuo darbo. 
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Dekretas perkrikštytas Administraciniame teisme

Nutarimas, įsakymas, o kartu ir Prezidento dekretas buvo apskųstas Vilniaus apy-
gardos administraciniam teismui. Prašyta išnagrinėti bylą iš esmės, panaikinti Priežiūros 
komisijos ir jos pirmininko teisės aktus, kadangi jie priimti akivaizdžiai pažeidus Darbo 
kodekso 123 straipsnį – neturint teisėjo nutarties ir jo rašytinio reikalavimo nušalinti P. 
Naviką nuo darbo. O Prezidento dekretas dėl įgaliojimų sustabdymo negali būti nušalini-
mo nuo darbo pagrindu, nes Konstitucija ir įstatymai nesuteikė teisės Prezidentui atleisti 
(nušalinti) iš darbo jo paskirto pareigūno nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos. Be to, 
kaip paliudijo Prezidento patarėjas D. Vilimas, Prezidentas dekretu nesprendė autoriaus visų 
tarnybinių funkcijų atlikimo klausimo, vadinasi, ir nenušalino nuo visų funkcijų vykdymo, taip 
pat nepavedė Priežiūros komisijai už jį nušalinti P. Naviką nuo darbo.

Šis teismas nenagrinėjo nušalinimo nuo darbo pagrįstumo ir teisėtumo. Nepakvietė 
į posėdį Prezidento įgalioto atstovo paaiškinti dekreto esmės ir jo turinio. Teismas konstata-
vo, jog „įgaliojimų sustabdymas prilyginamas nušalinimui nuo darbo – nagrinėjamu atveju 
nuo valstybės tarnybos pareigų atlikimo ne tam tikroje apimtyje, o visumoje“. Taigi, teismas 
perkrikštijo dekretą dėl įgaliojimų sustabdymo į dekretą dėl nušalinimo nuo visų tarnybinių 
funkcijų. Galbūt teisėjai tik jiems žinomomis „priemonėmis“ sužinojo, jog Prezidentas de-
kretą vertina taip kaip jie, o ne taip, kaip paaiškino Prezidentui atstovaujantis jo patarėjas. 

Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta, kad jei teismas konstatuoja, jog 
atsakovas yra kitas asmuo, tai privalo byloje pakeisti atsakovą ir nagrinėti bylą iš esmės. 
Tačiau teisėjai tai pamiršo. Ir reikia suprasti, kad sąmoningai, nes pakeitus atsakovą – Prie-
žiūros komisiją ir šios komisijos pirmininką į Prezidentą ir Prezidento kanceliariją – būtų 
turėjęs nagrinėti bylą iš esmės ir pripažinti dekreto dėl įgaliojimų sustabdymo, kaip teisės 
akto dėl nušalinimo nuo visų pareigų atlikimo, neteisėtumą. Teismas priėmė saliamonišką 
sprendimą – Priežiūros komisijos nutarimas dėl P. Naviko veiklos sustabdymo ir šios Komisijos 
pirmininko įsakymas dėl nušalinimo nuo darbo yra teisėti, kadangi jie priimti vykdant Pre-
zidento dekretą, nors Prezidentas nebuvo pavedęs Priežiūros komisijai sustabdyti veiklą. Taip 
buvo išteisinti viešųjų interesų „gynėjai“ ir Prezidentūra. 

Greitai užkrito atmintis Administracinio teismo teisėjams

Autorius tikėjosi, kad „vyresnieji teisėjų broliai“, nors jie dirba tame pačiame pas-
tate, geria kavą toje pačioje kavinėje, iš esmės išnagrinės bylą. Kadangi pirmos instancijos 
teismo posėdyje nedalyvavo nei Prezidentas, nei jo įgalioti atstovai, Lietuvos vyriausiajam 
administraciniam teismui buvo pateiktas Prezidento patarėjo D. Vilimo raštas autoriui dėl 
dekreto priėmimo. Tačiau šis teismas neatsižvelgė į D. Vilimo paliudijimą, kad Prezidentas 
nesprendė visų tarnybinių funkcijų atlikimo klausimo, kaip mano pirmos instancijos teis-
mas, motyvuodamas, jog Prezidento patarėjas nėra subjektas oficialiai aiškinti Respublikos 
Prezidento aktų. O dekreto nenagrinėjimo pagrįstumo ir teisėtumo priežastį nurodė tokią: 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies norma išjungia Respublikos Prezi-
dento aktų tyrimą iš administracinių teismų kompetencijos, Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje 
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įtvirtinta teisminės gynybos garantija šiuo atveju yra realizuojama bendrosios kompetencijos 
teismuose. Pažymėtina, jog Specialioji teisėjų kolegija teismingumo klausimams nagrinėti, 
į kurios sudėtį įėjo du šią bylą nagrinėję teisėjai, prieš 6 mėnesius pripažino, jog bylą turi 
nagrinėti administracinis teismas. Taigi, greitai užkrito atmintis teisėjams.

Taigi ir šis teismas skundo nenagrinėjo iš esmės, paliko galioti pirmos instancijos teis-
mo sprendimą. Taip buvo padėtas dar vienas taškas šioje byloje jos neišnagrinėjus iš esmės 
ir autoriui atėmus konstitucinę teisę į gynybą ir bešališką teismą.

Administracinio teismo verdiktas

Administracinių bylų teisenos įstatymas suteikia teisę prašyti atnaujinti bylos na-
grinėjimo procesą, jeigu paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos bylos 
nagrinėjimo metu, priimtas sprendimas pagal žinomai neteisingą teismo išvadą ar prieš-
taraujant vienai kitos išvadoms, kai neužtikrinta vienoda administracinių bylų praktika ir 
kitais pagrindais. 

Prašyme atnaujinti procesą autorius nurodė keturias priežastis, kurios turėjo įtakos 
neteisingam teismo sprendimui priimti. 

Pirma. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo aiškinti Prezidento patarėjo įgalinimai. Ta-
čiau teismo nutartyje jie įvertinti taip: „Prezidento patarėjas nėra subjektas, įgaliotas oficia-
liai aiškinti Respublikos Prezidento aktų“, ir tuo pagrindu nepripažino jo įrodymų teisėtais. 
Teismui pateiktas Prezidento 2007 m. sausio 2 d. potvarkis, kuriuo patarėjas buvo oficialiai 
įgaliotas atstovauti Prezidentui teismuose. Tai, žinoma, neteisinga teismo išvada. 

Antra. Teismo nutartyje konstatuota, kad administracinių bylų teisenos įstatymo 16 
straipsnio 2 dalies norma išjungia Prezidento aktų tyrimą iš administracinių teismų kom-
petencijos, todėl nagrinėjamoje administracinėje byloje teisėjų kolegija nenagrinėja argu-
mentų dėl jo įgaliojimų sustabdymo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl atsisakė juos įvertinti. 
Tačiau teisėjų kolegija toje pačioje byloje išnagrinėjo Prezidento įgaliojimų sustabdymo 
pagrįstumą ir teisėtumą, kai siekė įrodyti, jog „įgaliojimų sustabdymas prilyginamas nu-
šalinimui nuo darbo – nagrinėjamu atveju nuo valstybės tarnybos pareigų atlikimo ne 
tam tikroje apimtyje, o visumoje“. Šios išvados prieštarauja viena kitai ir viena iš jų yra 
neteisinga.

Trečia. Teismas konstatavo, kad administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straips-
nio 2 dalies norma išjungia Respublikos Prezidento aktų tyrimą iš administracinių teismų 
kompetencijos, o Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisminės gynybos garantija 
šiuo atveju realizuojama bendrosios kompetencijos teismuose. Todėl nagrinėjamoje admi-
nistracinėje byloje negali būti tiriamas Prezidento dekretas ir nagrinėjami argumentai dėl 
įgaliojimų sustabdymo teisėtumo ir pagrįstumo. 

Specialioji teisėjų kolegija dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir admi-
nistracinio teismo prieš pusmetį nusprendė, kad ginčas dėl dekreto teisėtumo teismingas ne 
bendros kompetencijos, o administraciniam teismui. Ir šiuo atveju meluojama.

Ketvirta. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą dėl Prezidento 
dekreto „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nario atleidimo“ panaikinimo, kons-
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tatavo, jog „iš konstitucinės teisingumo vykdymo ir asmenų lygiateisiškumo sampratos ky-
lantys reikalavimai yra aktualūs šioje byloje, nes LR ABTĮ 16 straipsnio 2 dalis, pagal kurią 
administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Prezidento dekreto veiksmų, gali 
prieštarauti konstituciniams teisingumo, asmenų lygybės įstatymui ir teismui principams. Todėl 
teismas nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti: a) ar 
ABTĮ 16 straipsnio 2 dalis neprieštarauja LR Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straips-
nio 1 daliai ir 109 straipsniui ; b) ar Prezidento dekretas Nr. 1K-988, kuriuo pareiškėjas 
buvo atleistas iš tarnybos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 str. 10 p. ir 
Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 26 str. 4 dalies nuostatoms.

Tokia pat situacija buvo administracinėje byloje dėl dekreto „Dėl Valstybinės lošimų 
priežiūros komisijos nario P. Naviko įgaliojimų sustabdymo“, kuris taip pat priimtas atsi-
žvelgus į tą patį Vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimą. Tačiau Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas šioje byloje nenagrinėjo pareiškėjo apeliacinio skundo argu-
mentų teisėtumo ir pagrįstumo ir nesikreipė į Konstitucinį Teismą su analogišku prašymu. 
Iš pareiškėjo atimta konstitucinė teisė, kad jo byla būtų iš esmės teisingai išnagrinėta teisme. 

Šios skirtingos administracinių teismų nutartys neužtikrina vienodos administraci-
nių teismų praktikos įgyvendinimo nagrinėjant analogiškas bylas. 

Varnas varnui akies nekerta

 Ši patarlė tinka Administraciniam teismui apibūdinti. Autorius prašydamas atnau-
jinti procesą turėjo mažai vilčių, nes manė, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjai visokiais būdais stengsis nepripažinti savo kolegų, šio teismo kitų teisėjų klaidų bei 
pareiškėjo įrodymų. Taip ir įvyko. Prašyme nurodytos visos priežastys pripažintos nepagrįs-
tomis. Pirma priežastis dėl to, kad pareiškėjas nenurodė priežasčių, dėl kurių ši aplinkybė 
nebuvo jam žinoma. Apkaltintas pareiškėjas, o ne teismas, kuris siekdamas nepripažinti 
Prezidento patarėjo įrodymų, sąmoningai suabejojo jo įgaliojimais. Antra priežastis (teismo 
išvadų prieštaringumas) atmesta, nes pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog jos prieštarauja (?). 
Vadinasi, teismo nutarties teiginiai ir citatos nėra įrodymas. Trečios priežasties nepripaži-
nimo motyvai nutylėti. Ketvirta (teismai priėmė skirtingus sprendimus) priežastis atmesta, 
kadangi sprendimus priėmė skirtingi teismai, o, be to, pirmos instancijos teismo sprendi-
mas nepaskelbtas oficialiame vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje. Vadinasi, pri-
pažįstama, kad galima priimti skirtingus sprendimus už tą patį Viešųjų ir privačių interesų 
įstatymo pažeidimą ir abu yra teisingi. Ar ne absurdiška? 

Autorius dar kartą įsitikino šio teismo „teisingumu“. Nagrinėtos bylos ir atsisakymo 
atnaujinti procesą motyvai patvirtino visuomenės nuomonę apie teisėjų angažuotumą, tar-
pusavio solidarumą ir ištikimybę savajai gildijai, sąžinės ir elementaraus padorumo stoką. 
Be to, Administracinio teismo teisėjai naudoja įvairias išsisukinėjimo spręsti bylas iš esmės 
priemones. Todėl visiškai pagrįstai Aukščiausiojo teismo pirmininkas Vytautas Greičius siū-
lo suteikti piliečiams teisę kasacine tvarka skųsti Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo sprendimus, o buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Egidijus Kūris – suteikti teisę ir 
galimybę piliečiams ginti konstitucines laisves ir teises Konstituciniame teisme. 
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Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui atsisakius nagrinėti autoriaus nu-
šalinimo nuo darbo teisėtumą ir nurodžius, kad Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvir-
tinta teisminės gynybos garantija šiuo atveju yra realizuojama bendrosios kompetencijos 
teismuose, autorius kreipėsi į Vilniaus 1-os apylinkės teismą vildamasis, kad šis teismas 
išnagrinės jo bylą iš esmės ir priims teisingą sprendimą. 

Teko laukti Konstitucinio Teismo sprendimo

Antru Prezidento dekretu autorius atleistas iš pareigų prieš terminą taip pat gru-
biai pažeidžiant Konstituciją ir Azartinių lošimų įstatymą. Prezidento dekretas apskųstas 
Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Šis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų ko-
legiją bylų teismingumui nustatyti. Ši kolegija pripažino, jog šią bylą (kaip ir dekretą dėl 
įgaliojimų sustabdymo) turi nagrinėti Administracinis teismas. Bet nutartyje dar paaiškino, 
kad Prezidento dekretų atitiktį Konstitucijai ir Azartinių lošimų įstatymui prieš tai turi 
išaiškinti Konstitucinis Teismas. Atseit, tik jis turi teisę priimti verdiktą dėl Prezidento visų, 
net ir individualių kaip šis, aktų. Taigi autorius, išlaukęs 8 mėnesius Vilniaus apygardos 
administracinio teismo nutarties kreiptis į Konstitucinį Teismą, dar turės laukti 3–4 metus 
Konstitucinio Teismo išaiškinimo ir dar pusmetį ar ilgiau Administracinio teismo sprendi-
mo. Prezidento paskirtiems pareigūnams teisybės paieškos gali užsitęsti 5 ir daugiau metų. 
Kodėl pareiškėjas turi tiek laukti? 

Konstitucinio Teismo nutartis

2010 m. gegužės 13 dieną Konstitucinis Teismas išaiškino, kad Prezidentas, skirda-
mas ir atleisdamas įstatymų numatytus valstybės pareigūnus, turi laikytis įstatymuose nu-
statytų valstybės pareigūnų atleidimo pagrindų, įstatymuose ir (arba) kituose teisės aktuose 
nustatytos valstybės pareigūnų skyrimo ir atleidimo tvarkos. 

Nutarime paminėtina, kad tarnybinės (drausminės) nuobaudos rūšys Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nebuvo (ir nėra) išvardytos, jos 
apibrėžtos Valstybės tarnybos įstatyme ir Darbo kodekse. Valstybės tarnybos įstatymo 29 
straipsnio „Tarnybinės nuobaudos“ (2003 m. liepos 4 d. redakcija) 3 dalyje yra nustatyta, 
kad už tarnybinius nusižengimus valstybės tarnautojui gali būti skiriama viena iš šių tarny-
binių nuobaudų: 1) pastaba; 2) papeikimas; 3) griežtas papeikimas; 4) atleidimas iš pareigų.

Darbo kodekso 237 straipsnyje „Drausminės nuobaudos“ (2002 m. birželio 4 d. 
redakcija) yra nustatyta, kad už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriamos šios drausmi-
nės nuobaudos: 1) pastaba; 2) papeikimas; 3) atleidimas iš darbo (Kodekso 136 straipsnio 
3 dalis).

Taigi Prezidentas turėjo laikytis Darbo kodekso nuostatų sustabdydamas įga-
liojimus ir atleisdamas iš lošimų priežiūros komisijos nario pareigų. Tačiau Jis visiškai 
nevykdė Darbo kodekso nuostatų, o Administracinio teismo teisėjai nevertino pažei-
dimų, aiškiai buvo matyti, kad yra lojalūs Prezidentui, kuris juos paskyrė į teisėjus. 
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Smogta ir šiuo kardu

Darbo kodekso 123 straipsniu nustatyta, kad nušalintam nuo darbo asmeniui turi 
būti pasiūlytos kitos pareigos. Mat, neatleistas iš darbo asmuo neturi teisės dirbti kitoje įs-
taigoje ir gauti pajamų pragyvenimui. Azartinių lošimų įstatymu dar labiau apribotos Prie-
žiūros komisijos nario darbo galimybės – gali dirbti tik Priežiūros komisijoje. 

Priežiūros komisijos pirmininkas, nušalinęs autorių nuo darbo, nepasiūlė jokių par-
eigų, nors buvo laisvų vietų administracijoje, net ir tokių (buhalterijos, kanceliarijos, ūkio ir 
kitų padalinių), kurioms nepavesta tikrinti lošimų bendrovių ir rengti sprendimų projektų. 
Todėl autorius reikalavimą įdarbinti kitose pareigose nušalinimo laikotarpiu teikė skunduo-
se pirmos instancijos teismui ir apeliaciniam teismui. Vilniaus apygardos administracinis 
teismas pripažino, kad apeliantą į kitas pareigas turėjo paskirti Respublikos Prezidentas, 
kuris jį paskyrė Priežiūros komisijos nariu. 

 Tačiau šis teismas neįpareigojo Prezidento perkelti autorių į kitas pareigas. Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas visiškai nenagrinėjo reikalavimo įdarbinti kitose par-
eigose teisėtumo ir pagrįstumo. Tokiu būdu iš autoriaus buvo atimta konstitucinė teisė 
laisvai pasirinkti darbą, dirbti ir gauti pajamas. Daugiau kaip dešimt mėnesių autorius buvo 
priverstinis bedarbis, nes neturėjo teisės dirbti ankstesnio darbo  – konsultuoti ir padėti 
verslininkams spręsti jų mokesčių ir finansų problemas. Autorius patyrė nemažą materialinę 
žalą. Ir šiuo klausimu autorius nerado teisybės Administraciniame teisme.

Autoriaus nušalinimas nuo darbo ir materialiai buvo naudingas viešųjų interesų „gy-
nėjams“. Skirtos iš biudžeto lėšos darbo užmokesčiui išmokėti nušalintam nuo pareigų Prie-
žiūros komisijos nariui buvo išdalintos premijų ir kitų išmokų pavidalu kitiems Komisijos 
nariams ir administracijos darbuotojams.

Kas gali paneigti, kad Prezidento Valdo Adamkaus dekretas…

Praėjo 15 metų nuo Prezidento Valdo Adamkaus dekreto priėmimo dėl Lošimų prie-
žiūros komisijos nario Petro Naviko įgaliojimų sustabdymo šioje komisijoje, bet neaiškios 
tikrosios įgaliojimų sustabdymo priežastys. Mažai tikėtina, kad jo knygoje „Azartinių lo-
šimų priežiūros kronika“ paviešintos korupcijos apraiškos Lošimų priežiūros komisijoje, 
galėjo turėti įtakos valstybės nacionaliniam saugumui, jeigu šiuo klausimu nedelsdamas ir 
neišaiškinęs visų aplinkybių, ėmėsi Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.

O buvo taip. Priėmus įstatymą dėl leidimo organizuoti azartinius lošimus Lietuvoje 
ir įsteigus jų priežiūros ir kontrolės komisiją, Prezidentas Valdas Adamkus pasiūlė man būti 
komisijos nariu. Pareiškė, kad azartiniuose lošimuose klesti nelegalūs, šešėlinėje ekonomi-
koje sukaupti pinigai: „Jūs esate įgijęs nemažą patirtį kontroliuodamas mokesčius, finansus, 
nuovokus, principingas žmogus. Tikiu, jog sąžiningai ir kvalifikuotai galėtumėte atlikti šias 
pareigas.“

Dėl kilnaus tikslo ir Prezidento Valdo Adamkaus pareikšto pasitikėjimo, sutikau pri-
žiūrėti azartinius lošimus, nors teko atsisakyti įdomaus ir kūrybinio darbo savo firmoje. 
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Sąžiningai atlikau pareigas. Informavau Prezidentą, Seimo pirmininką, Premjerą apie 
azartinių lošimų įstatymo pažeidimus, galima korupciją Priežiūros komisijoje. Pateikiau 
pasiūlymus ir prašiau pavesti valstybės institucijoms patikrinti Priežiūros komisijos darbą, 
jos priimamų sprendimų pagrįstumą ir teisėtumą bei administracinio teismo atsisakymų 
nagrinėti Komisijos sprendimų teisėtumą, motyvuojant, kad aš – Priežiūros komisijos na-
rys – neturiu teisės teikti teismui tokių prašymų. Bet Prezidentas nei jo patarėjai nereagavo 
į pateiktą informaciją. 

Tačiau Prezidentūra azartiniais lošimais susidomėjo, kai Lošimų priežiūros komisijos 
pirmininkas č. Blažys pateikė informaciją Prezidento patarėjui M. Ladigai dėl mano para-
šytos knygos, atseit, išleisdamas knygą, siekiau turtinės naudos ir kitų asmeninių tikslų, ją 
platinau azartinius lošimus organizuojantiems subjektams, piktnaudžiavau tarnybine padė-
timi, subjektyviai interpretavau teisės aktus, ignoravau kitų komisijos narių nuomonę, trik-
džiau komisijos darbą ir savo veiksmais diskreditavau Komisijos įvaizdį bei padariau didelę 
žalą valstybei. Sužinojęs apie tai, norėjau paaiškinti patarėjui ir Prezidentui apie teikimo 
sustabdyti įgaliojimus tikslą ir priežastis, tačiau nei vienas iš jų nesiteikė išklausyti. Pažymė-
tina, kad č. Blažys kreipėsi dar į Specialiųjų tyrimų tarybą ir Vilniaus apygardos prokura-
tūrą dėl mano nusikalstamos veiklos išleidžiant knygą. Šios institucijos atmetė jo skundus.

Dekretas priimtas grubiai pažeidus įstatymais nustatytą įgaliojimo sustabdymo tvar-
ką. Devynis mėnesius nemokėtas darbo užmokestis ir atimta mano teisė dirbti ne tik anks-
tesnį, bet ir kitą darbą, išskyrus Lošimų priežiūros komisijoje. Mat, ši sąlyga nustatyta Loši-
mų įstatymu. Šių aplinkybių negalėjo nežinoti Prezidentas.

Tikrindamas lošimų bendrovę „Olympic Casino Group Baltija“ nustačiau, jog šios 
bendrovės padalinys pervedė 70 tūkst. Lt Naujosios Sąjungos (socialliberalai) partijai už 
palankų sprendimą, sąlygotą lošimų komisijos narių, kuriuos paskyrė Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas – šios partijos pirmininkas. Šį klausimą nagrinėjo Rinkimų komisija. 

Taip pat pastebėjau, jog per 2005 m. devynis mėnesius bendrovė reklamai išleido apie 
2 mln. litų, kai lošimų įstatymu uždrausta reklamuoti azartinius lošimus. Šį pastebėjimą pra-
nešiau Komisijos nariams ir pasiūliau ištirti šį klausimą bei priimti sprendimą. Tikrindamas 
taip pat sužinojau, jog ši bendrovė yra Prezidento žmonos Almos Adamkienės fondo rėmėja, 
o dekretas dėl įgaliojimų sustabdymo Priežiūros komisijoje buvo netrukus priimtas. 

Profesorius Vytautas Landsbergis šeštos Vyriausybės premjero leidimą privatizuoti 
objektą Vilniaus centre taip įvertino: kas gali paneigti? Taigi ir šiuo atveju, kas gali paneigti, 
kad dalis lošimų reklamai išleistų lėšų galimai buvo pervesta Prezidento žmonos fondui, o 
gal ir panaudota Prezidento rinkiminės kompanijos išlaidoms apmokėti? 

Viešas pareiškimas
Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui

2007 m. gegužės 28 d .

Prieš 6 metus paskyrėte Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nariu. Per šį laiką 
Jūsų patarėjai nė karto nepasidomėjo, kaip atlieku pareigas, kokios yra azartinių lošimų 
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priežiūros problemos. Ne kartą norėjau informuoti aš, tačiau nesiteikė priimti ir išklausyti. 
Net ir tuomet, kai buvo rengiamas Jūsų dekretas dėl mano įgaliojimų sustabdymo.

Nuoširdžiai ir sąžiningai atlikau Jūsų pavestas pareigas, nesitaikyčiau su akivaizdžiais 
įstatymų pažeidimais. Praėjusių metų pradžioje informavau Jus, Seimo Pirmininką bei 
Premjerą apie susiklosčiusią būklę prižiūrint azartinius lošimus ir loterijas, esančias nege-
roves ir galimas korupcijos apraiškas Priežiūros komisijoje. Prašiau pavesti valstybės insti-
tucijoms patikrinti Priežiūros komisijos darbą, jos priimtų sprendimų teisėtumą. Taip pat 
kreipiaus į administracinį teismą ištirti ar Priežiūros komisijos kai kurie sprendimai neprieš-
tarauja įstatymams ir viešajam interesui. 

Dalis sprendimų buvo paviešinta visuomenei, kai Vyriausioji rinkimų komisija tyrė 
socialliberalų partijos narių, einančių Priežiūros komisijos narių pareigas, priimtų palankių 
sprendimų „Olympic Casino“ lošimų namams sąsajas su šiai partijai ir jos narei V. Blinke-
vičiūtei paaukotais 140 tūkst. litų. Kitų sprendimų teisėtumą nagrinėja Generalinė proku-
ratūra ir Seimo Antikorupcijos komisija.

Be to, parašiau knygą azartinių lošimų priežiūros klausimais. Joje atskleidžiau azartinių 
lošimų namų veiklos trūkumus, daromus pažeidimus, Priežiūros komisijos neteisėtus spren-
dimus, lošimų veiklos plėtrą. Į knygą sudėjau reglamentuojančius lošimų veiklą teisės aktus.

Asmenys, kurių neteisėtus ir palankius kai kurioms lošimų bendrovėms sprendimus 
atskleidžiau, pradėjo aršią kovą prieš mane, siekdami mane pašalinti iš Priežiūros komi-
sijos. Komisijos pirmininkas uždraudė susipažinti su informacija ir dokumentais, nurodė 
posėdžių protokoluose „sutrumpinti“ pasakytus motyvus dėl svarstomų klausimų atitikimo 
įstatymams bei kitaip trukdyti atlikti pareigas. 

Komisijos pirmininkas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą ir Vilniaus apygardos 
prokuratūrą dėl mano, kaip autoriaus, tariamai nusikalstamos veikos tyrimo išleidžiant 
knygą. Į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisija dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimo platinant knygą. 

STT ir prokuratūra, ištyrusios mano veiklą, konstatavo, kad nėra duomenų, kurie 
patvirtintų, kad P. Navikas darė spaudimą ar naudojosi savo tarnybine padėtimi bendrovių 
savininkų atžvilgiu primygtinai liepdamas įsigyti knygą, jog rašydamas ir išleisdamas knygą 
veikė kaip autorius ir nepažeidė įstatymų bei Respublikos Konstitucijos. 

Tik Etikos komisija įžvelgė įstatymo pažeidimą už tai, kad dvi lošimų ir viena loterijų 
bendrovės nusipirko knygą, kuri joms skirta. Atseit, turėjau privatų interesą. Administraci-
nis teismas paliko Etikos sprendimą galioti. Esu numatęs kreiptis į Europos žmogaus teisių 
teismą, kadangi pažeistos mano kaip autoriaus teisės į saviraiškos laisvę, į galimybę turėti 
savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam, 
kurios įtvirtintos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje. Respublikos 
Konstitucija (25 straipsniu) taip pat man suteikė šias teises. 

Ir pagaliau (2006-07-05) išsiuntė Jums raštą, kuriame konstatavo, jog neįvykdžiau 
Priežiūros komisijos pavedimo – nepasakiau, kurios lošimų ir loterijų bendrovės nusipirko 
knygą iš pardavinėjančios ją firmos, kad kreipiaus į valstybės institucijas, (nenurodant, kad 
sprendimų teisėtumo ir mano teisių apribojimo klausimais), subjektyviai interpretuoju tei-
sės aktus, ignoruoju kitų komisijos narių nuomones, pažeidinėju darbo reglamentą ir trik-
dau komisijos darbą. Rašte nepateiktas nė vienas faktas, kuris pagrįstų, jog nevykdau Etikos 
komisijos sprendimo ir yra būtinybė sustabdyti mano įgaliojimus.
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Jūsų patarėjai, neištyrę šio klausimo, net neišklausę mano paaiškinimo, o tik remian-
tis Priežiūros komisijos pirmininko raštu, parengė dekretą dėl mano įgaliojimų sustabdymo. 

Noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad:
a) Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (23 str. 8 

dalis) nustatyta, kad apskųstas Etikos komisijos sprendimas negali būti pagrindu teisės aktų 
nustatyta tvarką skirti tarnybinę nuobaudą asmeniui (sustabdyti įgaliojimus, nušalinti nuo 
darbo). Patarėjams buvo žinoma, kad Etikos komisijos sprendimas buvo apskųstas adminis-
traciniam teismui, o šis teismas nebuvo priėmęs galutinio verdikto.

b) Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsniu nustatyta, kad tarnybinė nuobauda turi 
būti paskirta ne vėliau kaip per mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos. 
Dekretas priimtas praėjus trims mėnesiams po Etikos komisijos sprendimo priėmimo.

c) Darbo kodekso 123 straipsnyje nustatyta, kad nušalinti nuo darbo (įgaliojimų 
sustabdymas laikytinas nušalinimu nuo dalies funkcijų atlikimo) daugiau kaip vienai die-
nai galima gavus rašytinį reikalavimą iš pareigūnų arba organų, kuriems įstatymas suteikia 
nušalinimo teisę ir kuris yra sankcionuotas teisėjo. Tokio reikalavimo nebuvo. Patarėjai tai 
turėjo žinoti.

Etikos komisijos sprendimas priimtas konstatuojant, jog knyga parduota dviem lo-
šimų ir vienai loterijų bendrovėms. Rekomenduota nusišalinti priimant sprendimus. Ka-
dangi dekrete nurodyta, kad jis priimtas atsižvelgiant į Etikos komisijos sprendimą, todėl 
maniau, kad dekretu man sustabdyti įgaliojimai priimant sprendimus tik šių bendrovių 
klausimais, bet nesustabdyti įgaliojimai priimant sprendimus nenusipirkusių knygos ben-
drovių klausimais. Tuo metu komisija prižiūrėjo 21 lošimų bendrovės veiklą. 

Be to, Jūsų patarėjas Darius Vilimas pranešė, kad Respublikos Prezidentas dekretu 
nesprendė mano visų tarnybinių funkcijų atlikimo klausimo. Todėl nekėliau dekreto teisė-
tumo klausimo. 

Tačiau Priežiūros komisijos pirmininkas, nežiūrint į tai, kad Azartinių lošimų įstaty-
mu suteikta teisė tik Respublikos Prezidentui šio įstatymo nustatyta tvarka mane atleisti ar 
nušalinti iš pareigų, skirti tarnybines nuobaudas, savo įsakymu nušalino mane nuo darbo. 
Nuo 2006-07-17 nebeįleidžiamas į darbovietę, atimti raktai, spaudas, atjungtas nuo in-
formacijos šaltinių kompiuteris, darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymima kad P. Navikas 
nušalintas nuo darbo. Jau 10 mėnesių nemokamas darbo užmokestis.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nepanaikino Priežiūros komisijos pirmi-
ninko neteisėto sprendimo, motyvuodamas, kad Respublikos Prezidento dekretas prilygina-
mas nušalinimui nuo valstybės tarnybos pareigų atlikimo visumoje, o ne tam tikroje apim-
tyje ir, jog dekreto pagrindu komisijos pirmininkas turėjo teisę nušalinti nuo darbo. Nesu 
tikras, kad laimėsiu bylą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, nes praktika 
patvirtino, jog dažniausiai šis teismas palieka galioti pirmos instancijos teismo sprendimą. 

Taip pat noriu pastebėti, kad Azartinių lošimų įstatymu (26 str. 6 dalis) nustatyta, jog 
Priežiūros komisijos narys pareigas gali eiti tik Priežiūros komisijoje. Kadangi nesu atleistas 
iš Priežiūros komisijos nario pareigų, todėl neturiu teisės užsiimti verslu, kurį vykdžiau iki 
paskyrimo komisijos nariu bei gauti darbinių pajamų. Darbo kodekso (123 straipsnis) nu-
statyta, kad nušalintam nuo pareigų turi būti pasiūlytos kitos pareigos. Šito nebuvo padary-
ta. Tokiu būdu atimta konstitucinė teisė dirbti ir gauti pajamas (Respublikos Konstitucijos 
48 straipsnis). 
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Grąžintas padėkos raštas Prezidentui Valdui Adamkui

2007 m. gegužės 30 dieną grąžintas Prezidento padėkos raštas už pagalbą 2002 metų 
Prezidento rinkiminėje kampanijoje, įvertinęs mano pastangas ir darbus kaip didelę paramą 
ir pritarimą Jūsų ginamoms idėjoms. Su Padėkos raštu įteikiau šį pareiškimą.

Jūsų veiksmai parodė, kad mūsų idėjos iš esmės skiriasi. Jūs tai patvirtinote atleisdami 
mane iš Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nario pareigų už tai, kad trys lošimų bendrovės 
nusipirko mano knygą „Azartinių lošimų priežiūros kronika (dienoraštis)“, kurioje atskleisti 
įstatymų pažeidimai, kas juos pažeidė ir galima korupcija. Pasielgėte kaip caro spaudos drau-
dimo laikais.

Tačiau dabar ne caro ir komunistinio režimo laikai. Negalėjote nežinoti, kad Respublikos 
Konstitucijos 25 straipsniu žmonėms, tarp jų ir man, suteikta teisė turėti savo įsitikinimus ir 
juos laisvai reikšti, tai yra rašyti knygas, jas reklamuoti, dovanoti, parduoti ir kitaip platinti vi-
siems, taip pat ir lošimų bendrovėms. Taip pat ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos10 straipsnį, kuriuo kiekvienam žmogui garantuota teisė į saviraiškos laisvę, tai yra 
turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam.

Ši teisė įstatymu gali būti apribota tik dėl valstybės saugumo, teritorinio vientisumo ar 
visuomenės apsaugos. Knygos turinys neskatina griauti valstybės pamatų.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 
pripažinę mane kaltu už tai, kad knygą nusipirko trys iš 21 lošimo bendrovės, pažeidė Lietuvos 
Respublikos Konstituciją bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. O Jūs, 
kaip Konstitucijos garantas, net neįžvelgėte akivaizdaus Lietuvos Respublikos Konstitucijos pa-
žeidimo ir dargi prisidėjote prie to.

Supratau, kad mano atleidimo iš pareigų priežastimi yra ne knygos pardavimas lošimų 
bendrovėms ir „iš piršto laužtas“ Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymo pažeidimas, o tai, kad atskleidžiau galimą korupciją azartiniuose lošimuose ir kovoju 
prieš ją. Atleidote nepasibaigus terminui iš Lošimų priežiūros komisijos nario pareigų, kai, ti-
krindamas azartinių lošimų bendrovę „Olympic Casino Group Baltija“, pastebėjau, jog ši ben-
drovė nemaža suma parėmė Jūsų žmonos patronuojamą fondą. Nusivyliau Jumis. Padėkos raštas 
primena Jus, kaip išdavusį rinkimų metu skelbtus idealus žmogui. Todėl grąžinu jį.

Prie susidorojimo su manimi prisidėjote ir Jūs. Net neišklausęs mano paaiškinimo, 
sustabdėte Priežiūros komisijos nario įgaliojimus. Iki šiol nežinau, dėl kokios priežasties 
tai padarėte. Nebent už tai, kad paviešinau galimos korupcijos atvejus ir paprašiau admi-
nistracinio teismo ištirti sprendimų teisėtumo. O gal už tai, kad netrukdyčiau Priežiūros 
komisijoje prastumti „reikalingus“ ir neteisėtus sprendimus? Pareigūnai ir organai, kuriems 
įstatymais suteikta nušalinimo teisė, nepateikė Jums prašymo sustabdyti įgaliojimų, kadan-
gi man nebuvo inkriminuoti tarnybinės veiklos nusikaltimai. Vyriausioji tarnybinės etikos 
komisija Jums taip pat nepateikė duomenų apie tai, jog nevykdau įstatymo reikalavimų ir 
jos sprendimo, nes ši komisija neatliko tyrimo šiais klausimais. Be to, Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu nustatyta, kad tik neapskųstas VTEK 
sprendimas yra pagrindas skirti tarnybinę (drausminę) nuobaudą asmeniui (sustabdyti įga-
liojimus – nušalinti nuo darbo). Tuo tarpu VTEK sprendimas yra apskųstas Lietuvos vy-
riausiajam administraciniam teismui ir dar neapsvarstytas.



346 GYVENTA IR DIRBTA L IETUVAI

Azartinių lošimų įstatymu neatleistam iš pareigų komisijos nariui uždrausta dirb-
ti kitur, išskyrus Priežiūros komisijoje, o Darbo kodeksu nustatyta, kad nušalintam nuo 
darbo asmeniui turi būti pasiūlytos kitos pareigos. Tačiau šito nebuvo padaryta. Taigi, dėl 
įgaliojimų sustabdymo, nesuteikiant kito darbo ir įstatymui draudžiant dirbti kitur, išskyrus 
Priežiūros komisijoje, Jūs man atėmėte konstitucinę teisę (pažeistas Konstitucijos 48 str.) 
dirbti ir gauti pajamas. 

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS
Europos Taryba, Strasbūras, Prancūzija

P A R E I Š K I M A S

PAREIŠKĖJAS 
Navikas Petras, vyras, Lietuvos Respublikos pilietis, finansininkas,
gimęs 1935 m. sausio 1 d. Truskavos kaime, Kėdainių rajone, Lietuvos Respublikoje,
gyvena Raseinių g. 8, butas 2, Vilnius, LT-03001, Lietuvos Respublika
Tel. Nr. +370 5 233 4711; +370 610 70 4742
 
AUKŠTOJI SUSITARIANTI ŠALIS
Lietuvos Respublika

I. FAKTAI
2001 metais legalizuoti azartiniai lošimai Lietuvos Respublikoje. Priimtas įstatymas, 

įsteigta lošimus prižiūrinti ir kontroliuojanti įstaiga – Valstybinė lošimų priežiūros komisija 
(toliau – Priežiūros komisija). Lietuvos Respublikos Prezidentas jos nariu paskyrė pareiškėją.

Eidamas Priežiūros komisijos nario pareigas, pareiškėjas parašė knygą „Azartinių lo-
šimų priežiūros kronika (dienoraštis)“ (priedas Nr.1). Knygą išleido Janulienės firma „At-
kulos projektai“, o ją parduoda firma „Nakona“.

Knygoje aprašyta azartinių lošimų plėtra Lietuvoje, lošimų organizavimo ir įstaty-
mų trūkumai, padarytos klaidos taikant įstatymus, atskleisti lošimų bendrovių ir Priežiūros 
komisijos padaryti viešųjų interesų pažeidimai, taikytos poveikio priemonės pažeidusiems 
įstatymus subjektams. Įdėti lošimus reglamentuojantys teisės aktai. Knyga skirta azartinius 
lošimus organizuojantiems subjektams, įstatymų leidėjams, mokslininkams, studentams ir 
kitiems besidomintiems šia tema.

Knyga neskatina pažeisti viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar moralę, taip pat kitų 
asmenų garbę ar teises, neatskleidžia įslaptintos informacijos ir nepažeidžia valstybės sau-
gumo, teritorinio vientisumo ir visuomenės apsaugos įstatymų. Šias vertybes saugojančiais 
įstatymais knygos platinimas neuždraustas Lietuvos Respublikoje.

Tačiau knygos platinimas buvo apribotas remiantis tuo, kad jos autorius yra Prie-
žiūros komisijos narys. Atsižvelgdama į šią aplinkybę, Lietuvos Respublikos Vyriausioji 
tarnybinės etikos komisija uždraudė pareiškėjui platinti knygą azartinius lošimus organi-
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zuojantiems subjektams, kurių veiklą prižiūri Priežiūros komisija, o už tai, kad firma „Na-
kona“ pardavė azartinių lošimų bendrovėms jo knygą, 2006 m. balandžio 13 d. sprendimu 
Nr. KS-15 pareiškėją pripažino pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinė-
je tarnyboje įstatymą (priedas Nr. 2).

Šio sprendimo pagrindu pažeistos ir kitos pareiškėjo teisės. Dar neįsigaliojus Vyriau-
siosios tarnybinės etikos komisijos sprendimui Nr. KS-15 (jis pareiškėjo buvo apskųstas 
Administraciniam teismui), Lietuvos Respublikos Prezidentas 2006-07-13 dekretu Nr. 676 
sustabdė pareiškėjo įgaliojimus Priežiūros komisijoje (priedas Nr. 3), o Valstybinės lošimų 
priežiūros komisijos pirmininkas šio dekreto pagrindu pareiškėją nušalino nuo Priežiūros 
komisijos nario pareigų, uždraudė mokėti darbo užmokestį (priedas Nr. 4). Nušalinimo lai-
kotarpiui pareiškėjui nebuvo pasiūlytos kitos pareigos, o neatleistam iš Priežiūros komisijos 
nario pareigų asmeniui Azartinių lošimų įstatymas draudžia dirbti kitoje įstaigoje, išskyrus 
Priežiūros komisiją. Todėl pareiškėjas nušalinimo nuo darbo laikotarpiu nedirbo ir negavo 
pajamų.

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui po metų pripažinus Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos sprendimą teisėtu (priedas Nr. 5), Lietuvos Respublikos Prezi-
dentas 2007-05-29 dekretu Nr. 1K-988 pareiškėją prieš terminą atleido iš Priežiūros komi-
sijos nario pareigų (priedas Nr. 6). Pareiškėjo kadencija Priežiūros komisijos nario pareigose 
turėjo pasibaigti 2008 m. liepos 25 dieną.

Pareiškėjas nubaustas du kartus už tuos pačius Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimus. Pirmą kartą – Respublikos Prezidento 2006 m. 
liepos 13 d. dekretu Nr. 676 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nario Petro Navi-
ko įgaliojimų sustabdymo“, kai buvo sustabdyti pareiškėjo, kaip Priežiūros komisijos nario, 
įgaliojimai kol byla bus išnagrinėta teisme. Antrą kartą – Respublikos Prezidento 2007-05-
29 dekretu Nr. 1K-988, kai pareiškėjas atleistas iš Priežiūros komisijos nario pareigų. 

Pareiškėjo skundas dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo teisėtu-
mo Lietuvos Respublikos administraciniame teisme nagrinėtas 1 metus, kai Lietuvos Res-
publikos Administracinių bylų teisenos įstatymu nustatyta, kad administracinės bylos turi 
būti išnagrinėtos ne vėliau kaip per 6 mėnesius.

II. KONVENCIJOS PAŽEIDIMAI IR JĄ PAGRINDŽIANTYS ARGUMENTAI
Pareiškėjas mano, kad:
a) Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių lais-

vių apsaugos konvencijos 10 straipsnį, kuriame įtvirtinta žmogaus teisė į saviraiškos laisvę ir 
netrukdomai skleisti informaciją ir idėjas, apribodama pareiškėjo teisę platinti knygą azar-
tinius lošimus organizuojantiems subjektams ir pripažindama pareiškėja kaltu už tai, kad 
firma „Nakona“ pardavė jo knygą trims azartinių lošimų bendrovėms.

b) Lietuvos Respublikos Prezidentas, priimdamas dekretus dėl pareiškėjo įgalioji-
mų sustabdymo, ir Priežiūros komisijos pirmininkas, išleisdamas įsakymą dėl nušalinimo 
nuo darbo, pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 5 straipsnio 1 dalį, 8 
straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnį, kadangi pareiškėjui buvo atimta teisė į privatų gyvenimą, į 
laisvę dirbti ir gauti pajamas nušalinimo nuo darbo laikotarpiu nuo 2006-07-14 iki 2007-
05-29.
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c) Lietuvos Respublikos administracinis teismas pažeidė Žmogaus teisių ir pagrin-
dinių laisvių konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, kadangi pareiškėjo skundas dėl Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos sprendimo Nr. KS-15 buvo nagrinėtas per ilgai.

d) Lietuvos Respublikos Prezidentas pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos 7 Protokolo 4 straipsnį, kadangi pareiškėjas už tą patį nusižengimą 
nubaustas du kartus. 

Pareiškėjas išnaudojo visas skundo pateikimo ir teisinės gynybos galimybes Lietuvos 
Respublikoje. Nesikreipta į kitas tarptautines institucijas dėl pareiškime pateiktų faktų.

III. PAREIŠKIMO TIKSLAS
Pareiškėjas prašo Europos žmogaus teisių teismą pripažinti, kad Lietuvos Respubli-

kos valdžios institucijos neteisėtai apribojo pareiškėjo (autoriaus) teisę platinti / parduoti 
lošimus organizuojančioms bendrovėms joms skirtą knygą „Azartinių lošimų priežiūros 
kronika (dienoraštis)“, pažeidė pareiškėjo teisę į privatų gyvenimą, teisę į darbą, neteisėtai 
nubaudė du kartus už tą patį nusižengimą, kad teismas per ilgai nagrinėjo skundus. Pareiš-
kėjas prašo priteisti iš Lietuvos Respublikos pareiškėjui piniginę kompensaciją 33155 eurų 
padarytai turtinei ir 5000 eurų moralinei žalai padengti.

Aš patvirtinu, kad, mano žiniomis ir įsitikinimu, šiame pareiškimo formuliare pa-
teikta informacija yra teisinga.

2007 m. liepos 9 d. 
***

2010 m. rugsėjo 14 dieną Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja A. Sajo nusprendė 
P. Naviko 2007 m. liepos 9 d. pareiškimo nepriimti, kadangi jis neatitinka Konvencijos 
straipsniuose keliamų reikalavimų. Teismo kolegijos kanclerio pavaduotoja F. Elens-Passos 
pranešė, kad šis nutarimas yra galutinis ir negali būti apskundžiamas nei Teismui, nei jokiai 
kitai institucijai ir kanceliarija nepateiks išsamesnės informacijos apie Komiteto posėdį ar 
priimtą nutarimą. Po vienerių metų byla bus sunaikinta.

Taigi net negalima sužinoti, kurių konvensijos straipsnių ir kokių reikalavimų neati-
tinka pareiškimas.

Kita vertus, vėliau paaiškėjo, kad Europos Žmogaus Teisių Teisme Lietuvai atstovavo 
Teisingumo ministerija, kuri gynė valstybę, o iš tiesų Adminsitracinio teismo teisėjus, kurie 
pažeidė mano teises ir teisėtus interesus. 
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TEISINGuMO PARODIJA

Knygoje „Teisingumo parodija“ pateikti faktai, kaip teismai ir teisėjai neatlieka kons-
titucinės pareigos – nenustato teisingumo ir pažeidžia žmogaus teises ir įstatymų saugomus 
interesus.

Mokėtinos sumos apskaičiavimo teisėtumas ir teisingumas

Gyvenimas taip susiklostė, kad teko dalyvauti civilinėje byloje, kurioje kaip žiedai 
pavasarį atsiskleidė teisėjų veiksmai atliekant konstitucinę pareigą – nustatant teisingumą. 
O prasidėjo taip.

Artimiems giminaičiams įsigijus butą, garažo boksą ir žemės sklypo dalį, kuriame 
pastatytas gyvenamasis namas, ir netrukus jiems išvykus dirbti į kitą valstybę, teko prižiūrėti 
butą ir pagal pavedimo sutartį bei įgaliojimą jiems atstovauti namo bendrijoje, valstybinėse 
institucijose ir teismuose. Autorius ketveriems metams buvo išrinktas namo bendrijos val-
dybos nariu. Susipažinus su bendrijos veikla paaiškėjo nešvari namo statybos, butų pardavi-
mo, mokėtinos sumos už namo, garažų, žemės sklypo ir elektros kabelių bendrosios dalinės 
nuosavybės teisės objektų (toliau – BDN objektai) priežiūrą, naudojimą ir valdymą (to-
liau – Mokėtina suma) apskaičiavimo istorija. Keturi šie objektai nuosavybės teise priklausė 
penkiasdešimčiai asmenų, iš kurių penkiolika neturėjo butų name ir nesinaudojo jais. Šioje 
istorijoje nebuvo paisoma šios aplinkybės.

Bendrija Mokėtiną sumą už keturių BDN objektų priežiūrą, valdymą ir naudojimą 
skaičiavo pagal vieno objekto (buto) plotą ir nežinia kieno nustatytus tarifus buto ploto kv. 
m, nors šių objektų savininkai nebuvo nustatę tokios apskaičiavimo tvarkos. Sąskaitose ne-
buvo nurodomos pajamos ir išlaidos už BDN objektų priežiūrą, naudojimą, valdymą ir jų 
savininkų nuosavybės bei naudojimo dalys, kaip nustatyta Civilinio kodekso (toliau – CK) 
4.76 straipsniu. Be to, bendrijos pirmininkas savavališkai didino tarifus ir mokėtiną sumą, 
pasisavino ir neturėdamas BDN objektų savininkų leidimo ne pagal paskirtį panaudojo 
nemažai lėšų, o buhalteris pakėlė savo darbo užmokestį. 

Bendrijos valdybos pirmininkas nepritarė pasiūlymui parengti Mokėtinos sumos ap-
skaičiavimo tvarkos projektą, atitinkantį Civilinio kodekso nuostatas. Liko vienas kelias – 
kreiptis į teismą. Tačiau kreiptis į teismą valdybos nario vardu nebuvo galima, nes būtų bu-
vęs ir ieškovas, ir atsakovas. Todėl ieškinius dėl Mokėtinos sumos apskaičiavimo teisėtumo 
ir teisingumo teikė teismui prižiūrimo buto savininkų vardu kaip jų įgaliotas atstovas.

Bendrojo naudojimo objektai 

Pamėnkalnio g. Nr. 18 Nekilnojamojo turto registre įregistruoti trisdešimties butų 
daugiabutis gyvenamasis namas ir bendro naudojimo objektai (toliau – BDN objektai), t. y. 
butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančios namo 
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bendro naudojimo patalpos: rūsio sandėliai, namo, rūsio ir garažų koridoriai, dviejų 
laiptinių plotas, pagrindinės namo konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninė, elektros, 
sanitarinė ir techninė bei kitokia įranga. Namo plane ir NT registre rūsio sandėliukai ir jų 
plotai įregistruoti kaip izoliuoti objektai.

Žemės sklypas ir 445 kv. m neužstatyta jo dalis bendros dalinės nuosavybės teise 
priklausė devyniolikos butų ir kitų patalpų savininkams bei trims asmenims, neturin-
tiems butų name ir garažų boksų. Žemos ir aukštos įtampos kabeliai bendros dalinės 
nuosavybės teise priklausė septynių butų savininkams ir dvylikai asmenų, neturin-
tiems butų name. 

Taigi keturių bendros dalinės nuosavybės teisės objektų bendrasavininkiai buvo 
penkiasdešimt asmenų. Išskyrus namą (koridoriai, laiptinės ir rūsio sandėliai), kiti BDN 
objektai (garažų koridoriai, žemės sklypas ir elektros kabeliai) nuosavybės teise priklausė 
ne visiems butų savininkams. Vienuolika neturėjo žemės sklypo dalies bendroje dalinėje, 
23 butų – elektros kabelių nuosavybėje, bet naudojosi šiuo turtu, neturėdami jo savininkų 
sutikimo ir jiems nekompensuodami už tai. 

Beveik pusė butų ir kitų patalpų savininkų naudojosi namo ir garažų bendro naudo-
jimo plotais bei žemės sklypu neproporcingai turimai nuosavybės daliai ir neturėdami kitų 
bendraturčių sutikimo. Bendrosios dalinės nuosavybės teise trisdešimties butų savininkams 
priklausančiais rūsio sandėliukais naudojosi keturiolikos, namo koridoriais – vienuolikos, o 
garažų koridoriais – devyniolikos butų savininkai. Vieno buto savininkas naudojosi penk-
tadaliu garažo koridoriaus plotu, beveik puse namu ir garažais neužstatytos žemės sklypo 
dalimi – penki (iš 35 butų) savininkai. Dvylikos butų savininkai neturėjo garažų, kai ku-
rie – ir žemės sklypo nuosavybės dalies, bet automobilius laikė kieme, nė nepadėkodami jo 
savininkams.

Teisiniai pagrindai mokėtinai sumai apskaičiuoti

CK 4.73 str. 3 d. nustatyta, jei konkretus kiekvieno bendraturčio bendrosios da-
linės nuosavybės teisės dalių dydis nenustatytas, preziumuojama, kad jų dalys yra lygios. 
BDN objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu (4.75 
str. 1 d.). Kiekvienas bendraturtis proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) 
duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu 
(turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms 
ir kitoms įmokoms (4.76 str.). Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo ap-
mokėti išlaidų, dėl kurių jis nedavė sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės 
aktų nustatytais privalomais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių 
nepriimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas (4.83 str. 4 d.).

Sprendimai dėl BDN objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų 
savininkų balsų dauguma (4.85 str. 1 d.). Namo BDN objektų valdytojas (butų ir kitų pa-
talpų savininkų bendrija) įgyvendina su bendrąja nuosavybe susijusius butų ir kitų patalpų 
savininkų sprendimus ir pavedimus, bet neturi teisės priimti sprendimų šiais klausimais 
(4.85 str. 8 d.). 
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Taigi aišku, kad sąskaitose už BDN objektų priežiūrą, naudojimą, valdymą turi būti 
nurodyta: a) pajamų / išlaidų suma BDN objektams prižiūrėti ir išlaikyti, taip pat ir įmoka 
BDN objektams atnaujinti ir remontuoti; b) BDN objekto savininko nuosavybės dalis; c) išlai-
dos, susijusios su bendro naudojimo plotų priežiūra (valymu, apšvietimu ir kt.) ir šio ploto dalis, 
tenkanti naudotojui; d) išlaidos, susijusios su buitinių atliekų pašalinimu, ir šių išlaidų dalis, 
tenkanti butų ir kitų patalpų savininkui. 

Pradžia buvo nebloga

Šešiolika (iš 30) butų ir kitų patalpų savininkų 2003 m. sausio 29 d. susirinkime 
nutarė mokėtiną sumą už BDN objektų priežiūrą, naudojimą, valdymą (toliau – Mo-
kėtina suma) apskaičiuoti taip: išlaidas, susijusias su BDN objektų priežiūra, valdymu 
ir naudojimu, paskirstyti butams po lygiai, kaip nustatyta CK 4.73 str. 3 d., nes nebuvo 
nustatę namo ir garažo BDN objektų nuosavybės dalių, o išlaidas už buitinių atliekų išve-
žimą – proporcingai pagal buto plotą. Atsiradusias papildomas išlaidas paskirstyti taip pat. 
Taip pat patvirtino surinktiną per mėnesį įmokų sumą bei 2003 metų namo priežiūros ir 
remonto išlaidas. Nustatė, kad buto savininkas kas mėnesį turi mokėti po: 34 Lt už patalpų 
administravimą, laiptinių ir kiemo valymą, 3 Lt – už laiptinių ir kiemo apšvietimą, 0,43 
Lt – už garažo 1 kv. m apšvietimą, 0,11 Lt / 1 kv. m. buto ploto – už buitinių atliekų išve-
žimą ir 2,5 Lt – kaupiamųjų lėšų. 

Į susirinkimą nebuvo pakviesti ir jame nedalyvavo penkiolika neturinčių butų 
ir kitų patalpų name, žemės sklypo ir elektros kabelių savininkų. Susirinkimas ne-
išsprendė jiems aktualaus kompensavimo už jų turto naudojimą klausimo. Autorius 
mano, kad reikėjo pakviesti šiuos asmenis į susirinkimą, nes jie turėjo teisę priimti sprendi-
mus bendrosios dalinės nuosavybės teisės klausimais ir buvo žinomos jų BDN objektų nuo-
savybės dalys, kurios leido nustatyti pajamas ir išlaidas, susijusias su jų turtu. Taigi pradžia 
buvo nebloga. Taip Mokėtina suma skaičiuota iki 2005 m. balandžio 1 d.

Pakeista į neteisėtą ir neteisingą

Bendrijos pirmininkui ir dar kai kuriems mažesnių butų savininkams nepatiko tokia 
Mokėtinos sumos apskaičiavimo tvarka. 2005 m. gegužės 2 d. pirmininkas sušaukė pakar-
totinį narių susirinkimą. Jame dalyvavo vienuolika asmenų, tarp jų – 8 bendrijos nariai 
(butų savininkai). Susirinkimas nutarė „mokesčius skaičiuoti pagal plotą“, t. y. išlaidas, su-
sijusias su BDN objektų priežiūra, naudojimu ir valdymu paskirstyti jų naudotojams pagal 
naudojamą BDN objektų plotą. 

Jau konstatuota, jog CK 4.85 str. nurodyta, jog sprendimai dėl BDN objektų val-
dymo, naudojimo ir disponavimo jais priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dau-
guma. Nutarimui nepritarė du butų savininkai (bendrijos nariai). Jis priimtas šešių butų 
savininkų balsais, kurie sudarė 12 procentų BDN objektų ir 20 procentų butų savininkų 
skaičiaus. Taigi bendrija neturėjo teisės pakeisti 2003 m. sausio 29 d. butų savininkų su-
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sirinkimo nustatytos Mokėtinos sumos apskaičiavimo tvarkos, o nutarimas  – neteisėtas, 
nes balsavo mažiau kaip pusė plius vienas BDN objektų savininkų. Logiškai mąstant, šeši 
negalėjo pakeisti šešiolikos sprendimo. Tačiau bendrija mėnesiu anksčiau pradėjo skaičiuoti 
Mokėtiną sumą pagal buto plotą ir nežinia kieno nustatytus tarifus pagal buto ploto kvadratinį 
metrą, tai neatitiko 2003 m. sausio 29 d. butų ir kitos paskirties patalpų savininkų ir 2005 m. 
gegužės 2 d. bendrijos pakartotinio susirinkimo nustatytos tvarkos. 

Bendrijos pirmininkas aštuonerius metus nešaukė narių ataskaitinių susirinkimų. 
Susirinkimas neįvertino bendrijos finansinės veiklos bei nepatvirtino pajamų ir išlaidų są-
matų. Pirmininkas savavališkai didino tarifus buto kv. m ir Mokėtiną sumą butų savinin-
kams. Jis nemažai pasisavino ir ne pagal paskirtį panaudojo sukauptų lėšų namui atnaujinti 
ir remontuoti, kurios pagal įstatymą priklausė butų ir kitų patalpų savininkams. O bendri-
jos buhalteris pakėlė savo darbo užmokestį. 

Neišspręsti Mokėtinos sumos apskaičiavimo klausimai

Buvo būtina išspręsti šiuos klausimus: 1) nustatyti Mokėtinos sumos apskaičiavimo 
tvarką, atitinkančią faktines aplinkybes ir įstatymų nuostatas; 2) išspręsti kompensavimo 
klausimą neturintiems buto ir kitų patalpų name žemės sklypo, elektros kabelių savinin-
kams ir turintiems perteklinę BDN objektų nuosavybės dalį savininkams už jų turto nau-
dojimą; 3) ištaisyti NT registro tarnybos klaidą dėl butų įregistravimo neturintiems žemės 
sklypo nuosavybės dalies ar nuomos sutarties; 4) išaiškinti, ar bendrija kaip valdymo forma 
gali valdyti BDN objektus, kurių savininkai neturi butų ir negali būti bendrijos nariai; 5) 
išaiškinti CK ir Bendrijų įstatymo prieštaravimus.

Penkiolika BDN objektų savininkų, neturėjusių butų ir kitų patalpų name, pagal 
Bendrijų įstatymą neturėjo teisės būti bendrijos nariai. Bendrijos administracija šių asmenų 
BDN objektų nuosavybės dalį naudojo butų ir kitų patalpų savininkų reikmėms tenkinti. 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) Vilniaus miesto 
skyrius, atlikęs žemės sklypo patikrą, nustatė, kad keturių butų savininkai yra užėmę 69 kv. 
m valstybinės žemės. Ši tarnyba pateikė ieškinį, reikalaudama atlaisvinti užimtą plotą. Be to, 
šių butų savininkai naudojosi 120 kv. m bendrosios dalinės nuosavybės teisės žemės sklypo 
dalimi, į kurį buvo galima patekti tik iš jų butų. 

Neturintys butų ir kitų patalpų ir kiti BDN objektų savininkai prašė autoriaus padėti 
išspręsti narystės, Mokėtinos sumos apskaičiavimo ir kitus jų teises ir pareigas sąlygojusius 
klausimus. 

Pasiūlyta bendrijos valdybos pirmininkui parengti Mokėtinos sumos apskaičiavimo 
tvarką pagal CK 4.76 str. reikalavimus; sušaukti BDN objektų, taip pat butų ir kitų namo 
patalpų savininkų susirinkimą jai apsvarstyti ir išspręsti kitus klausimus. Tačiau valdybos 
pirmininkas nepritarė pasiūlymui. Bendrija nesudarė komisijos nei paskyrė asmens bendri-
jos pirmininko ir BDN objektų savininkų ir valdybos narių ginčams nagrinėti. Liko vienas 
kelias – kreiptis į teismą.

Teismui teikti ieškinį savo vardu kaip bendrijos valdybos narys autorius teisiškai ne-
galėjo, nes būtų buvęs ir ieškovas, ir atsakovas. Todėl buvo priverstas ieškinius dėl Mokė-



353

tinos sumos apskaičiavimo teisėtumo ir teisingumo teikti teismui giminaičių vardu, kurie 
buvo buto bendrasavininkais, įgalioję autorių atstovauti jiems buto klausimais bendrijoje ir 
visuose teismuose. Autorius parengė ieškinius ir kitus procesinius dokumentus, nurodė savo 
adresą siunčiamiems procesiniams dokumentams gauti ir paėmė paštu atsiųstus dokumen-
tus, dalyvavo teismo posėdžiuose kaip advokatų ir advokato padėjėjos patarėjas, nes teismai 
nepripažino jo kaip bylos dalyvio, įgalioto atstovo ir trečiojo asmens. Apmokėjo teismų 
priteistas bylinėjimosi išlaidas ir patyrė žalą. Taigi autorius faktiškai buvo ginčo šalis, bendri-
jos valdymo organo (valdybos) narys, atliekantis Bendrijų VFGBNM įstatymo jam nustatytas 
funkcijas. Gynė penkiasdešimties BDN objektų savininkų, tarp jų ir įgaliojusių jį atstovauti 
buto savininkų, teisę ir pareigą mokėti už šių objektų priežiūrą, naudojimą, valdymą tiek, kiek 
priklauso pagal CK 4.76 straipsnį. 

Pirma kliūtis teisingumo paieškos kelyje

Apylinkės teismo teisėjai nepripažino autoriaus kaip ieškovo įgalioto atstovo ir nelei-
do atstovauti teisme. Taip pat neleido jam kaip bendrijos valdybos nariui ginti savo ir BDN 
objektų savininkų, tarp jų ir ieškovo, teises, pareigas ir įstatymo saugomus interesus. Prie-
žastis – neturi aukštojo teisinio universitetinio išsilavinimo. Neįvertino, kad autorius yra 
sukaupęs nemažos patirties įstatymų priežiūros ir jų taikymo klausimais: kaip VMI viršinin-
kas sprendė teisinius mokesčių mokėtojų ir mokesčių inspektorių ginčus; eidamas Azartinių 
lošimų priežiūros komisijos nario pareigas prižiūrėjo azartinius lošimus reglamentuojančių 
įstatymų taikymą ir vykdymą, teikė teismui skundus dėl šio įstatymo pažeidimų; dirbda-
mas konsultacinėje įmonėje atstovavo tretiesiems asmenims teismuose, mokesčių bylose. 
Vilniaus apygardos administracinis teismas du kartus kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl 
Vyriausybės nutarimo PVM apskaičiavimo klausimu ir Prezidento dekreto atitikties Kons-
titucijai. Konstitucinis Teismas pripažino įrodymus kaip pagrįstus ir teisėtus. Be to, autorius 
parašė keturias knygas šiais klausimais. Taigi nors neturi aukštojo teisinio universitetinio 
išsilavinimo, sukaupė nemažai patirties įstatymų priežiūros ir jų taikymo klausimais. Pareiš-
kėjas (autorius) buvo ir yra ieškovų įgaliotas atstovauti jiems bendrosios kompetencijos ir 
administraciniuose teismuose su visomis teisėmis, įstatymo suteiktomis ieškovui, atsakovui, 
trečiajam asmeniui, nukentėjusiam. 

Konstitucijos 18 str. nustatyta, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės, o 29 
str. 2 d. nurodyta, jog žmogaus teisių negalima varžyti. CK nustatyta, jog civilinės teisės 
ir pareigos atsiranda iš šio kodekso ir kitų įstatymų numatytų sutarčių ir kitokių sandorių 
(136 str. 2 d. 1 p.). Pavedimo sutartimi įgaliotojas gali pavesti įgaliotiniui atlikti teisinius 
veiksmus, susijusius su viso ar dalies įgaliotojo turto administravimu, procesinius veiksmus 
įgaliotojo vardu TEISMO ir kitose institucijose bei kt. (6.757 str. 1 d.). 

Taigi Konstitucija ir CK nustatyta, kad asmenys gali patys dalyvauti byloje ir įgalioti 
kitus asmenis atstovauti jiems teismuose bei kitose institucijose, ir nėra papildomų sąlygų, 
pavyzdžiui, turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, būti advokatu ar jo padėjėju.

CPK nustatyta, kad asmenys gali vesti savo bylas patys arba per atstovus (51 str.). 
Įgaliojimas atstovauti teisme suteikia atstovui teisę atstovaujamo vardu atlikti visus proce-
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sinius veiksmus, išskyrus išimtis, nurodytas įgaliojime (59 str.), bet ne CPK 51 straipsniu. 
Tais atvejais, kai teismo posėdžio pirmininkas ar kitas bylą nagrinėjantis teisėjas mano, kad 
šalis arba trečias asmuo be atstovo pagalbos nesugeba (nesugebės) tinkamai ginti savo tei-
sių, gali pasiūlyti pasirūpinti, kad jiems būtų atstovaujama procese, ir dėl to atidėti bylos 
nagrinėjimą. Šaliai arba trečiajam asmeniui nepasinaudojus teismo pasiūlymu pasirūpinti 
atstovavimu, byla nagrinėjama toliau (161 str. 2 d.). 

Taigi teismui nesuteikta teisė neleisti ginčo šaliai dalyvauti ir jos įgaliotam atstovui 
atstovauti šaliai byloje. Teismui nepripažinus pareiškėjo (autoriaus) kaip ieškovų įgalioto 
atstovo, ieškovai ir pareiškėjas buvo priversti samdyti advokatus atstovauti jiems teismo 
posėdžiuose ir patirti nuostolių.

Pareiškėjo atžvilgiu CPK 56 str. 1 d. prieštarauja Konstitucijos 18 str., 29 str. 2 d., ta-
čiau apylinkės teismas nesikreipė į Konstitucinį Teismą šiuo klausimu. Atseit teismui nekyla 
abejonių dėl šių straipsnių konstitucingumo.

Tačiau apylinkės teismas nebuvo skrupulingas bendrijai atstovavusiai advokatei D. 
T. Ji neturėjo Juridinių asmenų registre (JAR) įregistruoto bendrijos valdybos pirmininko 
įgaliojimo atstovauti bendrijai teisme, o teismui pateikė fiktyvią teisinės pagalbos sutartį, 
pasirašytą su JAR neįregistruotu bendrijos vadovu asmeniu (pagal CK 2.66 str. 5 d. neturėjo 
teisės sudaryti sutarčių). Autorius prašė teismo nušalinti advokatę nuo atstovavimo bendri-
jai Sąskaitų ir Protokolo bylose, tačiau teismas to nepadarė (CPK 57 str. 1 d.), neatmetė jos 
įrodymų ir nepriėmė sprendimo už akių (CPK 142 str. 4 d.). 
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TEISINGuMO PAIEŠKOS PRADŽIA.

PERMOKOS ByLA

2011 m. gegužės mėnesį pateiktas ieškinys buto bendraturčio vardu antros apylinkės 
teismui, kuriuo prašė pripažinti N Lt padidintą Mokėtiną sumą ir apskaičiuotus N1 Lt 
delspinigius nepagrįstais ir pripažinti N2 Lt Mokėtinos sumos permoką. Ieškinio reikalavi-
mams pagrįsti pateikė bendrijos išrašytas sąskaitas, NT registro išrašus, pažymą apie bendri-
jai sumokėtas sumas. Konstatavo, kad pastaruosius aštuonis metus bendrijos pirmininkas 
nesušaukė BDN objektų, nei butų ir kitų patalpų savininkų, nei bendrijos narių ataskaiti-
nio rinkiminio susirinkimo, kuriame dalyvautų daugiau kaip pusė BDN objektų savininkų. 
Todėl negalėjo būti pakeista butų ir kitų patalpų savininkų daugumos nustatyta Mokėtinos 
sumos apskaičiavimo tvarka 2003 m. sausio 29 d. susirinkime.

Antros apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas patenkino visus ieškovo reikalavi-
mus. Sprendime konstatavo, kad atsakovas neginčijo ieškovo nurodytų aplinkybių ir įrody-
mų. Ieškovas pagrįstai prašo Mokėtiną sumą skaičiuoti butų ir kitų patalpų savininkų pagal 
2003 m. sausio 29 d. susirinkimo nustatytą tvarką. Atsakovo pateiktas įrodymas (2005 m. 
gegužės 2 d. pakartotinio bendrijos narių susirinkimo sprendimas skaičiuoti mokesčius pa-
gal plotą) yra nekonkretus ir nepagrindžia Mokėtinos sumos padidinimo N litų. Sprendimą 
priėmė BDN objektų savininkai, arba 12 procentų jų skaičiaus, CK 4.85 str. nustatyta, jog 
sprendimai dėl BDN objektų valdymo ir naudojimo yra teisėti, jei priimti jų savininkų bal-
sų dauguma, t. y. kai balsuoja daugiau kaip pusė plius vienas (26 savininkai). Susirinkimo 
priimtas sprendimas yra neteisėtas. Be to, sąskaitose Mokėtina suma apskaičiuota neteisėtai 
ir neteisingai, nes nenurodytos išlaidos bei buto ir kitų patalpų savininko apmokėjimo dalis, 
kaip nustatyta CK 4.76 str. 

Atsakovė nepateikė įrodymų, kokioms bendrijos teikiamoms paslaugoms ir kiek iš-
augo išlaidos, t. y. nepagrindė, kodėl Mokėtina suma padidinta per 4 kartus; nepateikė dels-
pinigių, taikant 0,01 proc. tarifą, apskaičiavimo; nenurodė 2003 m. sausio pabaigos butų 
ir kitų patalpų savininkų susirinkime patvirtintos neefektyvios išlaidų padengimo tvarkos 
aplinkybių. 

Apygardos teismo teisėja Rūta Veniutytė-Jankūnienė pritarė advokatės nuomonei, 
jog apylinkės teismas peržengė ieškinio ribas ir dėl šios aplinkybės panaikino šio teismo 
sprendimą. Atseit apylinkės teismas neišnagrinėjo 2005 m. sausio 2 d. pakartotinio susi-
rinkimo protokolo teisėtumo, o šis susirinkimas yra nenuginčytas teismine tvarka. Neva 
susirinkime dalyvavę šeši BDN objektų savininkai teisėtai pakeitė šešiolika BDN objektų 
savininkų 2003 m. sausio 29 d. susirinkimo nustatytą Mokėtinos sumos apskaičiavimo 
tvarką. Sprendime konstatavo, kad nepatikrino ir neįvertino ieškovo nurodytų aplinkybių 
ir pateiktų įrodymų ieškiniui pagrįsti, nenustatė, ar apylinkės teismo sprendimas yra teisėtas 
ir pagrįstas. Taigi neatliko privalomos šiam teismui pareigos ir neturėjo teisinio pagrindo 
atmesti, bet atmetė ieškinio reikalavimus. 

Bet dar ne tai buvo svarbiausia šioje byloje. Apygardos teismo teisėja pripažino, kad 
bendrija teisėtai ir teisingai apskaičiavo ir skaičiuoja Mokėtiną sumą pagal buto plotą, nors 



356 GYVENTA IR DIRBTA L IETUVAI

bendrijos sprendime nėra žodžio „buto“. Nutylėjo Mokėtinos sumos apskaičiavimo teisinį 
pagrindą – CK 4.76 str., kuriuo nustatyta, kad ji skaičiuojama, atsižvelgiant į kiekvieno 
BDN objekto duotas pajamas, patirtas išlaidas ir šių objektų savininko nuosavybės dalį. Ieš-
kovui pateiktose bendrijos sąskaitose nebuvo šių duomenų. Taigi teisėja palaimino skaičiuoti 
Mokėtiną sumą neteisėtai ir neteisingai. 

Teisėja negalėjo nežinoti, kad pagal CK (4.85 str.), Bendrijų įstatymą (10 str.), ben-
drijos įstatus (45 p.) bendrija neturėjo teisės priimti sprendimo pakeisti Mokėtinos sumos 
apskaičiavimo būdą. Be to, teisėja grubiai pažeidė CPK nustatytas teisėjavimo taisykles. Šio 
Kodekso 14 str. 3 d. nustatyta, kad teismas neturi teisės spręsti klausimų dėl neįtrauktų da-
lyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu pripa-
žįstamas atvejis, kai teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų 
teisių ir pareigų (329 str. 2 d. 2 p.). Teisėja neįtraukė į bylą keturiasdešimt devynių BDN 
objektų savininkų, bet priėmė sprendimą dėl jų teisių ir pareigų – pakeitė jiems Mokėti-
nos sumos apskaičiavimo būdą. Todėl sprendimas yra neteisėtas ir negaliojantis. Apygardos 
teismas (taip nustatyta CPK 327 str. 1 d.) ir LAT turėjo sprendimą panaikinti ir perduoti iš 
naujo nagrinėti bylą (taip nustatyta CPK 360 str.), tačiau to nepadarė.

Menamos aplinkybės sprendimui priimti

Prieš pateikdamas skaitytojui šiuos „teisingumo“ nustatymo faktus autorius daug 
kartų mąstė, kokios priežastys lėmė, kad teisėja R. V.-J. priėmė neteisėtą ir neteisingą spren-
dimą. Vargu ar ji nežinojo CK ir CPK nuostatų, kurias grubiai pažeidė priimdama sprendi-
mą. Prieš tapdama teisėja, R. V.-J. dirbo Vilniaus rajono mokesčių inspekcijoje, o autorius 
tuo metu buvo VMI viršininkas, bet nė karto neteko jiems bendrauti, svarstyti jos darbą, 
nubausti ar kitaip nulemti jos priešiškumą. Atkrito ši aplinkybė. Gal panaikindama apylin-
kės teismo teisėjo sprendimą ji siekė autoriui atkeršyti už analogišką veiksmą – nepalankų 
sprendimą jos artimiesiems ar draugams. Bet ir ši aplinkybė  – mažai tikėtina. Autorius 
pastebėjo, kad teisėja ir advokatė D. T. beveik tuo pat metu studijavo teisę Vilniaus univer-
sitete ir galimai buvo pažįstamos, gal net draugės. Bylos nagrinėjimo metu advokatė buvo 
Advokatų tarybos narė, kuria norint tapti reikia užkariauti autoritetą advokatų bendrijoje. 
Šios aplinkybės turbūt ir nulėmė, kad nedalyvaujant ginčo šalims ir nepakvietus penkiasde-
šimt BDN objektų savininkų į posėdį, viena užsidariusi buvusiuose KGB rūmuose teisėja 
R. V.-J. surado bet kokį argumentą savo sprendimui pateisinti ir jį priimti.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti kasacinį skundą, nurodęs, kad „materi-
aliosios teisės normų pažeidimas neturi esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui 
užtikrinti“. Bylą išnagrinėjo du teisėjai, bet priėmė visiškai priešingus sprendimus, nors aplin-
kybės – tos pačios. Dviejų tiesų ir teisingumų negali būti. Į šį klausimą turėjo atsakyti LAT, bet, 
aišku, jam aktualus buvo ne šis klausimas. Mat skunde buvo teisės normų pažeidimai, kurie 
neturėjo esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui užtikrinti, t. y. teisėjams pa-
mokyti. 
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Netikėta galimybė dar kartą reikalauti, kad teismas
priimtų sprendimą dėl ginčo esmės

Bendrijai įregistravus naujus įstatus, naują valdybą ir jos pirmininką bei nustačius 
naują Mokėtinos sumos apskaičiavimo tvarką, atsirado ja nepatenkintų butų savininkų, 
nors ji tebebuvo skaičiuojama pagal seną tvarką, t. y. buto plotą. Po metų atsistatydino 
bendrijos valdybos pirmininkas V. B. A. Bendrija liko be vadovo. Bendrijos revizorė su-
šaukė narių susirinkimą, kuris pakeitė bendrijos įstatus, išrinko trijų narių valdybą, nutarė 
panaikinti Bendrijos įstatais nustatytą Mokėtinos sumos apskaičiavimo tvarką ir ją skaičiuo-
ti proporcingai pagal buto plotą. Įpareigojo valdybą nustatyti eksploatacinių išlaidų dydį. 
Susirinkime dalyvavo mažiau kaip pusė bendrijos narių ir BDN objektų savininkų (nebuvo 
kvorumo), tad susirinkimas neįvyko, o jame dalyvavę asmenys neturėjo teisės priimti spren-
dimų ir nustatyti Mokėtinos sumos apskaičiavimo būdą pagal buto plotą. 

Pasinaudota susidariusia galimybe, pateiktas apylinkės teismui ieškinys pripažinti su-
sirinkimą ir jo priimtus sprendimus neteisėtais ir negaliojančiais. Taip pat paprašė teismo 
įpareigoti bendriją sušaukti BDN objektų savininkų susirinkimą, kuris priimtų sprendimus 
dėl Mokėtinos sumos apskaičiavimo pagal CK 4.76 str. nustatytą tvarką ir pripažintų ieško-
vo N eurų skolą, apskaičiuotą pagal faktines aplinkybes ir minėtą CK straipsnį.

Teismas pripažino negaliojančiais bendrijos susirinkimą ir jo sprendimus, įpareigojo 
bendriją sušaukti BDN objektų savininkų susirinkimą, kuris priimtų sprendimus dėl Mo-
kėtinos sumos apskaičiavimo pagal CK 4.76 str. nustatytą tvarką. Tačiau atsisakė nagrinėti 
reikalavimą – pripažinti ieškovo apskaičiuotą Mokėtiną sumą ir skolą.

Ieškovo prašymo teisėja netenkino nurodžiusi, kad „ieškovo pasirinktas teisių gyni-
mo būdas neatitinka įstatymo reikalavimų ir todėl Teismas neturi pagrindo vien remdamasis 
nurodytomis aplinkybėmis ir pateiktais dokumentais pripažinti, jog ieškovas yra skolingas 
bendrijai ieškinyje nurodytą sumą už paslaugas. Ieškovo skolos dydis bendrijai būtų ieški-
nio dalykas kitoje byloje, bendrijai pareiškus reikalavimus dėl skolos iš ieškovo priteisimo. 
Bendrija turėtų pareigą įrodyti reikalavimų pagrįstumą, ieškovas – pagrįsti atsikirtimus į 
reikalavimus. Nesant bendrijos reikalavimo dėl skolos už kitas paslaugas priteisimo iš ieš-
kovo, negalima nustatyti, kokia yra / ar yra ieškovo skola. Tarp šalių yra nesutarimai dėl 
mokesčių skaičiavimo tvarkos. Ieškovas neįrodė, jog bendrija neteisėtai būtų skaičiavusi ir 
rinkusi mokesčius už kitas paslaugas ir kad iš ieškovo būtų reikalaujama sumokėti daugiau, 
nei priklauso.“

Galima tik spėlioti dėl teisėjos N. T. nenoro nagrinėti bylą iš esmės. Juk ji šioje byloje 
pripažino negaliojančiu bendrijos sprendimą rinkti mokesčius proporcingai buto plotui, 
kuriuo pagrįstas atsakovo priešieškinys. Įpareigojo bendriją nustatyti realias BDN objektų 
plotų, kuriais naudojasi butų ir kitų patalpų savininkai, dalis, t. y. paneigė atsakovo apskai-
čiuotą Mokėtiną sumą pagal buto plotą bei skolą ir pripažino, kad bendrija turi paskirs-
tyti butų ir kitų patalpų savininkams išlaidas, susijusias su BDN objektais, proporcingai 
bendro naudojimo ploto daliai. Vadinasi, tokiu pat būdu, kaip ieškovas paskirstė išlaidas, 
apskaičiuodamas Mokėtiną sumą ir skolą bendrijai. Galbūt dėl to, kad Permokos byloje 
apygardos teismas panaikino apylinkės teismo sprendimą ir tuo pagrindu atmetė ieškinį. O 
gal patingėjo nagrinėti bylą iš esmės, nes reikėjo įvertinti įrodymus, o tai padaryti finansinio 
išsilavinimo neturinčiai teisėjai galbūt buvo sunku. Tikriausiai ši aplinkybė buvo esminė.
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Vilniaus apygardos teismo teisėjas A. Ignotas griebėsi už šiaudo, kurio nė nebūta. 
Neturėdamas ką peržiūrėti, nes apylinkės teismas neišnagrinėjo ieškinio ir nepriėmė spren-
dimo iš esmės – nenustatė Mokėtinos sumos ir skolos dydžio ir pats neištyręs bei neįvertinęs 
pareiškėjo pateiktų aplinkybių ir įrodymų prašymui pagrįsti, nepriėmė sprendimo dėl ginčo 
esmės (skolos dydžio), turėjo bylą grąžinti apylinkės teismui ir pavesti ją išnagrinėti iš esmės. 

Tačiau teisėjas to nepadarė. Jis priėmė nutartį nutraukti bylą dėl Mokėtinos sumos (o 
ne dėl ieškovo apskaičiuotos skolos) nuo 2005 m. balandžio 1 d. iki 2011 m. gegužės 1 d. 
dalies, motyvuodamas, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu apygardos 
teismo sprendimu Permokos byloje, nes joje dalyvavo tie patys asmenys. Mokėtinos sumos 
(o ne ieškovo apskaičiuotos skolos) nuo 2011 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. sausio 1 d. dalį 
atmetė konstatavęs, kad tuo laikotarpiu skolą atsakovas skaičiavo pagal buto plotą, o šis 
metodas yra teisėtas ir nenuginčytas.

Neaiškus šiaudo paieškos tikslas

Atsakyti į šį klausimą sunku. Kaip ir į tai, kodėl teisėjas A. Ignotas negrąžino bylos 
apylinkės teismui, o ieškojo būdų neišnagrinėtam šalių ginčui išspręsti. Kodėl pats neišna-
grinėjo? Kodėl priėmė blogesnį sprendimą nei apylinkės teismo teisėja, o griebėsi už nesamo 
šiaudo?

Galbūt teisėjas neskaitė savo kolegės Rūtos Veniutytės-Jankūnienės Permokos bylos 
sprendimo, kuriame ji aiškiai parašė, jog netyrė ir neįvertino ieškinio aplinkybių bei įro-
dymų, o teisėjas A. I., priimdamas nutartį, negalėjo remtis jos neištirtomis aplinkybėmis. 
Galbūt nesuprato CPK 182 str. 2 d. nuostatos, kuria nustatyta, jog ginčo šalys (ne teismas) 
turi teisę pakartotinai neįrodinėti aplinkybių, kurios nustatytos įsiteisėjusiu teismo spren-
dimu kitoje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys. Galbūt nesusipažino su faktinėmis 
Mokėtinos sumos ir skolos apskaičiavimo aplinkybėmis ir teisiniais pagrindais, jei pareiškė, 
kad ji, apskaičiuota pagal buto plotą, yra teisėta ir teisinga.

Aukščiausiasis Teismas, kaip ir anksčiau atsisakė priimti kasacinį skundą konstatavę, 
kad „nesuformuluota teisės aiškinimo ir taikymo problema, kuri turėtų esminės reikšmės 
teisės aiškinimo ir taikymo vienodinimui, teismo precedento suformavimui“, nors ši išvada 
nepatvirtina žemesnės instancijos teismų procesinių sprendimų teisėtumo ir teisingumo. 
Neįvertino šių teismų padarytų materialiosios ir procesinės teisės pažeidimų bei jų netin-
kamo taikymo byloje, o jie turėjo įtakos neteisėtiems procesiniams sprendimams priimti.
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NORS AKIvAIZDu, BET TIK NE TEISĖJAI .

SĄSKAITų ByLA

Jau konstatuota, kad nuo 2005 m. balandžio mėnesio pradžios bendrijos buhalteris 
pradėjo teikti sąskaitas, kuriose Mokėtina suma apskaičiuota pagal buto plotą. Sąskaitose 
nebuvo nurodytos pajamos / išlaidos ir mokėtojų dalis joms gauti / apmokėti, kaip nusta-
tyta CK 4.76 straipsniu. Remiantis tuo, nutarta kreiptis į teismą, kad sąskaitas pripažintų 
neteisėtomis ir negaliojančiomis. Suprasdamas, jog pareikšti ieškinį tik šiuo klausimu būtų 
nesąžininga ir nekorektiška, nutarė reikalauti, kad bendrija pateiktų naujas sąskaitas, kurio-
se Mokėtina suma būtų apskaičiuota CK nustatytu būdu. Kadangi teisėja 2013 m. gegužės 
28 d. sprendime nenurodė baudos dydžio už sprendimų nevykdymą, taip atimdama ieško-
vui teisę reikalauti, jog teismas priteistų baudą už nevykdytą laikotarpį, ieškiniu autorius 
nutarė prašyti jį nustatyti. 2014 m. balandžio pradžioje pateikė apylinkės teismui ieškinį, 
prašydamas:

1. Pripažinti neteisėtomis ir negaliojančiomis bendrijos vardu surašytas ir ieškovui 
pateiktas sąskaitas nuo 2005 m. balandžio 1 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nes 
jos neatitinka CK ir kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat apylinkės teismo 2013 m. birželio 
28 d. sprendimą, kuriuo pripažino negaliojantį bendrijos sprendimą skaičiuoti Mokėtiną 
sumą proporcingai pagal buto plotą. 

2. Įpareigoti bendriją per mėnesį pateikti naujas nurodyto laikotarpio sąskaitas, ku-
rios atitiktų CK ir kitų teisės aktų reikalavimus, bendrijos įstatus ir LAT išaiškinimus. 

3. Nurodyti, kad bendrijos pirmininkui būtų skiriama N Lt bauda už kiekvieną pra-
delstą dieną, jei per nustatytą terminą neįvykdys šio sprendimo 2 p. ir toliau teiks ieškovui 
sąskaitas, kuriose Mokėtina suma skaičiuojama pagal butų plotą. 

Ieškiniui pagrįsti pateikti keturių BDN objektų duomenys, jų savininkai ir naudoto-
jai, jų nuosavybės ir bendro ploto naudojimo dalys; bendrijos ieškovui pateiktos sąskaitos; 
apskaičiuotą BDN objektų nuosavybės ir naudojamų bendrų plotų dalį. Konstatuota, kad 
CK 4.76 str. nustatyta, jog kiekvienas bendraturtis proporcingai pagal savo dalį turi teisę į 
bendro daikto (turto) duodamas pajamas, privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugo-
ti, mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Taigi sąskaitoje turi būti bendrijos pajamos ir išlai-
dos, susijusios su BDN objektų priežiūra, jos sumokėti mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos 
pagal kiekvieną objektą ir paskirstytos BDN objektų savininkams proporcingai pagal jų dalį 
bendroje nuosavybėje. Sąskaitose šių duomenų nebuvo, todėl Mokėtina suma yra neteisėta 
ir neteisinga. Neteisingai apskaičiuoti ir delspinigiai – taikytas 1 proc. (100 kartų) didesnis 
tarifas nei nustatė (0,01 proc.) bendrijos susirinkimas. 

Ieškovas turi įstatyminę pareigą apmokėti jam tenkančią bendrijos išlaidų dalį, to-
dėl prašė teismo įpareigoti atsakovą pateikti naujas nurodyto laikotarpio sąskaitas, kuriose 
Mokėtina suma už paslaugas būtų apskaičiuota pagal CK ir Buhalterinės apskaitos įstatymo 
nustatytą tvarką. 
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Kaip lietus iš giedro dangaus

Nors ieškinys buvo pateiktas nepažeidus konstatuotų teisės normų, atitiko visus for-
mos ir turinio reikalavimus, nurodytus 135 straipsnyje, tačiau kaip lietus iš giedro dangaus 
iškrito, t. y. atsirado, ieškinio trūkumai. Atseit konkrečiai neapibrėžtos aplinkybės, kuriomis 
ieškovas grindžia savo reikalavimus (faktinis ieškinio dalykas), ir dėl to netiksliai suformu-
luotas ieškinio reikalavimas. Ir dar kaip ieškinio trūkumą pažymėjo nenurodytą naikintinų 
sąskaitų laikotarpį bei pagrindą, kuo remdamasis ieškovas prašo panaikinti dokumen-
tus. 

Sunku suvokti teisėjos nurodytų trūkumų esmę. Kaip suprasti „konkrečiai neapi-
brėžtos aplinkybės“? Kodėl netiksliai suformuluoti reikalavimai? Kodėl ieškinio reikalavi-
mas turi būti pervardintas į prašymą panaikinti sąskaitas? Vadinasi, reikalaujama ne ieškinio 
trūkumus pašalinti, o pakeisti reikalavimus (pagal CPK 42 str. teisę pakeisti reikalavimą 
turi tik ieškovas). Tapo aišku, kad pakeitus reikalavimą „pripažinti sąskaitas neteisėtomis ir 
negaliojančiomis“ į „panaikinti sąskaitas“, atsakovas turėtų alibi atsikirsti į ieškinį.

Kas gali paneigti?

Lietuvos valstybės patriarchas Vytautas Landsbergis, 1994 metų pabaigoje pastebėjęs 
Premjero pasirašytą potvarkį dėl valstybinių patalpų Vilniaus centre išnuomojimo privačiai 
bendrovei, pareiškė: „Kas gali paneigti, kad Premjeras negavo naudos...“ Tinka šis posakis 
ir šiuo atveju. Kas gali paneigti, kad teisėjos reikalavimui pašalinti tariamus ieškinio trūku-
mus neturėjo įtakos fiktyvios bendrijos advokatės, kuri siekė pakeisti ieškinio reikalavimą 
iš „pripažinti sąskaitas neteisėtomis ir negaliojančiomis“ į „panaikinti sąskaitas“. Mat tokio 
pobūdžio reikalavimui paneigti yra šioks toks alibi – įrodyti Mokėtinos sumos apskaičiavi-
mo teisėtumą remiantis apeliacinio teismo išsakyta mintimi Permokos byloje, kad 2005 m. 
gegužės 2 d. bendrijos susirinkimas yra teisėtas ir jo sprendimas mokesčius skaičiuoti pagal 
plotą yra nenuginčytas ir galiojantis. Taigi ir Mokėtinos sumos skaičiavimas pagal buto 
plotą yra teisėtas. 

Šią mintį taip pat autoriui išsakė fiktyvi advokatė D. Tarvainytė, derindama tai-
kos sutartį. Siūlė atsisakyti reikalavimo pripažinti sąskaitas neteisėtomis ir negaliojan-
čiomis, sutiko tartis dėl mažesnės apskaičiuotos pagal buto plotą sumos už paslaugas. 
Taigi nebūtų ginčo dėl sąskaitų neteisėtumo ir nereikėtų įrodyti, jog Mokėtinos su-
mos apskaičiavimas pagal buto plotą neprieštarauja CK 4.76 str. bei kitų teisės aktų 
nuostatoms. Taip pat būtų atsiribota nuo būtinybės įtraukti į bylą visus BDN objektų 
savininkus, nes ir jiems Mokėtina suma buvo apskaičiuota taip pat, kaip ir ieškovui – 
pagal buto plotą. 

Suprantama, ieškovas (autorius) nesutiko pakeisti reikalavimo ir aplinkybių, atsi-
sakyti reikalavimo, kuris pagrįstas CK 4.76 str., Buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitais 
teisės aktais. Bet nepašalinus teisėjos sugalvotų ieškinio trūkumų, ieškinys būtų pripažintas 
nepaduotu ir grąžintas ieškovui. Taigi autorius buvo priverstas pašalinti tariamus trūkumus: 
patikslino, kurio laikotarpio sąskaitos turi būti pripažintos neteisėtomis ir negaliojančiomis, 
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o kuriam išrašyti naujas; išsamiau paaiškino faktines aplinkybes ir teisinius pagrindus. Ta-
čiau nepakeitė ieškinio reikalavimo „pripažinti neteisėtomis ir negaliojančiomis sąskaitas“ į 
„panaikinti šiuos dokumentus“.

Nuspręsta neprasidėjus posėdžiui

Posėdis prasidėjo įprastai. Teismas prijungė prie bylos ieškovo, atsakovo ir trečiojo as-
mens prašytus prijungti dokumentus. Išklausyti šalių paaiškinimai ir atsakymai į klausimus. 
Perskaitytos baigiamosios kalbos. Teisėja prie bylos prijungė bendrijos atstovės perskaitytą 
rašytinę kalbą, tačiau atsisakė prijungti autoriaus, nors jis ir prašė. Turbūt iš anksto buvo nu-
tarusi atmesti ieškinį, remdamasi atstovės argumentais, o žodinis bylos nagrinėjimas buvo 
reikalingas tik kaip būtinos teismo procedūros įforminimas. 

Teismo posėdyje buvo pakartoti ieškinyje konstatuoti faktai, kuriais įrodyta, kad 
neteisėtai ir neteisingai skaičiuota Mokėtina suma pagal buto plotą, bei aplinkybes ir įro-
dymus reikalavimams pagrįsti. Paneigti visi atsakovo įrodymai, nes jie nesusiję su ieškinio 
reikalavimais.

Bendrijos atstovė pareiškė, kad Bendrija negali atsakyti už sąskaitas, kurias išrašė jos 
pasamdyta buhalterinę apskaitą tvarkanti įmonė. 

Teisėja Jolanta Vėgelienė pasiklydo teisingumo paieškos kelyje. Atmetė ieškinį, nuro-
džiusi, jog nesurado civilinių teisių gynimo būdo. Ieškovo reikalavimų tikslas yra deklara-
tyvus, nes siekia, kad sąskaitose būtų nurodyti aiškūs, išsamūs, teisėti ir teisingi duomenys, 
pagal kuriuos ieškovas galėtų nustatyti, ar pagrįstai sąskaitose apskaičiuota Mokėtina suma, 
o esant pagrindui, atsisakyti dalies. Todėl galima suprasti, jog ieškovo tikslas yra revizuoti 
Mokėtinos sumos apskaičiavimo teisėtumą. Ieškinyje nenurodytos išlaidos (jos nebuvo ginčo 
objektas), su kuriomis ieškovas nesutinka, nepateikė įrodymų, kad bendrija skaičiuoja Mo-
kėtiną sumą ne pagal bendrijos 2005 m. vasario 2 d. sprendimo nustatytą tvarką (pateikė 
apylinkės teismo 2013 m. birželio 28 d. sprendimą, kuris pripažino negaliojančia Mokėtinos 
sumos apskaičiavimo tvarką), todėl nėra pagrindo išvadai, kad atsakovas Mokėtiną sumą 
skaičiavo kitokia nei galiojančių bendrijos sprendimų nustatyta tvarka (bet ji neatitinka CK 
4.76 str. nustatytai tvarkai ir faktinėms aplinkybėms).

Teisėja privalėjo ištirti ir įvertinti ieškovo bei atsakovo įrodymus, nustatyti, kurios 
aplinkybės susijusios su ginčo dalyku (ieškinio reikalavimais), jos egzistuoja ar ne. Įrodymai 
yra faktiniai duomenys, todėl teismas, remdamasis įstatymais, privalo nustatyti, ar jie pa-
grindžia šalių reikalavimus ir atsikirtimus. Teisėja buvo tarsi akla, jei nematė, kad sąskaitose 
nėra CK 4.76 str. nustatytų duomenų (bendrijos gautų pajamų, patirtų išlaidų ir ieškovo 
apmokėjimo dalies) Mokėtinai sumai apskaičiuoti. Teisėja nematė ieškovo, o tik matė ben-
drijos fiktyvią atstovę, kurios išsakytoms aplinkybėms ieškiniui atmesti pakartoti paskyrė 
beveik visą sprendimą.

Akivaizdžiai šališkas požiūris į ginčo šalis, išskirtinis dėmesys bendrijos atstovės ar-
gumentams ir absoliutus ieškovo konstatuotų aplinkybių ir įrodymų nutylėjimas byloje. 
Procesinės teisės taikymo prasme byla – tarsi apversta aukštyn kojomis. Bendrija įvardinta 
ieškovu, o ieškovas – atsakovu, nes sprendimas pagrįstas teisėjos kaltinimais, kad ieškovas 
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nepateikė įrodymų atstovės išsakytiems ir tiesiogiai nesusijusiems su ieškinio reikalavimais 
teiginiams paneigti.

Dargi sprendimas – absoliučiai negaliojantis, nes neturėjo teisės spręsti klausimo dėl 
neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų (14 str. 3 d., 266 str.). Šiuo sprendimu 
teisėja pažeidė penkiasdešimties BDN objektų savininkų teises ir pareigas, nes jis palietė jų 
teisę ir pareigą mokėti už šių objektų priežiūrą, naudojimą, valdymą tiek, kiek priklauso 
pagal Civilinį kodeksą.

Nesuvokiamos sprendimo paskatos

Sunku suvokti teisėjos sprendimo priėmimo paskatas. Pareikšdama, kad bendrija tu-
rėjo teisę priimti sprendimus Mokėtinos sumos apskaičiavimo klausimu, galima pamanyti, 
nebuvo susipažinusi su CK 4.85 str. (bendrosios nuosavybės klausimais sprendimus priima 
BDN objektų savininkai balsų dauguma, o juos įgyvendina BDN objektų valdytojas – ben-
drija). Bet mažai tikėtina, kad teisėja to nežinotų. Gal teko nagrinėti, kai buvo tik vieno 
namo BDN objektai, kurių buto savininkui tenkančių išlaidų dalis maždaug atitiko buto 
ir visų butų ploto dalį? Bet ir ši aplinkybė yra mažai tikėtina. Turbūt teisėją paveikė artimi 
ryšiai su bendrijos atstove, o gal ir materialinė paskata, jei tik jos argumentais pagrindė savo 
sprendimą? Net ir teisiškai neišprusęs žmogus aiškiai suvokia, kad sprendimas – nepagrįstas 
ir neteisėtas. Juk negali būti teisėtas dokumentas, kai jame nėra duomenų surašymo tikslui 
pasiekti, t. y. duomenų Mokėtinai sumai už paslaugas apskaičiuoti.

Apygardos teismas (teisėjai L. G., V. S., J. V.) paliko nepakeistą pirmos instancijos 
teismo sprendimą. Parašė, kad Mokėtinos sumos apskaičiavimas pagal buto plotą nepriešta-
rauja CK nuostatoms (nenurodė, kokioms). 

Nors ši byla tiesiogiai susijusi su teisės taikymu, tačiau Aukščiausiojo Teismo teisėjai 
V. G., A. B., D. Š. atsisakė priimti skundą motyvavę, kad „kasaciniame skunde nekeliama 
tokios teisės problemos, kuri turėtų esminę reikšmę teisės aiškinimo ir taikymo suvieno-
dinimui, teismo precedento suformavimui“. Be to, jie privalėjo priimti skundą, kuriame 
konstatuota, kad yra absoliutus apylinkės teismo sprendimo ir apygardos teismo nutarties 
negaliojimo pagrindas, ir pagal CPK 360 straipsnį panaikinti šių teismų procesinius spren-
dimus.
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MELAGIų DIENOS NuLEMTAS SPRENDIMAS. 

PROTOKOLO ByLA

Susirinkimo uždangą praskleidus

Nors į 2014 m. vasario 26 d. susirinkimą buvo kviečiami namo gyventojai, atėjo 
butų ir kitų patalpų savininkai. Susirinkimo dalyvių sąraše pasirašė 14 (iš 35) butų ir kitų 
patalpų savininkai, bet neatėjo į susirinkimą ir nepasirašė nė vienas (iš 15) buto ir kitų pa-
talpų name neturintis BDN objektų savininkas.

Nuo bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos iki susirinkimo vyks-
mo dienos butus ir kitas patalpas perleido septyni (iš 19) bendrijos steigėjai (butų ir kitų 
patalpų savininkai), tad jie neteko teisės būti bendrijos nariai. Per šį laikotarpį į bendriją 
nepriimtas nė vienas naujas narys. Joje liko dvylika jos steigėjų (bendrijos narių).

Susirinkimo pirmininkas nepaskelbė duomenų kvorumui nustatyti ir nepranešė su-
sirinkime dalyvavusiems butų ir kitų patalpų savininkams, kad jie negali priimti sprendimų 
bendros nuosavybės klausimais: pripažinti neįvykusį BDN objektų savininkų balsavimą raš-
tu; nustatyti realias dalis ir kainas, taip pat nustatyti Mokėtiną sumą pagal buto ir garažo 
bokso plotą. Taip pat jis neinformavo, kad bendrijos nariai negali priimti sprendimų ben-
drijos kompetencijos klausimais (dėl bendrijos valdybos, pirmininko ir revizoriaus rinkimų, 
pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo). Susirinkimo pirmininkas neatliko CK 2.90 str. 2 
d. ir Bendrijų įstatymo 11 str. 5 d. nustatytų privalomų veiksmų susirinkimo kvorumui 
nustatyti. 

Pastabos, sumaišiusios kortas

Autorius, kaip buvęs balsavimo raštu organizavimo ir balsų skaičiavimo komisijos 
narys, atėjęs į gyventojų susirinkimą perdavė jo sekretorei D. Tarvainytei pareiškimą, kuria-
me paaiškino, kad namo gyventojų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų bendrosios 
nuosavybės ir bendrijos kompetencijos klausimais. Bendrijos įstatymo 11 str. nustatyta, kad 
kartu su darbotvarke turi būti paskelbti siūlomų apsvarstyti sprendimų projektai, o apie 
numatytus svarstyti klausimus (pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrijos valdybos ir pirmininko 
perrinkimą) jos nariams pranešti raštu. Šito nepadaryta. 

Darbotvarkėje numatyti klausimai jau buvo apsvarstyti ir priimti BDN objektų sa-
vininkų balsavimu raštu 2013 m. gruodžio mėnesį. O apylinkės teismas pripažino nega-
liojančiu bendrijos sprendimą rinkliavas skaičiuoti pagal buto plotą. Valdyba nevykdo šių 
sprendimų, skaičiuoja pagal buto plotą, kurio nevalo, neapšviečia ir neprižiūri. 

Sekretorei teko išspręsti dilemą, kaip pavadinti susirinkimą. Pavadinimo „Butų ir 
kitų patalpų savininkų“ (toks ir buvo) nenorėjo, nes susirinkimas neturėtų teisės priimti 
sprendimų bendrijos kompetencijos klausimais. O būtent šie klausimai ir buvo numatyti 
darbotvarkėje, ir priimti sprendimai susirinkime. Todėl protokole pavadino „Bendrijos su-
sirinkimu“, nors jame dalyvavo tik trys bendrijos nariai, taigi nebuvo kvorumo. 
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CK 2.91 str. 2 d. nustatyta, kad posėdyje (susirinkime) dalyvavę asmenys turi teisę 
pareikšti pastabų dėl protokolo per tris dienas nuo susipažinimo su juo momento, o 2.90 
str. 3 d. nurodyta, jog kiekvieno dalyvio ar kito jo valdymo organo nario, dalyvavusio ar 
turėjusio teisę dalyvauti posėdyje (susirinkime), reikalavimu turi būti išduodama protokolo 
kopija. Tačiau susirinkimo sekretorė nedavė protokolo. Tik vėliau paaiškėjo, kodėl buvo 
slepiamas protokolas. Reikėjo sukurti aplinkybę, kuria būtų galima pasinaudoti esant ypa-
tingam atvejui, t. y. reikalauti, kad teismas atmestų ieškinį, nepriėmęs sprendimo dėl ginčo 
esmės. 

Susirinkimo protokolas netikėtai gautas po keturių mėnesių iš apylinkės teismo kartu 
su Sąskaitų bylos dokumentais. Ieškinį apylinkės teismui pateikė po 20 dienų. CK 4.85 
str. 9 d. nustatytas 6 mėnesių terminas, per kurį buto ir kitos patalpos savininkas turi teisę 
apskųsti kitų savininkų priimtus sprendimus. Taigi nebuvo pažeistas ieškinio senaties ter-
minas. 

Atskleista slėpta tiesa

CPK 197 str. 2 d. nustatyta, kad dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybių insti-
tucijų, patvirtinti kitų valstybės įgaliotų asmenų neviršijant jiems nustatytos kompetencijos 
bei laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiais 
rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią. Aplinkybės, nurodytos oficialiuose ra-
šytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis.

Valstybės įmonės Registrų centras (toliau – Registrų centras) Vilniaus filialas atsisakė 
įregistruoti 2014 m. vasario 26 d. susirinkime išrinktus valdybos pirmininką ir narius. Prie-
žastis – neatitinka CK 2.90 str. 2 d. reikalavimų. Protokole nenurodyta, kiek yra bendrijos 
narių ir kiek jų dalyvavo susirinkime (ar yra kvorumas). Prie protokolo nėra pridėto susi-
rinkime dalyvavusių bendrijos narių sąrašo su jų parašais, neaišku, kiek jų dalyvavo susirin-
kime ir kas atstovavo 30 buto savininkui. Dėl šių aplinkybių negalima daryti išvados, jog 
susirinkime dalyvavo užtektinai bendrijos narių, kurie galėtų spręsti bendrijos kompeten-
cijos klausimus ir priimtų sprendimus. Bendrija Registrų centrui pranešė, kad susirinkime 
dalyvavo septyni nariai, bet nepateikė įrodymų šiam faktui patvirtinti. Protokole nurodyta, 
jog dėl valdybos narių išrinkimo „už“ balsavo šešiolika narių, tai yra visi susirinkime dalyva-
vę asmenys. Todėl ši valstybės įstaiga pagrįstai pripažino, jog neįvyko bendrijos susirinkimas 
ir dėl to neįregistravo valdybos ir bendrijos pirmininko Juridinių asmenų registre. 

Pasibeldus į teismo duris

2014 m. liepos viduryje pateiktas ieškinys. Juo prašyta pripažinti neįvykusiu vasario 
26 d. bendrijos susirinkimą, neteisėtais ir negaliojančiais šio susirinkimo sprendimus ir 5 
lapų protokolą, bei jau konstatuotus įrodymus, kad bendrijos susirinkime dalyvavo trys 
(iš 12) bendrijos narių, taigi nebuvo kvorumo. Jau konstatuota, kad CK nustatyta, jog 
sprendimai dėl BDN objektų valdymo, naudojimosi jais ir disponavimo priimami butų ir 
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kitų patalpų savininkų balsų dauguma, o bendrija įgyvendina jų sprendimus ir pavedimus 
(4.85 str.). Bendrija neturėjo teisės priimti sprendimų bendrosios nuosavybės klausimais. 
Ji buvo per maža (12 narių) atstovauti penkiasdešimčiai BDN objektų savininkų. Todėl 
susirinkimas laikytinas neįvykusiu, o jo sprendimai – neteisėti ir negaliojantys. Autorius 
taip pat įrodė, kad buvo pažeistos CK, Bendrijų įstatymo ir bendrijos įstatų nuostatos, 
reglamentuojančios susirinkimų sušaukimą ir sprendimų priėmimą, ir pateikė įrodymus, 
kad nepažeidė ieškinio padavimo senaties termino, o bendrija sąmoningai nedavė protokolo 
ieškovui (autoriui). 

Viražai ieškiniui atmesti

Teisėja Ramunė Mikonienė pareiškė, kad autorius neturi teisės atstovauti ieškovui, 
nes neturi aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo. Privalėjo pasamdyti advokatą, kad 
jam ir ieškovui atstovautų byloje; sužinoti suinteresuotus asmenis, kuriems teismo sprendi-
mas gali sukelti teisinių pasekmių ir juos įtraukti į bylą. 

Pagrindinis ieškinio tikslas buvo įrodyti, kad neįvyko bendrijos susirinkimas. Šiuo 
klausimu nuomonę galėjo pareikšti tik susirinkime dalyvavę trys bendrijos nariai, todėl 
nebuvo prasmės įtraukti į bylą kitų asmenų. Ieškovas turėjo paklusti teisėjos reikalavimui, 
nes būtų atmestas ieškinys. 

Taigi tai nebuvo ieškinio trūkumas ir ši aplinkybė nenurodyta CPK 135 str. (ieškinio 
turinys). Jei teisėja manė, kad būtina, jog byloje dalyvautų BDN objektų savininkai, ji turė-
jo prašyti atsakovo (bendrijos) tai padaryti, nes pagal Bendrijų įstatymą, bendrija privalėjo 
turėti informaciją apie BDN objektų savininkus, bendrijos narius. Teisėjos pirmas viražas 
ieškant priežasties ieškiniui atmesti. Tapo aišku, kad reikia samdyti advokatą ar jo padėjėją. Į 
ieškinį įtraukti BDN objektų savininkus. 

Atsakovė (bendrija) ir kiti tretieji asmenys nepateikė atsiliepimų į ieškinį. Ieškovas pra-
šė teismo priimti sprendimą už akių, tačiau teisėja to nepadarė, o surado dar vieną ieškinio 
„trūkumą“. Konstatavo, kad ieškovo nurodytais ir teismui žinomais adresais nepavyko kai 
kuriems tretiesiems asmenims įteikti ieškinio ir jo priedų, o neįteikęs dokumento teismas 
negali nagrinėti bylos. Be to, teismui paaiškėjo, jog vienas yra miręs, todėl ieškovas turi nu-
rodyti jo teisių perėmėją. Teisėja pareikalavo patikslinti adresus ir perspėjo, jog nepašalinus 
trūkumų, ieškinys gali būti paliktas nenagrinėtas. Pašalinti ir šie ieškinio „trūkumai“. Taigi 
dėl teisėjos užgaidos teko verstis per galvą. 

Sunki bylos nagrinėjimo pradžia

2014 m. gruodžio 1 d. parengiamajame posėdyje Bendrijai atstovavo 2014-02-26 
susirinkimo sekretorė D. Tarvainytė, kuri nebuvo bendrijos narė ir nebuvo bendrijos vado-
vo įgaliota atstovauti bendrijai byloje. Tačiau teisėja pripažino kaip bendrijos atstovę pagal 
jos sudarytą fiktyvią teisinių paslaugų sutartį su neturinčiu teisės sudaryti sutarčių bendrijos 
vardu asmeniu...
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Bendrija nebuvo pateikusi atsiliepimo į ieškinį, nors buvo praėjęs teismo nustatytas 
jam pateikti terminas. Nors ieškovo atstovai reikalavo tęsti posėdį arba priimti sprendimą už 
akių, teisėja neatsižvelgė į jų prašymą. Posėdį atidėjo gruodžio 17 dienai. Tačiau iki paskir-
tos teismo posėdžio dienos bendrijos atstovė D. Tarvainytė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, 
kitų įrodymų bei paaiškinimų. Bendrijos atstovei paprašius, teisėja posėdį perkėlė į Melagių 
dieną – balandžio pirmąją. 

Klastotės tapo įrodymu susirinkimo kvorumui pagrįsti

Bendrijos atstovė pateikė teismui 60 dokumentų lapų, pagrindžiančių 2014 m. va-
sario 26 d. susirinkimo kvorumą. Fiziškai negalėdami jų išnagrinėti ir teismo posėdyje pa-
reikšti atsikirtimų, ieškovui (autoriui) atstovavusi advokato padėjėja ir autorius reikalavo 
juos atmesti. Tačiau teisėja priėmė bendrijos atstovės sukurtus ir beveik po metų pateiktus 
įrodymus. 

Be to, ji pateikė kitą suklastotą 2014 m. vasario 26 d. susirinkimo 6 lapų protokolą, 
kuris nebuvo ginčo objektas. Jame papildomai įrašė du asmenis, kurie atseit dalyvavo ben-
drijos susirinkime, kurie neturėjo NT registre įregistruoto savo ar sutuoktinių vardu butų ir 
kitų patalpų name, tad negalėjo būti bendrijos nariai. 

Ieškovas įrodė, jog susirinkimo vyksmo diena buvo 12 bendrijos narių, o susirinkime 
dalyvavo trys nariai. Kvorumui patvirtinti trūko keturių balsų. Bendrijos atstovė D. Tar-
vainytė, prieš paskutinį teismo posėdį, sukūrė dokumentus – klastotes kvorumui pagrįsti. 
Klastotės tapo įrodymu susirinkimo kvorumui pagrįsti ir jas pripažino teisėja.

Kai reikėjo – ir šiaudas padėjo teisėjai...

Bendrijos atstovė turbūt mažai tikėjo, kad teisėja patikės pateiktais jos įrodymais 
ieškiniui atmesti, jei griebėsi už šiaudo. Teismo posėdyje pareiškė, kad ieškinys pateiktas 
praleidus trijų mėnesių terminą, t. y. susirinkimas įvyko 2014 m. vasario 26 d., o ieškovas 
ieškinį pateikė liepos 14 d.

Civilinio kodekso 4.85 str. 9 d. nustatyta, kad buto ar kitos patalpos savininko teisei 
apskųsti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties 
terminas. Ieškinys pateiktas praėjus 4,5 mėnesio nuo skundžiamo bendrijos susirinkimo 
vyksmo dienos ir 20 dienų nuo šio susirinkimo protokolo gavimo dienos. Taigi nepraleis-
tas senaties terminas ieškiniui pateikti. Be to, teismas turėjo atsakyti į pagrindinį ieškinio 
klausimą – įvyko ar ne susirinkimas. Jei neįvyko, vadinasi, ir nebuvo priimti sprendimai. 
Ieškiniui šiuo klausimu pateikti nenustatytas trumpesnis terminas. Taigi teisėja neturėjo 
teisinio pagrindo atmesti ieškinį dėl praleisto jo pateikimo termino, bet reikėjo gelbėti, jei 
čiupo už šio šiaudo...

Apygardos ir kasacinis teismai pakartojo apylinkės teismo išvadas ir paliko nepakeistą šio 
teismo sprendimą. Paliko neišnagrinėtą ieškovo ir atsakovo ginčą (įvyko ar ne bendrijos susirin-
kimas, teisėti ar ne susirinkimo sprendimai ir jo protokolas).
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TEISINGuMO PARODIJA

AuKŠČIAuSIAME TEISME

CPK XVII skyriaus „Bylų nagrinėjimas kasaciniame teisme“ 340 str. 5 d. nurodyta, 
jei šiame skyriuje tam tikri procesiniai veiksmai nereglamentuojami, taikomi šio Kodekso 
1–300 str., kiek jie neprieštarauja šio skyriaus nuostatoms. 278 str. 1 d. nustatyta, kad jei 
sprendimas yra neaiškus, jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, 
taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio. 

Paprašyta išaiškinti teismo nutartyje neišaiškintų materialinės teisės normų taikymą. 
1. Kasaciniame skunde (kasacinio teismo nutarties 35.6. p.) konstatuota, kad CK 

2.45 ir 2.48 str. nustatyta, jog juridinio asmens dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir 
pan.), kuris turi nuosavybės teisę į JA turtą, arba asmuo, kuris nors ir neišsaugo nuosavybės 
teisių į JA turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu. JA 
turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja nuosavybės ar patikėjimo teise. Turtas, kurį JA valdo, 
naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise, priklauso jo steigėjui ar dalyviui nuosavybės 
teise. Taigi keturiasdešimt aštuoni fiziniai ir du JA yra įgiję prievolinių teisių, susijusių su JA 
(859-ąja DNS bendrija) ir turi teisę spręsti BDN objektų valdymo, naudojimo ir disponavi-
mo klausimus. T. y. šią teisę turi ir asmenys, neturintys butų ir kitų patalpų name. Bendrijų 
įstatymas reglamentuoja gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrosios 
dalinės nuosavybės valdymo būdą, steigiant bendriją (1 str. 1 d.). Todėl šis valdymo būdas 
prieštarauja CK 2.45, 2.48 str., Bendrijų įstatymo 8 str. 5 d., nes bendrijos nariai negali būti 
BDN objektų savininkai, neturintys butų ir kitų patalpų name (šiuo atveju – penkiolika as-
menų). 

Kasacinis teismas išaiškino (nutarties 47 p.), jog Konstitucinis Teismas 1999 m. bir-
želio 23 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 15 d. nuta-
rimu Nr. 852 „Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkių bendrijų įstatymo 
įgyvendinimo tvarkos“ patvirtintos namo perdavimo bendrijai tvarkos 2.1.2 papunkčio ir 
3 punkto atitikimo Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 20 straipsnio 3 daliai“ 
nurodė, kad bendrijos įsteigimas nereiškia, jog privačios ar viešosios nuosavybės teisės su-
bjektai netenka nuosavybės teisės į jiems priklausantį turtą, todėl bendrijos įsteigimas savai-
me nesuteikia pagrindo varžyti ar kitaip riboti savininkų teises ir teisėtus interesus. Kasaci-
nis teismas konstatavo, kad butų ir kitų patalpų savininkai, ne gyvenamojo namo bendrijos 
nariai, negali būti nušalinami sprendžiant dėl jiems taip pat bendros dalinės nuosavybės teise 
priklausančių BDN objektų valdymo ir naudojimo (CK 4.85 str.) (LAT 2009 m. spalio 5 d. 
nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2009). 

Tačiau nutartyje neišaiškinti BDN objektų savininkų, neturinčių butų ir kitų patalpų 
pastate ir teisės (pagal Bendrijų įstatymą) būti bendrijos nariais, dalyvauti bendrijos narių ir 
butų bei kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkimuose, statusas, teisės ir pareigos. Kaip, esant 
bendrijos valdymo būdui, jie gali jas įgyvendinti ir ar šis BDN objektų valdymo būdas, nustaty-
tas CK 4.83 str. 3 d., 4.85 str. 8 d., gali būti taikomas BDN objektams Pamėnkalnio g. Nr. N? 

2. Kasaciniame skunde (kasacinio teismo nutarties 35.7. p.) konstatuota, kad Pa-
mėnkalnio g. Nr. N pastato dvidešimt (iš 35) butų ir garažų savininkų įsteigė bendriją; jie 
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tapo jos nariais. Iki ginčijamo susirinkimo dienos bendrijos narių sumažėjo iki trylikos (37 
proc. butų ir garažų savininkų). Bendrija tapo per maža, kad galėtų atstovauti butų ir kitų 
patalpų savininkų interesams. Taigi pažeistas CK 2.106 str. 6 p., nes bendrijos narių skaičius 
sumažėjo daugiau nei įstatymu leidžiamas minimumas.

Bendrijų įstatymu nustatyta, kad bendrijos steigimo tikslas yra įgyvendinti butų ir 
kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba ku-
riamų naujų BDN objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra (4 str. 1 d.). Ją steigia butų ir 
kitų patalpų (pastatų) savininkai, o steigiamasis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja 
daugiau kaip pusė visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų (6 str. 2 d.).

Konstatuotos teisės normos suponuoja išvadą, kad bendrija turi teisę įgyvendinti butų 
ir kitų patalpų (pastatų)savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba 
kuriamų naujų BDN objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra (CK 4.85 str. 8 d.), atsto-
vaudama butų ir kitų patalpų savininkams, kai jos narių skaičius yra ne mažesnis kaip pusė 
plius vienas visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų skaičiaus. 2014 m. vasario 26 d. 
buvo dvylika BDN objektų savininkų (bendrijos narių), t. y. gerokai mažiau nei pusė plius 
vienas. Logiškai mąstant, bendrija neturėjo teisės atstovauti BDN objektų savininkams. 
Šios materialinės teisės normos taikymas neištirtas, neįvertintas ir netaikytas apeliaci-
niame teisme. 

Kasacinis teismas taip pat neišaiškino, ar bendrija, kurios narių skaičius mažesnis negu 
pusė plius vienas butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų skaičiaus, turi teisę įgyvendinti butų 
ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba 
kuriamų naujų BDN objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra, atstovaudama butų ir kitų 
patalpų savininkams (CK 4.85 str. 8 d.).

3. Kasaciniame skunde (kasacinio teismo nutarties 35.7. p.) konstatuota, kad ben-
drijos 2014 m. vasario 26 d. susirinkime, ieškovo duomenimis, dalyvavo trys bendrijos 
nariai, o, atsakovės duomenimis, septyni (20 proc.) butų ir garažų savininkai. Teisė spręsti 
dėl BDN objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo jais priklauso būtent butų ir kitų 
patalpų savininkams, nepaisant to, kokia įstatyme nustatyta forma (steigiant daugiabučių 
namų savininkų bendriją, sudarant jungtinės veiklos sutartį ar paskyrus administratorių) jie 
šią teisę įgyvendina (CK 2.93 str. 6 d., CK 4.75 str. 1 d., 4.85 str. 8 d.).

Kasacinis teismas (nutarties 46 p.) išaiškino, kad CK 4.85 d. įtvirtinta namo BDN 
objektų valdytojo (butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutartimi 
įgalioto asmens arba BDN objektų administratoriaus) kompetencija tuo atveju, kai yra pri-
imtas visų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas, būtent – jis įgyvendina su bendrąja 
nuosavybe susijusius butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus ir pavedimus, priimtus šio 
straipsnio nustatyta tvarka, atstovaudamas butų ir kitų patalpų savininkams. Tad teisė revi-
zuoti visų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą ir šia teisės norma bendrijai nenustatyta 
<...> 

Taigi bendrijos 2014 m. vasario 26 d. susirinkimas neturėjo kompetencijos pripažinti, 
kad visų namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu yra neįvykęs. Tačiau skun-
džiamas bendrijos 2014 m. vasario 26 d. susirinkimas priėmė sprendimus dėl naudojimosi 
žemės sklypu, gyvenamojo namo ir garažų bendrosios dalinės nuosavybės patalpomis ir dėl 
išlaidų BDN objektų, kurie pagal CK 4.75 str. 1 d., 4.83 str. ir 4.85 str. priklauso BDN 
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objektų savininkų kompetencijai, administravimo nustatymo. Šiuos sprendimus priėmė, 
ieškovo duomenimis, trys, o, atsakovės duomenimis, septyni butų ir kitų patalpų savi-
ninkai, kurie sudarė 1/5 butų ir kitų patalpų ir 1/7 dalį visų BDN objektų savininkų 
skaičiaus. Logiškai mąstant, tokie sprendimai neturėtų būti pripažinti teisėtais. Kasa-
cinis teismas neišaiškino šios teisės taikymo ir nepripažino bendrijos sprendimų netei-
sėtais.

4. Žemesnės instancijos teismai 2014 m. vasario 26 d. susirinkimą pripažino įvyku-
siu, atsakovui padidinus dalyvių skaičių keturiais asmenimis. Šie teismai pripažino dalyva-
vusiu susirinkime A. N., kuris gyvena Belgijoje ir susirinkimo vyksmo dieną nebuvo Vilniu-
je. Jam nebuvo pranešta raštu apie šaukiamą susirinkimą ir nepateikti sprendimų projektai 
(pažeistas Bendrijų įstatymo 10 p.), todėl jis negalėjo pareikšti nuomonės dėl sprendimų 
projektų ir dalyvauti susirinkime. Teismai pripažino bendrijos nariu buto savininką M. B., 
kuris nebuvo bendrijos narys, o susirinkimui pateikė pareiškimą priimti į bendriją. Teismai 
pripažino V. B. A. ir A. V. bendrijos nariais ir jos susirinkimo dalyviais, kurie savo vardu 
neturėjo name NT registre įregistruotų butų ir garažų boksų, žemės sklypo ir elektros kabe-
lių, kartu BDN objektų nuosavybės dalies, ir negalėjo būti bendrijos nariai, motyvuodami, 
kad šie asmenys yra susituokę su A. A. ir D. V., taikydami bendrosios jungtinės nuosavybės 
teisės normas, kurios reglamentuoja šeimos santykius. Kasacinis teismas nutylėjo ir neišaiš-
kino, ar galima taikyti bendrosios jungtinės nuosavybės teisės normas BDN objektų savininkų 
santykiams; ar V. B. A. ir A. V. galėjo būti pripažinti, o A. A., G. G. – nepripažinti bendrijos 
nariais, nors turėjo savo vardu įregistruotą turtą NT registre ir buvo bendrijos steigėjai; ar 2014 
m. vasario 26 d. bendrijos susirinkime buvo kvorumas.

Aukščiausiojo teismo teisėjai neturėjo 
sąžinės pripažinti savo klaidų

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2017 m. kovo 1 d. nutartis) netenkino ieškovo pra-
šymo išaiškinti jo priimtą 2017 m. vasario 9 d. nutartį. Motyvas – Kasacinio teismo spren-
dimas (nutartis) yra galutinis, neskundžiamas ir įsiteisėjo nuo priėmimo dienos, todėl teisėjų 
kolegijai nėra teisinio pagrindo nutarties išaiškinti.

Štai ir išlindo yla iš maišo. Autorius prašė išaiškinti teisės normų taikymą byloje, 
bet nereikalavo keisti nutarties turinio ir esmės, prašė teismą atlikti pareigą, kurios 
jis neatliko nagrinėdamas bylą. Išaiškinus konstatuotų teisės normų taikymą byloje, 
teismo pareiga – keisti arba ne nutarties turinį ir esmę. Taigi aiškiai matyti, kad LAT 
sąmoningai nutylėjo kasaciniame skunde konstatuotus argumentus, kuriais įrodyti, jog žemesnės 
instancijos teismai priėmė neteisingus sprendimus, ir turėjo panaikinti jų sprendimus. O pripa-
žinti savo klaidų neturėjo sąžinės. 
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Aukščiausiojo teismo išaiškinti, bet nepašalinti 
teisės taikymo pažeidimai

1. Išaiškino (šios nutarties 46, 48, 49 p.), kad 2014 m. vasario 26 d. bendrijos susi-
rinkimas neturėjo teisės priimti sprendimų bendrosios nuosavybės klausimais ir revizuoti 
BDN objektų savininkų 2013 m. gruodžio 17 d. balsavimu raštu priimtų sprendimų. Ta-
čiau nepanaikino apylinkės ir apygardos teismų sprendimų, kurie netinkamai taikė teisės normas 
ir pripažino, jog 2014 m. vasario 26 d. bendrijos susirinkimo sprendimai laikyti neįvykusį 
balsavimą raštu ir sprendimą dėl Mokėtinos sumos apskaičiavimo pagal buto plotą, yra teisėti ir 
galiojantys. Šio teismo teisėjai tarsi nepastebėjo, kad trys BDN objektų savininkai panaiki-
no dvidešimt devynių sprendimą dėl mokėtinos sumos apskaičiavimo ir paliko galioti kaip 
teisėtą ir teisingą.

2. Išaiškino CK 4.85 str. 9 d. normą – 6 mėnesių terminas taikomas buto ir kitos 
patalpos savininkui skundui pateikti (nutarties 45 p.), bet jos netaikė, vertindamas ieškinio 
padavimo trukmę (4,5 mėnesio), o pripažino ieškovą praleidus 3 mėnesių terminą (nutarties 
45, 58 p.).

3. CK 2.66 str. 5 d. nustatyta, jog atstovauti ir sudaryti sutartis bendrijos vardu turi 
teisę jos vadovas, kuris įregistruotas JAR. CPK 239 str. 2 d. nurodyta, kad teismas privalo 
patikrinti šalių atstovų įgaliojimus. Tačiau žemesnės instancijos teismai nepatikrino bendri-
jai atstovavusios advokatės įgaliojimų (ji nebuvo bendrijos vadovo įgaliota) ir nenušalino 
jos nuo bylos. Tačiau LAT (nutarties 71 p.) atmetė ieškovo argumentą ir pripažino fiktyvią 
advokatę teisėtai atstovavusia bendrijai.

4. CPK 197 str. 2 d. nustatyta, jog JAR dokumentas turi didesnę įrodomąją galią ir 
laikomą įvykusį faktą visiškai įrodytu. LAT netaikė šios normos (nutarties 45, 65 p.) ir nepri-
pažino JAR tarnybos nustatytų faktų (neįvykęs 2014 m. vasario 26 d. bendrijos susirinkimas 
neįvyko ir dėl to neįregistruoti jame išrinkti valdyba ir bendrijos pirmininkas).

5. CPK 327, 329 ir 360 str. nustatyta, jog panaikinami žemesnės instancijos teismų 
sprendimai, kai yra absoliutus jų negaliojimo pagrindas, tačiau LAT netaikė šių procesinės 
teisės normų ir nepanaikino konstatuotų bylų sprendimų (nutarčių).

6. CPK 259 str. 1 d. nustatyta, kad teismas išsprendžia bylą iš esmės, priimdamas 
sprendimą. Skundžiamoje byloje ieškinys atmestas dėl tariamai praleisto jo padavimo ter-
mino. Teisės normomis nepagrįstais argumentais atmesti ieškiniai ir kitose bylose. LAT nu-
tylėjo ir netaikė šios teisės normos skundžiamoje ir kitose konstatuotose bylose.

7. CPK 362 str. 2 d. nustatyta, kad kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai 
yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą. Šio kodekso 366 str. 1 d. 7 p. nurodyta, 
jog prašymą atnaujinti procesą pateikti gali asmenys, jei teismas nusprendė dėl neįtrauktų į 
bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Skundžiamoje byloje kasacinis teis-
mas atmetė pareiškėjos N. A. prašymą prisidėti prie kasacinio skundo, motyvuodamas, kad 
pirmos instancijos teismas nebuvo jos įtraukęs į bylą. Vadinasi, šis teismas priėmė sprendi-
mą dėl jos teisių ir pareigų, susijusių su Mokėtinos sumos apskaičiavimu, kuris yra pagrin-
das procesui atnaujinti.

8. Remdamasi konstatuotomis teisės normomis ir Aukščiausiojo teismo išaiškinimu, 
pareiškėja N. A. pateikė prašymus atnaujinti bylų procesą. Žemesnių instancijų teismai 
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juos atmetė. LAT pamiršo, kad atmetė pareiškėjos prašymą prisidėti prie kasacinio skundo, nes 
nebuvo įtraukta į bylą, nepriėmė ir neperžiūrėjo jos kasacinių skundų dėl procesų atnaujinimo. 

9. CPK 265 str. 1 d. nustatyta, kad priimdamas sprendimą teismas įvertina įrody-
mus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai, yra nustatytos ir kurios – ne, 
koks įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar ieškinys yra tenkintinas. LAT (nutarties 
58 p.) pareiškė, kad nepasisako dėl teisės normų taikymo pagrindiniais kasacinio skundo 
klausimais, turėjusiais esminės reikšmės bylai. Būtent dėl susirinkimo pobūdžio: 2014 m. 
vasario 26 d. įvyko namo gyventojų ar butų ir kitų patalpų savininkų ar BDN objektų sa-
vininkų, ar bendrijos susirinkimas; narystės bendrijoje; susirinkimo kvorumo; susirinkimo 
sušaukimo procedūros; šio susirinkimo protokolo; valdybos narių, bendrijos pirmininko, 
revizorės rinkimų. Atseit šie šalių ginčo klausimai neturi (?) teisinės reikšmės nagrinėja-
mos bylos galutiniam rezultatui.

Taigi LAT nusišalino ir neįvertino teisės taikymo aspektu pagrindiniu šalių ginčo klausi-
mų – įvyko ar ne bendrijos susirinkimas, buvo ar ne kvorumas, visi ar ne susirinkimo dalyviai 
buvo bendrijos nariai, ar susirinkimas suorganizuotas teisės normomis nustatyta tvarka, ar že-
mesnės instancijos teismai priėmė sprendimus visais bylos klausimais. Jei neįvyko susirinkimas, 
nepriimti jo sprendimai, taigi nėra prasmės teismui pasisakyti. 

Aukštesnio teismo, kuriam būtų galima skųsti LAT nutartį, nėra. Štai ir prieita tei-
singumo paieškos aklavietė. 

 

Kodėl kuriamos teisingumo parodijos?

Autorius pastabomis atskleidė teisėjų, kurie siekė nepriimti sprendimo ginčo klausi-
mu ir nenustatyti teisingumo, veiksmus. Mažai tikėtina, kad teisėjai dėl materialinių paska-
tų būtų buvę suinteresuoti priimti atsakovei palankius sprendimus. Bet taip yra. Galbūt dėl 
to, kad atsakovei atstovavo advokatė, kuri tuo metu buvo Advokatų tarybos narė ir artimai 
pažįstama su kai kuriais teisėjais. Gal dėl to, kad ieškovas siekė ne pirmą kartą surasti teisybę 
Mokėtinos sumos už bendrijos paslaugas apskaičiavimo klausimu, o jo anksčiau teikti ieški-
niai buvo atmesti teisėjų, dalyvavusių šioje byloje. O gal teisėjų bendruomenės solidarumas, 
kuris gali būti nulemtas principu „aš – tau, tu – man“. Gal teisėjų neliečiamumo aplinkybė, 
jų procesinės veiklos iš esmės nekontroliavimas ir neįvertinimas...

LAT nutarties projektą parengė ir pristatė kolegijai A. Norkūnas. Šis teisėjas buvo 
Teisėjų kolegijos narys Permokos byloje ir pranešėjas Sąskaitų byloje, kuriose buvo atsisaky-
ta priimti kasacinius skundus; kolegijos, kuri atsisakė atnaujinti procesą Permokos byloje, 
pirmininkas; Teisėjų etikos ir drausmės komisijos, kuri atmetė prašymą iškelti drausmės 
bylą teisėjai Rūtai Venulytei-Jankūnienei. už aiškiai aplaidų pareigos atlikimą Permokos by-
loje, pirmininkas. Galbūt šis teisėjas prisiminė bylas ir išreikštą savo nuomonę apie ieškovą 
ir galimai dėl šios aplinkybės parengė nutarties projektą, kurį galėtų pagrįsti, nutylėdamas 
svarbiausius ieškovo argumentus kasaciniam skundui pagrįsti?
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Tikslas – apsaugoti teisėjų bendruomenę

CPK 362 str. 2 d. nustatyta, kad LAT nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi 
teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą. Šio Kodekso 366 str. 1 d. 7 p. nustatyta, kad prašy-
mus atnaujinti procesą gali paduoti šalys, tretieji ir neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys, 
jei teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar par-
eigų. Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, 
kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso 
atnaujinimo pagrindą; jis negali būti teikiamas, jei nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo 
praėjo daugiau kaip penkeri metai. 

Remdamasi šiuo LAT išaiškinimu ir CPK 366 str. 7 d., 30 buto savininkė pateikė 
prašymą atnaujinti Permokos, Sąskaitų ir Protokolo bylų procesus. Apylinkės teismo teisėjai 
ieškojo argumentų prašymams atmesti, nors pagal CPK 179 str. 2 d. teismas turi teisę rinkti 
įrodymus savo iniciatyva tik šio Kodekso ir kitų įstatymų numatytais atvejais arba kai to 
reikalauja viešasis interesas, ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar 
valstybės teisės ir teisėti interesai. Teisėjai 5–9 mėnesius ieškojo įrodymų priešingam tikslui, 
t. y. kaip atmesti prašymus atnaujinti prašomų bylų procesus. 

Apylinkės teismo teisėjai atmetė prašymus pareiškę, kad pareiškėja nepateikė prašy-
mo, nes turėjo žinoti apie priimtą sprendimą dar nepasibaigus procesui Permokos byloje. 
Pareiškėja nebuvo suinteresuota teismo sprendimu Sąskaitų byloje. Pareiškėjos sutuoktinis 
nenuginčijo teismo sprendimo Protokolo byloje.

Apygardos teismas atsisakė atnaujinti procesus ir paliko nepakeistus apylinkės teismo 
sprendimus. LAT atsisakė priimti kasacinius skundus, nors pats pripažino, kad pažeistos pareiš-
kėjos teisės ir yra pagrindas sprendimus panaikinti. Tačiau bylos iš naujo neišnagrinėtos ir nepri-
imtas sprendimas dėl ginčo esmės – dėl Mokėtinos sumos apskaičiavimo teisėtumo ir teisingumo. 
O tikslas – apsaugoti teisėjų bendruomenės sprendimų teisingumą, neklydimą...
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TEISĖJų NEKALTuMO MANTIJĄ 

PRASKLEIDuS.  ŽALOS ByLA

Žalos atlyginimas dėl teisėjų neteisėtų veiksmų

CK nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, 
kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų žalos kitam asmeniui. Žalą, padary-
tą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę privalo visiškai atlyginti 
atsakingas asmuo. Įstatymų numatytais atvejais asmuo privalo atlyginti dėl kito asmens 
veiksmų atsiradusią arba savo valdomų daiktų padarytą žalą (6.263 str.). Žalą, atsiradusią 
dėl neteisėtų teisėjų ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, atlygina valstybė visiškai, jei 
ji atsirado dėl teisėjo ar kito teismo pareigūno kaltės. Be turtinės, atlyginama ir neturtinė žala 
(6.272 str. 2, 3 d.). 

Civilinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos

1. CK nustatyta, kad civilinių teisių objektai yra įvairūs veiksmai ir jų rezultatai 
(1.113 str.). Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos 
pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis drau-
džia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir 
rūpestingai (6.246 str. 1 d. Neteisėti veiksmai). 

Konstitucijos 109 str. nustatyta, kad teisingumą vykdo tik teismai, o teisėjai, nagrinė-
dami bylas, klauso tik įstatymo. Taigi teisėjo, narinėjančio bylas, konstitucinė pareiga – taikyti 
įstatymus, jis yra atsakingas už savo veiksmų (įstatymų netaikymo ar jų pažeidimų) rezultatą. 
Byloje konstatuota, jog visų instancijų teismų teisėjai netaikė įstatymų ir juos pažeidė, dėl to 
buvo priimti neteisėti sprendimai ir padaryta žala pareiškėjams.

2. Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nu-
lėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės 
atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu 
(6.247 str. Priežastinis ryšys). 

Nuostoliai susiję su teisėjų veiksmais, nes jie priėmė procesinius sprendimus bylose ir dėl 
bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovų. 

3. Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jei įpareigotas asmuo yra kaltas, 
išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda 
be kaltės. Skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Kaltė gali 
pasireikšti tyčia arba dėl neatsargumo. Laikoma, kad asmuo kaltas, jei atsižvelgiant į prie-
volės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis 
sąlygomis buvo būtina (6.248 str. 1–3 d. Kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga). 

Konstitucija įpareigojo teismus nustatyti teisingumą, o teisėjus – atlikti šią pareigą. Tei-
sėjai negalėjo nežinoti įstatymų normų, reglamentuojančių Mokėtinos sumos apskaičiavimą. 
Byloje pateikti faktai patvirtina, kad teisėjai ieškojo aplinkybių ieškiniams, apeliaciniams ir 
atskiriesiems skundams atmesti ir bylų iš esmės neišnagrinėti. 
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4. Civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies at-
leistas nuo jos šiais pagrindais: dėl nenugalimos jėgos, valstybės veiksmų, trečiojo asmens 
veiksmų, nukentėjusio asmens veiksmų, būtinojo reikalingumo, būtinosios ginties, savigy-
nos (6.253 str. Civilinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo civilinės atsakomybės). 

Teisėjų civilinė atsakomybė nėra nulemta šio straipsnio aplinkybių. 
5. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais 

(veikimu, neveikimu) nepadarytų žalos kitam asmeniui. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o 
įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (6.263 
str. Pareiga atlyginti padarytą žalą). 

Žalą padarė tik byloje konstatuoti teisėjai, nes pagal L. R. Konstitucijos 109 str. 
niekas kitas neturėjo teisės nagrinėti bylų.

6. Žalą, atsiradusią dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, 
atlygina valstybė visiškai, jei ji atsirado dėl teisėjo ar kito teismo pareigūno kaltės. Be turti-
nės, atlyginama ir neturtinė žala (6.272 str. 2, 3 d. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl ikiteis-
minio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų). 

Byloje pateikti teisėjų neteisėti veiksmai ir jų kaltė, priežastinis veiksmų ir kaltės ryšys, 
teisėjų padaryta žala, todėl nėra teisinio pagrindo nepripažinti turtinės ir neturtinės žalos.

7. Atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso 
(atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jei įstatymai 
nenustato kitokio dydžio (6.280 str. 1 d. Regreso teisė į žalos padariusį asmenį). 

Valstybei atstovaujanti institucija – Teisingumo ministerija – galėtų atgręžtinio reikala-
vimo būdu atgauti valstybės sumokėtą žalą iš ją padariusių asmenų.

Teisėjo klaidos esmė

LAT išaiškino, jog asmeniui teisė į žalos atlyginimą atsiranda tik tada, kai konstatuo-
jama, jog valstybės institucija, pareigūnas ar teismas (teisėjai) neteisėtus veiksmus atliko ir 
žala atsirado būtent dėl nurodytų subjektų neteisėtų veiksmų, tačiau būtina įrodyti aplinky-
bes, tris būtinąsias deliktinės civilinės atsakomybės rūšies sąlygas: neteisėtus veiksmus, prie-
žastinį ryšį ir žalą (nuostolius). Neteisėti veiksmai – tai veikimas arba neveikimas, bet abiem 
atvejais jie turi prieštarauti teisės aktų nuostatoms. Neveikimas – asmens nevykdymas 
nustatytos pareigos ką nors atlikti, kokiu nors būdu elgtis ar kitaip būti aktyviam (2015 
m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2002 ir 2012 m. sausio 24 d. nutartis 
civilinėje byloje Nr. 3K-3-1/2012). 

 Taigi teisėjų veiksmai, kai, vykdydami konstitucinę pareigą nustatyti teisingumą, ne-
klauso įstatymų – netaiko teisės aktų ar juos pažeidžia, priimdami procesinius sprendimus, yra 
esminis neteisėtas veiksmas ir teisėjo kaltės priežastis.

 Lietuvos Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16 d. nutarime konstatavo, kad 
teismų instancijos paskirtis yra šalinti galimas žemesnių teismų klaidas, neleisti, kad būtų 
įvykdytas neteisingumas, ir apsaugoti visuomenės teises ir teisėtus interesus. Teismo spren-
dimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės nustatymas taip pat reiškia, jog neįmanoma visiš-
kai išvengti teisingumo vykdymo klaidų, nes gali lemti tiek pažinimo ribos, tiek įstatymų 



375

netobulumas, jų nesuderinamumas, teisės ir įstatymo spragos, realios žmogaus galimybės 
žinoti viską, subjektinės teisėjo teisės ir daugelis kitų veiksmų. Tačiau klaidos galimybė 
nepateisina to, kad teisėjas turi teisę ją padaryti ir priimti neteisėtą sprendimą. 

Visose ieškinyje konstatuotose bylose nustatyti teisėjų CK, CPK, Bendrijų įstatymo ir kitų 
teisės aktų pažeidimai, jų netaikymas, nevykdymas. Pavyzdžiui, CK 4.76 str. normos netaiky-
mas Mokėtinai sumai apskaičiuoti; CPK 327 str. 1 d., 329 str. 2 d. 2 p., 360 str. netaikymas 
esant absoliučiam procesinio sprendimo negaliojimo pagrindui. 

Tikrovė, apnuoginusi teisėjų veiksmus

Nesitikėdami laimėti bylos, bet siekdami sužinoti teismų argumentus ieškiniui at-
mesti, ieškovai ir autorius pateikė ieškinį teismui, prašydami priteisti iš Lietuvos Respub-
likos atlyginti N eurų turtinę ir moralinę žalą. Patirti nuostoliai (turtinė žala) apskaičiuoti 
įskaičius bylinėjimosi išlaidas, pajamų netektį dėl teismų procesinių sprendimų, taip pat 
ieškovų darbo sąnaudas rengiant ir teikiant teismams ieškinius, priešieškinį, atsiliepimą į 
ieškinį, dubliką, taikos sutarties projektą, prašymus dėl procesų atnaujinimo, apeliacinius, 
atskiruosius ir kasacinius skundus. Šių procesinių dokumentų parengimo sąnaudos (nuos-
toliai) apskaičiuoti pagal teisingumo ministro įsakymu nustatytas advokatų darbo laiko są-
naudas šioms paslaugoms atlikti ir rekomenduotus maksimalius užmokesčio dydžius, juos 
sumažinus 50 procentų.

Ieškinyje konstatuotų bylų ginčo objektas buvo Mokėtinos sumos apskaičiavimo tei-
sėtumas ir teisingumas. Ieškovai reikalavo, kad teismai ir teisėjai pripažintų CK 4.76 str. nu-
statytą Mokėtinos sumos apskaičiavimo būdą. Nė vienas teismas nepriėmė sprendimo dėl 
šio reikalavimo. Taigi teisėjai neatliko konstitucinės pareigos, nes neišsprendė ginčo dėl 
Mokėtinos sumos apskaičiavimo teisėtumo ir teisingumo. Ieškinyje konstatuota, kad: 

10. apylinkės teismo teisėjos J. V. Sąskaitų byloje, R. M. Protokolo byloje ir apygar-
dos teismo teisėjos R. V.-J. Permokos byloje, neįtraukusios dalyvauti bylose keturiasdešimt 
aštuonių BDN teisės objektų savininkų, tarp jų – ir ieškovės N. A., kurios dėl to neturėjo 
teisės spręsti klausimo, susijusio su jų teisėmis ir pareigomis (dėl Mokėtinos sumos už ben-
drijos paslaugas apskaičiavimo teisėtumo ir teisingumo), priėmė sprendimus, kurių neturė-
jo teisės priimti (CPK 14 str. 3 d., 266 str.) ir priteisė iš ieškovų visas bylinėjimosi išlaidas 
(CPK 269, 270 str.); 

11. apylinkės teismo teisėjos J. V., R. M., R. K. apygardos teismo teisėja R. V.-J., 
spręsdamos ginčą dėl Mokėtinos sumos apskaičiavimo, netaikė 2003 m. sausio 29 d. butų 
ir kitų patalpų savininkų susirinkimo daugumos nustatyto ir 2013 m. gruodžio 17 d. BDN 
objektų savininkų daugumos (balsuojant raštu) jos apskaičiavimo būdo, kuris atitiko CK 
4.76 str. nustatytą, o pripažino bendrijos narių mažumos balsais nustatytą apskaičiavimo 
būdą, prieštaravusį šiam straipsniui. Dėl šios aplinkybės teisėjos neturėjo teisės pripažin-
ti bendrijos sąskaitų teisėtomis ir teisingomis, nes Mokėtina suma apskaičiuota neteisėtu 
būdu; 

12. teisėjos R. V.-J., J. V., R. M., R. K. nepriėmė sprendimų dėl ginčo esmės, o ieš-
kinius atmetė teisės normomis nepagrįstais argumentais; nepaskirstė bylinėjimosi išlaidų 
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CPK 94 str. 2 d. nustatyta tvarka, nes nepriėmė sprendimų dėl ginčo esmės; nepripažino 
autoriaus kaip ieškovų įgalioto atstovo teismuose, dėl to ieškovai turėjo samdyti advokatus 
ir advokato padėjėją jiems atstovauti teismo posėdžiuose. Dėl šių aplinkybių nepagrįstai ir 
neteisėtai priteisė iš ieškovų N EUR atsakovo bylinėjimosi išlaidų ir nepripažino N1 EUR 
ieškovų išlaidų advokatams ir advokato padėjėjai samdyti; 

13. apylinkės teismo teisėjai, išskyrus I. K. ir N. T., neatliko CPK 183, 185 str. nu-
statytų privalomų teisėjams atlikti veiksmų, reikšmingų teisingumui nustatyti. Būtent  – 
neįvertino ir neatsižvelgė į tai, kad: a) atsakovas (bendrijos valdybos pirmininkas) atsisakė 
nagrinėti ir spręsti ginčą taikiu būdu; nesudarė komisijos, nepaskyrė asmens bendrijos pir-
mininko ir BDN objektų savininkų ginčams nagrinėti ir dėl šių aplinkybių ieškovai buvo 
priversti kreiptis į teismą, patirti procesinių dokumentų rengimo, advokatų ir jų padėjėjos sam-
dos ir kitų išlaidų, kurios susidarė dėl atsakovo kaltės. Be to, nepriėmę sprendimų dėl ginčo esmės 
teisėjai priteisė iš ieškovų apmokėti kaltininko (atsakovo) išlaidas (CK 1.138 str., CPK 183, 
185 str.); b) Bendrijų įstatymo 23 str. 3 d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) 
savininkai, kreipdamiesi į teismą dėl visų reikalavimų, susijusių su bendrijos veikla, yra 
atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Teismas turėjo atsižvelgti į šią aplinkybę ir 
ieškovus atleisti nuo atsakovo bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo, esant atsakovo kaltei (CK 
1.138 str., CPK 183, 185 str.); 

14. teisėjos R. V.-J., J. V., R. M. pripažino, jog asmuo neturėjo teisės sudaryti bendri-
jos vardu teisinių paslaugų sutarties su advokate D. T., tačiau šios advokatės nenušalino nuo 
atstovavimo bendrijai bylose; neteisėtai pripažino bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šios 
advokatės samda teisinėms paslaugoms teikti (CPK 55 str., 239 str. 2 d., Bendrijų įstatymo 
3 str. 3 d. 1 p.); 

15. teisėja J. V. nepašalino iš bylos nagrinėjimo trečiojo asmens (VŠĮ „M.B.“), kurį 
ieškovas įtraukė į bylą, o jis veikė prieš ieškovą ir neteisėtai priteisė iš ieškovo trečiojo asmens 
išlaidas (CPK 47 str. 4 d.); 

16. teisėjos A. P. ir J. M. pagal antstolio D. K. pareiškimą dėl baudos skyrimo ben-
drijos valdybos pirmininkui V. B. A. už teismo sprendimų nevykdymą, neįtraukė į bylą kaip 
suinteresuoto asmens bendrijos valdybos nario (autoriaus), kuris tuo metu buvo atsakingas 
už teismo sprendimų įvykdymą, o nagrinėjama byla buvo susijusi su jo teisėmis ir pareigo-
mis (pažeidė CPK 443 str. 3 ir 7 d.); 

17. apygardos teismas nepanaikino apylinkės teismo sprendimų, kai buvo absoliutus 
jų negaliojimo pagrindas. Šiuo veiksmu pripažino, jog šio teismo teisėjai padarė šiurkščią 
klaidą, nepanaikino apylinkės teismų sprendimų, kuriais teismai priteisė iš ieškovų visas 
bylinėjimosi išlaidas; 

18. LAT nepriėmė kasacinių skundų, nepanaikino žemesnės instancijos teismų 
sprendimų ir negrąžino bylų nagrinėti iš naujo šiems teismams, kai buvo absoliutaus pro-
cesinių sprendimų negaliojimo pagrindas, nors tai turėjo atlikti pagal CPK 360 str. Taigi 
šis teismas padarė šiurkščią klaidą, palikęs galioti neteisėtus sprendimus ir neišspręstą šalių 
ginčą; 

19. teismai nepagrįstai ilgai nagrinėjo bylas – nuo 1 iki 2,2 metų (apylinkės teismas – 
vidutiniškai 8,3 mėnesio, apygardos teismas – 9,7 mėnesio), nors bylos buvo nesudėtingos 
ir aiškios (CPK 7 str.); 
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20. ginčas nagrinėtas penkerius metus, bet nepriimtas sprendimas dėl jo esmės, nesu-
stabdyti neteisėti ir neteisingi bendrijos ir UAB „N.B.“ veiksmai. Ir dabar Mokėtina suma 
apskaičiuojama neteisėtai ir neteisingai. Šį faktą patvirtina teismui pateiktos UAB „N. B.“ 
sąskaitos už BDN objektų priežiūros paslaugas.

Bylą nagrinėjo tie patys teismai ir padarę žalą teisėjai

Pareiškėjai neturėjo teisės teikti ieškinio ir apeliacinio skundo, išskyrus Vilniaus mies-
to apylinkės ir Vilniaus apygardos teismus, kurių teisėjai ieškinyje ir apeliaciniame skunde 
įvardinti kaip padarę neteisėtus veiksmus ieškinyje konstatuotose civilinėse bylose. Ši aplin-
kybė sukėlė abejonę, ar ieškinys ir apeliacinis skundas gali būti objektyviai išnagrinėti. 

CPK nustatyta, kad klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo 
kitam, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje, arba iš vieno apygardos teismo 
kitam sprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų 
skyriaus pirmininkas (34 str. 3 d.) tik tada, jei nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams 
nusišalinus apylinkės teisme, o kai teismas sudarytas iš teismo rūmų – to teismo rūmuose, 
arba apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą. 
Šiame Kodekse nenumatytas atvejis, kai atsakovas ir teisėjas yra tas pats asmuo. Civilinės 
teisės nesureglamentuotiems civiliniams santykiams taikomi panašius santykius reglamen-
tuojantys civiliniai įstatymai (CK 1.8 str. 1 d.). 

Tačiau Apylinkės ir Apygardos teismai neperdavė bylos nagrinėti kitos apygardos 
teismui. Apygardos teismas dargi į teisėjų kolegiją apeliaciniam skundui nagrinėti įtraukė 
teisėją J. M., kuri apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. N. atskirą 
skundą dėl Apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarties civilinėje byloje ir priė-
mė nepalankų jam sprendimą, nes paliko nepakeistą apylinkės teismo nutartį dėl atsisaky-
mo skirti baudą bendrijos valdybos pirmininkui už teismo sprendimo nevykdymą praėjus 
daugiau kaip metams (teismo nustatytam įvykdymo terminui). Ši teisėja nepastebėjo, kad 
apylinkės teismas atsisakė įtraukti į bylą kaip suinteresuotą asmenį ieškovo įgaliotą atstovą, 
bendrijos valdybos narį (autorių), kurio teisė ir pareiga buvo įgyvendinti ir kontroliuoti 
teismo sprendimų įvykdymą ir kuris dalyvavo tame procese. Ieškovai reikalavo nušalinti 
teisėją J. M. nuo apeliacinio skundo nagrinėjimo, tačiau ji nebuvo nušalinta. Kasacinio teis-
mo teisėjai A. S. ir D.B. atsisakė priimti skundą šioje byloje, kurie jau buvo atsisakę priimti 
kasacinius skundus, teiktus Permokos ir Sąskaitų bylose. Taigi bylą nagrinėjo teismai ir jų 
teisėjai, kurie padarė žalą ieškovams.

 

Teisingumo ministerija – teisėjų advokatė

CPK 347 str. 3 d. nustatyta, kad kasacinį skundą privalo surašyti advokatas. Atsisa-
kydamas priimti skundą, LAT neišaiškino, kas – nepriėmęs skundą teismas, advokatas ar 
valstybė – turi padengti pareiškėjo patirtas išlaidas, kai kasacinis teismas atsisako priimti 
advokato surašytą kasacinį skundą. Taigi LAT konstatuotais veiksmais pareiškėjui (autoriui) 
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padarė materialinę ir moralinę žalą, nes jis sumokėjo N eurų advokatui už kasacinio skun-
do surašymą ir pateikimą Aukščiausiajam Teismui. CPK nenustatyta bylinėjimosi išlaidų 
padengimo tvarka, kai kasacinis teismas atsisako priimti skundą. Europos Žmogaus Teisių 
Teismo priteistas sumas už Lietuvos Respublikos teismų padarytus žmogaus teisių pažeidi-
mus nagrinėjant (ir nenagrinėjant) bylas apmoka Teisingumo ministerija. 

Teisingumo ministerija netenkino autoriaus prašymo, motyvuodama, kad Žalos at-
lyginimo įstatymu nepavesta ministerijai atlyginti žalos, kuri atsirado dėl neteisėtų teisėjo ar 
teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą. Rekomendavo kreiptis į teismą dėl žalos priteisi-
mo iš valstybės, kuriai atstovaus Teisingumo ministerija. 

Atrodytų, kodėl siūlyti kreiptis į teismą, jei galima taikiai išspręsti klausimą ir sudary-
ti taikos sutartį. Juk CPK 230 str. siūloma pasiekti abiem šalims priimtiną susitarimą ir su-
daryti taikos sutartį arba prašyti teismo tarpininkauti taikiai išspręsti klausimą. Sprendžiant 
ginčą teisme Teisingumo ministerija tampa fiktyvia atsakove ir teisėjų, savo procesiniais 
veiksmais padariusių žalą pareiškėjams, advokate. Teisėjai, padarę žalą, pašalinami iš ginčo 
proceso ir net tampa teisėjais. 

Šis Teisingumo ministerijos atsakymas aiškiai parodė, kad teisingumo paieška 
yra beviltiška ir nebus įmanoma laimėti ieškinį dėl teisėjų padarytos žalos, nes teisė-
jas savęs nepripažins atsakingu už savo padarytą žalą, o Teisingumo ministerija jiems 
pritars. 

Stebina Teisingumo ministerijos – valstybės institucijos, atsakingos už teisingumo 
įgyvendinimą ir piliečių teisių ir teisėtų interesų apsaugą, – požiūris. Aiškiai matyti, kad 
būtina išspręsti žalos apmokėjimo klausimą, kuri atsiranda LAT atsisakius priimti ir išna-
grinėti kasacinį skundą, kai yra privalomas įstatymo reikalavimas samdyti advokatą. Antra, 
LAT atsisakius priimti ir išnagrinėti teisės taikymo aspektu skundo argumentus, nenustato-
mas žemesnės instancijos teismų priimtų sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas, net ir tokiais 
atvejais, kai yra absoliučiai sprendimų negaliojimo pagrindas. Ir šią teisinę problemą reikia 
išspręsti. 

Atrodo Teisingumo ministerijai nesvarbu teisingumas, jei ji nesiekia teisingumo vals-
tybėje.

Ministerija rekomendavo teikti ieškinį teismui dėl žalos atlyginimo. Vėliau paaiškėjo, 
kad tas pats darbuotojas, kuris rekomendavo teikti ieškinį teismui, atstovavo Lietuvos Res-
publikai, o iš esmės teisėjams byloje. 

Absurdas, tapęs teisėjų gelbėtoju nuo atsakomybės

Apylinkės teismo teisėja sprendimą atmesti ieškinį pagrindė CK 6.263 str. 1 d., ku-
rioje nurodyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo 
veiksmais (veikimu, neveikiamu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Atrodo, kad ne teisėjai 
savo veiksmais, o ieškovai kreipdamiesi į teismą padarė teisėjams žalą, jeigu teisėja nurodė šį CK 
straipsnį ieškinio atmetimo pagrindu!

Be to, dar sprendimą pagrindė LAT išaiškinimais civilinių bylų nutartyse: 2002 m. 
sausio 30 d. Nr. 3K-3-181/2002, 2007 m. balandžio 27 d. Nr. 3K-3-442/2008, 2008 m. 
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vasario 15 d. Nr. 3K-3-98/2008, 2009 m. gegužės 27 d. Nr. 3K-3-219/2009, 2010 m. bir-
želio 8 d. Nr. 3K-3-155/2010, 2010 m. birželio 22 d. Nr. 3K-3-287/2010, 2010 m. lapkri-
čio 2 d. Nr. 3K-3-428/2010, 2011 m. vasario 7 d. Nr. 3K-9-396/2011, 2011 m. balandžio 
26 d . Nr. 3K-3-207/2011, 2011 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 3K-3-340/2011, 2012 m. sausio 24 
d. Nr. 3K-3-2/2012 ir kitomis konkrečiai nenurodytomis.

Konstitucinio Teismo įstatymo 54 str. nustatyti teisės akto atitikties Konstitucijai na-
grinėjimo pagrindai: turinys, reguliavimo apimtis, forma, Konstitucijoje nustatyta priėmi-
mo, pasirašymo, paskelbimo ar įsigaliojimo tvarka. LAT išaiškinimai nepaskelbti Konstitu-
cijoje nustatyta jų priėmimo, pasirašymo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka ir jie nežinomi 
visuomenei. Kasacinio teismo išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam 
bylą (CPK 362 str. 2 d.), bet ne pirmą kartą nagrinėjant ieškinį. Konstitucijos 109 str. 3 d. 
nustatyta, kad teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo. LAT išaiškinimai civilinėse 
bylose neturi įstatymo galios, o teisėjai neturi teisės grįsti sprendimą ir nustatyti teisingumą. 

Taigi nebuvo teisinio pagrindo atmesti ieškinį vadovaujantis CK 6.236 str. 1 d. ir 
LAT išaiškinimais. Atsakovė (Teisingumo ministerija) nepaneigė nė vieno ieškinyje kons-
tatuoto teisės normų pažeidimo ir netaikymo. Argumentus ieškiniui atmesti surado teisėja, 
nors pagal CPK 179 str. 2 d. neturėjo teisės rinkti įrodymų savo iniciatyva, išskyrus tik šio 
Kodekso ir kitų įstatymo numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja viešasis interesas, 
ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti 
interesai. 

Teisėja konstatavo, jog ieškovai neįrodė teismų ir teisėjų veiksmų priežastinio ryšio su 
padaryta žala nors skyrelyje „Tikrovė, apnuoginusi teisėjų veiksmus“ kaip ant delno iškloti 
teisėjų vienintelių galėjusių padaryti žalą neteisėti veiksmai ir jų tiesioginis ryšys su padaryta 
žala. Ar ne absurdas? Bet teisėja šiuo absurdu išgelbėjo savo kolegas nuo atsakomybės už ieško-
vams padarytą žalą.

Apygardos teismas nepriėmė galutinio sprendimo

Po septynių mėnesių apygardos teismas sudarė teisėjų kolegiją apeliaciniam skundui 
nagrinėti. Buvo galima suprasti, jog taip ilgai ieškota teisėjų dėl labai rimtos aplinkybės, nes 
tuo metu žiniasklaida pranešė, kad dėl per didelio darbo krūvio Vilniaus apygardos teismas 
atsisako nagrinėti galimos teisėjų korupcijos bylą. Prašė Lietuvos apeliacinio teismo perduo-
ti šią bylą kitos apygardos teismui. Bet kodėl tas pats teismas neprašė perduoti skundžiamos 
bylos kitam apygardos teismui, kai ieškovai reikalavo ją perduoti? 

Apygardos teismas pranešė ieškovams, kad teisėjos M. S. ir N. Š. nusišalino nuo 
skundo nagrinėjimo. Motyvas – jos sprendė ieškovų reikalavimus ankstesnėse bylose ir sie-
kia užkirsti kelią bet kokioms abejonėms teisėjų nešališkumu bei būsimo teismo procesinio 
sprendimo teisingumu. Tačiau dėl to paties pagrindo nenusišalino J. M., kuri apeliacine 
tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. N. atskirąjį skundą ir priėmė nepalankų 
jam sprendimą, būtent – paliko nepakeistą apylinkės teismo nutartį dėl baudos neskyrimo 
bendrijos valdybos pirmininkui V. B. A. už teismo sprendimo nevykdymą praėjus teismo 
nustatytam jo įvykdymo terminui (daugiau kaip metams), o teismo paskirta bauda pagal 
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įstatymą priklauso ieškovui. Ieškovai reikalavo nušalinti šią teisėją, bet teismas netenkino 
reikalavimo, motyvavęs, kad prašyme nurodyti faktai nepagrindžia menamo teisėjos šališ-
kumo. 

Apygardos teismas, kaip visada, buvo solidarus. Paliko nepakeistą apylinkės teismo 
sprendimą, pakartojęs abstrakčius šio teismo argumentus. Ieškovai neįrodė priežastinio tei-
sėjų veiksmų ir jų kaltės ryšio. Aukštesnės instancijos teismai (t. y. teisėjai bendradarbiai) 
nenustatė šiurkščių ir aiškių teisės aiškinimo ir jų taikymo klaidų, dėl kurių galėjo būti pri-
imtas neteisėtas sprendimas. Ieškovų nurodyti teismų sprendimai buvo patikrinti įstatymų 
nustatyta tvarka ir yra įsiteisėję. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija 
nepasisako, nes jų analizė neturėtų jokios įtakos nagrinėjamos bylos rezultatui.

Byla susijusi su teisėjais, tiesioginio jų darbo pasekme, kuri nepuošė jų autoriteto. 
Todėl tokio sprendimo tikėtasi sulaukti. Bet nesitikėta, kad nebus ištirti ir įvertinti visi 
apeliacinio skundo argumentai ir reikalavimai. Apygardos teismas pasisakė tik dėl vieno 
skundo reikalavimo – panaikinti apylinkės teismo sprendimą. Bet nepasisakė ir nepriėmė 
sprendimų dėl kitų reikalavimų ir įrodymų, būtent: N eurų turinės žalos priteisimo; nusiša-
linimo nuo likusios ieškinio reikalavimų dalies nagrinėjimo ir perdavimo ją nagrinėti kitos 
apygardos teismui; kreipimosi į Konstitucinį Teismą; atsisakymo autorių pripažinti bylos 
dalyviu (ieškovu) ir įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu. 

Teismas pažeidė CPK 265 str., kuriuo nustatyta, kad teismas turi priimti sprendimą dėl 
visų ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens pareikštų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai priimamas 
dalinis sprendimas. Taip pat pažeidė 260 str. nes neištyrė visų įrodymų ir negalėjo spręsti dėl 
visų reikalavimų pagrįstumo ir priimti galutinį sprendimą. Taigi apeliacinis teismas nepriėmė 
galutinio sprendimo, bet jis paskelbtas kaip galutinis ir yra įsiteisėjęs. 

Teisėjai nepripažino konstitucinės teisės kreiptis į teismą

Pareiškėjai kasaciniame skunde konstatavo, kad apylinkės teismas neturėjo teisinio 
pagrindo ieškiniui atmesti, remdamasis CK 6.263 str. 1 d. ir LAT išaiškinimais. Pakartojo 
anksčiau konstatuotas teisės normas, kurios reglamentuoja teismų ir teisėjų atsakomybę ir 
jų padarytą žalą. Būtent, kad CK 6.263 str. 1 d. nustatyta, jog kiekvienas asmuo turi pareigą 
laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam 
asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturti-
nę privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Įstatymų numatytais atvejais asmuo (šiuo atveju 
valstybė) privalo atlyginti dėl kito asmens (teisėjų) veiksmų atsiradusią arba savo valdomų 
daiktų padarytą žalą (Deliktinė atsakomybė, CK 6.263 str. 3 d.). Atlyginami tik tie nuostoliai, 
kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomy-
bę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi 
skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu (CK 6.247 str.). Žalą, atsiradusią dėl 
neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, atlygina valstybė visiškai, 
jei ji atsirado dėl teisėjo ar kito teismo pareigūno kaltės. Be turtinės, atlyginama ir 
neturtinė žala (CK 6.272 str. 2, 3 d.). Taigi šis straipsnis patvirtina, kad valstybė atsako už 
teismų ir teisėjų padarytą žalą jų neteisėtais veiksmais – už įstatymų netaikymą ir jų pažeidimą 
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nagrinėjant bylas. LAT išaiškinimai  – nepaskelbti Konstitucijoje nustatyta jų priėmimo, 
pasirašymo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka ir jie nežinomi visuomenei. Todėl išaiškinimai 
neturi įstatymo galios ir teisėjai neturi teisės jais remtis, priimdami sprendimus.

Pareiškėjai kasaciniame skunde dar pažymėjo, kad apygardos teismas nutylėjo ir ne-
priėmė sprendimų dėl reikalavimų: a) priteisti pareiškėjams N eurų turtinę žalą, patirtą 
dėl advokato samdos kasaciniams skundams surašyti, b) apygardos teismui nusišalinti nuo 
likusios ieškinio reikalavimų dalies nagrinėjimo ir perduoti ją nagrinėti kitos apygardos 
teismui. Neišnagrinėjo (visiškai nepasisakė) dėl apeliacinio skundo argumento dėl bendrijos 
valdybos nario (autoriaus) pažeistų teisių ir pareigų, ginant viešąjį interesą – BDN objektų 
savininkų teises ir įstatymų saugomus interesus, šio asmens nepripažino ieškovų įgaliotu 
atstovu, trečiuoju asmeniu ir materialinę žalą patyrusiu asmeniu nagrinėjamoje byloje. Apy-
gardos teismas visiškai nemotyvuotai atsisakė kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Kasaciniame skunde pažymėta, kad ginčo objektas buvo Mokėtinos sumos teisėtu-
mas ir teisingumas. Pareiškėjai reikalavo, kad teismai ir teisėjai pripažintų Mokėtinos sumos 
apskaičiavimo būdą, kuris nustatytas CK 4.76 str. Nė vienas teismas nepriėmė sprendimo 
dėl šio reikalavimo. Taigi neišspręstas ginčas dėl Mokėtinos sumos apskaičiavimo teisėtumo 
ir teisingumo. Pirmos ir apeliacinės instancijos teismai ir šią bylą nagrinėję teisėjai teisiniais 
argumentais neįrodė ir nepaneigė šio fakto skundžiamojoje byloje. Pareiškėjų kasaciniai 
skundai nepriimti ir neperžiūrėti teisės taikymo aspektu keturiose civilinėse bylose, nors 
juose konstatuoti teismo procesinių sprendimų negaliojimo pagrindai. 

Kasacinio teismo prašyta panaikinti apylinkės teismo sprendimą bei apygardos teis-
mo nutartį ir patenkinti ieškinį; išaiškinti, ar teisėtai ir pagrįstai pirmos instancijos teismas 
vadovavosi LAT išaiškinimais, kai priėmė sprendimą skundžiamoje byloje, kas privalo ap-
mokėti kasatoriaus išlaidas advokatui samdyti ir priimti galutinį sprendimą dėl ginčo esmės, 
nustatyti teisingumą, kai kasacinis teismas atsisako priimti kasacinį skundą. 

Kasacinio teismo teisėjai atsisakė priimti skundą konstatavę, kad pareiškėjai nepateikė 
įrodymo, jog turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir skundas nepasirašytas advokato. 
Tarsi nežinodami Konstitucijos 30 straipsnio, kuriuo nustatyta, jog asmuo, kurio konstitucinės 
teisės ir laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Pareiškėjai turėjo skubiai surasti advo-
katą, kuris peržiūrėtų ir pasirašytų kasacinį skundą. Bet ir pakartotinai pateiktą skundą atsisakė 
priimti. 

Nutartis, praskleidusi teisėjų mantiją

LAT nutartyje atskleidė priežastis, kuriomis teisėjai vadovaujasi, atsisakydami priimti 
kasacinį skundą. Būtent – kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų 
(nutarčių) teisėtumą tik išimtiniais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 str. 2 d. nustatytų 
kasacijos pagrindų. Kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais klausi-
mais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės 
problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Materialinės 
ir proceso teisės teisėjo pažeidimas turi būti svarbus ir turėti esminės reikšmės vienodam teisės 
aiškinimui ir taikymui. Nutartyje konstatuota, jog kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės 
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klausimų, kurie atitiktų CPK 346 str. 2 d. nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrin-
dus, todėl atsisakyta skundą priimti.

Čia reikia paaiškinti, kad teisėjai pamelavo, nes pareiškėjai pateikė argumentus 
kasacijai pagrįsti. Prašė išaiškinti, ar teisėtai ir pagrįstai pirmos instancijos teismas vadova-
vosi LAT išaiškinimais, priimdamas sprendimą skundžiamoje byloje; kas privalo apmokėti 
kasatoriaus patirtas išlaidas advokatui samdyti ir kas turi priimti galutinį sprendimą dėl 
ginčo esmės ir nustatyti teisingumą, kai kasacinis teismas atsisako priimti kasacinį skundą, 
nes šie klausimai yra reikšmingi vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. 

Teisėjai nutylėjo ir neįvertino teisės taikymo aspektu nė vienos iš penkiolikos ka-
saciniame skunde konstatuotų apylinkės, apygardos ir LAT teisėjų padarytų teisės normų 
pažeidimų, turėjusių reikšmės neteisėtiems sprendimams priimti. 

Turbūt aišku, kodėl atsisakyta priimti ir nagrinėti kasacinį skundą. Tikslas – neatskleisti 
teisėjų padarytų neteisėtų veiksmų (įstatymų netaikymo, jų pažeidimų) ir atleisti nuo atsakomy-
bės už žalą, apginti teisėjų bendruomenės garbę ir gerai atliekamą konstitucinę pareigą nustatyti 
teisingumą. Kitoks sprendimas negalėjo būti priimtas ir šioje byloje, nes teisėjas A. S. (kolegijos 
pirmininkas) jau buvo atsisakęs priimti kasacinius skundus, teiktus Mokėtinos sumos ir Sąskaitų 
bylose, o teisėja D. B. – Skolos bendrijai byloje, kuriose konstatuotas akivaizdus šių teisėjų CPK 
360 str. pažeidimas, nes jie nepanaikino apylinkės ir apygardos teismo sprendimų, kai buvo 
absoliutus šių teismų sprendimų negaliojimo pagrindas. 

Teisės normos, leidžiančios teisėjams piktnaudžiauti

Netobulos CPK 346, 347 ir 350 str. nuostatos leidžia teisėjams pažeisti Konstituci-
jos 29 str. 2 d. (Žmogaus teisių negalima varžyti), 30 str. 1 d. (Asmuo, kurio konstitucinės 
teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą), 109 str. 1 d. (teisingumą Lietuvos 
Respublikoje vykdo tik įstatymai), nes jos leidžia atsisakyti priimti ir nenagrinėti kasacinių 
skundų, neišspręsti ginčų iš esmės ir nenustatyti teisingumo. Nenurodyti kriterijai, kaip nu-
statyti „išimtinius atvejus, ypatingus klausimus, esminę reikšmę turinčius vienodam teisės 
aiškinimui ir taikymui; kodėl skundo nepriėmimas siejamas su nuostata, jei LAT prakti-
ka ginčijamu teisės klausimu yra nevienoda ir nukrypo nuo šio teismo suformuotos teisės 
taikymo bei aiškinimo praktikos“. Kodėl šie kriterijai taikomi pareiškėjui, kuris kreipiasi 
į teismą, siekdamas apginti savo konstitucines teises, o ne pateikti teisės problemą, kuri 
reikšminga vienodam teisės aiškinimui ir taikymui? 

Atskleisti LAT sprendimai, kuriais atsisakyta priimti kasacinius skundus pagal šias nuos-
tatas ir paties teismo išaiškinimą. Neišnagrinėtas šalių ginčas teisės taikymo aspektu, nepriimtas 
galutinis sprendimas dėl ginčo esmės ir nenustatytas teisingumas, nors yra pateikti teisės normų 
pažeidimai, tarp jų – ir patvirtinantys absoliutų žemesnės instancijų sprendimų negaliojimą, 
kurie turėjo įtakos neteisėtiems visų instancijų teismų sprendimams. Kodėl bylos paliktos akla-
vietėje?.
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Valdžia abejinga žmonių nuoskaudoms

Ginčas neišspręstas iki šiol. Mokėtina suma apskaičiuojama neteisėtu būdu ir netei-
singai. O svarbiausia yra tai, kad šis klausimas svarbus ne tik autoriui – bendrijos valdybos 
nariui ir namo, žemės sklypo ir kitų BDN objektų savininkams, bet ir tūkstančiams daugia-
bučiuose namuose gyvenančių gyventojų. Remdamasis tikrais faktais, publikacijos autorius 
parašė knygą „Teisingumo parodija (neišgalvota, o išgyventa istorija)“. Joje atskleidė visų 
instancijų teismų ir teisėjų veiksmus, siekiant nepriimti sprendimų dėl ginčo esmės – mo-
kėtinos sumos apskaičiavimo teisėtumo ir teisingumo. Praskleidė teisėjų mantijas, kurios 
dengė jų užkulisius, tarpusavio santykius, paskatos įtakojusios priimti aiškiai neteisėtus ir 
neteisingus sprendimus. 

Knygą pateikė Prezidentui, Seimo pirmininkui, Premjerui, Aplinkos ir Teisingu-
mo ministrams, Teisėjų tarybai. Tačiau Aukščiausieji valstybės pareigūnai ir Teisėjų Taryba 
nesiėmė jokių veiksmų, nors turėjo imtis, nes visų instancijų teismų teisėjai nenustatė 
teisingumo ir neįvykdė Konstitucijos 109 straipsniu nustatytos pareigos – nustatyti 
teisingumą. 

Bet ir šiuo atveju dar buvo maža viltis teisingumui pasiekti.

Viltis durnių motina

Sakoma, kad viltis yra durnių motina. Bet ji yra MOTINA ne tik jiems, todėl daug 
žmonių vis tikisi JĄ surasti. Viltis pasirodė 2019 metais Seimui priėmus įstatymą dėl teisės 
piliečiams tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą, jei mano, kad pažeistos konstitucinės tei-
sės ar laisvės. Įstatymu nustatyta, kad Konstitucinio Teismo nutarimai yra privalomi visoms 
valdžios institucijoms, teismams, visoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, pareigū-
nams ir piliečiams. 

Taigi neseniai uždegta ir rusena maža viltis teisingumui pasiekti. Bet jo siekiant, reikia 
įveikti labai sunkų ir daugumai piliečių neįveikiamą kelią. Įstatymu nustatyta, kad asmuo į 
Konstitucinį Teismą gali skųsti ne patį teismo, valstybės ar savivaldybės sprendimą, nuosprendį, 
bet įstatymą ar kitą teisės aktą, kuris taikytas priimant sprendimą, nuosprendį. Asmuo 
turi būti išnaudojęs visas kitas jo konkrečiu atveju veiksmingas teisinės gynybos priemones, 
įskaitant ir Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą. Konstitucinio Teismo pripažintas ginčytinas teisės 
aktas, prieštaraujantis Konstitucijai, yra tik toks, kurį būtų galima taikyti ne tik skundą 
pateikusiam asmeniui, bet ir visiems kitiems žmonėms. Prašymo šablone dar nurodyta, jog 
turi būti nurodytos galiojančio teisės akto normos, kurios prieštarauja Konstitucijai ir kons-
tituciniams principams. Konstitucinis Teismas, vadovaudamasis konstitucine doktrina, gali 
sugalvoti ir dar papildomų aplinkybių prašymo patekimui į Konstitucinį Teismą užkardinti. 

Autorius pasiryžo nueiti sunkiausią kelio atkarpą.
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Prašymas Konstituciniam Teismui ištirti teisės aktų
atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams

2020 m. gegužės 14 d .

Pirmos instancijos teismas atmetė suinteresuotų asmenų ir Pareiškėjo ieškinį pri-
teisti iš Lietuvos Respublikos turtinę ir neturtinę žalą, padarytą Vilniaus miesto apylinkės 
teismo, Vilniaus apygardos teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų neteisėtais ir 
neatliktais veiksmais, kurie pagal įstatymus privalomi atlikti (CK 6.263 straipsnis, 6.272 
str. 2, 3 dalys.). Atmetė Pareiškėjo – Vilniaus m. daugiabučio namo savininkų bendrijos (to-
liau – Bendrija) valdybos nario prašymą pripažinti bylos dalyviu ir žalą patyrusiu asmeniu. 
Prašymą dėl pripažinimo įgaliotu atstovu ir dėl įstojimo į bylą trečiuoju asmeniu. Atsisakė 
kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimo ar CPK 56 straipsnio 1 dalis, kuria remiantis 
teismas neleido Pareiškėjui atstovauti ieškovų bylose, o taip pat dėl 347 straipsnio 3 dalies, 
kuria nustatytas privalomas advokato samdymas kasaciniam skundui surašyti neprieštarauja 
Konstitucijai.

Pareiškėjas mano, kad pirmos instancijos teismo sprendimas, kuris priimtas CK 
6.263 str. 1 dalimi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais pagrindu, pažeidė jo 
teises ir pareigas: a) vykdyti Vilniaus miesto daugiabučio gyvenamojo namo Bendrijos val-
dybos nario pareigas, atstovauti ir ginti 50-ties bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų 
savininkų teises, pareigas ir įstatymo saugomus interesus (viešąjį interesą), būti bylos daly-
viu, žalą patyrusiu asmeniu ir trečiuoju asmeniu dėl ginčo dalyko; b) teisę atstovauti įgalio-
tojams; c) teisę reikalauti teisėtu pagrindu išspręsti ginčą iš esmės ir nustatyti teisingumą; d) 
teisę į teisėtą ir teisingą teismą.

Prašymas teikiamas remiantis principais, nurodytais Lietuvos Respublikos Kons-
titucijos straipsniais. Būtent, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos 
Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas, Valdžios galias riboja Konstitucija. Valdžios įstaigos 
tarnauja žmonėms (5 straipsnis). Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konsti-
tucijai. Galioja tik paskelbti įstatymai (7 straipsnis). Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimti-
nės (18 straipsnis). Žmogaus teisių negalima varžyti (29 straipsnis 2 dalis). Asmuo, kurio 
konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Asmeniui padarytos 
materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas (30 straipsnis). Konstitucinis 
Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai 
Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai (105 straipsnis), Teisingumą Lie-
tuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjai nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo (109 
straipsnis). Teismas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai (110 straipsnis).

Pareiškėjas mano, kad pažeistos jo ir suinteresuotų asmenų konstitucinės teisės, nes:
1. Pirmos instancijos teismas atmetė ieškinį dėl visų instancijų teismų teisėjų netei-

sėtais veiksmais padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo nurodęs teisinį pagrindą 
CK 6.263 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus civilinėse bylose: 
2002 m. sausio 30 d. Nr. 3K-3-181/2002, 2007 m. balandžio 27 d. Nr. 3K-3-442/2008, 
2008 m. vasario 15 d. Nr. 3K-3-98/2008, 2009 m. gegužės 27 d. Nr. 3K-3-219/2009, 
2010 m. birželio 8 d. Nr. 3K-3-155/2010, 2010 m. birželio 22 d. Nr. 3K-3-287/2010, 
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2010 m. lapkričio 2 d. Nr. 3K-3-428/2010, 2011 m. vasario 7 d. Nr. 3K-9-396/2011, 
2011 m. balandžio 26 d. Nr. 3K-3-207/2011, 2011 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 3K-3-340/2011, 
2012 m. sausio 24 d. Nr. 3K-3-2/2012 ir kitose konkrečiai nenurodytose. 

Vilniaus apygardos teismas paliko nepakeistą pirmos instancijos teismo sprendimą 
motyvavęs, kad Vilniaus apygardos teismas, peržiūrėjęs ieškinyje konstatuotas bylas apelia-
cine tvarka, nenustatė šiurkščių ir aiškių Vilniaus miesto apylinkės teismo, Vilniaus apygar-
dos teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų padarytų klaidų. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti kasacinį skundą dėl to, kad skundą 
surašė patys ieškovai, kurie neturėjo aukštojo teisinio universitetinio išsilavinimo ir nėra 
advokato parašo. Advokato peržiūrėtą ir pakartotinai jo pateiktą kasacinį skundą taip pat 
atsisakė priimti, konstatavęs, jog skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų 
CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus. Pažy-
mėtina, kasaciniu skundu prašyta išaiškinti ar teisėtai ir pagrįstai pirmos instancijos teismas 
vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais priimdamas sprendimą skundžia-
moje byloje. Išaiškinti kas privalo apmokėti kasatoriaus patirtas išlaidas advokatui samdyti 
ir kas turi priimti galutinį sprendimą dėl ginčo esmės ir nustatyti teisingumą, kai kasacinis 
teismas atsisako priimti kasacinį skundą. 

CK 6.263 str. 1 d. nurodyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio 
taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikiamu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Taigi 
šis straipsnis reglamentuoja asmenų pareigą kitų asmenų atžvilgiu. Ieškinyje nurodyta pen-
kiolika teisėjų neteisėtų veiksmų, kuriais padaryta turtinė ir neturtinė žala. 

Manome, kad pirmos instancijos teismo teisėja neturėjo pagrindo remtis šiuo CK 
straipsniu. Taip pat manome, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai civilinėse 
bylose neturi įstatymo galios, kuriais teisėjai turi teisę grįsti procesinį sprendimą ir nustaty-
ti teisingumą. Išaiškinimai nepaskelbti Konstitucijoje nustatyta jų priėmimo, pasirašymo, 
paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka ir jie nežinomi visuomenei. Kasacinio teismo išaiškinimai 
yra privalomi teismui iš naujo nagrinėjančiam bylą (CPK 362 straipsnio 2 dalis), bet ne 
pirmą kartą nagrinėjant ieškinį. 

Prašome išaiškinti, ar CPK 346 straipsnio 2 dalis leidžianti Lietuvos Aukščiausiajam 
Teismui atsisakyti peržiūrėti bylą kasacine tvarka remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiš-
kinimais ir palikti bylą neišnagrinėtą ir neįvykdyti teisingumą, ar neprieštarauja Konstitucijos 7 
straipsniui, 29 straipsnio 2 daliai, 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsniui pagal turinį, regulia-
vimo apimtį, formą, Konstitucijoje nustatytą priėmimo, pasirašymo, paskelbimo ir įsigaliojimo 
tvarką. 

2. Pareiškėjas pirmos instancijos teismui pateikė įrodymus, kuriais patvirtino, kad 
buvo išrinktas bendrijos valdybos nariu ir pagal Bendrijų įstatymo 4, 9, 16 straipsnius tu-
rėjo teisę ir pareigą atlikti nustatytas funkcijas ieškinyje konstatuotų bylų nagrinėjimo teis-
muose metu. 

Pagal daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų 
įstatymą bendrijos nariais gali būti tik butų ir kitų patalpų savininkai. Bendrijos admi-
nistruojamame name 15 BDN objektų savininkai neturėjo butų ir kitų patalpų name ir 
neturėjo teisės būti Bendrijos nariais. Bendrijos administracija jiems nuosavybės teise pri-
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klausantį bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų dalį naudojo neturinčių nuosavybės 
teisės butų ir kitų patalpų savininkų reikmėms tenkinti, nekompensuodami už tai. Mokė-
tina suma už BDN objektų priežiūrą, naudojimą, valdymą buvo ir dabar yra skaičiuojama 
pažeidus CK 4.76 straipsnio nustatytą tvarką. Šie ir kiti BDN objektų savininkai prašė Pa-
reiškėjo padėti išspręsti šiuos klausimus. Pareiškėjas, kaip valdybos narys, pasiūlė Bendrijos 
valdybos pirmininkui sušaukti BDN objektų savininkus ir apsvarstyti aktualius klausimus. 
Tačiau Valdybos pirmininkas nesiteikė šaukti susirinkimo. 

Pareiškėjas neturėjo teisės teikti ieškinius bendrijos valdybos nario vardu, nes kartu 
būtų ieškovas ir atsakovas. Todėl buvo priverstas ieškinius teikti teismui BDN objektų sa-
vininko ir jam sutikus, vardu. Parengė ieškinius ir kitus procesinius dokumentus. Nurodė 
savo adresą siunčiamiems procesiniams dokumentams gauti ir pasiėmė iš pašto atsiųstus do-
kumentus. Dalyvavo teismo posėdžiuose kaip advokato patarėjas, nes teismai nepripažino 
bylos dalyviu, sūnaus įgaliotu atstovu, nei trečiuoju asmeniu. Apmokėjo teismų priteistas 
bylinėjimosi išlaidas visose bylose ir faktiškai patyrė žalą. Taigi Pareiškėjas faktiškai buvo 
ginčo šalis, Bendrijos valdymo organo – valdybos narys, atliekantis Bendrijų įstatymo nu-
statytas jam funkcijas. Gynė 50-ies BDN objektų savininkų, tarp jų ir 30-to buto savininkų 
teisę ir pareigą mokėti už BDN objektų priežiūrą, naudojimą, valdymą tiek, kiek priklauso 
pagal CK 4.76 straipsnį. 

Tačiau pirmos instancijos teismas skundžiamoje byloje nepripažino Pareiškėjo teisės 
vykdyti Bendrijų įstatymu nustatytų funkcijų – atstovauti ir ginti BDN objektų savininkų 
teises, pareigas ir teisėtus interesus – bylos dalyviu, patyrusiu turtinę žalą žmogumi, ieškovų 
įgaliotu atstovu, trečiuoju asmeniu. Teismas skundžiamoje byloje pažeidė Pareiškėjo teisę, 
nustatytą Konstitucijos 18 straipsniu, 29 straipsnio 2 dalimi, 30 straipsnio 1 dalimi, 109 
straipsniu, CK 1.136, 1.137 straipsniais ir 2.87 straipsnio 7 dalimi, CPK 37 straipsniu, 47 
straipsnio 1 dalimi, Bendrijų įstatymo 4, 9, 16 straipsniais. 

Prašome išaiškinti ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai yra aukštesnio lygio tei-
sės aktas už Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties patalpų savininkų bendrijų 
įstatymą ir ar neprieštarauja Konstitucijos 18 straipsniui, 29 straipsnio 2 daliai, 30 straipsnio 1 
daliai, 109 straipsniui pagal turinį ir reguliavimo apimtį.

3. Pareiškėjas buvo ir yra ieškovų įgaliotas atstovauti vieno buto, garažo bokso ir 
žemės sklypo savininkams bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose su 
visomis teisėmis, įstatymo suteiktomis ieškovui, atsakovui, trečiajam asmeniui, nukentėju-
siam. Būdamas Lietuvos Respublikos Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininku sprendė 
teisinius ginčus tarp mokesčių mokėtojų ir mokesčių inspektorių. Eidamas Lietuvos Res-
publikos Azartinių lošimų priežiūros komisijos nario pareigas, prižiūrėjo azartinius lošimus 
reglamentuojančių įstatymų taikymą ir vykdymą, teikė teismui skundus dėl šio įstatymo pa-
žeidimų. Dirbdamas konsultacinėje firmoje, atstovavo tretiesiems asmenims teismuose mo-
kesčių bylose. Vilniaus apygardos administracinis teismas du kartus kreipėsi į Konstitucinį 
Teismą dėl Vyriausybės nutarimo PVM apskaičiavimo klausimu ir dėl Prezidento dekreto 
atitikties Konstitucijai. Konstitucinis Teismas pripažino įrodymus pagrįstais ir teisėtais. Yra 
parašęs penkias knygas šiais klausimais. Taigi, neturėdamas aukštojo teisinio universitetinio 
išsilavinimo, yra sukaupęs nemažą patirtį įstatymų priežiūros ir jų taikymo klausimais. 
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Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsniu nustatyta, kad žmogaus teisės ir 
laisvės yra prigimtinės, o 29 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog žmogaus teisių negalima var-
žyti. Civiliniu kodeksu nustatyta, jog civilinės teisės ir pareigos atsiranda iš šio kodekso ir 
kitų įstatymų numatytų sutarčių ir kitokių sandorių (136 straipsnis 2 dalis, 1 punktas). 
Pavedimo sutartimi įgaliotojas gali pavesti įgaliotiniui atlikti teisinius veiksmus, susijusius 
su įgaliotoju viso ar dalies turto administravimu, procesinių veiksmų įgaliotojo vardu TEIS-
MO ir kitose institucijose, bei kitokius teisinius veiksmus (6.757 straipsnis, 1 dalis). 

Taigi Konstitucija ir Civiliniu kodeksu nustatyta, kad asmenys gali įgalioti kitus as-
menis atstovauti jiems teismuose bei kitose institucijose ir nenustatyta papildomų sąlygų, 
pavyzdžiui, turėti aukštąjį universitetinį teisinį įslavinimą, ar būti advokatais, advokato pa-
dėjėjais.

CPK nustatyta, kad asmenys gali vesti savo bylas patys arba per atstovus (51 straips-
nis). Įgaliojimas atstovauti teisme suteikia atstovui teisę atlikti atstovaujamo vardu visus 
procesinius veiksmus, išskyrus išimtis, nurodytas įgaliojime (59 straipsnis), bet ne CPK 
51 straipsnyje. Tais atvejais, kai teismo posėdžio pirmininkas ar kitas bylą nagrinėjantis tei-
sėjas mano, kad šalis arba trečias asmuo be atstovo pagalbos nesugeba (nesugebės) tinkamai 
ginti savo teisių, jis gali pasiūlyti šiems asmenims pasirūpinti, kad jiems būtų atstovaujama 
procese, ir dėl to atidėti bylos nagrinėjimą. Šaliai arba trečiajam asmeniui nepasinaudojus 
teismo pasiūlymu pasirūpinti atstovavimu, byla nagrinėjama toliau (161 straipsnis, 2 dalis). 

Taigi teismui nesuteikta teisės neleisti ginčo šaliai dalyvauti ir šalies įgaliotam atsto-
vui atstovauti šalį byloje. Teismui nepripažinus Pareiškėjo ieškovų įgaliotu atstovu, Ieškovai 
ir Pareiškėjas buvo priversti samdyti advokatus atstovauti jiems teismo posėdžiuose ir patirti 
nuostolių.

Skundžiamoje civilinėje byloje ieškovai ir Pareiškėjas reikalavo teismo kreiptis į Kons-
titucinį Teismą dėl išaiškinimo, ar Pareiškėjo atžvilgiu CPK 56 straipsnio 1 dalis nepriešta-
rauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsniui, 29 straipsnio 2 daliai; ar CPK 347 
straipsnio 3 dalis neprieštarauja 18 straipsniui ir 29 straipsnio 2 daliai. Pirmos instancijos 
teismas atsisakė kreiptis į Konstitucinį Teismą, konstatavęs, jog nagrinėjamoje byloje teis-
mui nekyla abejonių dėl šių straipsnių konstitucingumo ir nėra pagrindo. Apeliacinės ins-
tancijos teismas nutylėjo ieškovo ir Pareiškėjo šį apeliacinio skundo reikalavimą ir nepriėmė 
sprendimo. Teismas skundžiamoje byloje pažeidė Pareiškėjo teises, nustatytas Konstitucijos 
18 straipsnį, 29 straipsnio 2 dalį, 30 straipsnio 1 dalį, 109 straipsnį, 110 straipsnio 1 dalį.

Prašome išaiškinti ar CPK 56 straipsnio 1 dalis, 347 straipsnio 3 dalis, 350 straipsnio 
2 dalies 3 ir 4 punktai neprieštarauja Konstitucijos 18 straipsniui, 29 straipsnio 2 daliai, 30 
straipsnio 1 daliai, 109 straipsniui, 110 straipsnio 1 daliai pagal turinį ir reguliavimo apimtį.

4. Skundžiamoje civilinėje byloje ginčo objektas yra teismo ir teisėjų padaryta žala, 
kuri tiesiogiai susijusi su teismų ir teisėjų priimtais procesiniais sprendimais ieškinyje kons-
tatuotose bylose, jų padarytomis šiurkščiomis ir aiškiomis teisės taikymo klaidomis. Visose 
bylose ginčo objektas buvo mokėtinos sumos už bendrosios dalinės nuosavybės teisės objek-
tų priežiūrą, naudojimą, valdymą, disponavimą ir už komunalines paslaugas apskaičiavimo 
teisėtumas ir teisingumas. Pareiškėjai reikalavo, kad teismai ir teisėjai pripažintų mokėtinos 
sumos apskaičiavimo būdą, kuris nustatytas Civilinio kodekso 4.76 straipsniu. Nė vienas teismas 
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nepriėmė sprendimo dėl šio reikalavimo. Taigi neišspręstas ginčas dėl Mokėtinos sumos apskai-
čiavimo teisėtumo ir teisingumo. Pirmos ir apeliacinės instancijos teismai nutylėjo šį klausimą ir 
teisiniais argumentais nepaneigė šio fakto skundžiamojoje byloje. 

Pareiškėjų kasaciniai skundai dėl Vilniaus apygardos teismo procesinių sprendimų 
civilinėse bylose Nr. 2A-1907-640/2012, 2A-3109-656/2013, 2A-1038-431/2016, e2A-
681-912//2018 nepriimti ir neperžiūrėti teisės taikymo aspektu, nors juose konstatuoti ab-
soliutūs Vilniaus miesto apylinkės teismo ir Vilniaus apygardos teismo procesinių sprendi-
mų negaliojimo pagrindai. Būtent, pagrindai, kurie nustatyti Civilinio proceso kodekso 14 
straipsnio 3 dalimi ir 266 straipsniu (teismas, priimdamas sprendimą, neturi teisės spręsti 
klausimo dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Buvo neįtraukti į bylą 49 
asmenys), 327 straipsnio 1 dalimi, 329 straipsnio 2 dalies 2 punktu (apeliacinės instancijos 
teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą, jeigu yra absoliutus sprendimo negaliojimo 
pagrindas – pirmos instancijos teismas priėmė sprendimą dėl neįtrauktų dalyvauti byloje as-
menų materialiųjų teisių ir pareigų), 360 straipsniu (kasacinis teismas sprendimą ar nutartį 
visą arba iš dalies panaikina ir perduoda bylą nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui, 
jeigu yra konstatuojami absoliutūs sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindai, nustatyti 
šio Kodekso 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse). 

Kasacinis teismas skundžiamoje byloje išaiškino, kad tikrina žemesnės instancijos 
teisų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtiniais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 
346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų. Kasacija leidžiama ne teisės klausimais 
apskritai, bet ypatingais klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik 
tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam tei-
sės aiškinimui ir taikymui. Būtina skunde nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso 
teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius teisės normų pažeidimą bei argumen-
tuotai pagrįsti, kad pažeidimas yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės 
aiškinimui ir taikymui, neatsižvelgiant į teisės normų aiškinimo ir taikymo faktus. 

Kasacinis teismas atsisakė priimti kasacinį skundą konstatavęs, kad skunde neke-
liama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos 
peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus. Neįvertino teisės taikymo aspektu nei vieno Pa-
reiškėjų pateikto argumento žemesnės instancijos teismų sprendimų panaikinimui pagrįs-
ti ir jų nepaneigė. Neišaiškino reikšmingų vienodam teisės taikymo formavimui skunde 
konstatuotų problemų. Kasacinis teismas abstrakčiai konstatavo, kad skundo argumentais 
nepagrindžiama, jog teismai netinkamai taikė ir pažeidė skunde nurodytus materialiosios ir 
proceso teisės normas. Pridedamas kasacinis skundas šiam teiginiui įvertinti.

Manome, kad CPK 346 straipsnio 2 dalies norma suteikianti kasaciniam teismui 
atsisakyti priimti kasacinį skundą, neperžiūrėti jo teisės taikymo aspektu ir nenustatyti tei-
singumo remiantis aplinkybėmis, kurios nepriklauso nuo skundą pateikusio asmens valios 
ir faktinių aplinkybių, pažeidžia jo konstitucines teises. 

Prašome išaiškinti ar CPK 346 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Konstitucijos 29 straips-
nio 2 daliai, 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsniui pagal turinį ir reguliavimo apimtį. 

 
5. Atsakovas skundžiamoje byloje buvo Teisingumo ministerija, atstovaujanti Lietu-

vos Respublikai, tačiau faktiškai atsakovai buvo Vilniaus miesto apylinkės teismas, Vilniaus 
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apygardos teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir šių teismų teisėjai. Bylą nagrinėjantis 
teismas kartu buvo atsakovas, o teisėja nagrinėjo savo kolegų – kitų teisėjų veiksmus. Logiš-
kai mąstant, šis faktas prieštarauja Konstitucijos 109 straipsniui, nes teisingumą negali nustatyti 
teismas, kurio teisėjas yra atsakovas ir teisėjas. 

Pirmos instancijos teismo teisėja atsisakė pripažinti Pareiškėją bylos dalyviu, žalą pa-
tyrusį asmenį, ieškovų įgaliotu atstovu ir įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu dėl ginčo dalyko. 
Netenkino ieškovų ir Pareiškėjo prašymo kreiptis į Konstitucinį Teismą. Šios aplinkybės 
sukėlė abejonę teismo ir teisėjos objektyvumu ir nešališkumu. Pareiškėjas tai pareiškė teis-
mo posėdyje. Šie faktai ir bylos sprendimas patvirtino, kad teismas buvo neobjektyvus ir 
šališkas.

Suinteresuoti asmenys ir Pareiškėjas apeliacinį skundą CPK nustatyta tvarka turėjo 
teisę pateikti tik Vilniaus apygardos teismui, kurio teisėjai padarė neteisėtus veiksmus nagri-
nėjant ieškinyje konstatuotas civilines bylas (CPK 29 straipsnis, 30 straipsnio 7 dalis). Dėl 
šios aplinkybės apeliaciniame skunde reikalavo nusišalinti teismui nuo bylos nagrinėjimo ir 
perduoti kitos apygardos teismui nagrinėti bylą iš naujo. 

CPK nustatyta, kad klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teis-
mo kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje, arba iš 
vieno apygardos teismo kitam apygardos teismui išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo 
pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (34 straipsnis, 3 dalis) tik 
jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme, o kai teis-
mas sudarytas iš teismo rūmų, – to teismo rūmuose, arba apygardos teismo Civilinių bylų 
skyriuje nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą. Šiame Kodekse nenumatytas atvejis, kai 
atsakovas ir teisėjas yra tas pats asmuo. Civilinės teisės nesureglamentuotiems civiliniams santy-
kiams taikomi panašius santykius reglamentuojantys civiliniai įstatymai (Civilinio kodekso 1.8 
straipsnis, 1 dalis). 

Vilniaus apygardos teismas neperdavė bylos nagrinėti kitos apygardos teismui. Dargi 
į teisėjų kolegiją apeliaciniam skundui nagrinėti įtraukė teisėją J. M. Ši teisėja apeliaci-
ne tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens A. N. atskirąjį skundą dėl 
Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarties N civilinėje byloje ir 
priėmė nepalankų jo atžvilgiu sprendimą. Pareiškėjai reikalavo nušalinti teisėją J. M. nuo 
apeliacinio skundo nagrinėjimo, tačiau ji nebuvo nušalinta. Vilniaus apygardos teismas nu-
tylėjo šį argumentą apeliacinio skundo nutartyje. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti kasacinį skundą skundžiamoje by-
loje. Nutartį priėmė teisėjas A. S. (kolegijos pirmininkas), kuris jau buvo atsisakęs priimti 
kasacinius skundus, teiktus trijose civilinėse bylose ir teisėja D. B. – civilinėje byloje N., 
kuriose konstatuotas pirmos ir apeliacinės instancijų teismų absoliutus sprendimų negalio-
jimo pagrindas.

Teismas skundžiamoje byloje pažeidė Pareiškėjo teises, nustatytas Konstitucijos 18, 
29 straipsnio 2 dalimi, 30 straipsnio 1 dalimi, 109 straipsniu, Civilinio kodekso 1.8 straips-
nio 1 dalį, 1.138 straipsnį, CPK 2, 5, 66, 265 straipsnio 2 dalimi. 

Prašome išaiškinti ar CPK 29 straipsnis, 30 straipsnio 7 dalis, 34 straipsnis 3 dalis pagal 
turinį ir reguliavimo apimtį neprieštarauja Konstitucijos 18, 29 straipsnio 2 daliai, 30 straips-
nio 1 daliai, 109 straipsniui.
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Konstitucinis teismas atsisakė spręsti daugiabučių
 namų gyventojams aktualų klausimą

Konstitucinis Teismas po keturių mėnesių nutarė atmesti autoriaus prašymą. Moty-
vas – Pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą, nes visų instancijų teismai ne-
priėmė sprendimo, galėjusio pažeisti jo konstitucines teises ar laisves. Atseit, Vilniaus miesto 
apylinkės teismo, Vilniaus apygardos teismo teisėjai savo sprendimais, o Lietuvos Aukš-
čiausiojo Teismo teisėjai atsisakę priimti pareiškėjo skundus, ir neperžiūrėję, teisės taikymo 
aspektu žemesnės instancijos teismų teisėjų sprendimų, nepažeidė autoriaus – Pareiškėjo šių 
konstitucinių teisių: a) kaip bendrijos valdybos nario teisės vykdyti Bendrijų įstatymo nu-
statytų funkcijų, ginti BDN objektų savininkų teises, pareigas ir teisėtus interesus, b) teisės 
būti proceso dalyviu, turinčiu suinteresuotumą bylos baigtimi; c) teisės pagal pavedimo 
sutartį ir įgaliojimus atstovauti sūnui visų instancijų teismuose su visomis teisėmis; d) teisės 
reikalauti atlyginti žalą dėl neteisėtų ir neatliktų teisėjų veiksmų; e) teisės reikalauti, kad 
nesvarstytų ir nepriimtų sprendimų bylose, kuriose atsakovai yra tie patys teismai ir teisėjai; 
f ) teisės reikalauti priimti sprendimą dėl ginčo esmės – dėl mokėtinos sumos apskaičiavimo 
teisėtumo ir teisingumo. 

Konstitucinis Teismas nurodė dar ir kitą priežastį. Būtent, jei teismai būtų galimai 
pažeidę Pareiškėjo teises ir laisves, jo prašymas būtų atmestas kaip nežinybingas Konstitu-
ciniam Teismui. Tačiau nenurodė, kuriam Lietuvos teismui yra žinybingas ir nepaaiškino, 
kodėl nepersiuntė prašymo neįvardintam teismui, o palaidojo aklavietėje. 

Taigi Konstitucinis Teismas atsisakė išspręsti (Konstitucijos 102 straipsnis) daugiabučių 
namų gyventojams aktualų mokėtinos sumos už bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, nau-
dojimą ir valdymą apskaičiavimo teisėtumo ir teisingumo klausimą, kurio neišsprendė bendros 
kompetencijos teismai ir kuriam Valdžia liko abejinga. 

Sunku suvokti Konstitucinio Teismo atsisakymo nagrinėti prašymą tikslo. Ar suma-
žinti darbo krūvį šio teismo teisėjams, ar parodyti piliečiams beviltiškumą ieškoti teisingu-
mo ir jį surasti Konstituciniame Teisme. Bet aišku, kad šis teismas neatliko Konstitucijos 
sargo pareigų – prižiūrėti ir saugoti Konstituciją, užkardinti jos pažeidimus, kurie pa-
gimdo neteisėtumą ir neteisingumą. 

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo neseniai išsakyta Teisėjų tarybai 
pastaba, kad Lietuvos teisingumo sistemoje matantis teismų savivaldos institucijų ir teisėjų 
pareigų nevykdymą, aukščiausiųjų teisminių instancijų teisėjų nekompetenciją, tinka ir 
Konstituciniam Teismui. 

2020 m. lapkričio 20 d.
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PuBLIKACIJOS ŽINIASKLAIDOJE

Praskleidus mantijas, pasimatė teisėjų užkulisiai...

„Laisvas laikraštis neseniai pranešė, kad Petras Navikas išleido knygą „Teisingumo paro-
dija (neišgalvota, o išgyventa istorija)“. Pavadinimas nusako koks pagrindinis jos leitmotyvas – 
teismų ir teisėjų darbas. Daug kalbama ir rašoma apie teismų ir teisėjų sprendimus, bet mažokai 
konkrečiais faktais atskleidžiamas ir vertinamas jų darbas, priimti sprendimai, jų motyvai. Ši 
knyga pasižymi tuo, kad atskleistas ir faktais įvertintas teismų ir teisėjų darbas sprendžiant 
gyventojams aktualų klausimą – butų savininkų ir bendrijos administracijos ginčą mokėtinos 
sumos apskaičiavimo už bendrosios nuosavybės objektų prižiūrą, naudojimą, valymą. 

Knyga skirta daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams mokėtinos sumos ap-
skaičiavimo klausimu, visuomenei susipažinti su teismų ir teisėjų darbu, o Valdžiai – su esamo-
mis problemomis, įstatymų trūkumais ir teismų bei teisėjų savivaliavimo veiksmais nevykdyti 
konstitucinės pareigos – nespręsti ginčo iš esmės ir nenustatyti teisingumo. 

„Laisvo laikraščio“ vyriausiasis redaktorius Aurimas Drižius kalbasi su autoriumi.

Kas paskatino parašyti knygą teismų ir teisėjų darbo klausimu, jei knygą pavadinote 
„Teisingumo parodija“?

Gyvenimas taip susiklostė, kad teko dalyvauti civilinėje byloje, kurioje kaip žiedai 
pavasarį atsiskleidė teisėjų veiksmai neatlikti konstitucinės pareigos – nenustatyti teisingu-
mo. O prasidėjo taip. Artimiems giminaičiams įsigijus butą, garažo boksą ir žemės sklypo 
dalį, kuriame pastatytas gyvenamasis namas, ir netrukus jiems išvykus dirbti į kitą valstybę, 
teko prižiūrėti butą ir pagal pavedimo sutartį bei įgaliojimą jiems atstovauti namo bendri-
joje, valstybinėse institucijose ir teismuose. Ketveriems metams buvau išrinktas namo ben-
drijos valdybos nariu. Susipažinęs su bendrijos veikla paaiškėjo nešvari namo statybos, butų 
pardavimo, mokėtinos sumos už namo, garažų, žemės sklypo ir elektros kabelių bendrosios 
dalinės nuosavybės teisės objektų (toliau – BDN objektai) priežiūrą, naudojimą ir valdy-
mą (toliau – Mokėtina suma) apskaičiavimo istorija. Keturi šie objektai nuosavybės teise 
priklausė penkiasdešimčiai asmenų, iš kurių penkiolika neturėjo butų name ir nesinaudojo 
jais.

Bendrija Mokėtiną sumą už keturių BDN objektų priežiūrą, valdymą ir naudojimą 
skaičiavo pagal vieno objekto (buto) plotą ir nežinia kieno nustatytus tarifus buto ploto kv. 
m, nors šių objektų savininkai nebuvo nustatę tokios apskaičiavimo tvarkos. Sąskaitose ne-
buvo nurodomos pajamos ir išlaidos už BDN objektų priežiūrą, naudojimą, valdymą ir jų 
savininkų nuosavybės bei naudojimo dalys, kaip nustatyta Civilinio kodekso (toliau – CK) 
4.76 straipsniu. Be to, bendrijos pirmininkas savavališkai didino tarifus ir mokėtiną sumą, 
pasisavino ir neturėdamas BDN objektų savininkų leidimo ne pagal paskirtį panaudojo 
nemažai lėšų, o buhalteris pakėlė savo darbo užmokestį. 

Pasiūliau Bendrijos valdybos pirmininkui parengti Mokėtinos sumos apskaičiavimo 
tvarkos projektą, atitinkantį Civilinio kodekso nuostatas, tačiau jis nepritarė pasiūlymui. 
Vilniaus miesto savivaldybė nesuteikė paramos, nors pagal Bendrijų įstatymą jai suteikta 
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teisė kontroliuoti bendrijų veiklą. Liko vienas kelias – kreiptis į teismą ir prašyti išspręsti 
mūsų ginčą. Tačiau valdybos nario vardu nebuvo galima kreiptis į teismą, nes būčiau buvęs 
ieškovas ir atsakovas. Todėl ieškinius dėl Mokėtinos sumos apskaičiavimo teisėtumo ir tei-
singumo teikiau teismui prižiūrimo buto savininkų vardu kaip jų įgaliotas atstovas.

Ką skaitytojas sužinotų skaitydamas Jūsų knygą, kokius klausimus aprašėte joje?
Knygos pirmoje dalyje nurodytos Civilinio kodekso normos ir faktinės bendrosios 

nuosavybės objektų aplinkybės (bendrosios dalinės nuosavybės objektai, jų savininkai, nuo-
savybės ir bendro ploto naudojimo dalys), kurie yra pagrindas kiekvienam BDN objekto 
savininkui mokėtinai sumai apskaičiuoti. Antroje dalyje atskleisti visų instancijų teismų ir 
teisėjų veiksmai, atliekant konstitucinę pareigą – sprendžiant, bet neišsprendžiant ginčą dėl 
mokėtinos sumos apskaičiavimo teisėtumo ir teisingumo. Knygoje atskleistos teisėjų ma-
nipuliacijos, menamos jų paskatos atmesti ieškinius jų neišnagrinėjus iš esmės ir nepriimti 
sprendimo dėl ginčo esmės – mokėtinos sumos apskaičiavimo teisėtumo ir teisingumo. 

Kam skirta Jūsų knyga?
Knyga skirta daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkams; že-

mės sklypų, kuriuose pastatyti daugiabučiai gyvenamieji namai, bendrasavininkiams; asme-
nims, kovojantiems su bendrijų administracija, savivaldybės paskirtais administratoriais ir 
ginantiems savo teises ir pareigas mokėti tiek, kiek priklauso pagal įstatymą asmenims. Taip 
pat visuomenei susipažinti su teismų ir teisėjų veiksmais nustatant „teisingumą“. Supranta-
ma, ir Valdžiai, kad ji sužinotų kas vyksta Lietuvos teismuose ir ką reikėtų taisyti.

Knygą parašėte remdamasis konkrečiais faktais, nagrinėtų civilinių bylų duomenimis, 
kurias Jūs inicijavote ir dalyvavote? Kiek laiko užėmė ir koks jų rezultatas?

Visų instancijų teismai ginčą nagrinėjo šešerius metus šešiose civilinėse bylose. Su-
gaišta daug laiko, prirašyta šimtai puslapių, o rezultatas nulis – teismai nepriėmė sprendimo 
dėl ginčo esmės – mokėtinos sumos apskaičiavimo teisėtumo ir teisingumo. Knygoje nu-
rodžiau ginčo šalių konstatuotas faktines aplinkybes, jų pateiktus įrodymus, teismų spren-
dimus ir jų priėmimo motyvus. Išsakiau savo nuomonę dėl teisėjų galimų paskatų (įtakos) 
nepriimti sprendimo dėl ginčo esmės, o ieškinius atmesti prasimanytais ir nepagrįstais teisi-
niais argumentais. Kaip sakoma, pravėriau teisingumo nustatymo užkulisius.

Daug metų dirbote valstybės institucijose ir turite didelę patirtį, esate neabejingas vals-
tybės klausimams. Visos Jūsų parašytos knygos autentiškos, pagrįstos faktiškais duomenimis ir 
skirtos valstybės interesams ginti. Ar informavote Valdžios atstovus knygoje aprašytais klausimais?

Esu pateikęs pasiūlymų Aplinkos ministerijai, Seimo socialinių reikalų ir darbo ko-
mitetui dėl Bendrijų įstatymo nuostatų prieštaravimo Civiliniam kodeksui, informavęs 
Seimą, Prokuratūrą apie galimas korupcijos apraiškas teismams sprendžiant mokėtinos su-
mos apskaičiavimo teisėtumo klausimą. Šią knygą pirmiausia per Prezidento kanceliariją 
pateikiau Prezidentui, o jos elektroninį variantą išsiunčiau Seimo pirmininkui, Ministrui 
Pirmininkui, Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui, Teisingumo ir Aplinkos ministrams, 
Teisėjų tarybai. Iš patirties žinau, kad yra mažai vilties, kad Aukščiausieji valdžios pareigūnai 
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sužinos apie ją. Gal jų padėjėjai ar patarėjai pavartys knygą, pažvelgę į turinį ir kiek nors 
paskaitę gal juos informuos. 

Knygą nusiunčiau Lietuvos radijo ir televizijos centrui – valstybiniam žinių trans-
liuotojui. Bet nelabai tikiu, jog susidomės ir informuos visuomenę apie pateiktus faktus 
knygoje. Iš dalies suprantu, matyt, pabijos paliesti teismų ir teisėjų bendruomenę, nes, pasi-
taikius progai, gali bumerangu gauti skausmingą atsaką, kurį ir Jūs patyrėte.

Kokius sunkumus teko iškęsti bendraujant su teismais ir teisėjais?
Knygoje konstatuoti ne vienas ir ne du sunkumai ir pasityčiojimai. O pagrindinis 

buvo tai, kad apylinkės teismo teisėjai manęs nepripažino proceso dalyviu, turinčiu teisinį 
suinteresuotumą bylos baigtimi ir neleido atstovauti ir ginti 50-ties bendrosios dalinės nuo-
savybės teisės objektų savininkų teises, pareigas ir įstatymo saugomus interesus (viešąjį inte-
resą). Taip pat neleido atstovauti prižiūrimo buto savininkams teisme. Priežastis – neturiu 
aukštojo teisinio universitetinio išsilavinimo. Neatsižvelgė į tai, kad esu sukaupęs nemažos 
patirties įstatymų priežiūros ir jų taikymo klausimais spręsdamas teisinius mokesčių mokė-
tojų ir mokesčių inspektorių ginčus; eidamas Azartinių lošimų priežiūros komisijos nario 
pareigas ir prižiūrėdamas azartinius lošimus reglamentuojančių įstatymų taikymą ir vykdy-
mą, teikdamas teismui skundus dėl šio įstatymo pažeidimų; dirbdamas konsultacinėje įmo-
nėje ir atstovaudamas tretiesiems asmenims teismuose, mokesčių bylose. Vilniaus apygardos 
administracinis teismas du kartus kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl Vyriausybės nutarimo 
PVM apskaičiavimo klausimu ir Prezidento dekreto atitikties Konstitucijai. Konstitucinis 
Teismas pripažino įrodymus kaip pagrįstus ir teisėtus. Be to, esu parašęs keturias knygas 
šiais klausimais. Paruošiau ir pateikiau teismui visus dokumentus. Taigi teko samdyti advo-
katus pagalbai (patarimams) teismo posėdžiuose, o teismai mane pripažino atvirkščiai – tik 
jų patarėju. 

Paaukojote daug laiko, patyrėte nemažai materialinių nuostolių ir moralinių nuoskau-
dų, gindamas viešąjį interesą. Ar šis darbas suteikė nors kiek džiaugsmo?

Taip, patyriau nuostolių, nes apmokėjau visas bylinėjimosi išlaidas ir buvau įskau-
dintas ir pažemintas kaip Lietuvos pilietis. Bet šis darbas suteikė ir džiaugsmo, nes pavyko 
teisėjus užspeisti į kampą, pamatyti jų teisingumo simboliais – mantija ir grandine su žen-
klu – pridengtus užkulisius, sąžinę, moralę. Todėl knygą pavadinau TEISINGUMO PA-
RODIJA. Manau, ji pasitarnaus bendram labui – nes atskleidžia, kaip žmonių nerenkama 
teisėjų bendruomenė nustato „teisingumą“. Gal ir teisėjai supras, kad jie nėra šventieji, ne 
Dangaus, o Žemės produktas, išaugintas joje. Be to, leis butų ir kitų patalpų savininkams 
geriau suvokti ir ginti savo teises bei įstatymo saugomus interesus. 

Kur knygą galima įsigyti?
Knyga yra „Vagos“ Vilniaus (centriniame ir kituose knygynuose), Kauno „Savas“, 

Šiaulių „Saulės miestas“, Panevėžio „Babilono“ ir kitų knygynų lentynose, knygos.lt, patogu 
pirkti.lt ir kituose internetu prekiaujančiuose knygynuose. 

2020-07-08
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Konstitucinis Teismas renkasi, kurios visuomenės 
bėdos jam yra svarbesnės

Civiliniu kodeksu nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės 
teisės objektų (toliau – BDN objektai) priežiūra, naudojimu ir valdymu paskirstomos šių 
objektų savininkams ir naudotojams, proporcingai nuosavybės ir naudojimo daliai ir jie šias 
išlaidas privalo apmokėti (toliau – Mokėtina suma).

Eidamas daugiabučio namo bendrijos valdybos nario pareigas, šios publikacijos au-
torius pastebėjo, kad bendrija Mokėtiną sumą už keturių BDN objektų priežiūrą, valdymą 
ir naudojimą apskaičiuoja pagal vieno objekto (buto) plotą ir nežinia kieno nustatytus tari-
fus buto ploto kv. metrui, neatsižvelgdama į bendros dalinės nuosavybės objektų (toliau – 
BDS objektai) nuosavybės ir naudojimo dalis bei kitas aplinkybes.

Būtent ir į tai, kad penkiolika BDN objektų savininką neturėjo butų name ir nesi-
naudojo šiais objektais, vienuolika butų savininkų neturėjo žemės sklypo bendrosios nuo-
savybės dalies, jų butai tarsi kabojo erdvėje, o keturi iš jų naudojosi beveik puse neužstatyta 
namu sklypo dalimi. Namo sandėliukai BDN teise priklausė visų butų savininkams, o jais 
naudojosi 14 butų savininkai. Garažai nuosavybės teise priklausė ir jais naudojosi 16 iš 30 
butų savininkų.

Šį klausimą reikėjo spręsti, tačiau Bendrijos valdybos pirmininkas nesiteikė to da-
ryti. Liko vienas kelias – kreiptis į teismą ir prašyti įpareigoti Bendriją skaičiuoti Mokė-
tiną sumą BDN objektų savininkams Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Prašymas teis-
mui buvo pateiktas penkis kartus, tačiau teisėjai, tarsi būtų susitarę, atsisakė jį spręsti iš 
esmės ir neįpareigojo bendrijos Mokėtiną sumą skaičiuoti teisėtai ir teisingai. Ieškinius 
atmetė prasimanytais ir teisės aktais nepagrįstais argumentais. Pirmoje byloje Vilniaus 
2 apylinkės teismo teisėjas I. K., išnagrinėjęs bylą iš esmės, priėmė sprendimą dėl ginčo 
esmės – mokėtinos sumos apskaičiavimo būdo ir sumos dydžio. Vilniaus apygardos teis-
mo teisėja R. V.-J., neperžiūrėjusi apylinkės teismo teisėjo sprendimo argumentų, jį pa-
naikino konstatavusi, kad teisėjas peržengė ieškinio ribas. Kitoje byloje Vilniaus miesto 
apylinkės teismo teisėja N. T. atsisakė ištirti ir priimti sprendimą dėl Civilinio kodekso 
nustatyta tvarka apskaičiuotos bendrijai mokėtinos sumos dydžio, pareiškusi, kad ne ieš-
kovas, o atsakovas (bendrija) turi teisę teikti tokio pobūdžio ieškinį. Trečioje byloje tei-
sėja J.V. ieškinį atmetė, konstatavusi, jog nerado Civiliniame kodekse ieškovo teisių gy-
nybos būdo. Ketvirtoje byloje teisėja R. M. ieškinį atmetė, nurodžiusi, kad jis pateiktas 
teismui praleidus 3 mėnesių terminą, kai Civiliniu kodeksu nustatytas 6 mėnesių terminas. 
Vilniaus apygardos teismas paliko nepakeistus pirmos instancijos teismo sprendimus, ku-
riais neišspręstas šalių ginčas iš esmės – dėl mokėtinos sumos apskaičiavimo teisėtumo ir 
teisingumo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti kasacinius skundus, nurodęs 
standartinę priežastį: nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 
dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus. Neįvertino teisės taikymo 
aspektu ir nepaneigė kasaciniuose skunduose konstatuotų teisės aktų pažeidimų žemesnės 
instancijos teismuose ir nepanaikino jų sprendimų net esant absoliučiam jų sprendimų ne-
galiojimo pagrindui.
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valdž ia  abej inga žmonių nuoskaudoms

Ginčas neišspręstas iki šiol. Mokėtina suma apskaičiuojama neteisėtu būdu ir netei-
singai. O svarbiausia yra tai, kad šis klausimas svarbus ne tik autoriui – bendrijos valdybos 
nariui ir namo, žemės sklypo ir kitų BDN objektų savininkams, bet ir tūkstančiams daugia-
bučiuose namuose gyvenančių gyventojų. Remdamasis tikrais faktais, publikacijos autorius 
parašė knygą „Teisingumo parodija (neišgalvota, o išgyventa istorija)“. Joje atskleidė visų 
instancijų teismų ir teisėjų veiksmus, siekiant nepriimti sprendimų dėl ginčo esmės – mo-
kėtinos sumos apskaičiavimo teisėtumo ir teisingumo. Praskleidė teisėjų mantijas, kurios 
dengė jų užkulisius, tarpusavio santykius, paskatos turėjusios įtakos priimti aiškiai neteisė-
tus ir neteisingus sprendimus.

Knygą pateikė Prezidentui, Seimo pirmininkui, Premjerui, Aplinkos ir Teisingumo 
ministrams, Teisėjų tarybai. Tačiau Aukščiausieji valstybės pareigūnai ir Teisėjų Taryba nesi-
ėmė jokių veiksmų, nors turėjo imtis, nes visų instancijų teismų teisėjai nenustatė teisingu-
mo ir neįvykdė Konstitucijos 109 straipsniu nustatytos pareigos – nustatyti teisingumą. Bet 
ir šiuo atveju dar buvo maža viltis teisingumui pasiekti.

Sunkiaus ia  te is ingumo kel io atkarpa

Sakoma, kad viltis yra durnių motina. Bet ji yra MOTINA ne tik jiems, todėl daug 
žmonių vis tikisi JĄ surasti. Viltis pasirodė 2019 metais Seimui priėmus įstatymą dėl teisės 
piliečiams tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą, jei mano, kad pažeistos konstitucinės tei-
sės ar laisvės. Įstatymu nustatyta, kad Konstitucinio Teismo nutarimai yra privalomi visoms 
valdžios institucijoms, teismams, visoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, pareigū-
nams ir piliečiams.

Taigi neseniai uždegta ir rusena maža viltis teisingumui pasiekti. Bet jo siekiant, 
reikia įveikti labai sunkų ir daugumai piliečių neįveikiamą kelią. Įstatymu nustatyta, kad 
asmuo į Konstitucinį Teismą gali skųsti ne patį teismo, valstybės ar savivaldybės sprendimą, 
nuosprendį, bet įstatymą ar kitą teisės aktą, kuris taikytas priimant sprendimą, nuosprendį. 
Asmuo turi būti išnaudojęs visas kitas jo konkrečiu atveju veiksmingas teisinės gynybos 
priemones, įskaitant ir Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą. Konstitucinio Teismo pripažintas 
ginčytinas teisės aktas, prieštaraujantis Konstitucijai, yra tik toks, kurį būtų galima taikyti 
ne tik skundą pateikusiam asmeniui, bet ir visiems kitiems žmonėms. Prašymo šablone dar 
nurodyta, jog turi būti nurodytos galiojančio teisės akto normos, kurios prieštarauja Kons-
titucijai ir konstituciniams principams. Konstitucinis Teismas, vadovaudamasis konstituci-
ne doktrina, gali sugalvoti ir dar papildomų aplinkybių prašymo patekimui į Konstitucinį 
Teismą užkardinti. Autorius pasiryžo nueiti sunkiausią kelio atkarpą.

Konstitucinis Teismas po keturių mėnesių nutarė atmesti autoriaus prašymą. Moty-
vas – Pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą, nes visų instancijų teismai ne-
priėmė sprendimo, galėjusio pažeisti jo konstitucines teises ar laisves. Atseit, Vilniaus miesto 
apylinkės teismo, Vilniaus apygardos teismo teisėjai savo sprendimais, o Lietuvos Aukš-
čiausiojo Teismo teisėjai atsisakę priimti pareiškėjo skundus, ir neperžiūrėję, teisės taikymo 
aspektu žemesnės instancijos teismų teisėjų sprendimų, nepažeidė autoriaus – Pareiškėjo 
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šių konstitucinių teisių: a) kaip bendrijos valdybos nario teisės vykdyti Bendrijų įstatymo 
nustatytų funkcijų, ginti BDN objektų savininkų teises, pareigas ir teisėtus interesus, b) tei-
sės būti proceso dalyviu, turinčiu suinteresuotumą bylos baigtimi; c) teisės pagal pavedimo 
sutartį ir įgaliojimus atstovauti sūnui visų instancijų teismuose su visomis teisėmis; d) teisės 
reikalauti atlyginti žalą dėl neteisėtų ir neatliktų teisėjų veiksmų; e) teisės reikalauti, kad 
nesvarstytų ir nepriimtų sprendimų bylose, kuriose atsakovai yra tie patys teismai ir teisėjai; 
f ) teisės reikalauti priimti sprendimą dėl ginčo esmės – dėl mokėtinos sumos apskaičiavimo 
teisėtumo ir teisingumo.

Konstitucinis Teismas nurodė dar ir kitą priežastį. Būtent, kad Pareiškėjo prašymas 
ištirti ar neprieštarauja Konstitucijai Civilinio proceso kodekso ir Teismų įstatymo straips-
niai, leidžiantys teisėjams nepriimti sprendimo dėl ginčo esmės, teisėjauti bylose, kuriose 
jie yra atsakovai, nepripažinti teisės tėvui būti sūnaus įgaliotu atstovu, teisės būti proceso 
dalyviu suinteresuotu bylos baigtimi, teisės reikalauti žalos atlyginimo ir t.t., yra nežiny-
bingas Konstituciniam Teismui. Tačiau nenurodė kuriam Lietuvos teismui yra žinybingas 
ir nepaaiškinta, kodėl nepersiuntė prašymo neįvardintam teismui, o palaidojo aklavietėje.

Taigi Konstitucinis Teismas atsisakė išspręsti (Konstitucijos 102 straipsnis) daugiabu-
čių namų gyventojams aktualų – mokėtinos sumos už bendrojo naudojimo objektų priežiū-
rą, naudojimą ir valdymą apskaičiavimo teisėtumo ir teisingumo klausimą, kurio neišspren-
dė bendros kompetencijos teismai ir kuriam Valdžia liko abejinga.

Sunku suvokti Konstitucinio Teismo atsisakymo nagrinėti prašymą tikslo. Ar suma-
žinti darbo krūvį šio teismo teisėjams, ar parodyti piliečiams beviltiškumą ieškoti teisingu-
mo ir jį surasti Konstituciniame Teisme. Bet aišku, kad šis teismas neatliko Konstitucijos 
sargo pareigų – prižiūrėti ir saugoti Konstituciją, užkardinti jos pažeidimus, kurie pagimdo 
neteisėtumą ir neteisingumą.

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo neseniai išsakyta Teisėjų tarybai 
pastaba, kad Lietuvos teisingumo sistemoje matantis teismų savivaldos institucijų ir teisė-
jų pareigų nevykdymą, aukščiausiųjų teisminių instancijų teisėjų nekompetenciją, tinka ir 
Konstituciniam Teismui.

Pozicija.org , 2020-11-20.

Redakcijos prierašas:
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-11-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-

515/2009 nustatė, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų 
ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendro-
ji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei 
bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pageri-
nimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios 
dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip 
pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplin-
kybės. Priešingas aptariamosios teisės normos aiškinimas galėtų iškreipti proporcingumo prin-
cipą ir nulemti neproporcingai dideles arba mažas konkretaus butų ar kitų patalpų savininko 
išlaidas, susijusias su nuosavybės teisės į bendrąją dalinę nuosavybę įgyvendinimu.
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Teisingumo ministerija – teisėjų advokatė

Civilinio proceso kodekso (CPK) 347 str. 3 d. nustatyta, kad kasacinį skundą Lie-
tuvos Aukščiausiajam Teismui privalo surašyti advokatas. Bet dažnai šis teismas atsisako 
priimti skundą, jo neišnagrinėjęs iš esmės ir neišsprendęs pareiškėjo išlaidų advokatui sam-
dyti klausimo. Būtent, kas turi apmokėti jo patirtas išlaidas: ar nepriėmęs skundo Lietu-
vos Aukščiausiasis Teismas, ar valstybė, ar surašęs skundą advokatas, ar pareiškėjas? CPK 
nenustatyta patirtų išlaidų padengimo tvarka, kai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisako 
priimti skundą. 

Žinoma, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo priteistas sumas už Lietuvos Res-
publikos teismų padarytus žmogaus teisių pažeidimus nagrinėjant bylas apmoka Tei-
singumo ministerija. Pareiškėjas paprašė šios ministerijos apmokėti jo patirtas išlaidas 
dėl CPK privalomo reikalavimo samdyti advokatą skundui surašyti, kai skundas at-
mestas jo neišnagrinėjus ir neišsprendus šių išlaidų apmokėjimo klausimo. Tačiau mi-
nisterija netenkino prašymo, motyvuodama, kad Žalos atlyginimo įstatymu nepavesta 
ministerijai atlyginti žalos, kuri atsirado dėl neteisėtų ir neatliktų teisėjo ar teismo 
veiksmų nagrinėjant civilinę bylą. Rekomendavo kreiptis į teismą dėl žalos priteisimo 
iš valstybės. 

Taigi ieškinį dėl teisėjų padarytos žalos galima pateikti ne atsakovams – teisėjams, o 
Lietuvos Respublikai. Kadangi Lietuvos valstybei atstovauja Teisingumo ministerija, tai ji 
faktiškai yra teisėjų advokatė ir gina teisėjus, o ne Lietuvos piliečius. Be to, bylas dėl netei-
sėtų ir neatliktų teisėjų procesinių veiksmų dargi nagrinėja teisėjai – atsakovai, kurie padarė 
žalą. 

Taip ir įvyko. Teisingumo ministerija nesutiko sudaryti taikos sutarties nei prašyti 
teismo tarpininkauti taikiai išspręsti klausimą. Nepaneigusi nei vieno iš penkiolikos visų 
instancijų teismų teisėjų padarytų neteisėtų ir neatliktų procesinių veiksmų, pasiūlė teismui 
atmesti ieškinį dėl teisėjų veiksmais padarytos žalos. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja 
tokio pasiūlymo ir laukė. Atmetė ieškinį motyvuodama, kad pareiškėjas neįrodė teisėjų ne-
teisėtų ir neatliktų veiksmų, nors niekas kitas, išskyrus teisėjus, jų negalėjo atlikti. Vilniaus 
apygardos teismas paliko galioti šio teismo sprendimą, o Aukščiausiasis Teismas – atsisakė 
priimti skundą ir peržiūrėti žemesnių teismų sprendimus. Taigi faktiškai iki galo neišnagri-
nėta byla ir nepriimtas galutinis sprendimas. Aukščiausiasis Teismas neįvykdė Konstitucijos 
109 straipsniu nustatytos pareigos, nes nenustatė teisingumo. Akivaizdus Konstitucijos pa-
žeidimas. Prašyta Konstitucinio Teismo ištirti ir patvirtinti šį faktą, tačiau jis surado priežas-
tį kaip atmesti prašymą ir jį atmetė, kad nereikėtų tirti ir patvirtinti akivaizdų Konstitucijos 
pažeidimą. 

Stebina Teisingumo ministerijos – valstybės institucijos, atsakingos už teisingumo 
įgyvendinimą ir piliečių teisių ir teisėtų interesų apsaugą, veiksmai. Aiškiai matyti, kad bū-
tina išspręsti klausimą dėl žalos apmokėjimo, kuri atsiranda Aukščiausiajam Teismui atsisa-
kius priimti ir išnagrinėti kasacinį skundą, bet nesprendžia. Atstovauja ir gina teisėjus, kurie 
neteisėtais ir neatliktais procesiniais veiksmais padaro žalą piliečiams. Nesiima veiksmų, kad 
teismai vykdytų konstitucines pareigas, nepažeistų Konstitucijos.

„Laisvas laikraštis“, 2020-11-30.
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Trūksta tvarkos apskaičiuojant bendrojo naudojimo objektų 
priežiūros ir naudojimo mokesčius

Karštas komentaras. Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams aktualūs mokesčių 
apskaičiavimo už bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir naudojimą klausimai. Dažnai tarp 
jų kyla ginčų. Ne kartą rašyta žiniasklaidoje, tačiau mažai kas pasikeitė. Kalbamės su buvusiu 
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininku, pastaruoju metu daug laiko skyrusiu šiam klausi-
mui nagrinėti, Petru Naviku. 

Pastaruoju metu ne kartą žiniasklaidoje publikuota dėl liftų išlaidų paskirstymo butų 
savininkams. Šiuo klausimu paskelbtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas. Kaip Jums, 
finansininkui, atrodo ar pakankamai gerai išaiškintas šis klausimas? 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad už lifto remontą privalo mokėti visų 
aukštų gyventojai, nes jie yra jo savininkai, o lifto eksploatavimo išlaidas (elektros energi-
ja) – jo naudotojai, išskyrus pirmo ir antro aukštų gyventojus, nes jie nesinaudoja liftu. 
Mano nuomone, išaiškinimas nėra tikslus ir teisingas. 

Nuosavybė negali būti išlaidų paskirstymo matu, nes išlaidas lemia lifto naudojimo 
mastas. Kuo daugiau naudojamas, tuo daugiau jis nudėvimas, daugiau sunaudojama elek-
tros energijos. 

Pagal apskaitos taisykles, į išlaidas daiktui išlaikyti tokias būkles, kad jį būtų galima 
naudoti, įskaitoma atitinkama suma, kuri skiriama daikto nudėvėjimui atstatyti, t. y. daik-
to (lifto) remontui, atnaujinimui. Įvertinę būsimas remonto ir atnaujinimo išlaidas, šiam 
tikslui įmoką turi nustatyti lifto savininkai, o ją sumokėti lifto naudotojai, kurie jį nudėvi 
besinaudodami. Surinktos lėšos yra lifto savininkų nuosavybė, o jas privalo tvarkyti ir nau-
doti lifto remontui ir atnaujinimui lifto valdytojas (Bendrija, Administratorius). Taigi, pagal 
apskaitos taisykles lifto naudotojai, o ne bendraturčiai turi apmokėti visas išlaidas: būsimas 
išlaidas liftui remontuoti ir jo eksploatavimo (elektros energijos, valymo ir kt.) išlaidas.

Daugiabučių gyvenamųjų namų požemiuoseyra įrengti garažai ir liftai į juos, kuriuo-
se boksus turi ir naudojasi liftu 1, 2 aukštų gyventojai. Todėl nepagrįstai ir neteisingai išaiš-
kinta, kad lifto eksploatavimo išlaidų neturi apmokėti pirmo ir antrojo aukštų gyventojai.

Analogiška situacija yra ir su balkonų remonto išlaidų apmokėjimu. Nors visiems 
aišku, kad balkonu naudojasi tik buto savininkas, tačiau pagal Aukščiausiojo teismo iš-
aiškinimą jo remonto išlaidas turi padengti visų butų savininkai, nes balkonas priskirtas 
bendrojo naudojimo objektų grupei, kurio nuosavybės dalininkai yra visų butų savininkai. 

Gal šiuos klausimus galėtų detaliai sureglamentuoti Vyriausybė?
Taip, nes jie nėra sureglamentuoti Bendrijų įstatymu, nei Vyriausybės patvirtintais 

pavyzdiniais administravimo nuostatais, nei Aplinkos ministro patvirtintu bendrosios dali-
nės nuosavybės teisės objektų pavyzdiniu aprašu. Apraše nenustatyta, kad būtina nurodyti 
bendrojo naudojimo objektų savininkus ir jų nuosavybės dalis bei šių objektų naudotojus 
ir naudojimosi plotų dalis. Papildžius aprašą šiais duomenimis, taptų aišku kas naudojasi, 
kas turi apmokėti išlaidas.

Būtų išvengta gyventojų ginčų, jeigu Vyriausybė patvirtintų lifto išlaidų nustaty-
mo ir paskirstymo naudotojams tvarką, atsižvelgiant į lifto nudėvėjimą, naudotojų skaičių 
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(buto plotą kaip naudotojų skaičiaus matą) ir naudojimo laiką (aukštą kaip naudojimo 
laiko matą), jeigu balkonus išbrauktų iš bendrojo naudojimo objektų sąrašo.

Liftais, rūsio sandėliais, garažų koridoriais, balkonais, kitais izoliuotais bendro naudoji-
mo plotais naudojasi ne visų butų gyventojai. Kiemai paversti automobilių nuolatinio laikymo 
aikštelėmis, jomis naudojasi iš esmės automobilių savininkai. Akivaizdžiai matyti, kad jie nau-
dojasi didesne bendrojo naudojimo ploto dalimi už turimą nuosavybės dalį

Tai tiesa. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tokiais atvejais, bendro-
sios dalinės nuosavybės teisės objektų naudotojai turi kompensuoti nesinaudojantiems ir 
naudojantiems mažesne plotų dalimi asmenims už naudojimąsi jų turtu. Vyriausybė turėtų 
nustatyti kompensacijos sumos apskaičiavimo tvarką. 

Šie klausimai palikti spręsti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų savinin-
kams ir objektų naudotojams, kurių interesai yra skirtingi ir sunkiai suderinami.

Minėjote, kad Civiliniu kodeksu nustatyta, jog bendrosios dalinės nuosavybės teisės objek-
tų dalys turi būti nustatytos ir įregistruotos NT registre. Tačiau nenustatytos ir neįregistruotos 
daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalys ir apie jas nežino 
butų savininkai. Ar teisinga reikalauti iš butų savininkų apmokėti lifto remonto išlaidas, kai 
oficialiai jie nėra jo bendraturčiai?

Ir man taip atrodo. Civilinio kodekso 4.47 straipsniu nustatyta, kad daikto nuosa-
vybė įgyjama pagal sandorius, paveldėjimu, pagaminant naują daiktą, įgyjamąja senatimi, 
kitais įstatymo nustatytais pagrindais, o šio kodekso 4.253 straipsnyje nurodyta, jog nekil-
nojami daiktai registruojami viešajame registre.

Dauguma daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų butus įsigijo čekinės privatiza-
cijos metu, nusipirko iš juos parduodančių asmenų, įsigijo įgyjamąja senatimi, kitais įstaty-
mo nustatytais būdais. 

Nekilnojamojo turto registre įregistruojamas daugiabučių namų butų savininkų tik 
asmeninės nuosavybės turtas: butas, garažo boksas, tačiau neįregistruojama bendrojo nau-
dojimo objektų nuosavybės dalis, tarsi nebūtų jie jos savininkais.

Ir pabaigai. Ar nėra daugiau trūkumų apskaičiuojant gyvenamųjų namų bendrojo nau-
dojimo objektų priežiūros ir naudojimo mokesčius?

Nors mokesčio objektas yra tas pats – bendrojo naudojimo objektai – bet, kaip ne-
keista būtų, jie apskaičiuojami skirtingai. Jei šiuos objektus prižiūri butų ir kitų patalpų 
savininkų įsteigta bendrija – vadovaujantis Bendrijų įstatymu, o jeigu prižiūri savivaldybių 
paskirti administratoriai – Vyriausybės patvirtintais administravimo pavyzdiniais nuosta-
tais. Pavyzdžiui, pavyzdiniais nuostatais nustatyta, kad bendrą sumą už objektų priežiūrą 
ir administravimą apskaičiuoja administratorius ir patvirtina patalpų savininkai. Bendrijų 
įstatymu nustatyta, kad bendrą sumą turi teisę nustatyti ir patvirtinti bendrijos nariai, ne-
atsižvelgiant į tai ar jie atstovauja bendraturčių daugumai. Žinau ne vieną atvejį, kai šiais 
klausimais priėmė sprendimus 7 bendrijos nariai, kai bendrojo naudojimo objektų savinin-
kais buvo 50 butų ir neturinčių butų name asmenų. 
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Pagrindinis reglamentuojantis mokesčius dokumentas yra Civilinis kodeksas. Gal jame 
nepakankamai aiškiai pasakyta?

Šiame dokumente yra dviprasmybių. Civilinio kodekso 4.73 straipsniu nustatyta, 
kad bendrosios nuosavybės teisė laikoma dalinė, jeigu įstatymai nenustato ko kita. Jeigu 
bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretus bendraturčių dalių dydis nenustatytas, tai 
preziumuojama, kad jų dalys yra lygios. 

Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų ben-
draturčių dalys nenustatytos ir neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Taigi pagal šį 
straipsnį, gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės 
teisės objektų nuosavybės dalys turėtų būti pripažintos lygiomis. 

Tačiau šio kodekso 4.82 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad buto ir kitų patalpų savi-
ninkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise pri-
klausančių patalpų naudingo ploto ir gyvenamojo namo naudingo ploto santykiui. Vadina-
si, dalys negali būti lygiomis, o jas turi kažkas nustatyti. 

Neaiški ir santykio nustatymo tvarka, kas sudaro buto ir kitų patalpų naudingą plotą 
ir gyvenamo namo naudingą plotą. Ar į namo naudingą plotą įskaitomas bendro naudoji-
mo plotas. 

„Karštas komentaras“, 2016-03-03. 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui Juliui 
Sabatauskui, Aukščiausiojo teismo pirmininkui Vytautui Greičiui

Dėl naujo Teismų įstatymo projekto

Visiškai pritariu V. Greičiaus išsakytoms mintims interviu „Lietuvos ryto“ kores-
pondentei B. Vainauskienei. Ypač pritariu siūlymui suteikti piliečiams teisę kasacine tvarka 
skųsti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimus.

Per pastaruosius dvejus metus ne kartą teko ieškoti teisybės administraciniame teis-
me ir esu labai nusivylęs. Paaiškinsiu kodėl. Iš anksto prašau atleisti už ilgą tekstą.

Eidamas Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nario pareigas parašiau knygą 
„Azartinių lošimų priežiūros kronika (dienoraštis)“. Joje aprašiau azartinių lošimų plėtrą, jų 
organizavimo ir įstatymų trūkumus, atskleidžiau lošimų bendrovių ir Priežiūros komisijos 
narių padarytus įstatymais saugomų viešųjų interesų pažeidimus. Į knygą sudėjau lošimus 
reglamentuojančius teisės aktus. Knyga skirta azartinių lošimų bendrovių darbuotojams, 
įstatymų leidėjams ir kitiems besidomintiems šia tema.

Tačiau knygos pasirodymu buvo labai nepatenkinti Priežiūros komisijos pirmininkas 
ir komisijos nariai, kurių balsais priimti prieštaraujantys įstatymams ir palankūs kai ku-
rioms bendrovėms sprendimai. Dar knygai nepasirodžius, komisijos pirmininkas kreipėsi į 
Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybą ir Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl mano 
nusikalstamos veikos rašant ir išleidžiant knygą bei į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją 
(VTEK) – dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažei-
dimo platinant knygą.
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Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdyba atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, mo-
tyvuodama, jog nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad P. Navikas naudojosi savo tarnybine 
padėtimi, jog jis veikė kaip valstybės tarnautojas, o ne knygos autorius.

Vilniaus apygardos prokuratūra taip pat atmetė skundą, motyvuodama, kad Lietuvos 
Konstitucijos 25 straipsnis numato, jog žmogus turi teisę turėti įsitikinimus ir juos laisvai 
reikšti, jam neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, o dirban-
čiam valstybės tarnyboje asmeniui negali būti ribojamos šios laisvės ir teisės. 

Tik VTEK įžvelgė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įsta-
tymo pažeidimą, už tai, kad autorius leido giminystės ryšiais nesusijusiam asmeniui išnuo-
motai firmai, kuri pavadinta jo vardu, parduoti knygą 9 lošimų bendrovėms iš tuo metu 
Priežiūros komisijos prižiūrimų 21. Atseit, priimdamas sprendimus ateityje, autorius gali 
būti palankus knygą įsigijusioms bendrovėms. Pripažintas kaltu už dar nepadarytus įsta-
tymo pažeidimus. VTEK man rekomendavo nusišalinti nuo knygą nusipirkusių įmonių 
veiklos klausimų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo. 

Teismas atsisakė priimti STT ir Prokuratūros įrodymų, neatsižvelgė į Lietuvos Kons-
titucijos ir Žmogaus laisvių ir teisių konvencijos nuostatas, jog žmogui neturi būti kliu-
doma skleisti informaciją ir už jos platinimą negali būti baudžiamas. Paliko galioti VTEK 
sprendimą. Tikiu surasti teisybę Strasbūre. Bet kodėl jos negalėjau ieškoti Lietuvoje, Aukš-
čiausiajame teisme? 

Negana to, Priežiūros komisijos pirmininkas, dar neįsigaliojus VTEK sprendimui, 
motyvuodamas nebūtais dalykais, pasiūlė Prezidento kanceliarijai sustabdyti mano, kaip 
Priežiūros komisijos nario, įgaliojimus. Net nepareikalavusi pasiaiškinimo, Prezidentūra 
parengė dekretą dėl įgaliojimų sustabdymo, kurį pasirašė Prezidentas. Priežiūros komisijos 
pirmininkas, neturėdamas Prezidento pavedimo ir turinčio nušalinimo teisę pareigūno – 
prokuroro rašytinio reikalavimo, savo iniciatyva nušalino mane nuo darbo. 

Skunde Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašau išnagrinėti bylą iš es-
mės, reikalavau panaikinti Priežiūros komisijos pirmininko įsakymą dėl nušalinimo nuo 
darbo, grąžinti į ankstesnes pareigas, o, pripažinus, kad esu nušalintas teisėtai, – reikalavau 
perkelti į kitą darbą nušalinimo nuo pareigų laikotarpiui ir priteisti turtinę žalą už laikotarpį 
iki teismo sprendimo priėmimo dienos dėl neįdarbinimo kitose pareigose. 

Šis teismas nenagrinėjo mano skundo iš esmės. Tik sprendime konstatavo, jog „įga-
liojimų sustabdymas prilyginamas nušalinimui nuo darbo – nagrinėjamu atveju nuo valsty-
bės tarnybos pareigų atlikimo ne tam tikroje apimtyje, o visumoje“. Remdamasis šia išvada 
atmetė skundą kaip nepagrįstą.

Teismas padaręs išvadą, jog nušalinimo nuo pareigų pagrindas yra dekretas, o ne 
Priežiūros komisijos pirmininko įsakymas, pagal ABTĮ 54 straipsnį turėjo pakeisti skunde 
nurodytą atsakovą – Priežiūros komisiją į kitą atsakovą – Lietuvos Respublikos Prezidentą ir 
iš esmės išnagrinėti bylą bei skundo reikalavimus. Tačiau teismas šito neatliko, atmetė skun-
dą kaip nepagrįstą, net nenagrinėjo perkėlimo į kitas pareigas reikalavimo, kaip nustatyta 
Darbo kodekso 123 straipsniu. 

Siekdamas, kad teismas visgi išnagrinėtų bylą iš esmės pakartotinai pateikiau skundą, 
kuriame nurodžiau atsakovu ir Prezidentą. Tačiau teismas atsisakė jį priimti, motyvuoda-
mas, jog neteismingas administraciniam teismui, o, Specialiajai teisėjų kolegijai dėl teismin-
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gumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo pripažinus, jog teismingas 
administraciniam teismui, surado kitą priežastį – praleistas padavimo terminas. 

Kadangi pirmos instancijos teismo posėdyje nedalyvavo nei Prezidentas, nei jo įga-
lioti atstovai, todėl paprašiau Prezidentūros paaiškinti ar dekretu siekta nušalinti nuo visų 
tarnybinių funkcijų atlikimo. Prezidentūra paaiškino, kad Prezidentas dekretu nesprendė 
mano tarnybinių funkcijų atlikimo klausimo, o nušalinimą nuo tarnybos sprendė Priežiū-
ros komisija. Šiuos faktus pateikiau Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apelia-
ciniame skunde. Šis teismas į juos neatsižvelgė. Motyvuodamas, jog ABTĮ 16 straipsnio 2 
dalies norma išjungia Respublikos Prezidento aktų tyrimą iš administracinių teismų kom-
petencijos, skundo nenagrinėjo iš esmės, paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendi-
mą. Pažymėtina, jog dekreto teismingumo klausimas buvo išspręstas prieš 6 mėnesius. 

Be to, ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 2 punktu nustatyta, kad kai paaiškėja, jog byla 
buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles, 
teismas bylą perduoda kitam teismui. Byla neperduota bendrosios kompetencijos teismui.

Taip buvo padėtas galutinis taškas šioje byloje, jos neišnagrinėjus iš esmės.
Taigi už knygoje atskleistą galimą korupciją azartinių lošimų versle ir įstatymais sau-

gomų viešųjų interesų pažeidimus, buvau nušalintas nuo darbo, o dabar jau atleistas iš 
Priežiūros komisijos nario pareigų. Daugiau kaip 10 mėnesių buvo atimta konstitucinė teisė 
laisvai pasirinkti darbą ir gauti pajamas. Taip pat atimta ir gynybos teisė. Teismas pripažino 
tai, jog teisėta, protinga ir teisinga. Tačiau buvo ne paskutinis kartas, kai administracinis 
teismas padėjo galutinį tašką neišnagrinėjęs bylos.

ABTĮ nustatyta, kad administracinis teismas nagrinėja valstybinio administravimo 
subjektų priimtų teisės aktų teisėtumą ir pagrįstumą (15 str. 1 d. 1 p.), paduoti prašymą 
ištirti šių aktų teisėtumą ir pagrįstumą turi teisę viešojo administravimo subjektai, jų tar-
nautojai, pareigūnai, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti (22 
str. 1 d.). Vadovaudamasis šiomis nuostatomis paprašiau ištirti ar neprieštarauja Azartinių 
lošimų ir Loterijų įstatymams keturi Priežiūros komisijos sprendimai. Pateikiau įrodymus, 
kurie patvirtino, jog jie priimti akivaizdžiai pažeidus įstatymus. Faktiškai prašiau išspręsti 
ginčą tarp Priežiūros komisijos narių balsavusių už ir prieš sprendimų priėmimą bei apginti 
įstatymų saugomus interesus. Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisakė nagrinėti 
šį ginčą bei sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą, motyvuodamas, jog šiais sprendimais nepa-
žeisti Priežiūros komisijos nario P. Naviko asmeniniai interesai, jis neturi teisės ginti viešojo 
intereso ir kreiptis su tokiu prašymu į teismą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą. 

Gal klystu, bet man atrodo, kad teismo sprendimas neteisingas. Juk nelogiška, kad 
Prezidento paskirtas prižiūrėti įstatymus ir ginti jais saugomus interesus asmuo – Priežiūros 
komisijos narys neturi šios teisės, negali aiškintis galimų šių įstatymų pažeidimų.

Ir šioje byloje taikyta ta pati taktika. Surasti ar pačiam sukurti priežastį kaip nenagri-
nėti bylos iš esmės, negu išnagrinėti ir pripažinti reikalavimų teisėtumą.

Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pavaldus Lietuvos vyriausiajam admi-
nistraciniam teismui, abu yra viename pastate, teisėjai artimai bendrauja. Jau šios aplinky-
bės sukuria teisėjų tarpusavio sąsajos (tu man, aš tau) regimybę. 
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Apeliaciniu skundu skundžiau pavaldaus Lietuvos vyriausiajam administraciniam 
teismui teismo sprendimą. Nurodžiau čia paminėtus ir kitus teismo proceso pažeidimus. 
Ginčą tarp pareiškėjo ir pirmos instancijos teismo sprendė tos pačios gildijos teisėjai – kole-
gos. Šios aplinkybės taip pat patvirtina, jog būtina leisti žmonėms skųsti Vyriausiojo admi-
nistracinio teismo sprendimus Aukščiausiajam teismui. 

2007 m. gruodžio 11 d. 
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EPILOGAS

Gyventojams nekelia daug problemų anais laikais valstybinėje žemėje pastatytų dau-
giabučių namų BDN objektų priežiūros, naudojimo, valdymo klausimai, jie susiję tik su 
butais. Pamėnkalnio g. daugiabutis gyvenamasis namas ir jo BDN objektai skiriasi nuo anų 
laikų namų, nes yra ne vienas, o keturi skirtingi savininkai ir jų nuosavybės dalys. Penkio-
lika savininkų neturi butų ir kitų patalpų name. Šios faktinės aplinkybės lemia šių objektų 
valdymo formą ir Mokėtinos sumos apskaičiavimą. 

Knygoje atskleistas autoriaus tikslas – pasiekti, kad Mokėtina suma BDN objektų 
savininkams būtų apskaičiuojama teisėtai ir teisingai pagal CK 4.76 str. nustatytą tvarką. Ir 
jis pasiekė tikslą, kai įtikino teisėją I. K. pripažinti Mokėtinos sumos apskaičiavimą CK 4.73 
str. 3 d. nustatyta tvarka (išlaidas paskirstyti butams po lygiai) ir teisėją N. T. įpareigoti ben-
drijos valdybą sušaukti BDN objektų savininkų susirinkimą ir nustatyti Mokėtinos sumos 
apskaičiavimo tvarką pagal Civilinio kodekso 4.76 straipsnį (išlaidas paskirstyti proporcin-
gai BDN objektų nuosavybės ir naudojamo bendro ploto dalimis). 

Tačiau butų savininkams, kurie naudojosi beveik puse neužstatyto namu sklypo da-
limi neturėdami žemės sklypo nuosavybės dalies ir padedant teisėjams pavyko užblokuoti, 
kad būtų netaikomi konstatuoti Mokėtinos sumos apskaičiavimo būdai, nes kitose bylose 
neišnagrinėtas ginčas šiuo klausimu ir nepriimtas sprendimas dėl ginčo esmės. Teisėjai ieš-
kinius atmetė dėl prasimanytų aplinkybių. Permokos byloje – Vilniaus apygardos teismas 
panaikino 2 apylinkės teismo teisėjo Igorio Kasimovo sprendimą dėl to, kad peržengė ieški-
nio ribas, nors buvo atvirkščiai. Antroje (mokėtinos sumos apskaičiavimo) byloje apylinkės 
teismas atsisakė ištirti ir priimti sprendimą, nors Mokėtina suma buvo apskaičiuota pagal 
CK 4.76 str. nustatytą tvarką ir atsižvelgus į faktines aplinkybes (išlaidas ir ieškovo dalį). 
Trečioje (Sąskaitų) byloje ieškinys atmestas, nes teisėja nerado ieškovo teisių gynybos būdo 
Civiliniame kodekse. Ketvirtoje (Protokolo) byloje  – ieškovas tariamai pavėlavo pateikti 
ieškinį. 

Mokėtina suma apskaičiuojama ir dabar pagal buto plotą, nors šis būdas teismo pri-
pažintas negaliojančiu, neteisėtu ir neteisingu. Mokėtinos sumos apskaičiavimo klausimas 
palietė penkiasdešimt BDN objektų savininkų. Konstitucinis Teismas pripažino, jog tai – 
viešasis interesas ir valstybės institucijos turi jį ginti.

Įpusėjus aštuoniasdešimt šeštiesiems autorius baigia šios problemos epopėją. Paau-
kojo daug laiko, patyrė nemažai materialinių nuostolių ir moralinių nuoskaudų, gindamas 
viešąjį interesą. Bet šis darbas suteikė ir džiaugsmo, nes pavyko teisėjus užspeisti į kampą, 
pamatyti jų teisingumo simboliais – mantija ir grandine su ženklu – pridengtus užkulisius, 
sąžinę, moralę. Todėl knygą pavadino TEISINGUMO PARODIJA. Autorius mano, kad ji 
pasitarnaus bendram labui – atskleis, kaip žmonių nerenkama teisėjų bendruomenė nustato 
„teisingumą“. Gal ir teisėjai supras, kad jie nėra šventieji, ne Dangaus, o Žemės produktas, 
išaugintas joje. Be to, leis butų ir kitų patalpų savininkams geriau suvokti ir ginti savo teises 
bei įstatymo saugomus interesus.
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STRAIPSNIAI ,  INTERvIu, KOMENTARAI 

PASKELBTI ŽINIASKLAIDOJE 

Data Pavadinimas

In
te

rv
iu

St
ra

ip
sn

is

K
om

en
ta

ra
s

Pa
ci

tu
ot

a

ŽURNALAS „LIAUDIES ŪKIS“

1967-12-08 Dėl darbo našumo ir darbo užmokesčio augimo tempų 
palyginimo *

1973-05
Gamybos efektyvumo kriterijaus nustatymas (pastabos 
dėl V. Baranausko paskelbtos efektyvumo nustatymo 
metodikos)

*

1984-03-23 Dėl prielaidų mitybos racionalizavimui (pranešimas 
konferencijoje) *

1967 Nr. 10 Mažinti gamybos nuostolius *
1968 Nr. 1 Gerinti gamybos valdymą *
1968 Nr. 3 Didinti cukraus gamybos efektyvumą *
1969 Nr. 10 Dėl alaus pramonės išvystymo ir išdėstymo *

ŽURNALAS „TARYBŲ DARBAS“

1982 Nr. 1 Apie duonos skalsumą *

ŽURNALAS „SĄSKAITYBA“

1995 Nr. 10 Gyvenimas netelpa į schemas *

ŽURNALAS „SAVAITĖ“

2005-06-08
Kam tenka didžiausia mokesčių „kupra“. Arūno 
Marcinkevičiaus straipsnis pagrįstas P. Naviko 
paaiškinimu

*

2009-11-25 Gal galima padidinti valstybės pajamas? *

2009-12-02 Kodėl mažuma maudosi aukse, o dauguma murgdosi 
skurde? *

2009-12-23 Nurėžtos pensijos bus kompensuotos danguje? *
2010-01-13 Nesprendžiamos problemos persirito per metų slenkstį *
2010-02-03 Milijonai, kurių Lietuvai nereikia

2010-03-10 Apie mokesčius – natūrinius, progresinius ir... 
nesumokėtus *
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2010-04-07 Socialinius mokesčius reikia keisti iš esmės *

2010-06-30 Su šešėline ekonomika arba nemokama, arba nenorima 
kovoti *

2010-10-06 Viršūnės tiesiog tyčiojasi iš apačių *
2010-11-03 Pajamos gali būti ir „tuščios“ *
2011-03-15 „Sodrą“ išgelbės tik pajamų didinimas *
2011-04-07 Grynieji pinigai – galimybė nemokėti mokesčių *
2011-07-27 Nuo krizės labiausiai nukentėjo samdomi darbuotojai *
2011-10-12 Ir biudžetas ir verslas pajėgus didinti minimalią algą *
2011-11-02 Ne šios trejybės reikia Lietuvai *
2011-12-28 Mokesčių pasiutpolkė vietoj mokesčių sistemos *
2012-01-18 Trūksta tik vadinamosios politinės valios *
2012-07-11 Dar vienas žmonių mulkinimo dokumentas *
2012-08-22 Pensijų ateitis – mūsų pačių ar valstybės rankose *
2012-10-03 Reikia matyti abi medalio puses *
2012-11-14 Ir mokesčiai dideli, ir už darbą mokama per mažai *
2013-04-17 Svarbiausia – neužimta niša *
2013-06-16 Verslo įnašas valstybei – akivaizdžiai per mažas *
2013-11-13 Viršvalandžiai Lietuvoje – subtilus dalykas *

2013-11-20 Mokesčių našta Lietuvoje – per didelė ar per maža. 
Nematome visumos *

2014-01-15 Visų pinigų niekas nesuskaičiuos *
2014-01-29 Išeitis – skolintis iš Lietuvos žmonių *
2014-02-26 Valstybė galėtų gauti naudos *
2014-07-16 Kalbų daug – nauda abejotina *
2014-09-17 Mokesčių skaičiuoklė: ką atskleidžia, ką slepia? *
2014-09-24 Veršiukas dar negimęs, o peilį galanda *
2014-10-01 O kur progresinis pelno mokestis? *
2014-10-15 Socialinė atskirtis nemažės *
2014-12-10 Daugelį darbdavių kamuoja gobšumas *
2015-01-14 Per stipriai pirštai linksta į save *
2015-03-25 Akivaizdu, bet ne visiems
2015-10-01 Nereikia gąsdinti daugumos gyventojų *
2015-11-19 Progresiniai mokesčiai kaip rinkimų pranašas
2016-04-02 Šešėlis: perkame daugiau, nei uždirbame *



409

2016-06-23 Kalbos apie PVM mažinimą liko tuščios *
2016-08-18 Kylantis BVP ir skurdas *
2016-11-30 „Sodroje“ teisingumo ir pinigų paieškos *
2017-03-09 Dauguma gauna mažiau, o sumoka daugiau *
2018-04-19 Šešėlinė ekonomika ir toliau lieka šešėlyje *
2019-01-24 Ilgalaikė Lietuvos bėda – nesubalansuoti mokesčiai *
2020-03-19 Laikas teisingesnei mokesčių sistemai *

ŽURNALAS „EKSPRESS NEDELIA“

2009-12-07 Kodėl mažuma maudosi aukse, o dauguma murgdosi 
skurde? *

2010-01-21 Operacija „ekonomikos gaivinimas“ *
2010-02-11 Milijonai, kurių Lietuvai nereikia *
2011-09-01 Daugiausia nuo krizės nukentėjo samdomi darbuotojai *
2012-01-19 Trūksta tik vadinamosios politinės valios *
2012-07-19 Dar vienas žmonių mulkinimo dokumentas *
2014-10-16 Ligūsto skausmo biudžetas *

LAIKRAŠTIS „TIESA“

1989-04-20 Ar reikalingos ministerijos? *
1989-09-25 Nėra taip paprasta, kaip atrodo *
1989-12-01 Kaip susigrąžinti milijonus *
1990-03-23 Gal tai dialogo pradžia *
1994-12-01 Vyriausybės pareiškimas dėl mokesčių *

LAIKRAŠTIS „SOVIETSKAJA LITVA“

1989-01-13 Deficitas ir kainos *
1989-12-29 Kokią strategiją pasirinkti *

LAIKRAŠTIS „KOMJAUNIMO TIESA“

1989-03-16 Kur dirbs Sniečkaus gyventojai? *

LAIKRAŠTIS „VAKARINĖS NAUJIENOS“ / „VAKARO ŽINIOS“

1990-03-23 Su neoficialiu vizitu *
2008-11-21 Ar lengva Lietuvoje donkichotams *
2009-05-09 Tamsūs kandidatės biografijos faktai *
2011-03-23 „Sodrą“ reikia gelbėti nedeliant *
2011-03-28 Verslo pyragą reikėtų dalytis nors pusiau *

LAIKRAŠTIS „DIENA“
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1989-03-16 Kur dirbs Sniečkaus gyventojai *

1994-12-01 Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareiškimas dėl 
mokesčių *

1995-04-26 Vežimas giliai įklimpęs, bet išjudinti jį galima *
1995-08-23 Mokesčių rinkimo naujienos *
1995-09-27 Biudžetui skolingų įmonių problema *

1995-11-12 Naujas mokesčių administravimas Lietuvoje: problemų 
indentifikavimas *

1995-12-05 VMI viešas pareiškimas dėl „Respublikos“ šmeižto *

1996-02-28 VMI pranešimas mokesčių mokėtojams dėl 
bendradarbiavimo *

1996-02-21 Įprotis ir godumas užgožia pareigą mokėti valstybei *

1996-02-28 Kreipimasis į skaitytojus ryšium su mokesčių įstatymų 
aiškinimu spaudoje *

1996-04-05 Kai mokesčius mokės visi – našta bus lengvesnė *

LAIKRAŠTIS „LITAS“

1995-01-30 Mokesčiai Lietuvoje ir kitose valstybėse *

1995-06-20 Mokesčiai ne nuotaka, gali jų neapkęsti, bet mokėti 
privalai *

1996-03-05 Dar kartą apie mokesčius *

LAIKRAŠTIS „POZICIJA“

1995-08-27 Rezervų toli ieškoti nereikėjo *

LAIKRAŠTIS „NAUJASIS KAPITALAS“

1995-06-26 Mokesčių surinkti galime dar daugiau *

LAIKRAŠTIS „LIETUVOS AIDAS“

1995-08-23 Mokesčiai surenkami geriau, o pinigų vis trūksta *

1996-02-27 Nauji mokesčių blankai bus spalvoti, o mokesčių 
inspektoriai griežtesni *

1996-02-28 Kreipimasis į skaitytojus ryšium su mokesčių įstatymų 
aiškinimu spaudoje * *

1996-04-04 Kai mokesčius mokės visi-našta bus lengvesnė *

1996-05-18 Viešas atsakymas Lietuvos Respublikos Ministrui 
Pirmininkui M. L. Stankevičiui *

1997-04-09 Mokesčių paradoksai *

LAIKRAŠTIS „LIETUVOS RYTAS“
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1993-08-31 Mokesčių mokėtojų ir mokesčių inspektorių dvikova: kas 
turi daugiau jėgos ir ištvermės *

1995-09-14 Rugpjūčio mėnesį gerokai sumažėjo Lietuvos valstybės 
biudžeto pajamos *

1995-11-13 Šalies biudžetas spalį – pajamų daugiau *

1996-02-19 Mokesčių inspekcijos viršininkas giria mokesčių sistemą. 
Ramūnės Sotvarienės publikacija *

1996-05-18 Viešas atsakymas Lietuvos Respublikos Ministrui 
Pirmininkui ponui M. L. Stankevičiui *

2006-08-16 P. Navikas: Priežiūros komisija vaizduoja save šventuoliais *

2011-04-05 Sunku suprasti valdžios veiksmus: tai didina, tai mažina 
PVM lengvatas *

LAIKRAŠTIS „RESPUBLIKA“

1992-03-18 Kaltink save *
1995-08-16 Savaitės žmogus *
1995-11-14 Verslas atsigauna? *
1996-02-26 „Šešėlyje“ – 30–50 proc. šalies ekonomikos *

1996-02-28 Kreipimasis į skaitytojus ryšium su mokesčių įstatymų 
aiškinimu spaudoje *

1996-04-05 Kai mokesčius mokės visi – našta bus lengvesnė *

1996-06-06 P. Navikas: „Respublikoje“ buvo parašyta daug tiesos – 
patikrinome faktus ir buvome negailestingi *

1996-09-14 Petras Navikas: Ilgai galvojęs, nusprendžiau papasakoti *
1997-04-22 Valstybė puola legalų verslą *
1997-10-14 Mažesniam verslininkui – storesnė lazda *
1997-10-18 Ar nevertėtų atsisakyti kelių mokesčio? *
1997-10-28 Ar visada pagrįstai baudžiami verslininkai? *

1997-11-04 Beveik rimti patarimai, kaip likviduoti konkurentą 
valdžios rankomis *

1997-11-11 Tarp lygių yra ir lygesnių *
1997-11-25 Dar kartą apie fiktyvias firmas *
1997-11-25 Gerais norais grįstas kelias *
1998-01-06 Dvigubas kailio nėrimas *

1998-01-20 Įmonės be buhalterijos, arba Laikas supaprastinti 
smulkiojo verslo apmokestinimą *

1998-02-24 Pinigų plovimu įtariami visi. V. čeplevičiūtės straipsnis *
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1998-02-13 Valdžios gudrybės biudžetui papildyti *
1998-02-17 Mažosios įmonės įstatymų labirinte *

1998-02-24 Verslininko dokumentai inspektoriaus stalčiuje (Petro 
Augio slapyvardžiu) *

1998-03-03 Pažadai ir realybė *

1998-03-10 Dar kartą apie kelių mokesčius (Petro Augio 
slapyvardžiu) *

1998-06-02 Damoklo kardas pakeltas. Ar bus kertama iš peties? *
1998-06-09 Ar mokėsime naują – vertės mokestį? *
1998-06-23 Valstybė ketina šantažuoti sąžiningus prekiautojus *
1998-07-18 Liko mokesčių įstatymų spragų *
1998-08-03 Didėja mokesčių našta eiliniams šalies piliečiams *
1998-11-21 Aiškiai persistengta su akcizais *
1999-04-19 Turtingieji turtės, o nepasiturintys dar labiau skurs. *
1999-11-25 Biudžeto kelnės numautos iki kelių *
2000-05-04 Smulkieji nenori mokėti už stambiuosius *
2000-05-31 Mokesčių sistema – be teisingumo *
2000-05-08 Kryžiaus žygis prieš smulkiuosius verslininkus tęsiasi *

2000-05-01 Konservatoriai įrodė meilę stambiajam kapitalui. G. 
Končiaus straipsnis *

2000-05-31 Mokesčių sistema – be teisingumo *

2000-08-03 Ar atsiras partija, kuri sieks teisingumo mokesčių 
sistemoje? *

2000-08-16 Apie teisingumą versle *
2000-09-21 Pažadai apie kiauro maišo dalijimą *
2000-10-25 Papildomi pančiai smulkiajam verslui *
2000-12-06 Ar realios Vyriausybės svajonės? *
2001-02-13 Ekonomika auga, o gyvenimas blogėja *
2001-06-12 Mokesčių sistemos teisingumas suprantamas skirtingai *
2001-12-20 „Mažeikių nafta“ valstybės išlaikytinė *

2002-03-22 Žemės reformos nejudina ir teismas (Brolio Juozo vargas 
atgauti žemę) *

2003-09-13 Palikimas tapo galvos skausmu. Mindaugo Peleckio 
straipsnis *

2003-09-19 Dar kartą apie „galvos skausmą“ *
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2005-03-01 Kieno piniginės pastorės, sumažinus gyventojų pajamų 
mokestį *

2008-11-17 Per rizikingai „tobulinami“ mokesčiai *
2008-11-18 Statistika meluoja?
2008-11-20 Ar lengva Lietuvoje Donkichotams. *
2009-08-08 Lietuvos valdžia – po TVF batu *
2009-04-22 Valstybė dovanoja milijardus *
2009-05-12 Kodėl valdžiai nereikia pinigų? *
2009-08-26 Valstybė turi išlaikyti orumą. Žalgirio priedas Nr. 25 *
2009 Nr.25 P. Navikas: „Valstybė turi išlaikyti orumą“ *
2009-10-03 Britams – džiaugsmai, lietuviams – vargas *
2010-02-02 Skandinavai siurbia Lietuvoje milijardus *
2010-02-20 Skolas bankams dengia mokesčių mokėtojai *
2010-09-10 Prie Lietuvos pririš paskolomis *
2010-09-17 Atominę uždarėme. Kas draudžia ją parduoti? *
2010-12-21 Lošimų verslo prižiūrėtojus varys lauk *
2011-03-23 „Sodrą“ reikia gelbėti nedelsiant *
2011-08-23 Pirmininkas įtariamas išmaudęs bendrijos narius *
2013-06-28 Mokesčius reikia pradėti tobulinti nuo pamatų *

LAIKRAŠTIS „KAUNO DIENA“

1996-05-22
Dviguba buhalterija ir kiauros valstybės sienos žlugdo 
sąžiningą verslą. Audronės Kanapickienės ir Edmundo 
Kalino susitikimo su Kauno verslininkas informacija

*

1998-11-12 Valdžia perlenkė lazdą *
1998-12-03 Nemeluok, Premjere! *
1998-12-03 Akcizų mažinimas vynui – duoklė nežinia už ką *

1998-12-10 Valstybės kontrolės darbuotojų pastangos nukreiptos ne 
ta linkme *

1999-04-01 Valdžios labdara kapitalo savininkams *

2000-01-13 Ar iš tiesų taip jau šauniai dirbo G. Vagnoriaus 
Vyriausybė? *

2000-03-30 Kaip išbristi iš finansinės balos *
2000-11-30 Lengvatos ir privilegijos biudžeto fone *

LAIKRAŠTIS „LIETUVOS ŽINIOS“

1999-11-18 Biudžeto apokalipsė. Aldonos Svirbutavičiūtės straipsnis *
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LAIKRAŠTIS „ATGIMIMAS“

2006-05-26 Nesuvaldomas lošimų verslas. Ričardo čekučio straipsnis *
2009-07-10 Ar Prezidentė pažabos oligarchus? *
2009-08-28 Kodėl vieni pertekliuje, kiti – varge? *
2010-01-08 Krizė dangsto politikų interesus *

LAIKRAŠTIS „VERSLO ŽINIOS“

1997-10-17 Kuriuo viršininku tikėti? *
1997-10-17 Klaidinantis blankas *
1999-04-15 Smulkiesiems – dvigubi mokesčiai *
1999-05-03 Naujas Premjeras – gera naujiena? *

LAIKRAŠTIS „KURJER“ rusų kalba

2005 Nr. 31 Kto vyigraet ot sniženija podohodnogo naloga? *

LAIKRAŠTIS „ŠALIES ŪKIS“

1998-01-22 Ar mokesčių inspekcijos pareigūnas atsako už savo klaidą? *
1998-01-22 Kuriuo viršininku tikėti *
1998-01-29 Ar visada pagrįstai baudžiami verslininkai? *

LAIKRAŠTIS „APSKAITOS, AUDITO IR MOKESČIŲ 
AKTUALIJOS“

1998-02-10 Liūdniausia, kad valstybė didžiausią dėmesį skiria tiems, 
kurie tvarko apskaitą ir moka mokesčius *

1998-08-04 Kodėl žiūrima tik viena kryptimi? *
1998-08-04 Ar verta tuo girtis? *
1998-08-04 Aiškiai perlenkta lazda *
1999-05-11 Mokesčiais įteisinta neteisybė *
1999-11-02 Ar pagrįstai barami vieni ir giriami kiti? *
2000-02-21 Apiplėšimas vidury dienos *

2000-02-31 Kas suskaičiuos, kiek nekaltai nuskriausta mokesčių 
mokėtojų? *

2000-03-06 Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimas kelia 
abejonių *

2000-04-03 Kada bus atsižvelgta į mokesčių mokėtojų interesus *
2000-08-14 Revizija – ne katastrofa *
2000-09-25 Kai nepagalvota prieš priimant sprendimą *
2000-10-16 Kada apeliacinės institucijos pradės laikytis įstatymų? *
2000-10 Patarimai kaip pasirengti mokesčių patikrinimui *
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2001-02-12 Valdžia turėtų taisyti klaidas, o ne toliau kristi į prarają *
2001-03-05 Nedora savo kaltę suversti kitiems *
2002-01-07 Ar visada patikimos auditorių išvados *
2003-10-06 Kol kas tik apmatai *
2004-12-20 Vienas mokesčių mokėtojas ginčą laimėjo, o kiti? *

2008-08-25 Kaip gintis nuo nepagrįstų mokesčių. Knygos „Teisybės 
beieškant“ pristatymas *

2008-11-10 Naikintina diskriminacinė PVM įstatymo nuostata *
2008-11-24 Kaip vertinate naujosios valdžios krizės įveikimo planą *

LAIKRAŠTIS „MOKESČIŲ ŽINIOS“

1999-11-22 Kai be kaltės apkaltinama *
2000-02-07 Būtina kuo greičiau panaikinti neteisėtus aktus *
2008-08-25 Kas globoja korupciją. Knyga „Korupcijos globa“ *
2008-09-01 Kaip ieškota teisybės. Knyga „Teisybės beieškant“ *
2008-12-08 Išeitis iš krizės – progresiniai mokesčiai pelnui *
2009-02-09 Ar tuo keliu nueita krizei likviduoti *
2009-04-06 Skaudūs mokesčių reformos padariniai

2009-07-07 Prezidentės pažadai liks neištesėti neišsprendus esminių 
klausimų *

2009-09-28 Mokesčių sukelta drama *
2010-08-02 Dar kartą dėl PVM įstatymo 92 straipsnio *

„LAISVAS LAIKRAŠTIS“

2003-06-05  Didžiausios Algirdo Brazausko aferos *
2004-05-20 Didžiojo B. Lubio „prichvatizacija“. A. Drižiaus straipsnis *
2006-08-24 V. Adamkus – korupcijos garantas *
2006-12-28 Nepramušama korupcijos siena *

2007-02-01 Viešas pareiškimas Lietuvos Respublikos Prezidentui 
Valdui Adamkui *

2007-06-01 Valdui Adamkui dėl atleidimo iš darbo priežasties *
2008-02-02 Korupcijos globos voratinklis *

2008-08-23 V. Adamkus sėdėjo „Olympic Casino Group Baltija“ 
kišenėje *

2008-08-30 Knyga „Teisybės beieškant (mokesčių bylos)“ *
2018-11-03 Aktualūs klausimai pretendentams į Prezidentus *
2011-03-26 Krizės pasekmės nevienodai skaudžios visiems *
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2011-04-02 Pagaliau socialdemokratai prisiminė dirbančiuosius *
2011-04-09 Kodėl Lietuvos pavyzdys netraukia kitų ES valstybių *
2015-11-07 Progresiniai mokesčiai – geriau vėliau negu niekada *
2015-12-15 Progresiniai kaskadiniai mokesčiai *
2016-02-15 Aukščiausiojo teismo išaiškinimas kelia abejonių *
2016-03-03 Tautos kiršinimas – nusikaltimas Konstitucijai *
2016-07-27 Kodėl partijos nežada spręsti svarbiausių problemų *
2020-07-17 Praskleidus mantijas pasimatė teisėjų užkulisiai *

2020-11-20 Konstitucinis Teismas įkalė paskutinį vinį į teisingumo 
karstą *

2021-02-05 Konstitucinis Teismas leido teisėjams nevykdyti 
Konstitucijos *

2021-02-05 Kas gali paneigti, kad Prezidento Valdo Adamkaus 
dekretas... *

LAIKRAŠTIS „KARŠTAS KOMENTARAS“

2006-08-18 Viešas pareiškimas dėl galimos korupcijos *
2007-03-16 Valdas Adamkus – korupcijos garantas *
2007-04-27 Namų darbai V. Adamkui kovoje su korupcija *
2007-06-08 Ponui Valdui Adamkui *
2008-01-04 V. Adamkus „parsidavė“ „Olympic“ kazino *
2008-01-18 Kazino – idealiausia vieta pinigų plovimui *
2008-10-10 Naujoji Sąjunga skęsta korupcijoje *

2008-10-24 Knygų „Korupcijos globa“ ir „Teisybės beieškant“ 
pristatymas *

2008-12-05 Būtina įvesti progresinius mokesčius pelnui *
2009-02-06 Krizės likvidavimo tikslai kelia abejonių *
2009-02-20 Progresiniai mokesčiai – geriau vėliau, negu niekada *

2009-04-03 Krizės šmėkla bandoma pridengti nekompetenciją ir 
klaidas *

2009-07-10 Ar prezidentei pavyks įveikti oligarchus? *
2009-07-24 Dar viena valstybinio reketo auka *
2009-09-04 Kodėl vieni milijardieriai, o kiti – vargetos? *
2011-03-04 Ar atsiras politinė jėga, kuri nušluotų oligarchinę valdžią? *

2011-04-29 Neverta brautis į pirmaujančias ES, kai valstybė 
nesuduria galą su galu *
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2016-03-18 Liftų problema – trūksta tvarkos apskaičiuojant 
komunalinius mokesčius *

2019-02-15 Tautos kiršinimas – nusikaltimas Konstitucijai *

2019-03-01 Kuris pretendentas į Prezidentus ryšis ir sugebės sutelkti 
visuomenę *

 LAIKRAŠTIS „OPOZICIJA“

2010-08-04 Kodėl vieni milijardieriai, kiti vergetos? *
2010-08-18 Progresiniai mokesčiai – geriau vėliau, negu niekada *
2010-09-29 Valstybės turtas turi duoti daugiau naudos *
2011-02-25 Ar atsiras politinė jėga, kuri nušluotų oligarchinę valdžią? *
2011-03-17 Per daug išpūstas šešėlinės ekonomikos burbulas *
2011-03-26 Ne vien tik krizė slegia darbuotojų pečius *
2011-04-07 Pagaliau socialdemokratai prisiminė dirbančiuosius *
2011-04-14 Nejaugi Lietuva protingesnė už kitas ES valstybes *
2011-10-10 Ir biudžetas, ir verslas pajėgus didinti minimalią algą *

2011-11-10 Abejotinos priežastys stabdančios minimalios algos 
padidinimą *

2012-01-05 2012 metų biudžeto skyles belopant *

LAIKRAŠTIS „ŠIAURĖS ATĖNAI“

2003-11-15
Supratimai: kasdienės mintys. Romualdo Ozolo 2003 m. 
spalio 5 d. V. Petkevičiaus „Durnių laivo“ ir P. Naviko 
„Anapus valdžios durų“ knygų vertingumo palyginimas

BERNARDINAI.lt

2009-03-25 Sunkmetis atskleidė valdžios gebėjimus ir klaidas *

BALSAS.lt

2009-01-29 Ne tik kritikuoti, bet ir padėti *
2009-03-03 Mokesčių sistema: ne tuo keliu nueita
2009-03-24 Sunkmetis atskleidė valdžios gebėjimus ir klaidas *

2009-07-07 Prezidentės pažadai liks neištesėti, neišsprendus esminių 
klausimų *

2009-07-10 Krizės paradoksas *
2010-01-08 Ekonomika gydoma nežinant ligos *
2011-02-21 Ar atsiras politinė jėga, kuri nušluotų oligarchinę valdžia? *
2011-03-04 Kaip gelbėti „Sodrą“ *
2011-04-01 Apie progresinius mokesčius *
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VALSTIETIS.lt

2009-03-04 Ką šildo aukso puodo milijonai? *

VERSLO BANGA.lt

2009-11-21 Progresiniai mokesčiai: geriau vėliau, negu niekada *
2011-03-21 „Sodrą“ reikia gelbėti nedelsiant *
2011-03-28 Išpūstas per didelis šešėlio burbulas *
2011-04-04 Krizės našta sunkiausia įmonių darbuotojams *
2012-04-17 Pajamų mokesčio didinimas pagal socialdemokratus *

INFA.lt

2018-10-19 Kodėl partijos nežada spręsti svarbiausių problemų *

DELFI.lt

2011-03-10 Kodėl kova su šešėline ekonomika yra neefektyvi?
2011-03-31 Socialdemokratai siūlo didinti pajamų mokestį *
2012-10-07 Reikia matyti abi medalio puses *

2013-06-27 Melu pridengta tiesa apie teisingiau paskirstytus 
mokesčius *

2018-10-19 Kodėl ekonomikos elitiniai analitikai nutyli?.. *

POZICIJA.lt

2011-03-10 Kaip gelbėti „Sodrą“ *
2011-03-24 Ne vien tik krizė slegia darbuotojų pečius *
2011-04-07 Pagaliau socialdemokratai prisiminė dirbančiuosius *
2018-10-25 Trys klausimai pretendentams į Prezidentus *
2019-02-03 Tautos kiršinimas – tai nusikaltimas Konstitucijai *

2020-11-20 Konstitucinis Teismas renkasi kurios visuomeninės bėdos 
jam yra svarbesnės *

EKSPERTAI.eu

2018-11-02 Trys klausimai pretendentams į Prezidento sostą *
2019-02-03 Tautos kiršinimas – nusikaltimas Konstitucijai *

2021-02-07 Konstitucinis Teismas leido teisėjams nevykdyti 
Konstitucijos *

PROPATRIA.lt

2018-11-03 Pretendentai į Prezidentus turėtų atsakyti į šiuos 
klausimus *

TIESOS.lt
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2019-02-05 Trys klausimai pretendentams į Prezidentus *

15MIN.lt

2011-03-22 Kaip išjudinti ūkio sąstingį *
2019-02-05 Trys klausimai pretendentams į Prezidentus *

VEIDAS.lt

2011-04-11 Šešėlis ne toks didelis, kaip manoma *
2011-11-17 Ar per maža 2,5 mlrd. Lt PVM lengvata? *
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LietuvaiGYVENTA IR DIRBTA

Petras Navikas

PETRAS NAVIKAS

Kilęs iš Kėdainių krašto. Šį pasaulį išvy-
do Truskavos miestelyje. Mokėsi šio mieste-
lio pradžios bei Ramygalos ir Šėtos vidurinėse 
mokyklose. Įgijo finansų ir kredito specialybę 
Vilniaus universitete. Pradėjo dirbti Liaudies 
ūkio tarybos Maisto pramonės valdyboje fi-
nansininku, vėliau ėjo šios valdybos ir Maisto 
pramonės ministerijos ekonomikos skyriaus 
viršininko pareigas. Po to daugiau kaip dvidešimt metų dirbo Vyriau-
sybės patarėju pramonės klausimais. 

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, dvejus metus ėjo Žemės 
ūkio ministerijos maisto pramonės departamento direktoriaus pava-
duotojo pareigas, po to dešimt metų dirbo mokesčių srityje: Vilniaus 
mokesčių inspekcijos vyriausiuoju inspektoriumi, šeštosios Vyriau-
sybės patarėju finansų ir iždo klausimais, finansų viceministru, šalies 
valstybinės mokesčių inspekcijos viršininku, konsultantu mokesčių, 
finansų ir valdymo klausimais. Prezidento Valdo Adamkaus paskirtas 
Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nariu. 

Mokesčių klausimais stažavosi JAV, Danijoje, Prancūzijoje, 
Austrijoje. Parašė knygas „Anapus valdžios durų“, „Mokesčių labi-
rintai“, Teisybės beieškant“, „Azartinių lošimų priežiūros kronika“, 
„Korupcijos globa“, „Iš praeities į ateitį“, „Teisingumo parodija“, 
„Gyventa ir dirbta Lietuvai“. Paskelbė per 330 straipsnių mokesčių 
politikos, jų administravimo, finansų, valstybinių įmonių valdymo ir 
kitais klausimais. Jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio ekonomisto 
garbės vardas.
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