Karo lakūnai skrydžiu pagerbs naująjį prezidentą
Lietuvos karinių oro pajėgų (KOP) lėktuvai savo skrydžiu trečiadienį pagerbs naująjį šalies
prezidentą Rolandą Paksą. Karinių oro pajėgų (KOP) pirmosios aviacijos bazės lėktuvai skris
virš Vilniaus miesto inauguracijos ceremonijos metu 300 metrų aukštyje ir 300 kilometrų per
valandą greičiu. Kaip pranešė KAM, prasidėjus inauguracijai, iš Karmėlavos oro uosto pakils
trys lengvieji atakos lėktuvai "L-39". Savo pasirodymo iškilmėse lėktuvai lauks sukdami ratus
virš Salotės ežero, į vakarus nuo sostinės Karoliniškių mikrorajono. Iškart po R.Pakso kalbos
lėktuvai praskris nuo Žvėryno pusės dešiniau Gedimino prospekto link Katedros. Virš
ceremonijos vietos lėktuvai praskris tiksliai suderintu laiku - 11 valandą 11 minučių - trijų
lėktuvų rikiuote, vadinama dešiniuoju pelingu. Visi orlaiviai skrydžio metu palaikys radijo ryšį
su Vilniaus tarptautinio oro uosto Skrydžių valdymo centru ir Karinių oro pajėgų operatyvinio
aviacijos valdymo karininku. Pasak pranešimo spaudai, skrydžiui gali sutrukdyti meteorologinės
sąlygos. Pasak Šiauliuose dislokuotos pirmosios aviacijos bazės štabo viršininko - vado
pavaduotojo majoro Vidmanto Raklevičiaus, lėktuvai kils tik tuomet, jeigu įgulos bus
užtikrintos, kad nors viename Lietuvos teritorijoje esančiame oro uoste meteorologinės sąlygos
bus palankios nusileisti. "Tikimės geriausio, bet visko gali būti. Jei virš Vilniaus susikaups žemi
debesys, gali būti, kad lėktuvai vis tiek atliks savo skrydį, tačiau iškilmių dalyviai ir gyventojai
tik išgirs virš debesų skrendančių lėktuvų gaudesį", - sakė V.Raklevičius. KOP lengvieji atakos
lėktuvai palaiko sausumos (lauko) bei Karinių jūrų pajėgų veiksmus iš oro, vykdo oro policijos
funkcijas, taip pat yra naudojami lakūnų kvalifikacijai kelti. Pranešime spaudai sakoma, kad
prieškario nepriklausomoje Lietuvoje KOP lėktuvų skraidymas buvo įprastas įvairiomis
progomis. Karo lėktuvų eskadrilės yra skridusios ir valstybės prezidentų garbei. Kaip sakė
Lietuvos aviacijos muziejaus Aviacijos istorijos skyriaus vedėjas Gytis Ramoška, pirmas
žinomas skrydis prezidento inauguracijos iškilmių metu buvo surengtas 1921 metais, Seimui
išrinkus antrąjį Lietuvos prezidentą Aleksandrą Stulginskį. Tuomet vyko kariuomenės paradas
pagrindinėse Kauno gatvėse, virš miesto skrido karo lėktuvų eskadrilė, kurią sudarė 4 vokiškos
konstrukcijos žvalgybiniai lėktuvai bei du vokiškos konstrukcijos naikintuvai. Karo aviacijos
eskadrilė skrido ir 1926 metų vasarą, prezidentu išrinkus Kazį Grinių. Vėliau, prezidento Antano
Smetonos garbei kariniai orlaiviai skrido ne kartą. A.Smetonos 60-mečio proga lėktuvai ore
buvo išsirikiavę dviem grupėmis, sudarydami raides A ir S. Vieną raidę sudarė itališki
naikintuvai, kitą raidę - lietuviški, Antano Gustaičio konstrukcijos žvalgybiniai lėktuvai "Anbo4". Prieškario Lietuvoje dažnai vykdavo aviacijos šventės, dalyvaujant prezidentui ir kitiems
aukštiems svečiams. Šios šventės buvo labai populiarios. Propaguodamos aviaciją, jas
organizuodavo ne tik Karinės oro pajėgos, bet ir Lietuvos aeroklubas Kaune, vėliau ir kituose
Lietuvos miestuose.
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Inauguracijos diena: 11 valandų
10 val. 00 min. Į iškilmingą posėdį Seime atvyko prezidentai Valdas Adamkus bei Rolandas
Paksas, premjeras Algirdas Brazauskas su žmonomis. Juos pasitiko Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas.
10.09 Penkerius metus vadovavęs valstybei V.Adamkus, perduodamas įgaliojimus naujajam
Prezidentui, ragino įpėdinį tęsti pradėtus darbus, siekti užsibrėžtų tikslų: „Turime nuosekliai tęsti
pradėtus darbus ir įsitvirtinti Vakarų demokratijos erdvėje kaip garbinga ir kūrybinga tauta. Ypač
dabar, kai iki visateisės narystės ES ir NATO liko tik keli žingsniai, mums reikia susitelkimo ir
solidarumo“.
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10.15 A.Paulauskas padėkojo kadenciją baigusiam Prezidentui V.Adamkui už darbą Lietuvai ir
ištikimybę santaros idėjai. Seimo pirmininkas nė žodžiu neužsiminė apie V.Adamkaus žmonos
Almos penkerių metų veiklą.
10.20 R.Paksas prisiekė būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai. Po priesaikos Seime
naujasis šalies vadovas pradėjo eiti pareigas.
10.25 Prie tribūnos vėl priėjęs A.Paulauskas pasveikino naująjį Prezidentą R.Paksą. Priminęs,
jog Antanas Smetona pirmąkart Prezidentu tapo 44-erių, o antrasis Lietuvos Prezidentas
Aleksandras Stulginskis – 37 metų, A.Paulauskas palinkėjo, kad „į Lietuvos Prezidentūrą
sugrįžusi jaunystė būtų veržli“.
Po parlamento vadovo sveikinimo R.Paksas apdovanotas Vytauto Didžiojo ordinu su aukso
grandine.
10.31 Naująjį valstybės vadovą pasveikinęs premjeras A.Brazauskas priminė R.Paksui, jog
pagrindinė jo pareiga yra užtikrinti stabilumą šalyje ir visuomenėje: „Svarbiausia Prezidento
priedermė – būti stabilumo garantu, sudaryti sąlygas tokiai visuomenės gyvenimo atmosferai,
kurioje kuo pilniau galėtų pasireikšti tautos darbinė ir kūrybinė galia, erdvė pažangai ir
pozityvioms permainoms“.
10.42 Prezidentas R.Paksas pasakė inauguracinę kalbą.
10.50 Pagerbti naujojo šalies vadovo bei kadenciją baigusio V.Adamkaus šalia Seimo esančioje
Nepriklausomybės aikštėje išrikiuota Garbės sargybos kuopa ir Lietuvos ginkluotųjų pajėgų
vėliavos. Orkestrui grojant maršą prezidentai apėjo karinių pajėgų rikiuotę, nusilenkė Lietuvos
vėliavai.
11.16 Nuo Žvėryno pusės dešiniau Gedimino prospekto Arkikatedros link praskrido trys
Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvai. Netrukus padangėje pasirodė ir oro erdvės saugumą
užtikrinantys trys sraigtasparniai Mi-8.
11.18 Nepriklausomybės aikštėje prasidėjo Lietuvos ginkluotųjų pajėgų paradas. Pasibaigus
oficialioms ceremonijoms, R.Paksas stabtelėjo prie jį pasveikinti atėjusių žmonių: paspaudė
rankas ir trumpai šnektelėjo.
11.55 Kortežas atvyko į Arkikatedrą baziliką. Čia buvo aukojamos šventos mišios už santarvę,
pašventinta Prezidento R.Pakso vėliava. Po mišių prezidentai ir palyda paskui vyskupų procesiją
išėjo iš Arkikatedros ir patraukė Prezidentūros link.
13.15 Prezidentūros perdavimo ceremonija sostinės S.Daukanto aikštėje. Garbės sargybos
kuopos kariai nuleido V.Adamkaus kadencijos metu virš rūmų plevėsavusią Prezidento vėliavą.
Vėliau ši vėliava įteikta V.Adamkui – kadenciją baigęs šalies vadovas ją pabučiavo.
13.21 Ceremonijai persikėlus į Prezidentūros rūmų Baltąją salę, V.Adamkus pasirašė dekretą dėl
savo kadencijos baigimo, o R.Paksas – dėl savo kadencijos pradžios. R.Paksas taip pat pasirašė
dekretą, kuriuo apdovanojo V.Adamkų Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine ir pats šį
apdovanojimą jam įteikė.
V.Adamkus perdavė R.Paksui didįjį Prezidento antspaudą ir šalies Konstituciją, papuoštą rankų
darbo odos viršeliu.
13.40 Po apdovanojimo ceremonijos V.Adamkus su žmona Alma išėjo į S.Daukanto aikštę,
kurioje su darbą baigusiu Prezidentu atsisveikino ne tik aikštėje susirinkę žmonės, bet ir jo
komandos nariai. Prezidentūros darbuotojai V.Adamkui įteikė po tulpę.
Kadenciją baigusiam Prezidentui plojo ir aikštėje susirinkę žmonės, o Vilniaus universiteto
Istorijos fakulteto studentai Prezidentui plojo ir skandavo „ačiū“ iš savo pastato.
Po to Adamkai sėdo į aikštėje laukiantį automobilį ir išvažiavo.
13.46 Išvykus V.Adamkui, virš Prezidentūros buvo iškelta nauja Prezidento vėliava. R.Paksą
pasveikino Lietuvos miestų vėliavnešiai iš keturių Lietuvos regionų.
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14.12 R.Pakso kalbą, kuria jis pasveikino S.Daukanto aikštėje susirinkusius žmones, palydėjo
trys XVIII amžiaus Lietuvos kariuomenės pabūklo šūviai – už tautą, valstybę ir Prezidentą,
nuskambėjo sveikinimo daina.
15.30 Premjero A.Brazausko vadovaujamas ministrų kabinetas grąžino įgaliojimus Prezidentui
R.Paksui. Per ceremoniją Prezidento kabinete premjeras įteikė Vyriausybės sprendimą dėl
įgaliojimų grąžinimo. R.Paksas pasirašė dekretą dėl grąžinamų įgaliojimų priėmimo ir pavedė
A.Brazauskui laikinai eiti premjero pareigas.
Kaip pasakė po susitikimo su Prezidentu premjeras, ministrų kabinete pasikeitimų turėtų būti
nedaug.
„Sutarėme su Prezidentu, kad kabinete keisis daug mažiau negu pusė narių, kad nereikėtų
Vyriausybei rengti naujos programos“, – teigė A.Brazauskas.
19.00 Prasidėjo Prezidento inauguracijos iškilmių priėmimas Prezidentūroje.
Šiame renginyje dalyvavo beveik 500 svečių – tarp jų parlamento vadovas A.Paulauskas,
premjeras A.Brazauskas, R.Pakso draugai ir rėmėjai, Vilniuje reziduojantys užsienio diplomatai,
verslo visuomenės atstovai.
20.00 Rekordinis saliutų salvių skaičius nušvietė Prezidento R.Pakso inauguracijos finalą
Gedimino kalno papėdėje. Per 45 minutes trukusį koncertą iššauta 4300 fejerverkų salvių. Bene
pirmąkart vakariniame Vilniuje taip ryškiai apšviesta Gedimino pilis, kalnas ir visa jo papėdė.
Prieš koncertą publiką šildė valstybinis pučiamųjų orkestras „Trimitas“. Koncertas prasidėjo
daina „Laisvė“, kurią atliko Eurika Masytė. Geriausias dainas iš savo repertuaro atliko
dainininkai Virgis Stakėnas, Edmundas Kučinskas ir klaipėdiečių grupė „B'Avarija“.
Taip pat atlikta speciali inauguracijos dienos daina „Tau, Lietuva“, kurią atliko operos
primadona Irena Milkevičiūtė ir baritonas Vytautas Juozapaitis, o pritarė „Ąžuoliuko“ choras bei
Lietuvos radijo ir televizijos orkestras. Po šios dainos Prezidentas R.Paksas pasveikino tautą.
20.50 Iškilmingą renginį vainikavo keturi didžiausio kalibro pabūklo šūviai už Lietuvos regionus
– Aukštaitiją, Žemaitiją, Dzūkiją ir Suvalkiją. Pabaigoje visi susirinkusieji naujajam Prezidentui
sugiedojo „Ilgiausių metų“.
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Prezidentas prisiekė
Linas Kmieliauskas
Rolandas Paksas - šeštasis Lietuvos prezidentas, vakar po priesaikos Seime bei iškilmingų
renginių įžengė į prezidentūrą ir, perėmęs pirmojo valstybės asmens regalijas, kreipėsi į
susirinkusiuosius Daukanto aikštėje ragindamas keistis ir nebijoti permainų. Rolandas Paksas,
Lietuvos prezidentas: "Saugią, turtingą, įtakingą, atsakingą - tokią regiu ateities Lietuvą". Šių ir
kitų inauguracijos iškilmių akimirkų liudininkai buvo pilna Seimo salė, vakar sukvietusi
parlamentarus, ministrus su savo pirmininku priešaky, kitų pagrindinių valstybinių institucijų
vadovus, senus ir naujus prezidentūros darbuotojus, rektorius, užsienio šalių ambasadorius ir t.t.
Dar prieš pasirodant šalies vadovybei, po gėlėmis papuoštą salę zujo už ceremoniją atsakingi
žmones, tikslindami, ar ukrainiečių delegacija gavo leidimus, kur sėdės kelių bažnyčių hierarchai
ir saugumo atstovai, kaip lietuvaitės stovės ir laikys Vytauto Didžiojo ordiną su aukso grandine,
verta tūkstančių litų ir skirta kadenciją pradėjusiam p. Paksui.
10.00 Seimas
"Kažkaip kėdė žema", - pasitaisė Seimo pirmininko krėslą Artūras Paulauskas, vienas iš buvusių
kandidatų į prezidentus, ir pradėjo iškilmingą posėdį. Kol susirinkusi šalies vadovybė savo
kalbose kartojo Lietuvos istorijos pamokas ir, "pažeisdami protokolą", vadino kadenciją baigusį
prezidentą p. Adamkų "Jūsų ir mūsų ekscelencija" ir džiaugėsi į prezidentūrą "sugrįžtančia
jaunyste", klausantieji spėdavo ir kaimyną pakalbinti ar kokią repliką mesti. Jų negailėjo spaudos
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ložėje susispaudę žiniasklaidos atstovai, besidomintys, ar kai kurie Seimo nariai ir šią iškilmingą
progą ims švęsti posėdžių salėje su atitinkamais gėrimais.
11.00 Nepriklausomybės aikštė
Seime įvykdžius visus protokolo reikalavimus inauguracinės komisijos programa buvo tęsiama
šalia parlamento, Nepriklausomybės aikštėje. Šalies vadovai, garbės sargyba, Lietuvos
ginkluotųjų pajėgų vėliavų būriai ir ne itin gausiai vidury darbo dienos susirinkę žiūrovai - kažką
panašaus turėjo matyti trijų naikintuvų ir dviejų malūnsparnių pilotai. Triukšmo visomis
prasmėmis sukėlusios skraidyklės pasirodė ir dingo per kelias sekundes, palikdamos nuo saulės
spiginimo akis prisidengusius žiūrovus apačioje. "Galėtų dar čia povandeninis laivais iškilti", kalbėjo šalia užšalusio fontano įsikūrusios žiūrovės dundant kariniam orkestrui.
13.15 Daukanto aikštė
Inauguracijos iškilmės daugiau žiūrovų sulaukė prie prezidentūros, S. Daukanto aikštėje.
Policijos duomenimis, čia buvo apie 2.000 vilniečių ir miesto svečių. Išrinktojo ir inauguruotojo
prezidento pažiūrėti, o pasisekus ir jam ranką paspausti daugiausia susirinko senyvo amžiaus
žmonės ir pro šalia įsikūrusio Vilniaus universiteto langus išlindę studentai. Šiltai išlydėjusi
Valdą Adamkų minia tolesnes kalbas apie Lietuvos ateitį, reikalingus darbus ir besikartojančius
rinkimų programos teiginius palydėjo "protokoliniais" plojimais. Pasibaigus minučių tikslumu
sudarytai programai, p. Paksas ne pagal programą priėjo ir pabendravo su jau besiskirstančiais
žiūrovais ir iškart tyliai dingo prezidentūroje.
15.30 prezidentūroje
Premjero Algirdo Brazausko vadovaujamas ministrų kabinetas grąžino savo įgaliojimus
naujajam prezidentui Rolandui Paksui, o jis pavedė p. Brazauskui laikinai eiti premjero pareigas.
Pagal 1998 m. Konstitucinio Teismo išaiškinimą, po prezidento rinkimų vyriausybė
neatsistatydina, tik grąžina įgaliojimus naujam valstybės vadovui.
19.00 ten pat
Į prezidento inauguracijos iškilmių banketą renkasi kviestiniai svečiai, tarp kurių šmėsteli vienas
kitas verslo visuomenės atstovo veidas. Prezidentūroje tvyro pirmosios dienos įtampa - svečiai
nedrąsūs, apsauga dvigubai budresnė. O ir pačiam banketui suteikiama paslaptingumo aureolė bijodami užsitraukti naujų šeimininkų rūstybę nė vienas iš prezidentūros darbuotojų nesiryžta
duoti naujojo prezidento svečių sąrašo.
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Prezidento Valdo Adamkaus kalba Seime išrinktojo Prezidento
priesaikos dieną
Pone Seimo Pirmininke,
Gerbiamas Seime,
Pone išrinktasis Prezidente,
Ekscelencijos,
Pilietės ir piliečiai,
Šiandien baigėsi laikas, kuriam buvau išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Baigiasi mano,
kaip valstybės vadovo, konstituciniai įgaliojimai. Penkerius metus vykdžiau Jums duotą
priesaiką sąžiningai tarnauti Tautai ir Tėvynei. Visada būsiu šios priesaikos įpareigotas. Visu
savo gyvenimu esu ir lieku įsipareigojęs Jums, brangūs Lietuvos žmonės. Už tai, kad dirbome
Tėvynei kartu, noriu padėkoti Jums visiems ir kiekvienam Jūsų. Tai, kas pasikeitė į gerą mūsų
valstybėje, pasiekta tik mūsų visų bendromis pastangomis. Lietuva šiandien stipri. Ji pajėgi,
remdamasi savo galva ir savo jėgomis, spręsti iškilusias problemas ir eiti į priekį. Jokiu būdu
negalime sustoti. Turime nuosekliai tęsti pradėtus darbus ir Įsitvirtinti Vakarų demokratijos
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erdvėje kaip garbinga ir kūrybinga tauta. Ypač dabar, kai iki visateisės narystės Europos
Sąjungoje ir NATO liko tik keli žingsniai, mums reikia susitelkimo ir solidarumo, reikia bendro
vieningo veikimo. Sveikindamas išrinktąjį Prezidentą, šiandien perduodu jam ir nelengvą
atsakomybės naštą už sėkmingą Lietuvos ir lietuvių tautos strateginių siekių įgyvendinimą.
Linkėdamas sėkmės šiandien priesaiką duosiančiam Prezidentui, linkiu sėkmės visiems Lietuvos
žmonėms.
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A.Paulauskas dėkojo V.Adamkui ir sveikino R.Paksą
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas atsisveikino su kadenciją baigusiu prezidentu Valdu
Adamkumi, padėkojęs jam už "ryškias pėdas, įspaustas į lietuvišką žemę", o naująjį prezidentą
Rolandą Paksą sveikino linkėdamas "veržlios jaunystės". Iškilmingame Seimo posėdyje
trečiadienį dėkodamas kadenciją baigusiam prezidentui, A.Paulauskas teigė, kad V.Adamkaus
prigimtinė tolerancija, demokratijos pažinimas, ištikimybė santaros idėjai "padėjo lengviau
atsikvėpti politinių rietenų, ryškaus susiskaldymo gerokai nuvargintai visuomenei ir vis labiau
tapti pilietine visuomene".
A.Paulausko nuomone, V.Adamkaus kadencijos metu žmonės tapo šiek tiek geresni vieni
kitiems. "Drįsčiau teigti, kad šis prezidento nuopelnas yra nė kiek ne mažiau svarbus už
visuotinai pripažįstamus jo nuopelnus užsienio politikos srityje", - teigė jis. Kartu Seimo
pirmininkas pripažino, kad tolerancijos ir tarpusavio supratimo visuomenėje niekada nebūna per
daug, todėl šią dirvą "dar daug ir giliai teks arti naujajam prezidentui ir būsimiesiems
prezidentams". A.Paulauskas išreiškė viltį, kad V.Adamkus ir toliau bus "šalia mūsų" ir "su
mumis", nes didžiuliu patyrimu paremtas jo žodis Lietuvoje "yra ir visada bus gerbiamas".
Seimo pirmininkas dėkojo V.Adamkui už jo žodžius, jausmus, darbus Lietuvai bei už jo "ryškias
pėdas, įspaustas į lietuvišką žemę". Sveikindamas naująjį prezidentą R.Paksą, Seimo pirmininkas
Artūras Paulauskas pastebėjo, kad Antanas Smetona pirmąkart prezidentu tapo 44-rių, o antrasis
Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis - 37-rių. "Ir būtent šių dviejų jaunų vyrų, pirmųjų
Lietuvos prezidentų, vadovavimo šaliai laikotarpiu, 1919-1926-aisiais metais, Lietuvoje buvo ir
pakankamai daug demokratijos ir jauna valstybė pasiekė ženklių laimėjimų politikoje,
ekonomikoje, kultūroje", - kalbėjo A.Paulauskas, linkėdamas, kad "į Lietuvos prezidentūrą
sugrįžusi jaunystė būtų veržli". A.Paulauskas taip pat pažymėjo, kad Seimui didelė garbė, kad
naujasis prezidentas yra "tik ką buvęs Seimo narys". "Tai pranašingas ženklas, kad prezidentas ir
Seimas dar lengviau vieni kitus supras, dar greičiau ras bendrą kalbą. O kadangi premjeras
Algirdas Brazauskas yra dirbęs ir Prezidentūroje ir Seime, galime tikėtis visai darnaus visų mūsų
valdžios grandžių darbo", - kalbėjo Seimo pirmininkas. A.Paulauskas taip pat pastebėjo, kad
R.Paksas yra laimingas žmogus ne vien todėl, kad tauta jį išsirinko, bet dar ir todėl, kad visada
galės pasitarti net su dviem kolegomis - prezidentais - Algirdu Brazausku ir Valdu Adamkumi.
"Tie trys skirtingi likimai, tos trys skirtingos patirtys ir ta vienintelė meilė gali tapti savotiška
Prezidentų Taryba, iš kurios galės semtis patirties mūsų naujasis prezidentas. O tai reikštų, kad
mūsų valstybėje bus laikomasi tų pačių dorovinių ir politinių vertybių, kurios garantuos mūsų
valstybei ir jos žmonėms geresnį ir saugesnį gyvenimą, o Lietuvai garantiją tapti lygiaverte ir
lygiateise pasaulio ir Europos bendrijos nare", - kalbėjo A.Paulauskas. Baigdamas kalbą,
A.Paulauskas palinkėjo R.Paksui sėkmės visuose jo geruose darbuose.
2003 02 26
Naujienų agentūra BNS
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Rolandas Paksas prisiekė ištikimybę Lietuvai
Naujasis Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas trečiadienį prisiekė būti ištikimas Lietuvai ir jos
Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus bei saugoti Lietuvos žemių vientisumą. Priesaika taip
pat įpareigoja prezidentą visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, tarnauti Tėvynei,
demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Prezidento priesaiką Seime priėmė Konstitucinio Teismo
pirmininkas Egidijus Kūris. Priesaikos aktas, kurį pasirašė prezidentas ir Konstitucinio Teismo
pirmininkas, įteiktas saugoti Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui. Inauguracinėje kalboje
R.Paksas ragino balsuoti už narystę ES Inauguracinėje kalboje prezidentas Rolandas Paksas
ragino Lietuvos žmones balsuoti už Lietuvos narystę Europos Sąjungoje ir pristatė savąjį
Lietuvos ateities vaizdą. Savo kalbą R.Paksas sakė po priesaikos Seime, kurią stebėjo kadenciją
baigęs prezidentas Valdas Adamkus, pirmasis po nepriklausomybės atkūrimo prezidentas,
premjeras Algirdas Brazauskas, Seimo, Vyriausybės nariai, Lietuvos ir užsienio šalių diplomatai.
R.Paksas sakė tikintis Lietuvos ateitimi Europos šalių bendrijoje. "Kviečiu Jus, Lietuvos žmonės,
gegužės mėnesį šį svarbų valstybės siekį aktyviai palaikyti referendume ir balsuoti "už": už
Lietuvos, už savo ir už savo vaikų ateitį", - sakė R.Paksas. Vardindamas valstybės strategijos
tikslus R.Paksas sakė, kad Lietuva ne vien glausis prie Europos, bet kartu su senos demokratijos
valstybėmis spręs Europos likimą. "Lietuva ne tik prisidengs Aljanso skėčiu, bet kartu su kitomis
šalimis gins Europos ir pasaulio saugumą, įsiliejusi į Europą, Lietuva išplės saugumo ir
demokratijos ribas, bus rastos naujos rinkos, ir Lietuva taps stipria eksportuojančia valstybe", sakė R.Paksas. "Saugią, turtingą, įtakingą, atsakingą - tokią regiu ateities Lietuvą", - sakė
R.Paksas. Savo kalboje R.Paksas padėkojo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo
pirmininkui Vytautui Landsbergiui, prezidentams Algirdui Brazauskui ir Valdui Adamkui už jų
ryžtą ir siekį atkurti ir stiprinti Lietuvos valstybę. R.Paksas pakvietė V.Adamkų pasidalinti savo,
kaip valstybės vadovo, darbo patirtimi, gerais asmeniniais ryšiais su daugeliu užsienio valstybių
vadovų, Lietuvos žmonių pasitikėjimu. "Pakviesti tam mane padrąsina prieš porą dienų per
mudviejų pokalbį Jūsų, pone Prezidente, pasakyti žodžiai: "Aš visada būsiu nuo Jūsų per tokį
atstumą, per kokį nuo Jūsų tuo metu bus telefonas", - sakė R.Paksas. Savo inauguracinėje
kalboje R.Paksas prisiminė 2001 metų rugsėjo 11-osios įvykius, kuriuos jis įvardijo kaip
"barbarišką iššūkį". "Suprasdami, jog nėra nieko brangesnio už taiką, negalime pasyviai stebėti,
kaip pasaulį ištinka trečiojo tūkstantmečio grėsmės, todėl prisiėmėme demokratinių valstybių
atsakomybę ginti civilizacijos vertybes", - sakė R.Paksas. Prezidento teigimu, tarptautinis
organizuotas nusikalstamumas, korupcija, nelegali migracija, nelegali prekyba ginklais,
narkotikais ir žmonėmis yra viso civilizuoto pasaulio rūpestis. "Lietuva niekada neliks nuošaly,
kai bus sprendžiamos šios grėsmingos problemos", - sakė R.Paksas. Prezidentas sakė, kad jo
programos esmė - pagarba žmogui, grąžinant tikėjimą ateitimi ir pasitikėjimą savimi, o šių
vertybių negalima sugrąžinti neištrynus "atgrasaus" valdžios atotrūkio nuo žmonių. R.Paksas
žadėjo inicijuoti visuomenines tarybas, komisijas, grupes, į kurias telks įvairių visuomenės
sluoksnių žmones. "Negailėdamas pastangų sieksiu, kad išsilavinusiems, pasitikintiems savimi
piliečiams būtų suteiktos galimybės atskleisti savo galias. Gerai suprantu, kad valstybė - tai jos
žmonės. Tai - mes visi", - kalbėjo R.Paksas. Prezidentas paragino Bažnyčią, politines ir
visuomenines organizacijas, mokytojus, žurnalistus ir leidėjus, mokslo bei kultūros žmones
diegti bendražmogiškąsias vertybes, žadinti pilietiškumą ir atsakomybę. Baigdamas savo kalbą
R.Paksas pacitavo daugiau kaip prieš 40 metų pasakytus JAV prezidento Johno Kennedy (Džono
Kenedžio) žodžius iš jo inauguracinės kalbos "Neklausk Tėvynės, ką ji gali tau duoti. Klausk
savęs, ką tu gali duoti Tėvynei". "Laikas nesumenkino šių žodžių prasmės, ir mums šiandien jie
yra ypač aktualūs. Jie ragina atsigręžti į idealus", - sakė R.Paksas. Prieš inauguracinę kalbą
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas R.Paksui įteikė prezidento Valdo Adamkaus antradienį
pasirašytu dekretu suteiktą Vytauto Didžiojo ordiną su aukso grandine. Toks pats apdovanojimas
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ceremonijoje Prezidentūroje bus įteiktas ir V.Adamkui. Po iškilmingo posėdžio inauguracijos
iškilmių ceremonija persikėlė į Nepriklausomybės aikštę, kur vyko karinis paradas.
R.Paksas didžiuojasi Lietuvos kariais
Prezidento pareigas pradedantis eiti Rolandas Paksas teigia besididžiuojantis taiką ir saugumą
visame pasaulyje ginsiančiais Lietuvos kariais. "Kariai, aš didžiuojuosi Jumis - jaunais, veržliais
Lietuvos laisvės ir demokratijos gynėjais, neatskiriama pilietinės visuomenės dalimi", - sakė
R.Paksas aikštėje išsirikiavusiems Lietuvos kariuomenės padalinių būriams. Lietuvos karinių
pajėgų paradas trečiadienį prieš vidurdienį Nepriklausomybės aikštėje surengtas R.Pakso
inauguracijos proga. R.Paksas į karius kreipėsi po iškilmingos priesaikos Seime. Prezidentas
sakė, kad Lietuvos gynybos politika tvirtai deklaruoja Lietuvos siekį tapti NATO nare, "nes tik
kolektyvinė gynybos sistema garantuoja ilgalaikį saugumą ir stabilumą". "Lietuvos kariuomenė,
įsijungusi į NATO pajėgas, taps ne tik Lietuvos Nepriklausomybės garantu, bet ir gins taiką bei
saugumą visame pasaulyje", - sakė prezidentas. R.Paksas teigė, kad Lietuvai būtinos mobilios,
gerai parengtos ir šiuolaikiškai apginkluotos karinės pajėgos, gebančios veikti kartu su Aljansu
gynybos ir taikos palaikymo operacijose. "Tvirtai tikiu, kad Lietuvos kariuomenė taps lygiaverte
Šiaurės Atlanto aljanso pajėgų partnere, o Lietuvos karys bus drąsos ir vyriškumo pavyzdys
Lietuvos jaunimui", - sakė R.Paksas. Karinis paradas prasidėjo trijų atakos lėktuvų ir trijų
sraigtasparnių skrydžiu virš Vilniaus, pasveikinant Nepriklausomybės aikštėje susirinkusius
žmones. Paradą taip pat stebėjo kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus, premjeras
Algirdas Brazauskas, Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, Vyriausybės nariai.
R.Pakso rankų paspaudimai tautai
Po trečiadienį Seime įvykusios priesaikos ir karinio parado Nepriklausomybės aikštėje naujasis
šalies prezidentas Rolandas Paksas su žmona Laima apie dešimt minučių spaudė rankas prie
parlamento susirinkusiems žmonėms. R.Paksas ne tik spaudė rankas, bet ir ant rankų palaikė
ketverių metų Stasį Gladkį, atėjusį su senele ir krikštamote pažiūrėti karinio parado bei lėktuvų
skrydžio. "Man taip suspaudė širdį, kad aš tarsi praradau sąmonę", - BNS dalijosi savo įspūdžiais
vaiko krikšto motina Iveta Ulinskaitė. "Viliuosi, jog geriau gyvensime. Valdžia turi keistis, nes
keičiasi žmonės", - sakė ji BNS. Nueinančiam R.Paksui vienas minioje stovėjęs vyras ėmė
šaukti: "Laikykis, laikykis. Prispausk tuos komunistus". Rankas žmonėms taip pat spaudė ir
kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma. Kai kas minioje jam skandavo
"ačiū". Prie Seimo esančioje Nepriklausomybės aikštėje pažiūrėti karinio parado ir karinių
lėktuvų skrydžio buvo susirinkę keli tūkstančiai žmonių. Tačiau daug ginčų tarp Vilniaus mero
Artūro Zuoko ir R.Pakso komandos sukėlęs karinių lėktuvų skrydis nepaliko didelio įspūdžio.
Lėktuvai skrido pakankamai aukštai, be to, juos įžiūrėti trukdė į akis spiginanti saulė. R.Pakso
inauguracijos ceremoniją Seime tai pat stebėjo jo žmona Laima, sūnus Mindaugas ir dukra Inga,
prezidento sesuo, jo ir žmonos tėvai. Seimo pirmininkui po priesaikos R.Paksui įteikus
aukščiausiąjį šalies apdovanojimą Vytauto Didžiojo ordiną su aukso grandine jį pasveikino
sūnus, įteikęs gėlių puokštę. Dukra tuo metu liko sėdėti savo vietoje. Išėjęs iš posėdžių salės
R.Paksas bei V.Adamkus buvo apjuosti tautinėmis juostomis. Jas įteikė save dailininku ir
visuomenės veikėju pristatantis Antanas Račas, prisegęs savo vizitines korteles prie juostų. Po
inauguracijos ir karinio parado aukščiausieji šalies vadovai prezidentas R.Paksas, premjeras
Algirdas Brazauskas, Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas ir kadenciją baigęs prezidentas
V.Adamkus apie pusvalandį pabendravo Seimo Baltojoje salėje, vėliau išvyko į šventas mišias
Vilniaus Arkikatedroje. R.Paksas su žmona iš Seimo išvyko prezidento limuzinu, o V.Adamkus
persėdo į Prezidentūrai priklausiančią "Audi", kuria V.Adamkui tikriausiai bus leista naudotis ir
toliau. Prisiekęs Seime R.Paksas trečiadienį pradėjo eiti šalies vadovo pareigas.
Prezidentūra perduota naujajam prezidentui
Prezidentūros rūmai trečiadienį popiet oficialiai perduoti naujajam prezidentui Rolandui Paksui.
Ceremonijos metu sostinės S.Daukanto aikštėje Garbės sargybos kuopos kariai nuleido Valdo
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Adamkaus kadencijos metu virš Prezidentūros rūmų plevėsavusią prezidento vėliavą. Vėliau ši
vėliava buvo įteikta V.Adamkui, kuris ją pabučiavo. Ceremonijai persikėlus į Prezidentūros
Baltąją salę, V.Adamkus pasirašė dekretą dėl savo kadencijos baigimo, R.Paksas - dėl savo
kadencijos pradžios. R.Paksas taip pat pasirašė dekretą, kuriuo apdovanojo V.Adamkų Vytauto
Didžiojo ordinu su aukso grandine ir pats šį ordiną jam įteikė. Teikdamas ordiną V.Adamkui
R.Paksas sakė, kad jis yra sėkmingo ir prasmingo jo darbo valstybės vadovo poste įvertinimas.
Jis išreiškė viltį ir toliau bendradarbiauti su V.Adamkumi vardan Lietuvos ateities. Toks pat
ordinas R.Paksui buvo įteiktas po priesaikos ceremonijos Seime. Savo ruožtu V.Adamkus
perdavė R.Paksui Didįjį Prezidento atspaudą ir šalies Konstituciją, papuoštą rankų darbo odos
viršeliu. Po apdovanojimo ceremonijos V.Adamkus su žmona Alma išėjo į S.Daukanto aikštę,
kurioje su darbą baigusiu prezidentu atsisveikino ne tik aikštėje susirinkę žmonės, bet ir jo
komandos nariai. Prezidentūros darbuotojai V.Adamkui ir jo žmonai Almai įteikė po tulpės
žiedą. Kadencijai baigiančiam prezidentui plojo ir aikštėje susirinkę žmonės, o iš Vilniaus
universiteto Istorijos fakulteto studentai prezidentui plojo ir skandavo "ačiū" iš savo pastato. Po
to V. ir A.Adamkai sėdo į aikštėje laukusį automobilį ir išvažiavo. Išvykus V.Adamkui, virš
Prezidentūros buvo iškelta nauja prezidento vėliava, R.Paksą pasveikino Lietuvos miestų
vėliavnešiai iš 4 Lietuvos regionų. Kreipdamasis į susirinkusiuosius R.Paksas sakė, kad duota
ištikimybės Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai priesaika ne tik nukreipia mintis į ateitį, bet ir
ragina atsigręžti į prabėgusius amžius, prisiminti garbius protėvius, nusilenkti valstybininkams,
šviesuoliams, pirmtakams, laisvės šaukliams ir kankiniams. "Esame Lietuvos širdyje, pačiame
mūsų sostinės centre, kur kiekvienas namas, bažnyčios bokštas ir net grindinio akmuo mums
kalba Tėvynės kalba", - sakė R.Paksas. Kreipdamasis į Lietuvos žmones R.Paksas ragino
negailėti pastangų, kad į Tėvynę grįžtų visi tie žmonės, kuriuos gyvenimas privertė svetur ieškoti
sotesnio duonos kąsnio. "Tikiu, kad ekspertų jau pripažįstamos Lietuvos ūkio pažangos
rezultatus netrukus pajus ir žmonės. Tačiau nesunku nuspėti, kad kylant ekonomikai materialusis
žmonių gyvenimas gerės sparčiau, negu į gera keisis dvasinė visuomenės būsena. Aš, kaip
valstybės vadovas, įsipareigoju spręsti ir šią problemą", - sakė naujasis prezidentas. R.Paksas
sakė, kad tvirtai tiki, jog Lietuva taps visateise NATO ir Europos Sąjungos nare. "Europa - tai
tautų Europa, o Vakarų civilizacija - žmogaus teisių ir demokratijos civilizacija", - sakė
R.Paksas. Jis pažymėjo, kad į Europą Lietuva ateina su garbingu paveldu - sena gyvąja
indoeuropiečių kalba, savitu etninės kultūros palikimu, darbščiomis rankomis, neeiliniais protais
ir talentais. "Tokių mūsų ir laukia Europa. Tik tokie tautų bendrijoje mes galime išsaugoti savo
kalbą, papročius, kultūrą, gyvenimo būdą", - sakė R.Paksas. R.Paksas taip pat paragino Tautą
dosniai dalintis puoselėjamomis vertybėmis. "Meilė. Tikėjimas. Viltis. Gėris. Grožis. Santarvė.
Išmintis. Tolerancija. Darbštumas. Teisingumas. Sąžiningumas. Pagarba. Išvardijęs apaštališką
skaičių vertybių, aš raginu dosniai jomis dalytis", - sakė R.Paksas. R.Pakso kalbą palydėjo trys
18 amžiaus Lietuvos kariuomenės pabūklo šūviai - už Tautą, valstybę ir prezidentą, nuskambėjo
sveikinimo daina, pasibaigusi fejerverkais.
Inauguracijos iškilmės baigėsi koncertu
19 val. Prezidentūroje vyko priėmimas R.Pakso ir jo žmonos Laimos vardu. Jame dalyvavo
Lietuvos ambasadoriai bei užsienio diplomatinių atstovybių Vilniuje vadovai, Seimo,
Vyriausybės nariai, R.Pakso draugai, artimieji, finansiniai rėmėjai. Prezidento inauguracijos
finalą Gedimino kalno papėdėje trečiadienio vakarą vainikavo šviesos šventė ir populiarių
atlikėjų koncertas, kuriame dalyvavo ir Prezidentas Rolandas Paksas su šeima. Apie valandą
trukusią muzikos, lazerių ir saliutų programą pradėjo nemirtingoji Sąjūdžio laikų "Laisvė",
atliekama Eurikos Masytės. Po kelias geriausias dainas iš savo repertuaro atliko dainininkai
Edmundas Kučinskas, Virgis Stakėnas ir klaipėdiečių grupė "Bavarija". Inauguracijos dienos
dainą "Tau, Lietuva", kurią pagal poetės Vilijos Šulcaitės žodžius sukūrė kompozitorius Andrius
Kulikauskas, atliko operos primadona Irena Milkevičiūtė ir baritonas Vytautas Juozapaitis,
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pritarė "Ąžuoliuko" choras ir Lietuvos radijo ir televizijos orkestras, diriguojamas Jaroslavo
Cechanovičiaus. Kreipdamasis į Katedros aikštėje gausiai susirinkusius Vilniaus miesto piliečius
ir sostinės svečius, visų Lietuvos regionų žmones, Prezidentas R. Paksas išreiškė viltį, kad bus
kuriama laisva, demokratinė Lietuva. "Aš visada būsiu kartu su jumis", - patikino naujasis šalies
vadovas. Koncerto metu buvo iššautas rekordinis skaičius - 4 tūkstančiai 300 saliutų salvių,
nušvietusių Gedimino pilį, kalną ir visą jo papėdę. Iškilmingą renginį vainikavo keturi
galingiausi pabūklo šūviai už visus Lietuvos regionus - Aukštaitiją, Žemaitiją, Dzūkiją ir
Suvalkiją. Pabaigoje visi susirinkusieji, liepsnojant deglams, naujajam Prezidentui sugiedojo
"Ilgiausių metų". Koncertą Katedros aikštėje buvo galima stebėti ir didžiuliame ekrane.
Tiesioginės transliacijos taip pat vyko per tris didžiausias šalies televizijas - LNK, TV3 ir TV4.
Renginio vaizdo įrašą rodė Lietuvos nacionalinė televizija.
2003 02 26
Naujienų agentūra ELTA

R.Paksas "įšventintas" į valstybes vadovus
Vakar iškilmingame Seimo posėdyje prisiekė septintasis Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas.
Po priesaikos prezidentas iš karto pradėjo eiti savo pareigas.
Lina Valantinienė
Įteikė ordiną
Iškilmingame Seimo posėdyje valstybės vairą į naujo šalies vadovo rankas perdavė kadenciją
baigęs prezidentas Valdas Adamkus. Pareigas pradėjusiam eiti prezidentui Rolandui Paksui
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas įteikė Vytauto Didžiojo ordiną su aukso grandine. Šis
apdovanojimas R.Paksui paskirtas prezidento V.Adamkaus dekretu. Naująjį prezidentą
pasveikino sūnus, įteikęs gėlių puokštę. Dukra tuo metu liko sėdėti savo vietoje.
L.Paksienė nervinosi
Į iškilmingą Seimo posėdį R.Paksas atvyko su visa šeima - žmona Laima, vaikais Inga ir
Mindaugu. Prezidento inauguraciją stebėjo ir R.Pakso tėvai, į Vilnių atvažiavę iš Telšių.
Kadenciją baigęs V.Adamkus į iškilmingą posėdį atvyko su žmona Alma. Prezidento
inauguracijos iškilmėse dalyvavo ir visų aukščiausių šalies pareigūnų žmonos - premjero Algirdo
Brazausko žmona Kristina bei Seimo pirmininko A.Paulausko žmona Jolanta. Iškilmingame
Seimo posėdyje dalyvavę parlamentarai, ministrai bei aukščiausių visuomenės institucijų
vadovai po kiekvienos sveikinimo kalbos ar padėkos kalbėtoją pagerbdavo atsistodami,
Daugeliui užkliuvo pirmosios šalies ponios kojos - iš pradžių jas laikiusi suglaudusias, vėliau iš
įtampos L.Paksienė nebekontroliavo savo sėdėjimo manieros.
Patarėjai neteko vietų
R.Pakso patarėjai Alvydas Medalinskas ir Dalia Kutraitė-Giedraitienė, kurie šiandien oficialiai
pradeda eiti savo pareigas, vakar pirmą kartą Seime dalyvavo kaip nebe Seimo nariai.
A.Medalinskas ir D.Kutraitė-Giedraitienė savo Seimo nario mandato atsisakė praėjusį
penktadienį. Vakar politikai, panorę sėstis į savo buvusias vietas, to padaryti nebegalėjo - jie
buvusių vietų tarp Seimo narių jau nebeturėjo. R.Pakso patarėjai pasitenkino tuščiomis buvusių
kolegų vietomis Seimo posėdžių salės gale.
Gyrė karius
Išėjęs iš posėdžių salės R.Paksas bei V.Adamkus buvo apjuosti tautinėmis juostomis. Po
iškilmingo posėdžio Seime inauguracijos iškilmės persikėlė į Nepriklausomybės aikštę. Pagerbti
naująjį šalies vadovą ir kadenciją baigusį prezidentą V.Adamkų šalia Seimo esančioje aikštėje
buvo išrikiuotos Garbės sargybos kuopa ir Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vėliavos. Kreipdamasis į
Lietuvos karius, R.Paksas sakė tvirtai tikįs, kad Lietuvos kariuomenė taps lygiavertė Šiaurės
Atlanto Aljanso pajėgų partnerė.
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Lėktuvus nustelbė saulė
Vėliau atėjo bene įspūdingiausias iškilmių momentas -šventinis lėktuvų ir sraigtasparnių skrydis.
Naująjį šalies prezidentą R.Paksą pagerbė trys Lietuvos karinių oro pajėgų (KOP) lėktuvai,
praskridę nuo Žvėryno pusės dešiniau Gedimino prospekto Arkikatedros link. Po to padangėje
pasirodė oro erdvės saugumą užtikrinantys trys sraigtasparniai MI-8. Daug ginčų tarp Vilniaus
mero Artūro Zuoko ir R.Pakso komandos sukėlęs karinių lėktuvų skrydis nepaliko didelio
įspūdžio. Lėktuvai skrido pakankamai aukštai ir neskleidė beveik jokio triukšmo. Siek tiek
daugiau už lėktuvus triukšmavo juos lydėję sraigtasparniai. Beje, dėl ryškiai švietusios saulės
karinių lėktuvų beveik nebuvo matyti. Žmonės aikštėje juokavo, jog susirinko pasižiūrėti, kaip,
nuo lėktuvų gausmo virpės namų sienos, o išgirdo tik musės zyzimą, kuris galėjo išgąsdinti tik
Vilniaus merą A.Zuoką.
R.Pakso dėmesys vaikams
Pasibaigus oficialioms ceremonijoms, šventės dalyviai dar turėjo galimybę neoficialiai
pabendrauti su naujuoju prezidentu R.Paksu, kuris spaudė vilniečiams rankas, trumpai
pasikalbėjo. R.Paksas ant rankų palaikė ketverių metų Stasį Gladkį, atėjusį su senele ir
krikštamote pažiūrėti karinio parado bei lėktuvų skrydžio. Po parado sostinės Nepriklausomybės
aikštėje inauguracijos kortežas pasuko į Arkikatedrą baziliką. R.Paksas su Žmona iš Seimo
išvyko prezidento limuzinu, o V.Adamkus persėdo į Prezidentūrai priklausiančią "Audi", kuria
V.Adamkui tikriausiai bus leista naudotis ir toliau.
2003 02 27
Vakaro žinios

Prezidentas ragino nebijoti permainų
Vakar inauguruotas naujasis Lietuvos vadovas Rolandas Paksas ragino tautiečius nebijoti
žadamų permainų, kadangi jomis grįsta visa civilizacijos raida. Pasak Prezidento, dabar Lietuva
privalo susitelkti naujam iššūkiui - narystei NATO ir ES. Piliečiai šiltais aplodismentais palydėjo
vakar oficialiai Prezidento kadenciją baigusį Valdą Adamkų. Būtent jis išrinktojo Prezidento
Rolando Pakso inauguracijos iškilmėse susilaukė daugiausia gražių žodžių ir padėkų tiek iš
paprastų žmonių, tiek iš aukščiausių šalies politikų. Tuo tarpu vakar Seime prisiekęs naujasis
šalies vadovas Paksas, žadėjęs kartu ir permainas, ir tęstinumą, gavo nemažai palinkėjimų ir
pamokymų, kaip nešti jam tekusią sunkią atsakomybės naštą.
Žarstėsi prisiminimais
Vakar po priesaikos Seime Paksas tapo šalies Prezidentu ir šiandien jau oficialiai pradeda eiti
šias pareigas. Iškilmėms specialiai išpuoštoje Seimo salėje vos tilpo į ceremoniją pakviesti
svečiai, todėl teko pristatyti papildomų kėdžių, o iš spaudos ložės salėje buvo išprašyti
žurnalistai, kuriems kartu su įvairiais parlamento svečiais teko glaustis Seimo balkone. Pakso
inauguracijos ceremoniją stebėjo jo žmona Laima, sūnus Mindaugas ir dukra Inga, prezidento ir
jo žmonos tėvai, aukšti šalies pareigūnai, bažnyčių hierarchai, užsienio ambasadoriai. Tačiau
bene pagrindine ceremonijos figūra vis dėlto liko kadenciją baigęs šalies vadovas Adamkus.
"Prigimtinė tolerancija, demokratijos pažinimas ne iš literatūros, o iš gyvenimo, ištikimybė
santaros idėjai padėjo lengviau atsikvėpti politinių rietenų, ryškaus susiskaldymo gerokai
nuvargintai visuomenei. Žmonės tapo šiek tiek geresni vieni kitiems. Šis nuopelnas ne mažiau
svarbus už visuotinai pripažįstamus jo nuopelnus užsienio politikos srityje", - apie Adamkaus
prezidentavimą kalbėjo Seimo pirmininkas Paulauskas, dar praėjusių metų gruodį su juo varžęsis
dėl šalies vadovo posto. Seimo pirmininkas sakė esąs tikras, kad Adamkus ir toliau bus aktyvus
politikas. "Esu tikras, kad Jūs ir toliau būsite šalia mūsų, o esant būtinybei švelniai sugriebsite
mus už rankos ir mandagiai, kaip esame jūsų įpratinti, patarsite: "Neskubėkite. Pagalvokite,
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pasverkite. - Ir pridursite frazę, kurią mums paprastai sakydavote: - Na, dirbame", - žarstėsi
prisiminimais Paulauskas.
Užduotys ir linkėjimai
Palinkėjęs sėkmės naujajam Prezidentui, Adamkus ragino tęsti pradėtus darbus. "Ypač dabar, kai
iki narystės ES ir NATO liko tik keli žingsniai, mums reikia susitelkimo ir solidarumo, reikia
bendro vieningo veikimo", - pabrėžė jis. Adamkus sakė perduodąs ir nelengvą atsakomybės
naštą už sėkmingą strateginių Lietuvos siekių įgyvendinimą. Tuo tarpu pasidžiaugęs bendru
darbu su Adamkumi, premjeras Algirdas Brazauskas netiesiogiai gyrė ir Pakso deklaruotąjį
permainų principą. "Valstybės stabilumas įgauna naują prasmę. Tai nebėra visiškai nusistovėjęs
ir nejudantis organizmas", "Visais laikais aukščiausiai buvo vertinami tie, kurie suprato, kuo
gyvena Lietuva", - teigė Vyriausybės vadovas. Seimo pirmininkas Paulauskas sakė, jog tikisi
sėkmingo Prezidento Pakso, kaip buvusio Seimo nario, ir parlamento bendradarbiavimo, taip pat
- sutarimo su šaliai vadovavusiu premjeru Brazausku. "Šiandien į Prezidentūrą sugrįžta
jaunystė", - kalbėjo politikas, kartu palinkėjęs, kad ši jaunystė būtų veržli.
Duoklė praeičiai
Po iškilmingos priesaikos Paksui buvo įteiktas Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine.
"Jaučiu pagarbą ir dėkingumą visiems, kurių meile, pareigos suvokimu, auka ir darbu yra gyva
Lietuva", - Seimo nariams ir svečiams sakė naujasis Prezidentas. Prisiminęs įvairių laikų laisvės
kovų dalyvius, Vasario 16osios bei Kovo 11-osios aktų signatarus, Paksas atskirai padėkojo
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui Vytautui Landsbergiui, Prezidentams
Algirdui Brazauskui ir Valdui Adamkui "už jų ryžtą ir siekį atkurti ir stiprinti Lietuvos valstybę".
Jis taip pat kvietė Adamkų bendradarbiauti ir dalytis savo patirtimi. "Pakviesti tam mane
padrąsina prieš porą dienų per mudviejų pokalbį Jūsų, pone Prezidente, pasakyti žodžiai: "Aš
visada būsiu nuo Jūsų per tokį atstumą, per kokį nuo Jūsų tuo metu bus telefonas", - sakė Paksas.
Ragino nebijoti permainų
Pirmojoje po priesaikos savo kalboje Paksas ragino tautiečius nebijoti jo žadamų permainų.
"Visa civilizacijos raida yra grįsta permainomis", - sakė jis. Pasak Pakso, dabar Lietuva privalo
susitelkti naujam iššūkiui - narystei NATO ir ES. "Tvirtai tikiu, kad kitais metais Lietuva taps ir
ES, ir NATO nare. Mūsų tikslas - gerovės valstybė su žemu nedarbo bei skurdo lygiu, didele
darbo verte, tvirtomis socialinėmis garantijomis. Mūsų kelias - aktyvios, vis aukštesnio lygmens
gerovės kūrimas, investicijos į žmones", kalbėjo naujasis šalies vadovas. Paksas kartu žadėjo
mažinti atotrūkį tarp valdžios ir žmonių, kovoti su doroviniu nihilizmu, saugoti šeimą ir etninę
kultūrą.
Spaudė rankas žmonėms
Po priesaikos Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo surengtas karinis paradas, kuriame
dalyvavo trys atakos lėktuvai ir trys sraigtasparniai bei Garbės sargybos kuopa. Paskui naujasis
šalies prezidentas Rolandas Paksas su žmona Laima apie dešimt minučių spaudė rankas prie
parlamento susirinkusiems žmonėms. Jis taip pat ant rankų palaikė ketverių metų Stasį Gladkį,
atėjusį su senele ir krikštamote pažiūrėti karinio parado bei lėktuvų skrydžio. "Man taip
suspaudė širdį, kad aš tarsi praradau sąmonę, - dalijosi savo įspūdžiais vaiko krikšto motina Iveta
Ulinskaitė. - Viliuosi, jog geriau gyvensime. Valdžia turi keistis, nes keičiasi žmonės".
Nueinančiam Paksui vienas minioje stovėjęs vyras ėmė šaukti: "Laikykis, laikykis. Prispausk
tuos komunistus". Rankas žmonėms taip pat spaudė ir kadenciją baigęs Prezidentas Adamkus su
žmona Alma. Kai kas minioje jam skandavo "ačiū". Prie Seimo esančioje Nepriklausomybės
aikštėje pažiūrėti karinio parado ir karinių lėktuvų skrydžio kartu su oficialios ceremonijos
dalyviais - pareigūnais ir politikais - buvo susirinkę apie pora tūkstančių žmonių.
Išlydėjo aplodismentais
Po vidudienį vykusių Šventų Mišių Vilniaus Katedroje, kuriose dalyvavo aukščiausi šalies
pareigūnai, naujajam Prezidentui Rolandui Paksui oficialiai perduotas Prezidentūros pastatas bei
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šalies vadovo regalijos - didysis antspaudas ir vėliava. Ceremonijos metu sostinės Simono
Daukanto aikštėje Garbės sargybos kuopos kariai nuleido čia plevėsavusią prezidento vėliavą ir
įteikė ją kadenciją baigusiam Prezidentui Adamkui. Vėliau Prezidentūros Baltojoje salėje
Adamkus pasirašė dekretą dėl savo kadencijos baigimo, Paksas - dėl savo kadencijos pradžios.
Naujasis šalies vadovas taip pat pasirašė dekretą, kuriuo apdovanojo Adamkų Vytauto Didžiojo
ordinu su aukso grandine ir pats šį ordiną jam įteikė. Po apdovanojimo Adamkus su žmona Alma
išėjo į Daukanto aikštę, kurioje su darbą baigusiu Prezidentu atsisveikino ne tik aikštėje susirinkę
žmonės, bet ir jo komandos nariai. Ne vienas iš jų braukė ašarą. Prezidentūros darbuotojai
Adamkams įteikė po tulpės žiedą. Kadenciją baigusiam prezidentui plojo aikštėje susirinkę
žmonės, o Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentai Prezidentui taip pat mojavo ir
skandavo: "Ačiū!" Paskui Adamkai sėdo į aikštėje laukusį automobilį ir išvažiavo.
Sutiko salvėmis
Išvykus Adamkui, virš Prezidentūros buvo iškelta naujo Prezidento vėliava, Paksą pasveikino
Lietuvos miestų vėliavnešiai iš 4 Lietuvos regionų. Kreipdamasis į susirinkusiuosius Paksas dar
kartą pabrėžė tvirtai tikįs, jog Lietuva taps visateise NATO ir ES nare. "Europa - tai tautų
Europa, o Vakarų civilizacija - žmogaus teisių ir demokratijos civilizacija", - sakė jis. Kartu
Prezidentas paragino dosniai dalytis puoselėjamomis vertybėmis. "Meilė. Tikėjimas. Viltis.
Gėris. Grožis. Santarvė. Išmintis. Tolerancija. Darbštumas. Teisingumas. Sąžiningumas.
Pagarba. Išvardijęs apaštališką skaičių vertybių, aš raginu dosniai jomis dalytis", - kalbėjo
Paksas. Pakso kalbą palydėjo trys XVIII amžiaus Lietuvos kariuomenės pabūklo šūviai - už
Tautą, Valstybę ir Prezidentą, nuskambėjo sveikinimo daina, pasibaigusi fejerverkais.
Aktyviausiai savo džiaugsmą Paksu reiškė būrelis jo atvaizdais nešinų Vilniaus
liberaldemokratų. Jų užnugaryje stovėjo ir vienas įtakingiausių Pakso aplinkos žmonių - jo
patarėjas Gintaras Šurkus.
Fejerverkai
Vakar vakare išrinktąjį Prezidentą sveikino į koncertą Katedros aikštėje susirinkę vilniečiai ir
miesto svečiai. Pasak organizatorių, jo metu į dangų paleista 4 300 fejerverkų salvių. Pasak
šventinio koncerto režisieriaus Sigučio Jačėno, koncertavo muzikai, aktyviai parėmę Rolando
Pakso rinkimų kampaniją. Susirinkusiesiems į inauguracijos šventę dainavo Eurika Masytė,
dainininkai Virgis Stakėnas, Edmundas Kučinskas, klaipėdiečių grupė "B'Avarija". Parengta
pagal LŽ korespondentų Jurgos Tvaskienės, Pauliaus Milčiaus, agentūrų BNS ir Elta pranešimus
2003 02 27
Lietuvos žinios

Tikslas – gerovė, kelias į ją – permainos
Prezidento R.Pakso mintys, nuskambėjusios Seime ir S.Daukanto aikštėje.
Apie priesaiką
Šiandien Seime prisiekiau tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, sąžiningai
atlikti savo pareigas, būti visiems lygiai teisingas, tarnauti Tėvynei, demokratijai ir Lietuvos
žmonių gerovei. Priesaika, savo turiniu ir esme kreipianti mintis į ateitį, kartu įsakmiai, tegu ir be
žodžių, primena priedermes praeičiai: ragina atsigręžti į prabėgusius amžius, prisiminti garbius
protėvius, nusilenkti valstybininkams, šviesuoliams, pirmtakams, laisvės šaukliams ir
kankiniams.
Apie istoriją
Šią susitelkti įpareigojančią valandą atsigręžiu į istorijos gelmėse nugrimzdusią praeitį ir
lenkiuosi tolimiems mūsų protėviams, prieš 750 metų sukūrusiems Lietuvos valstybę. Kalaviju
apginta nuo savų ir svetimų, Lietuva per keletą amžių išaugo į didžią valstybę, vėliau dėl įvairių
priežasčių praradusią savo didybę bei galią ir ilgai kentusią svetimšalių priespaudą. Prieš trylika
metų tautos valia ir ryžtu Lietuva amžiams susigrąžino laisvę ir nepriklausomybę. Ypač gerbiu
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lietuvybės puoselėtojus, lietuviškojo žodžio skelbėjus ir gelbėtojus, žinomus ir istorijos
užmirštuosius, visus, kurie išsaugojo tautą nelemtais laikais, kai galingesni kaimynai pranašavo
visišką jos išnykimą.
Apie atotrūkius
Kai dvidešimtmetis Daukantas beveik prieš du šimtus metų iš Kalvių per visą Lietuvą atėjo į
Vilnių trokšdamas šviesos, jis rado dar veikiantį Universitetą. Universitete pleveno Didžiosios
Lietuvos Kunigaikštystės dvasia, tačiau lenkiškai kalbantis, caro valdžios valdomas Vilnius
Daukantą pasitiko veikiau kaip svetimas, o ne kaip savas miestas. Ką Daukantas pamatytų
šiandien? Lietuviškai kalbantį, tolerantišką kitam žodžiui ir tikėjimui miestą, kuriame taikiai
sugyvena įvairių tautų žmonės. Ne kitos valstybės provinciją, o per Europos slenkstį
bežengiančios laisvos ir demokratiškos Lietuvos sostinę. Vilnių kylantį, kai kur net puošnų ir
prabangų, tačiau labai, kaip ir tada, nutolusį nuo jo gimtųjų Kalvių. Daukantas Vilnių pamatytų
tarsi atitrūkusį nuo Lietuvos, dažnai užmirštantį, kiek daug dar joje vargstančių, sočiai
nepavalgančių, nusivylusių ir net palūžusių žmonių. Pajustų Daukantas pavojingą Lietuvos
nykimo tendenciją – didelį mirtingumą, yrančias šeimas, narkomaniją, alkoholizmą, perpildytus
kalėjimus, neįtikėtinai nuvertintą gyvybę.
Apie pagarbą žmogui
Tikiu, kad, sutelkę jėgas, galime sukurti gerovę ir savo šalyje užtikrinti saugų žmonių gyvenimą.
Tačiau suvokiu ir būtinas šių didelių tikslų įgyvendinimo sąlygas. Pagarba žmogui, grąžinant
tikėjimą ateitimi ir pasitikėjimą savimi – tai mano programos esmė ir mūsų, visų Lietuvos
žmonių, laimėjimo pagrindas. Žinau, kad neįmanoma sugrąžinti šių vertybių neištrynus atgrasaus
valdžios atotrūkio nuo žmonių. Aš kviečiu jus ir raginu: atitaisykime skriaudą vaikams ir
suaugusiesiems. Visiems sutrikusiems, nesuspėjantiems su pašėlusiu šių laikų tempu. Išgirskime
kitą įsakmų istorijos priesaką: žmogus savo Tėvynėje neturi jaustis svetimas, nereikalingas,
nesaugus. Negailėkime pastangų, kad į Tėvynę grįžtų visi tie mūsų žmonės, kuriuos gyvenimas
privertė svetur ieškoti sotesnio duonos kąsnio. Tikiu, kad ekspertų pripažįstamos Lietuvos ūkio
pažangos rezultatus netrukus pajus ir žmonės. Nesunku nuspėti, kad kylant ekonomikai
materialusis žmonių gyvenimas gerės sparčiau, negu į gera keisis dvasinė visuomenės būsena.
Aš, kaip valstybės vadovas, įsipareigoju spręsti ir šią problemą. Žinau, kad mano įsipareigojimas
būtų nedaug ko vertas, jeigu nepavyktų sutelkti tautos valios ir pastangų neatidėliotinam darbui,
kurio esmė – žadinti pilietinius jausmus, ugdyti patriotizmą ir tautinį orumą, sugrąžinti pagarbą
žmogui, jo pasitikėjimą savimi ir savo valstybe. Tik orus, laisvas, pasitikintis žmogus gali
sutvarkyti savo būtį, gyventi santarvėje su savimi ir su aplinka ir atskleisti savo kūrybines galias.
Apie NATO ir ES
Senoji Europos valstybė Lietuva ir jos kultūra iš tikrųjų dar niekada nebuvo taip arti svarbiausių
klasikinių Europos vertybių kaip šiandien. Dabar Lietuva stovi naujo iššūkio akivaizdoje. Tai –
mūsų narystė NATO ir Europos Sąjungoje. Ar sugebėsime gyventi pagal senų demokratijos šalių
puoselėjamas vertybes? Ar esame pasirengę priimti Europos paramą? Ar užteks intelektualinių,
administracinių gebėjimų, pagaliau – skaidrumo ir paprasčiausio padorumo? Tvirtai tikiu, kad
kitais metais Lietuva taps ir Europos Sąjungos, ir NATO nare. 2001 metų rugsėjo 11-osios
barbariškas iššūkis civilizacijai simbolizuoja naujos epochos pradžią žmonijos istorijoje.
Suprasdami, jog nėra nieko brangesnio už taiką, negalime pasyviai stebėti, kaip pasaulį ištinka
trečiojo tūkstantmečio grėsmės, todėl prisiėmėme demokratinių valstybių atsakomybę ginti
civilizacijos vertybes.
Apie referendumą
Tvirtai tikiu mūsų ateitimi Europos šalių bendrijoje ir kviečiu jus, Lietuvos žmonės, gegužės
mėnesį šį svarbų valstybės siekį aktyviai palaikyti referendume ir balsuoti „už“: už Lietuvos, už
savo ir už savo vaikų ateitį.
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Apie kelią į ateitį
Lietuva ne vien glausis prie Europos, bet kartu su senos demokratijos valstybėmis spręs Europos
likimą. Lietuva ne tik prisidengs Aljanso skėčiu, bet kartu su kitomis šalimis gins Europos ir
pasaulio saugumą. Įsiliejusi į Europą, Lietuva išplės saugumo ir demokratijos ribas. Mes
surasime naujų rinkų, ir Lietuva taps stipria eksportuojančia valstybe. Saugią, turtingą, įtakingą,
atsakingą – tokią regiu ateities Lietuvą. Eidamas Prezidento pareigas visada būsiu ištikimas
laisvės bei demokratijos idėjoms ir, reikalui esant, dėsiu visas pastangas joms apginti.
Apie savivaldą
Šiandien Vilnius, kaip ir Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo dienomis, sumirgėjo miestų ir
miestelių vėliavomis. Tos vėliavos – irgi Daukanto epochos ženklas. Tolimas atspindys teisių,
kurias miestiečiams suteikė Ketverių metų Seimo priimta 1791 metų gegužės 3 dienos
Konstitucija. Tačiau aš vis dėlto paklausčiau vėliavnešių, ar jie, garbūs miestų ir miestelių
atstovai, tikrai jaučiasi esą valstybės šeimininkai? Ar tikrai Lietuvos valstybė yra jų valstybė? Ar
valdžia deramai tarnauja žmogui?
Apie patriotizmą
Daugelis mūsų prisimename 1988 metų spalio 7-ąją, lengvoje dulksnoje skendintį Gedimino
kalną ir pilį, virš kurios tą rytą po daugelio metų vėl suplevėsavo Trispalvė. Tačiau, susigrąžinę
ir apgynę laisvę, greit užmiršome tautos gyvybingumo šaltinius ir simbolius. Ar šiandien
suvirpėtų jaunos širdys, jeigu moksleiviai savo klasėse staiga išvystų valstybės vėliavą? Kur
šiandien išgirsi tokius žodžius kaip Tėvynės meilė? Ar dega ji krūtinėse, kaip linkėjo Vincas
Kudirka? Ar jaunimo mintyse atsišaukia nemirtingas Daukanto bendrakursio Adomo
Mickevičiaus atodūsis: „Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą!“?
Apie idealus
Šiandien – vėl pasigendame idealų. Meilė. Tikėjimas. Viltis. Gėris. Grožis. Santarvė. Išmintis.
Tolerancija. Darbštumas. Teisingumas. Sąžiningumas. Pagarba. Išvardijęs apaštališką skaičių
vertybių, aš raginu dosniai jomis dalytis. „Neklausk Tėvynės, ką ji gali tau duoti. Klausk savęs,
ką tu gali duoti Tėvynei“. Pacitavau Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Johno Kennedy
žodžius iš jo inauguracinės kalbos, pasakytos daugiau kaip prieš 40 metų. Laikas nesumenkino
šių žodžių prasmės, ir mums šiandien jie yra ypač aktualūs. Jie ragina atsigręžti į idealus.
Apie šeimą
Esu įsitikinęs, jog tarp valstybės prioritetų turi įsitvirtinti darnios ir sveikos šeimos idėja. Šeimos,
kurioje gimsta ir subręsta žmogus, pilietis, kūrėjas.
Apie švietimą
Vyresni žmonės man pasakojo, kad tarpukario metais, imdami į rankas mokyklinį sąsiuvinį, jie
ant viršelio perskaitydavo užrašą: „Per mokslą ir darbą – į Tėvynės gerovę!“ Tiktai išsilavinusi
visuomenė, švietimą ir kultūrą puoselėjanti valstybė gali priimti šiandienos iššūkius ir išlikti
savita bei stipri globalizacijos apimtame pasaulyje.
Apie valstybę
Mūsų tikslas – gerovės valstybė su žemu nedarbo bei skurdo lygiu, didele darbo verte, tvirtomis
socialinėmis garantijomis. Mūsų kelias – aktyvios, vis aukštesnio lygmens gerovės kūrimas,
investicijos į žmones. Žmonės – didžiausia vertybė ir svarbiausias politikos tikslas. Tai – esmių
esmė, kalbant apie Lietuvos vietą Europos šalių bendrijoje, apie Lietuvos vietą žiniomis
pagrįstoje pasaulio ekonomikoje. Turime siekti daugiau negu, atrodytų, įmanoma. Turime
padaryti daugiau negu esame užsibrėžę. Valstybė – tai žmonių valios ir susitelkimo išraiška.
Ieškodami ir klysdami, patys ją kuriame. Pasirinkdami atsakomybę, tikėjimą ir viltį,
sutrumpinkime išbandymų kelią. Kiekvieną gyvenimo akimirką privalome būti savo šalies
piliečiai. Lietuva – tai mes visi. Jos žmonės. Mes turime nebijoti permainų ir patys keistis. Po
kelerių metų turėsime būti kitokie. Kitokia visuomenė. Tai visuomenė, kurioje bus įkūnytas
pilietiškumas, darna ir santarvė. Sutarimas tarp miesto ir kaimo, darbdavio ir darbininko, tėvų ir
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vaikų. Tarp kartų ir tikėjimų. Nebijokime keistis. Viskas, ką šis vyksmas atneš geriausio, atiteks
Lietuvai. Bręskime ir stiprėkime kartu su Tėvyne.
2003 02 27
Lietuvos Rytas

Prezidento R.Pakso vizija: saugi ir turtinga Lietuva
Vakar Vilniuje įvyko Prezidento Rolando Pakso inauguracijos iškilmės, į kurias vienintelis
Lietuvos uostamiesčio meras nebuvo pakviestas.
Pirmiausia Rolandas Paksas prisiekė iškilmingame Seimo posėdyje. Priesaiką priėmė
Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris. Iškilmingame Seimo posėdyje valstybės vairą
į naujo šalies vadovo rankas perdavė kadenciją baigęs Prezidentas Valdas Adamkus. Pareigas
pradėjusiam eiti Prezidentui R.Paksui Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas įteikė Vytauto
Didžiojo ordiną su aukso grandine. Šis apdovanojimas R. Paksui paskirtas Prezidento V.
Adamkaus dekretu. Iškilmingame posėdyje kalbas pasakė kadenciją baigęs Prezidentas Valdas
Adamkus bei Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas. Seimo posėdyje kalbą pasakė naujasis
šalies Prezidentas Rolandas Paksas. „Prieš kelias minutes Dievo ir Tautos akivaizdoje priėmiau
man suteiktus Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliojimus. Jaučiu didžiulę atsakomybę Tėvynei
ir Tautai. Jaučiu pagarbą ir dėkingumą visiems, kurių meile, pareigos suvokimu, auka ir darbu
yra gyva Lietuva”, - sakė Prezidentas. R.Paksas savo kalboje Seime atsigręžė į tautos ir valstybės
istoriją: „Kalaviju apginta nuo savų ir svetimų, Lietuva per keletą amžių išaugo į didžią valstybę,
vėliau dėl įvairių priežasčių praradusią savo didybę bei galią ir ilgai kentusią svetimšalių
priespaudą. Prieš trylika metų tautos valia ir ryžtu Lietuva amžiams susigrąžino laisvę ir
nepriklausomybę. Ypač gerbiu lietuvybės puoselėtojus, lietuviškojo žodžio skelbėjus ir
gelbėtojus, žinomus ir istorijos užmirštuosius, visus, kurie išsaugojo tautą nelemtais laikais, kai
galingesni kaimynai pranašavo visišką jos išnykimą. Lenkiuosi Nepriklausomybės Aktą
paskelbusiems garbiesiems Lietuvos Tarybos vyrams, Nepriklausomybės kovų savanoriams,
laisvės nesulaukusiems pokario partizanams ir tremtiniams. Su jauduliu galvoju, kokiam drąsiam
žingsniui ryžosi laisvės vėliavą vėl iškėlę Kovo 11-osios Akto signatarai. Noriu atskirai padėkoti
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui Vytautui Landsbergiui, Prezidentams
Algirdui Brazauskui ir Valdui Adamkui už jų ryžtą ir siekį atkurti ir stiprinti Lietuvos valstybę.“
Prezidentas šiltai atsiliepė apie savo pirmtaką Valdą Adamkų. „Jūsų, kaip valstybės vadovo,
darbo patirtis, geri asmeniniai ryšiai su daugeliu užsienio valstybių vadovų, Lietuvos žmonių
pasitikėjimas - tai vertybės, kuriomis kviečiu pasidalyti toliau bendradarbiaujant vardan Lietuvos
ateities“, – sakė Prezidentas. Kalbėdamas apie perspektyvas R.Paksas teigė: „ Tvirtai tikiu, kad
kitais metais Lietuva taps ir Europos Sąjungos, ir NATO nare. Mūsų tikslas - gerovės valstybė su
žemu nedarbo bei skurdo lygiu, didele darbo verte, tvirtomis socialinėmis garantijomis. Mūsų
kelias - aktyvios, vis aukštesnio lygmens gerovės kūrimas, investicijos į žmones. Žmonės didžiausia vertybė ir svarbiausias politikos tikslas. Tai - esmių esmė, kalbant apie Lietuvos vietą
Europos šalių bendrijoje, apie Lietuvos vietą žiniomis pagrįstoje pasaulio ekonomikoje.“ Po
Seimo posėdžio Nepriklausomybės aikštėje įvyko karinis paradas. Vidurdienį Vilniaus
arkikatedroje bazilikoje buvo laikomos šventos mišios už naująjį Prezidentą ir santarvę.
Pradėdamas mišių auką, kardinolas A.J.Bačkis pakvietė melstis už tautos vadovą, už visus, kurie
atsakingi už mūsų Tėvynės gerovę. Dievas nėra abejingas žmonių poreikiams, tačiau jis siūlo
teisingą tvarką, sakė Jo Eminencija per pamokslą. Kai tos tvarkos nesilaikoma rikiuojant siekius
ir tikslus, tai gyvenimo prasmės motyvai apverčiami žemyn galva, griaunama ir materialinių
gėrybių sritis. Dievą nustūmus į šalį, žlunga ir tariamai svarbesnis kasdieninis patogumas bei
saugumas. Valdžios perdavimo ceremonija įvyko prezidentūros rūmuose. Čia V.Adamkus
naujajam Prezidentui perdavė valstybės vadovo antspaudą. R.Paksas pasirašė du dekretus.
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Pirmuoju įteisino savo darbo pradžią, o antruoju skyrė Valdui Adamkui Vytauto Didžiojo ordiną
su aukso grandine.
2003 02 27
Klaipėda

V.Landsbergis giria R.Pakso kalboje sudėtus akcentus
Tiek Seimo valdančiosios daugumos, tiek ir opozicijos atstovai teigiamai įvertino šalies
prezidento pareigas pradėjusio eiti Rolando Pakso inauguracinėje kalboje Seime sudėtus užsienio
politikos akcentus. "Labai stiprūs ir aiškūs akcentai. Manau, kad tai labai gera kalba", - BNS
sakė opozicinės Tėvynės sąjungos lyderis Vytautas Landsbergis. "Manau, jog prezidento labai
ryškus pasisakymas už Lietuvos narystę Europos Sąjungoje (ES) ir NATO yra svarbiausia jo
inauguracinės kalbos žinia", - BNS sakė Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas,
valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas.
G.Kirkilas pabrėžė, jog tai sudaro gerą pagrindą valdančiajai koalicijai ir socialdemokratų
lyderio Algirdo Brazausko Vyriausybei bendradarbiauti su naujuoju prezidentu. "Ypač svarbi yra
prezidento pozicija ir pakvietimas balsuoti "už" referendume dėl narystės ES", - pabrėžė
socialdemokratas. Savo inauguracinėje kalboje, pasakytoje po priesaikos Seime, R.Paksas
pareiškė: "Tvirtai tikiu, jog kitais metais Lietuva taps ES ir NATO nare". "Tvirtai tikiu mūsų
ateitimi Europos šalių bendrijoje ir kviečiu Jus, Lietuvos žmones, gegužės mėnesį šį svarbų
valstybei siekį aktyviai palaikyti referendume ir balsuoti "už": už Lietuvos, už savo ir už savo
vaikų ateitį". Savo kalboje jis taip pat pabrėžė, jog Lietuva sieks aktyviai dalyvauti sprendžiant
tarptautinio saugumo reikalus. "Lietuva ne tik prisidengs Aljanso skėčiu, bet kartu su kitomis
šalimis gins Europos ir pasaulio saugumą", - teigė R.Paksas. R.Paksas savo kalboje taip pat
pabrėžė, jog Lietuva negali "pasyviai stebėti", kaip pasaulį ištinka "trečiojo tūkstantmečio
grėsmė", priminęs 2001 metais rugsėjo 11-ąją JAV įvykdytą teroro aktą. "Aš tai suprantu kaip
užuominą, jog Lietuva bus aktyvi antiteroristinės koalicijos narė", - BNS sakė parlamentinės
NATO komisijos pirmininkas socialliberalas Vaclovas Stankevičius. "Buvau ir esu tikras, jog
R.Paksas nekeis užsienio politikos tikslų. Šiandien jis tai patvirtino", - pažymėjo Seimo narys.
JAV yra pakvietusi Lietuva prisidėti prie galimų veiksmų siekiant nuginkluoti Irako diktatorių
Saddamą Husseiną. Tiek kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus, tiek premjeras
A.Brazauskas yra išsakę savo paramą galimai JAV ir sąjungininkų karinei operacijai prieš Iraką,
tačiau naujasis prezidentas kol kas šiuo klausimu nepasisakė. Ketvirtadienį R.Paksas ketina
susitikti su į Vilnių atvyksiančių NATO generaliniu sekretoriumi George'u Robertsonu (Džordžu
Robertsonu). Lietuva tikisi tapti ES ir NATO nare 2004 metais
2003 02 27
Naujienų agentūra BNS

R.Paksą pasveikino popiežius Jonas Paulius II
Popiežius Jonas Paulius II naujajam Lietuvos prezidentui Rolandui Paksui palinkėjo išminties,
tvirtumo ir drąsos einant šias pareigas. "Telaimina jus visagalis Dievas išmintimi, tvirtumu ir
drąsa jums einant šias aukštas pareigas. Tegu jūsų vadovavimas tarnauja tautai teisingumo ir
taikos kelyje, užtikrinant visų Lietuvos žmonių klestėjimą ir gerovę", - rašoma popiežiaus
sveikinimo telegramoje. Naujuoju Lietuvos prezidentu trečiadienį inauguruotas R.Paksas pakeitė
penkerius metus prezidento pareigas ėjusį Valdą Adamkų.
2003 02 26
Naujienų agentūra BNS
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Lietuvos prezidentą Rolandą Paksą pasveikino Romos popiežius
Jonas Paulius II
Popiežius Jonas Paulius II naujajam Lietuvos prezidentui Rolandui Paksui palinkėjo išminties,
tvirtumo ir drąsos einant šias pareigas. "Telaimina jus visagalis Dievas išmintimi, tvirtumu ir
drąsa jums einant šias aukštas pareigas. Tegu jūsų vadovavimas tarnauja tautai teisingumo ir
taikos kelyje, užtikrinant visų Lietuvos žmonių klestėjimą ir gerovę", - rašoma popiežiaus
sveikinimo telegramoje. Vakar naujuoju Lietuvos prezidentu inauguruotas R.Paksas pakeitė
penkerius metus prezidento pareigas ėjusį Valdą Adamkų.
2003 02 27
Lietuvos aidas

Jūsų Ekscelencija Gerbiamasis Lietuvos Respublikos Prezidente
Rolandai Paksai,
Stasys Mikelis - Neringos meras
Kartu su visa Lietuva nuoširdžiai džiaugiamės ir sveikiname Jus tapus Lietuvos Respublikos
Prezidentu. Didžiuojamės Jūsų stiprybe, drąsa, sukaupta išmintim patyrimu nueitų kelių gražia
rimtimi, prisiimta didžiule atsakomybe už savą tautą. Tikime Jūsų prasminga aktyvia veikla,
rūpesčiu Gimta žeme ir jos žmonių gerove. Viliamės, kad Jus sups kūrybinga komanda,
skatinanti puoselėti ir ugdyti demokratiją, vienybę ir santarvę. Linkime Šviesos Jūsų mintims ir
erdvės Jūsų planams, energijos įgyvendinant trokštamus siekius visų mūsų Tėvynės Lietuvos
labui. Tegul didžiuose Valstybės reikaluose visad lieka laiko džiaugsmui vilčiai meilei, šeimos
židiniui, kasdienei ramybei...
Sėkmes! Pagarbiai.
2003 02 27
Respublika

Lietuvos žydai sveikina naująjį šalies vadovą
Lietuvos žydų bendruomenė pasveikino naująjį Lietuvos prezidentą Rolandą Paksą inauguracijos
proga. Lietuvos žydai linki R.Paksui sėkmingai vykdyti prezidento pareigas Lietuvos ir jos
piliečių labui bei viliasi "tarpusavio supratimo ir dalykiško bendradarbiavimo". Sveikinime taip
pat pažymima, kad Lietuvos žydų bendruomenė vienu svarbiausių uždavinių laiko žydų kultūros
išsaugojimą ir puoselėjimą. Kartu pabrėžiama, kad Lietuvos žydų bendruomenė rėmė ir rems
šalies siekius tapti Europos Sąjungos bei NATO nare. Naujuoju Lietuvos prezidentu trečiadienį
inauguruojamas Rolandas Paksas, pakeisiantis penkerius metus prezidento pareigas ėjusį Valdą
Adamkų. 46-erių metų R.Paksas taps septintuoju Lietuvos prezidentu nuo nepriklausomos
valstybės atkūrimo 1918 metais ir trečiuoju - nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990-siais.
R.Paksas, turintis verslininko, parlamentaro, partijos lyderio ir Vyriausybės vadovo patirties,
pasiekė pergalę prezidento rinkimuose, antrajame jų ture sausio 5 dieną įveikęs 76 metų
V.Adamkų.
2003 02 26
Naujienų agentūra BNS

Pamaldas aptemdė incidentas
Apie 13 valandą besibaigiančias Prezidento inauguracijos Šv.Mišias už Santarvę Vilniaus
Arkikatedroje sudrumstė išsišokėlė. Netoli altoriaus stovėjusi moteris pradėjo rėkauti, kad aukšti
bažnyčios dvasininkai neva neteisingai skaito Šv.Mišias. Ji balsu aiškino, kad "Dievas kunigams
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neleidžia stovėti nugaromis į altorių". Triukšmavusios moters negalėjo nuraminti apeigų klausęsi
aplinkiniai, todėl ją išsivedė policijos pareigūnai. Sulaikoma išsišokėlė įvairiais žodžiais plūdo
pareigūnus, tačiau jiems nesipriešino. Ji buvo nuvežta į sostinės 3-iąjį policijos komisariatą. Ten
paaiškėjo, kad tai 42 metų Vilniaus rajono gyventoja Janina G., kuri pasižymėjo ir per praėjusių
metų lapkritį įvykusį JAV prezidento George'o W.Busho vizitą. Tada Janina G. per Busho kalbą
ėmė triukšmauti ir nešina vėliavėle veržėsi pakylos link. Vėliau ta pati moteris bandė nugriūti po
prezidentinio kortežo automobilių ratais. Tiek tuomet, tiek dabar Janina G. po apklausos
komisariate buvo paleista.
2003 02 27
Lietuvos žinios

Prezidentines mišias sudrumstė klyksmas
Vakar vidurdienį, kai kadenciją pradedantis prezidentas Rolandas Paksas, ją baigiantis Valdas
Adamkus, abi pirmosios damos bei kiti žymiausi šalies politikai meldėsi už santarvę, rimtį
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje sudrumstė moters klyksmas.
Skaidrė Sudeikytė
Daugelis, šį incidentą stebėjusių per televiziją, krūptelėjo, nes klyksmas šv. Mišių metu
nuskambėjo pakankamai piktai. R.Pakso aplinkos žmonės, buvusieji bažnyčios priekyje, "VL
Vakaro žinios" sakė nelabai ką supratę, tik girdėję, jog moteris piktai rėkė kažką "dėl Dievo
vardo ir dėl Dievo kūno". Mišias laikęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas, kardinolas Audrys
Juozas Bačkis tuo metu stabtelėjo, paskui riksmas nutilo, ir politikai vėl galėjo panirti į savo
atgailą ir apmąstymus. "VL Vakaro žinios" duomenimis, ta pati tikinčioji rimtį bažnyčioje
drumsčia jau nebe pirmą kartą. Moteriai, greičiausiai turinčiai psichikos sutrikimų, labai
nepatinka, kai mišias laikantis kunigas, pamynęs senuosius kanonus, atsuka altoriui nugarą.
Tuomet pamaldi moteris nusprendžia dievo tarną pamokyti tinkamų manierų. Šįkart tikinčiosios,
buvusios dešinėje bažnyčios navoje, pasipiktinimą teko išklausyti A.J.Bačkiui. Kadangi
tikinčioji yra nuolatinė Arkikatedros bazilikos lankytoja, inauguracijos euforijų apimti žmonės
dėl išpuolio per daug nesipiktino, maldininkę tiesiog išvedė į lauką, ir incidentas tuo pasibaigė.
Vadovybės apsaugos departamento vadovas Raimundas Kairys "VL Vakaro žinios" patvirtino,
kad apsaugos darbuotojai sureagavo gana greitai ir rėkaujančią moterį už parankių išvedė į lauką.
Pasak R.Kairio, jau tapo tradicija, kai prezidento inauguraciją ar iškilmingus renginius Vilniaus
katedroje pertraukia kažkuo nepatenkintų žmonių riksmai. Prieš penkerius metus prezidento
Valdo Adamkaus inauguracijos iškilmių metu iš Katedros taip pat buvo išvesta viena moteris.
R.Kairio teigimu, nemalonių incidentų net nebūtų, jei būtų galima patikrinti kiekvieną, įeinantį į
bažnyčią. "Tačiau bažnyčios durys yra atviros visiems. Todėl net kai Katedroje meldėsi
prezidentai, čia galėjo užeiti kiekvienas", - sakė Vadovybės apsaugos departamento vadovas.
2003 02 27
Vakaro žinios

Vilniečiai nespėjo pamatyti karo lėktuvų
Vytautas Bruveris, Loreta Čėsnienė
Naujojo prezidento inauguracija turėjo tapti švente ne tik politikams, bet ir tautai. Tačiau jos
akcentu laikyti karo lėktuvų skrydžiai didelio įspūdžio nepadarė.
Nespėjo pamatyti
Pažiūrėti karinio parado į Nepriklausomybės aikštę Vilniuje susirinko keli tūkstančiai žmonių.
Tačiau didžiulį politinį triukšmą sukėlęs karo lėktuvų skrydis truko vos kelias sekundes. 300
metru aukštyje praskridusių lėktuvų varikliai nesukėlė grėsmės nei miestelėnų ausims, nei namų
langams. Daugelis žmonių net juokavo norėję, kad lėktuvai grįžtų, mat 300 kilometrų per
valandą greičiu pralėkusius orlaivius ne visi spėjo pamatyti. Tuo tarpu renginio vedėjo aktoriaus
Sigučio Jačėno paskelbtų karinių sraigtasparnių teko palaukti ilgiau. Prie pakylos susibūrę
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Seimo, Vyriausybės nariai ir kiti svečiai juokais stebėjosi, kur dingo šiam karinės galios
demonstravimui aktyviai priešinęsis Vilniaus meras Artūras Zuokas. "Kur A.Zuokas su
stingeriu?" - klausinėjo piliečiai.
Kardinolą nutraukė maldininke
Vidudienį prasidėjusias šv.mišias Vilniaus arkikatedroje bazilikoje sudrumstė nedidelis
incidentas. Ceremonijai pasiekus kulminaciją, per pakylėjimą, kardinolo Audrio Juozo Bačkio
žodžius netikėtai nutraukė Arkikatedroje buvusi viena iš maldininkių. Ji ragino dvasininkus
"gerbti Jėzų" ir "atsisukti į šventorių". Kilo nedidelis sambrūzdis, kardinolas trumpam nutilo.
Tačiau įsisiautėjusią moterį nutildė kiti melstis susirinkę žmonės, ji buvo nuvesta į šalį. Po
neilgos pauzės iškilmės vyko toliau.
Tautai - koncertas
Vakare Katedros aikštėje Vilniuje tautai buvo surengtas koncertas ir šviesos šou. Planuota, kad
per 45 minutes truksiantį koncertą turi būti iššauta 4300 fejerverkų salvių. Koncerte dalyvavo
muzikantai, aktyviai parėmę R.Pakso rinkimų kampaniją, - tai Virgis Stakėnas, Edmundas
Kučinskas, grupė "B'Avarija", Eurika Masytė, valstybinis pučiamųjų orkestras "Trimitas".
Atvyko be dovanų
Tuo tarpu 600 išrinktųjų svečių puota buvo surengta Prezidentūros rūmuose. Ji valstybei kainavo
apie 100 tūkst. litų. Prezidentas, Vyriausybės vadovas, Seimo pirmininkas su žmonomis į rūmus
prieš iškilmes pateko per vidinį kiemą, kiti svečiai ėjo pro pagrindines duris, prie kurių degė šeši
fakelai. Į puotą kviestinė publika rinkosi be dovanų, mat pagal protokolą jų nebuvo reikalaujama,
tik kai kurie svečiai nešėsi gėlių puokštes. Dauguma vyrų vilkėjo vakariniais kostiumais, kai
kurie - smokingais. Beveik visos damos buvo pasipuošusios Žemę siekiančiomis suknelėmis ar
kostiumėliais. Neįpratusioms prie ilgų apdarų moterims sunku buvo kopti Prezidentūros
laipteliais - ne viena ant jų klupo ir pusiausvyrą išlaikydavo tik palydovams ištiesus ranką.
Kelias minutes pavėlavusi, lydima vaikino, atvyko R.Pakso dukra Inga. Mergina buvo
pasipuošusi ilga rožine suknele, apsisiautusi baltu šalių. Ji žurnalistams teisinosi pavėlavusi, nes
įstrigo kamštyje.
Banketui - įspūdingi tortai
Vaišes iškilmėms suruošė restorano "Stikliai" darbuotojai. "Respublikos" žiniomis, svečiams
buvo patiekta kelių rūšių šaltų žuvies užkandžių: sūdytas eršketas, įdaryta lydeka, sterko
vyniotinis. Mėsos patiekalų mėgėjai galėjo mėgautis įdarytomis putpelėmis, kepta veršienos
krūtinėle su džiovintais vaišiais. Taip pat buvo patiekta keptų kriaušių su vištienos kepenėlių
paštetu, marinuotų agurkų su sūrio įdaru. Iš karštų patiekalų buvo siūloma židinyje ant iešmo
kepta kiauliena, vištiena. Prezidento inauguracijos iškilmėms "Stiklių" konditeriai iškepė du
įspūdingo dydžio dviaukščius tortus, sveriančius maždaug po 35 kg. ir kainuojančius apie 2800
litų. Kaip "Respublikai" sakė konditerijos cecho vedėja Audronė Burneckienė, tortai paruošti be
miltų -jų pagrindą sudarė lazdynų riešutų pusgaminis. Karamelinis kremas paskanintas brendžiu.
Tortų pirmojo aukšto skersmuo - maždaug po du metrus. Pirmasis aukštas puoštas Žalsvu
marcipanu, kad primintų pievą, antrasis - marcipanine mase su Lietuvos žemėlapio kontūrais ir
šalies trispalve.
2003 02 27
Respublika

Naikintuvai buvo per aukštai
Violeta Karaliūnaitė
Spiginanti saulė ir spaudžiantis šaltukas nesutrukdė keliems tūkstančiams iš visos šalies
suvažiavusių žmonių stebėti karinį paradą ir naikintuvų skrydį. Karo lėktuvų skrydis labiausiai
patiko vaikams. Iš Šalčininkų rajono su miesto vėliavomis atvykę savivaldybės darbuotojai LŽ
teigė balsavę už Prezidentą Paksą. Šalčininkiečiai atvažiavę pagerbti Jo Ekscelenciją svarbią
Lietuvos istorijai akimirką.
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Pasitikėjo jaunyste
Anot Šalčininkų savivaldybės Švietimo skyriaus darbuotojo Henriko Danilevičiaus, rusakalbių
rajone nemažai jaunimo pasitikėjo jaunu Prezidentu. "Mes tikime, kad bus įvesta tvarka
valstybėje, bus kuriamos naujos darbo vietos, daugiau dėmesio skiriama savivaldybių
problemoms", - LŽ sakė minios nuošalyje stovėjęs šalčininkietis Danilevičius.
Nuotraukos atlapuose
Susirinkusiųjų dėmesį patraukė būriu atėję marijampoliečiai ant paltų atlapų prisilipdę
Prezidento Pakso portretus. Dviem autobusais atvažiavę suvalkiečiai teigė, jog atvyko atiduoti
pagarbą šalies vadovui ir paskatinti jį nepamiršti kaimo. "Paksas po rinkimų iškart pas mus
atvažiavo. Atsidėkodami jam, įsisegę atvaizdą, atvykome pasidžiaugti kartu su visa šalimi. Jis
jaunas, energingas. Aš tikiu, kad bus įvykdyti visi pažadai", - sakė marijampolietis Vitas
Sinickas.
Šventės nepajuto
Per paradą Nepriklausomybės aikštėje šalia Seimo esančios kavinės dar nedirbo. Į kinų restoraną
įsileidusios LŽ žurnalistus padavėjos teigė šventinės nuotaikos nejaučiančios. "Man rūpi mano
problemos, o ne Pakso inauguracija, kuriai skiriamos milžiniškos lėšos. Aš už butą negaliu
susimokėti ir naktį neužmigau, nes atėjo skolos lapelis su grasinimu, kad paduos į teismą. Esu
nusivylusi ir netikiu, kad ką nors gali pakeisti pažadais Lietuvą primaitinęs Prezidentas.
Suprantu, kad reikėjo galvoti anksčiau, bet..."- LŽ sakė prie Seimo rūmų esančio kinų restorano
padavėja.
Lėktuvai nesužavėjo
Daug ginčų tarp Vilniaus mero Artūro Zuoko ir Pakso komandos sukėlęs karinių lėktuvų skrydis
susirinkusiai miniai nepaliko didelio įspūdžio. LŽktuvai skrido pakankamai aukštai, be to, juos
įžiūrėti trukdė į akis spiginanti saulė. Tik iš vaikų lopšelio darželio "Dainorėlis" atvesti
mažamečiai krykštavo ir vienas per kitą garsiau šaukė dairydamiesi, iš kurios pusės atskris pirmą
kartą gyvenime matomi karo lėktuvai ar sraigtasparniai.
2003 02 27
Lietuvos žinios

Staigmenos ir nesusipratimai neaptemdė iškilmių
Šalies Prezidento Rolando Pakso inauguracijos ceremoniją Seime vakar stebėjo jo žmona Laima,
sūnus Mindaugas ir dukra Inga, Prezidento žmonos sesuo, jo ir žmonos tėvai. Kai parlamento
vadovas Artūras Paulauskas po priesaikos įteikė R.Paksui aukščiausiąjį šalies apdovanojimą
Vytauto Didžiojo ordiną su aukso grandine, jį pasveikino sūnus, įteikdamas gėlių puokštę. Dukra
tuo metu liko sėdėti savo vietoje. Mindaugas sulaukė išskirtinio A.Brazausko dėmesio. Pasakęs
kalbą ir pasveikinęs pirmąją šalies porą, premjeras priėjo prie R.Pakso sūnaus ir pabučiavo jį į
kaktą.
***
Kai kurie naujojo šalies vadovo R.Pakso komandos nariai parlamento rūmuose jautėsi kaip
šeimininkai. Prezidento visuomeniniu konsultantu užsienių investicijų klausimais paskirtas
buvęs vienas R.Pakso varžovų per rinkimus Juozas Petraitis įsitaisė tarp parlamentarų. Ryškių
tautinių spalvų kaklaraištį ryšėjęs iš Australijos į Lietuvą persikėlęs gyventi verslininkas
pasirinko laisvą buvusio kandidato į Prezidentus Kazio Bobelio krėslą.
***
Po iškilmingo posėdžio išėjęs iš Seimo posėdžių salės R.Paksas bei V.Adamkus buvo apjuosti
tautinėmis juostomis. Jas įteikė save dailininku ir visuomenės veikėju pristatantis Antanas Račas.
***
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Sostinės Nepriklausomybės aikštėje pažiūrėti karinio parado ir karinių lėktuvų skrydžio buvo
susirinkę keli tūkstančiai žmonių. Daug ginčų tarp Vilniaus mero Artūro Zuoko ir R.Pakso
komandos sukėlęs karinių lėktuvų skrydis nepaliko didelio įspūdžio. Lėktuvai skrido aukštai, be
to, juos įžiūrėti trukdė į akis spiginanti saulė.
***
Trijų sraigtasparnių skrydis virš Vilniaus įvyko be miesto valdžios leidimo. Kaip tvirtino mero
atstovai, sraigtasparnių pasirodymas Vilniaus padangėje Artūrui Zuokui sukėlė nusistebėjimą,
tačiau jis reagavo ramiai. Meras vakar raštu kreipėsi į Krašto apsaugos ministeriją ir Civilinės
aviacijos direkciją, kad šios paaiškintų, kokiu pagrindu ir kokiais tikslais sraigtasparniams leista
skristi.
***
Po karinio parado sostinės Nepriklausomybės aikštėje R.Paksas su žmona Laima apie dešimt
minučių spaudė rankas prie parlamento susirinkusiems žmonėms. Po to R.Paksas ant rankų
pakėlė ketverių metų Stasį Gladkį, atėjusį su senele ir krikštamote pažiūrėti karinio parado bei
lėktuvų skrydžio. „Man taip suspaudė širdį, kad aš tarsi praradau sąmonę“, – vėliau prisipažino
vaiko krikšto motina Iveta Ulinskaitė. Nueinančiam R.Paksui vienas minioje stovėjęs vyriškis
sušuko: „Laikykis, laikykis. Prispausk tuos komunistus“.
***
Daug rankų vakar teko paspausti ir Prezidentui V.Adamkui. Kai kas minioje jam skandavo
„ačiū“. Įkandin savo vyro skubėdama pasisveikinti su žmonėmis, A.Adamkienė net suklupo ir
vos nepametė batelio.
***
R.Paksas su žmona iš Seimo išvyko Prezidento limuzinu BMW, o V.Adamkus persėdo į
Prezidentūrai priklausiančią „Audi“. Šiuo automobiliu V.Adamkui tikriausiai bus leista naudotis
ir toliau.
***
Ypatingam Prezidentūros perdavimo ceremonijos akcentui – salvėms tautai, valstybei ir
Prezidentui – buvo panaudotas XVIII amžiaus pabūklas. Specialiai šia proga senovinis pabūklas
buvo atvežtas į sostinę iš Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus.
***
Arkikatedroje vykusias šventas mišias trumpam sutrikdė moteris, surikusi: „Kunigai, atsigręžkite
veidu į altorių“. Vadovybės apsaugos departamento darbuotojai triukšmadarę skubiai išvedė iš
maldos namų.
***
Tarp garbingiausių R.Pakso svečių buvo ir jam šalies vadovo ateitį išpranašavusi žiniuonė
gruzinė Lena Lolišvili, kuri tvirtina artimai bendraujanti ir su A.Brazausku. Per šventas mišias
Arkikatedroje L.Lolišvili sėdėjo už R.Pakso, šalia A.Adamkienės. Premjeras ir Seimo
pirmininkas su žmonomis, kaip ir R.Pakso tėvai, buvo pasodinti už Adamkų, Paksų ir
L.Lolišvili.
***
Atėjusį pranešti apie Vyriausybės įgaliojimų grąžinimą A.Brazauską Prezidentas pakvietė sėsti
prie stalo. Dedant ant stalo dokumentą, šis išslydo iš premjero rankų ir nukrito ant grindų.
Išlydėjęs A.Brazauską, R.Paksas priėmė penkis rusakalbius vyrus, kurie kažką atnešė sudėję ir
kelias dėžes. Kas jie, Prezidentūros pareigūnai neaiškino.
***
Žodis „Lietuva“ buvo vienas dažniausiai skambėjusių inauguracinėje R.Pakso kalboje – jį
Prezidentas pavartojo 45 kartus. Žodį „žmonės“ jis ištarė 24, o „valstybė“ – 23 kartus. Žodį
„ateitis“ R.Paksas pavartojo 8 kartus.
***
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Prezidento R.Pakso inauguracijos iškilmėms buvo akredituota per 100 Lietuvos žurnalistų bei 45
žiniasklaidos atstovai iš užsienio šalių. Renginių metu viešąją tvarką sostinėje pasikeisdami
saugojo apie 400 Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų.
2003 02 27
Lietuvos Rytas

Prezidentūra perduota naujajam prezidentui
Vakar popiet Prezidentūros rūmai oficialiai perduoti naujajam prezidentui Rolandui Paksui.
Ceremonijos metu sostinės S.Daukanto aikštėje Garbės sargybos kuopos kariai nuleido Valdo
Adamkaus kadencijos metu virš Prezidentūros rūmų plevėsavusią prezidento vėliavą. Vėliau ši
vėliava buvo į teikta V.Adamkui, kuris ją pabučiavo. Ceremonijai persikėlus į Prezidentūros
Baltąją salę, V.Adamkus pasirašė dekretą dėl savo kadencijos baigimo, R.Paksas - dėl savo
kadencijos pradžios. R.Paksas taip pat pasirašė dekretą, kuriuo apdovanojo V.Adamkų Vytauto
Didžiojo ordinu su aukso grandine ir pats šį ordiną jam įteikė. Teikdamas ordiną "V.Adamkui
R.Paksas sakė, kad jis yra sėkmingo ir prasmingo jo darbo valstybės vadovo poste įvertinimas.
Jis išreiškė viltį ir toliau bendradarbiauti su V.Adamkumi vardan Lietuvos ateities. Toks pat
ordinas R.Paksui buvo įteiktas po priesaikos ceremonijos Seime. Savo ruožtu V.Adamkus
perdavė R.Paksui Didįjį Prezidento antspaudą ir šalies Konstituciją, papuoštą rankų darbo odos
viršeliu. Po apdovanojimo ceremonijos V.Adamkus su žmona Alma išėjo į S.Daukanto aikštę,
kurioje su darbą baigusiu prezidentu atsisveikino ne tik aikštėje susirinkę žmonės, bet ir jo
komandos nariai. Prezidentūros darbuotojai V.Adamkui ir jo žmonai Almai įteikė po tulpės
žiedą, Kadenciją baigusiam prezidentui plojo ir aikštėje susirinkę žmonės, o Vilniaus
universiteto Istorijos fakulteto studentai prezidentui plojo ir skandavo "ačiū" iš šalia
Prezidentūros esančio pastato. Paskui V. ir A.Adamkai sėdo į aikštėje laukusį automobilį ir
išvažiavo. Išvykus V.Adamkui, virš Prezidentūros buvo iškelta nauja prezidento vėliava,
R.Paksą pasveikino Lietuvos miestų vėliavnešiai iš keturių Lietuvos regionų. Kreipdamasis į
susirinkusiuosius R.Paksas sakė, kad duota ištikimybės Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai
priesaika ne tik nukreipia mintis į ateitį, bet ir ragina atsigręžti į prabėgusius amžius, prisiminti
garbius protėvius, nusilenkti valstybininkams, šviesuoliams, pirmtakams, laisvės šaukliams ir
kankiniams. "Esame Lietuvos širdyje, pačiame mūsų sostinės centre, kur kiekvienas namas,
bažnyčios bokštas ir net grindinio akmuo mums kalba Tėvynės kalba", - sakė R.Paksas.
Kreipdamasis į Lietuvos žmones R.Paksas ragino negailėti pastangų, kad į Tėvynę grįžtų visi tie
žmonės, kuriuos gyvenimas privertė svetur ieškoti sotesnio duonos kąsnio. "Tikiu, kad ekspertų
jau pripažįstamos Lietuvos ūkio pažangos rezultatus netrukus pajus ir žmonės. Tačiau nesunku
nuspėti, kad kylant ekonomikai, materialusis žmonių gyvenimas gerės sparčiau, negu į gera
keisis dvasinė visuomenės būsena. Aš, kaip valstybės vadovas, įsipareigoju spręsti ir šią
problemą", - sakė naujasis prezidentas. R.Paksas sakė, kad tvirtai tiki, jog Lietuva taps visateise
NATO ir Europos Sąjungos nare. "Europa - tai tautų Europa, o Vakarų civilizacija - žmogaus
teisių ir demokratijos civilizacija", -sakė R.Paksas. Jis pažymėjo, kad į Europą Lietuva ateina su
garbingu paveldu - sena gyvąja indoeuropiečių kalba, savitu etninės kultūros palikimu,
darbščiomis rankomis, neeiliniais protais ir talentais. "Tokių mūsų ir laukia Europa. Tik tokie
tautų bendrijoje mes galime išsaugoti savo kalbą, papročius, kultūrą, gyvenimo būdą", - sakė
R.Paksas. Naujasis prezidentas taip pat paragino tautą dosniai dalintis puoselėjamomis
vertybėmis. "Meilė. Tikėjimas. Viltis. Gėris. Grožis. Santarvė. Išmintis. Tolerancija.
Darbštumas. Teisingumas. Sąžiningumas. Pagarba. Išvardijęs apaštališką skaičių vertybių, aš
raginu dosniai jomis dalytis", - sakė R.Paksas. Jo kalbą palydėjo trys XVIII amžiaus Lietuvos
kariuomenės pabūklo šūviai - už tautą, valstybę ir prezidentą, nuskambėjo sveikinimo daina,
pasibaigusi fejerverkais. 15 valandą 30 minučių Prezidentūroje premjero Algirdo Brazausko
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kabinetas grąžino naujajam prezidentui savo įgaliojimus. Vakare naujasis šalies vadovas surengė
priėmimą Seimo nariams, diplomatinio korpuso atstovams, visuomenės veikėjams, žurnalistams,
savo draugams ir artimiesiems.
2003 02 27
Lietuvos aidas

Patirtį Prezidentūroje pakeitė jaunystė
Naujo valstybės vadovo inauguracijos dieną- padėkos Valdui Adamkui ir sėkmės linkėjimai
Rolandui Paksui.
Vytautas Bruveris, Loreta Čėsnienė, Agnė Račkauskaitė
Vakar rytą Parlamente padėjęs ranką ant Konstitucijos ir ištaręs priesaikos žodžius 46 metų
Rolandas Paksas pradėjo eiti prezidento pareigas. Sveikindamas naująjį valstybės vadovą Seimo
pirmininkas Artūras Paulauskas pabrėžė, jog į Prezidentūrą grįžta jaunystė.
Šilti žodžiai V.Adamkui
Prieš R.Pakso prisaikdinimo ceremoniją Seime ypač šiltais žodžiais buvo pagerbtas vakar
kadenciją baigęs šalies vadovas 76 metų Valdas Adamkus. Jo kalba iš Seimo tribūnos buvo
trumpa. "Penkerius metus vykdžiau jums duotą priesaiką sąžiningai tarnauti Tautai ir Tėvynei.
Visada būsiu šios priesaikos įpareigotas. Visu savo gyvenimu esu ir liksiu įsipareigojęs jums,
brangieji Lietuvos žmonės", - sakė V.Adamkus. Tuo tarpu su juo dirbę aukščiausi šalies
pareigūnai ir neseniai buvę politiniais oponentais vakar demonstravo taikingumą bei vienybę.
Seimo pirmininko padėkos kalba V.Adamkų net šiek tiek sugraudino. "Gerbiamojo V.Adamkaus
prigimtinė tolerancija, demokratijos pažinimas ne iš literatūros, o iš gyvenimo, ištikimybė
santaros idėjai padėjo lengviau atsikvėpti politinių rietenų, ryškaus susiskaldymo gerokai
nuvargintai visuomenei. Žmonės tapo šiek tiek geresni vieni kitiems", - svarbiausius buvusio
šalies vadovo nuopelnus vardijo A.Paulauskas. "Nenoriu tarti ne visada nuoširdžiu jausmu
paremtos mandagumo frazės: "Mums visada jūsų trūks". Pasakysiu kitaip: "Mums jūsų netrūks, sakė A.Paulauskas. - Esu tikras, kad jūs ir toliau būsite šalia mūsų. Būsite su mumis. O esant
būtinybei, švelniai sugriebsite mus už rankos ir mandagiai,"kaip esame jūsų Įpratinti, patarsite:
"Neskubėkite, pagalvokite, pasverkite". Ir pridursite frazę, kurią mums paprastai sakydavote:
"Na, dirbame". Po šios kalbos A.Paulauskas ir V.Adamkus ilgai spaudė vienas kitam rankas.
Iškilmingame posėdyje kalbą sakęs premjeras Algirdas Brazauskas taip pat gyrė V Adamkų ir jo
prezidentavimo metus. "Šiandien šį laikotarpį pavadinčiau tarpusavio išklausymo, sutarimo ir
bendradarbiavimo metais. Prezidentas V.Adamkus ne tik rado bendrą kalbą su Lietuva, jis
gyveno Lietuva", - teigė Vyriausybės vadovas.
Papuošta salė
Į priesaikos ceremoniją Seime buvo sukviesta visa šalies valdžios grietinėlė. Salė buvo papuošta
raudonu kilimu, joje pridėta gėlių puokščių. Pirmosiose eilėse sėdėjo premjero A.Brazausko ir
Seimo vadovo A.Paulausko žmonos Kristina bei Jolanta, R.Pakso duktė Inga ir sūnus
Mindaugas, naujojo prezidento tėvai. R.Paksui perskaičius priesaikos žodžius, salėje nuaidėjo
plojimai. Naująjį prezidentą gėlių puokšte apdovanojo sūnus Mindaugas, kuris paskui ilgokai
kratė dešinę ranką, rodydamas, kaip stipriai tėvas ją paspaudė.
Įteikė ordiną
Po priesaikos Parlamento vadovas R.Paksą apdovanojo aukščiausiu valstybės apdovanojimu Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine. "Į Prezidentūrą sugrįžta jaunystė", - naujojo
valstybės vadovo sveikinimo kalbą pradėjo A.Paulauskas. Jis sakė tikįs, kad naujasis prezidentas
sėkmingai ir taikiai dirbs su valdančiąja dauguma. "Visada galėsite pasitarti su dviem kolegomis
prezidentais - A.Brazausku ir V.Adamkumi", - priminė A.Paulauskas. A.Brazauskas teigė, jog
naujojo prezidento programa paremta tokiomis pačiomis vertybėmis, kaip ir Vyriausybės bei
valdančiosios daugumos programa. Iškilmingą priesaikos ceremoniją vainikavusioje kalboje
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R.Paksas dėkojo ne tik pirmtakams V.Adamkui, A.Brazauskui, bet ir buvusiam savo
bendražygiui, konservatorių lyderiui Vytautui Landsbergiui. V.Adamkų naujasis šalies vadovas
kvietė bendradarbiauti dėl Lietuvos ateities. "Pakviesti tam mane padrąsina prieš porą dienų per
mudviejų pokalbį jūsų, pone prezidente, pasakyti žodžiai: "Aš visada būsiu nuo jūsų per tokį
atstumą, per kokį nuo jūsų tuo metu bus telefonas", - sakė R.Paksas.
Spaudė rankas žmonėms
Po priesaikos ir karinio parado Nepriklausomybės aikštėje naujasis šalies prezidentas su žmona
apie dešimt minučių spaudė rankas prie Parlamento susirinkusiems žmonėms. R.Paksas ne tik
spaudė rankas, bet ir ant rankų palaikė 4 metų Stasį Gladkį, atėjusį su senele ir krikštamote
pažiūrėti karinio parado bei lėktuvų skrydžio. "Viliuosi, jog geriau gyvensime. Valdžia turi
keistis, nes keičiasi žmonės", - BNS sakė vaiko krikšto motina Iveta Ulinskaitė. Nueinančiam
R.Paksui vienas vyras iš minios ėmė šaukti: "Laikykis, laikykis. Prispausk tuos komunistus".
Kitas prezidento susitikimas su tauta įvyko po šv.mišių Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.
Pėsčiomis į S.Daukanto aikštę einančiam R.Paksui ir jo šeimai plojo žmonės, linkėjo sėkmės.
V.Adamkus išsivežė vėliavą
Prezidentūroje surengta rūmų perdavimo ceremonija. V.Adamkus naujajam Prezidentūros
šeimininkui perdavė valstybės antspaudą bei padovanojo oda įrištą Konstituciją. Be to, kadenciją
baigęs valstybės vadovas pasirašė simbolinį darbo pabaigos dekretą. R.Paksas savo ruožtu
pasirašė darbo pradžios dekretą bei dekretą, kuriuo V.Adamkui skyrė Vytauto Didžiojo ordiną su
aukso grandine. Po ceremonijos Prezidentūroje V.Adamkus su žmona Alma išėjo į S.Daukanto
aikštę. Čia Garbės sargybos kuopos kariai nuleido V Adamkaus kadencijos metu virš
Prezidentūros rūmų plevėsavusią prezidento vėliavą. Vėliau ji buvo įteikta V.Adamkui. Buvę
Prezidentūros darbuotojai buvusiam viršininkui įteikė po tulpę, bučiavo jį į skruostą. Pasak jų,
išsiskyrimas su kadenciją baigusiu prezidentu buvo jausmingas, nemažai V.Adamkaus
patikėtinių braukė ašaras dar kelias valandas po to, kai baigėsi ceremonija. Baigęs atsisveikinimo
ceremoniją V.Adamkus atsisuko ir keliskart pamojo susirinkusiai miniai. Žmonės jam taip pat
mojo, plojo, skandavo "ačiū".
Šaudė patranka
Išvykus V.Adamkui, virš Prezidentūros buvo iškelta nauja prezidento vėliava, R.Paksą
pasveikino Lietuvos miestų vėliavnešiai iš 4 Lietuvos regionų - Aukštaitijos, Dzūkijos,
Suvalkijos ir Žemaitijos. Po to pasakytą prezidento kalbą palydėjo trys XVIII amžiaus pabūklo
šūviai - už tautą, valstybę ir prezidentą, nuskambėjo sveikinimo daina, pasibaigusi fejerverkais.
Po iškilmių S.Daukanto aikštėje apsaugos lydimas R.Paksas ėjo pasisveikinti su politikais. Čia
stovėjo ir prezidento postą dar prieš kelerius metus R.Paksui išpranašavusi gruzinė Lena
Lolišvili. Po ceremonijos S.Daukanto aikštėje į Prezidentūrą grįžę R.Pakso komandos nariai
kavinėje kėlė brendžio taures, kalbėjosi su ambasadoriais. Vėliau jie išsiskirstė po naujuosius
kabinetus.
2003 02 27
Respublika

Svaiginantis R.Pakso skrydis į politikos viršūnę
Rolandas Paksas gimė 1956 metų birželio 10 dieną Telšiuose. Yra vienturtis sūnus. Jo paties
žodžiais tariant, augo toks užsispyręs, kad tėvai nepajėgė išlepinti. Dvejų metų R.Paksas kalbėjo
žemaitiškai, penkerių – pažino lietuviškas raides. Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą baigė ne
kaip pirmūnas, bet gerais pažymiais. „Jeigu būčiau gimęs vėliau, būčiau svajojęs tapti
kosmonautu, bet tais laikais svajojau tik apie lėktuvo pilotavimą. Kad įsitikinčiau, jog tikrai
nebijau aukščio, 16 metų pirmą kartą šokau su parašiutu. Parašiutas pasitaikė geras, nusileidau
laimingai“, – kalbėjo Prezidentas. Išvykęs iš Žemaitijos, R.Paksas 1979 metais baigė tuometinį
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Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas). Po to
dar įveikė ir Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) civilinės aviacijos akademijos studijas.
R.Paksui pravertė abi specialybės – buvo ir lakūnas instruktorius, Vilniaus aeroklubo viršininkas,
ir statybos firmos vadovas. 1992-1997 metais jis vadovavo statybos bendrovei „Restako“.
Prezidentas – daugkartinis Lietuvos akrobatinio skraidymo čempionas, tarptautinių varžybų
nugalėtojas. 1979-1985 m. jis dirbo lakūnu instruktoriumi. 1985-1992 m. – Vilniaus S.Dariaus ir
S.Girėno aeroklubo viršininkas, Savanoriškosios krašto apsaugos aviacijos junginio vadas. Rimtą
politinę karjerą R.Paksas pradėjo 1997 metais, kai pagal konservatorių sąrašą buvo išrinktas
Vilniaus miesto tarybos nariu ir tapo sostinės meru, vadovavo Lietuvos savivaldybių asociacijai.
1999 metų gegužę R.Paksui sutikus tapti konservatorių Vyriausybės premjeru, jis atsistatydino iš
mero pareigų. 1999 metų birželį R.Paksas buvo prisaikdintas premjeru, o liepos mėnesio
viduryje buvo išrinktas Tėvynės sąjungos valdybos pirmininku. 1999 metų spalio 27 dieną
R.Paksas paliko premjero kėdę, nepritardamas Lietuvos Vyriausybės sutarčių su JAV bendrove
„Williams International“ dėl naftos įmonės „Mažeikių nafta“ pasirašymui. Po kelių dienų
R.Paksas atsistatydino iš konservatorių valdybos pirmininko pareigų, o 1999 m. lapkritį
pasitraukė ir iš partijos. Netrukus drauge su grupe savo bendraminčių atėjęs į Liberalų sąjungą
R.Paksas buvo išrinktas partijos pirmininku bei tapo Prezidento Valdo Adamkaus patarėju
ypatingiesiems pavedimams, kuruojančiu energetikos klausimus. Po 2000-ųjų kovą įvykusių
savivaldybių tarybų rinkimų pirmuoju Liberalų sąjungos sąrašo numeriu į Vilniaus miesto tarybą
išrinktas R.Paksas balandžio 3 d. antrąkart buvo išrinktas sostinės meru. 2000-ųjų spalį R.Paksas
buvo išrinktas į Seimą ir buvo patvirtintas šalies premjeru. 2001-ųjų vasarą žlugus valdančiajai
Naujosios politikos koalicijai, R.Paksas atsistatydino iš premjero pareigų. Rugsėjį daugumos
partijos tarybos narių reikalavimu R.Paksas buvo priverstas atsistatydinti iš Liberalų sąjungos
pirmininko posto. 2001 metų gruodį R.Paksas, teigdamas, jog pavargo nuo vidaus intrigų bei
partinės diktatūros, kartu su dešimtimi savo šalininkų pasitraukė iš opozicinės Liberalų frakcijos
Seime. Netrukus jis tapo suburtos Nepriklausomos frakcijos (dabar – Liberaldemokratų frakcija)
nariu, o 2002-ųjų kovą išrinktas Liberalų demokratų partijos pirmininku. R.Paksas – šeštasis nuo
Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 1918 metais ir trečiasis po nepriklausomybės
atkūrimo 1990-aisiais Prezidentas. Jis šiemet sausio 5 dieną įvykusiame antrajame šalies vadovo
rinkimų ture įveikė užvakar kadenciją baigusį Prezidentą V.Adamkų. R.Pakso pomėgiai –
akrobatinis skraidymas, motociklai, lauko tenisas. Jis moka anglų, rusų kalbas, susišneka ir
žemaitiškai. Prezidento žmona 42 metų Laima – inžinierė ekonomistė, namų šeimininkė. Paksų
šeimoje – devyniolikmetė dukra Inga, Teisės universiteto pirmo kurso studentė, bei devynerių
metų sūnus Mindaugas, moksleivis.
2003 02 27
Lietuvis Rytas

"Į Prezidentūrą grįžta jaunystė"
"Jaučiu didžiulę atsakomybę Tėvynei ir Tautai. Jaučiu pagarbą ir dėkingumą visiems, kurių
meile, pareigos suvokimu, auka ir darbu yra gyva Lietuva", - vakar prisiekdamas būti ištikimas
Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai bei priėmęs Lietuvos Respublikos prezidento įgaliojimus
kalbėjo Rolandas Paksas.
Denisas Nikitenka
Naujojo šalies vadovo inauguracija, be kita ko, tapo ir smalsuolių švente. Į karinį paradą
Nepriklausomybės aikštėje gausiai susirinkę miestelėnai su nekantrumu laukė ne tiek šventinės
ceremonijos pačioje aikštėje, kiek virš jos. Tačiau trys naikintuvai "iškrėtė" pokštą.
Seimui prezidento netrūks?
Inauguracijos iškilmės parsidėjo LR Seimo posėdžiu, kurio metu išrinktasis prezidentas prisiekė
tarnauti Lietuvai ir perėmė šalies vadovo vairą. Iškilmėse dalyvavo visi trys atkurtos
nepriklausomos Lietuvos prezidentai bei pulkas aukščiausių valstybės institucijų vadovų,
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bažnyčių hierarchai, aukštųjų mokyklų rektoriai ir kiti garbūs svečiai. Pirmasis kalbėjęs V.
Adamkus akcentavo visų žmonių indėlį į Lietuvos valstybės stiprinimą ir kvietė nesustoti bei
tęsti darbus, įsitvirtinant Vakarų Europos demokratinėje dalyje. "Sveikindamas prezidentą, kartu
jam perduodu ir sunkią naštą. Sėkmės jam ir Lietuvos žmonėms", - trumpą kalbą pabaigė
V.Adamkus. "Aš nenoriu tarti ne visada nuoširdžiu jausmu paremtos frazės "Mums visada Jūsų
trūks"... Pasakysiu kitaip: "Mums Jūsų netrūks"... Esu tikras, kad Jūs ir toliau būsite šalia mūsų.
Būsite su mumis. O esant būtinybei, švelniai sugriebsite mus už rankos ir mandagiai, kaip esame
Jūsų įpratinti, patarsite: "Neskubėkite, pagalvokite, pasverkite". Ir pridursite frazę, kurią
paprastai mums sakydavote: "Na, dirbame", - tokiais žodžiais atsisveikindamas su V. Adamkumi
kreipėsi Seimo vadovas Artūras Paulauskas.
Prezidentai nori bendradarbiauti
Antrąją savo kalbą, skirtą Lietuvos prezidentui Rolandui Paksui, A. Paulauskas pradėjo tokiais
žodžiais: "Šiandien į prezidentūrą sugrįžta jaunystė... Nuoširdžiai linkiu, kad į Lietuvos
prezidentūrą sugrįžusi jaunystė būtų veržli, o mūsų valstybės žengiamas žingsnis po žingsnio
taptų platesnis ir greitesnis". Tiek Seimo pirmininko, tiek premjero Algirdo Brazausko bei pačio
R. Pakso kalbose vienu pagrindinių tikslų laikytas trijų prezidentų bendradarbiavimas ir jo
tęstinumas. R. Paksas, kreipdamasis į V. Adamkų, kvietė neatitrūkti nuo politikos. "Jūsų, kaip
valstybės vadovo, darbo patirtis, geri asmeniniai ryšiai su daugeliu užsienio valstybių vadovų vertybės, kuriomis kviečiu pasidalyti. Pakviesti tam mane padrąsina prieš porą dienų Jūsų
pasakyti žodžiai: "Aš visada būsiu nuo Jūsų per tokį atstumą, per kokį nuo Jūsų tuo metu bus
telefonas", - į V. Adamkų kreipėsi naujasis prezidentas.
Tikisi Dievo palaimos
Pažymėjęs, kad kiekviena epocha iš Lietuvos pareikalavo ypatingo susitelkimo ir apsisprendimo,
o kiekvienas apsisprendimas tapo jos gyvenimo istoriniu lūžiu, Rolandas Paksas pabrėžė, jog
dabar mūsų valstybė stovi naujojo iššūkio akivaizdoje. Tai - narystė NATO ir Europos
Sąjungoje. Naujasis šalies vadovas neabejojo, kad deramai susitelkus ir patobulėjus pavyks
atsakyti į šį iššūkį, ir jau kitais metais Lietuva taps ir ES, ir Šiaurės Atlanto sutarties
organizacijos nare. Sukurti gerovės valstybę su žemu nedarbo bei skurdo lygiu, didele darbo
verte, tvirtomis socialinėmis garantijomis - tokį tikslą savo kalboje Seimui pabrėžė prezidentas
R. Paksas. Šalies vadovas kvietė Seimą, Vyriausybę ir kitas valstybės institucijas bei visų lygių
pareigūnus susitelkti ir bendromis pastangomis siekti užsibrėžtų tikslų. "Valstybės vadovo darbą
pradedu, tikėdamasis Dievo palaimos ir Jūsų, brangūs Lietuvos žmonės, paramos", - baigdamas
kalbą sakė R. Paksas. Iškilmingame Seimo posėdyje šalies prezidentas buvo apdovanotas
Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine.
Naikintuvai nuvylė
Po naujojo prezidento prisaikdinimo ir griežtų inauguracinių procedūrų parlamente iškilmės
persikėlė į tirštai pripildytą Nepriklausomybės aikštę. Lietuvos Ginkluotųjų pajėgų rikiuotę ir
paradą pradėjo iš Kauno pusės atūžę trys koviniai naikintuvai "L-39 Albatros". Didžiuliam
susirinkusiųjų nusivylimui, orlaiviai nepakibo virš aikštės, neapskrido parodomojo rato, jų tarsi
nebuvo visai. "Žinote, man juokinga ir keista yra tai, kad žiniasklaida taip sureikšmino
naikintuvų skrydį. Jei ne kivirčas su sostinės meru Artūru Zuoku, "Albatrosai" visai nebūtų kritę
į akį. Taip, viskas vyko pagal scenarijų, naikintuvai ir turėjo virš aikštės pasirodyti vos keletui
sekundžių", - "Vakarų ekspresui" pasakojo Inauguracinės komisijos pirmininkė Dalia KutraitėGiedraitienė. Tiesa, tai buvo ne akrobatinis skrydis, bet ir ne šventinis, mat, pasak D. KutraitėsGiedraitienės, dėl techninių nesklandumų iš naikintuvų turbinų nepavyko paleisti spalvotų dūmų
girliandos. Sraigtasparniai "Mi-8" taip pat kukliai perskrodė Senamiesčio dangų.
Šiemet inauguracija - kuklesnė
Po mišių Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje R. Paksas su palyda dalyvavo iškilminguose
renginiuose Prezidentūroje. Buvo nuleista V. Adamkaus prezidentavimo laikais plazdėjusi
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vėliava ir iškelta naujojo prezidento vėliava. Po Prezidentūros Baltojoje salėje įvykusio
Prezidentūros perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo S. Daukanto aikštėje R. Paksas viešai
kreipėsi į susirinkusius žmones. Pikantiškoji inauguracijos dalis - R. Pakso ir jo žmonos vardu
surengtas pokylis. Jame dalyvavo apie pusė tūkstančių garbingų svečių. Nepatvirtintais
duomenimis, iškilmingas pokylis valstybei kainuos apie keliasdešimt tūkstančių litų. Iš viso
prezidento inauguracijai išleista daugiau nei ketvirtis milijono litų. Ši suma, Pasak Inauguracinės
komisijos narių, yra mažesnė, nei ta, kuri buvo skirta V. Adamkaus inauguracijai. Šventinius
renginius pabaigė koncertas Gedimino kalno papėdėje bei lazerių ir fejerverkų šou.
2003 02 27
Vakarų ekspresas

Naujas šeimininkas lietuviškuose Baltuosiuose rūmuose
Į aukščiausią valstybėje postą Rolandas Paksas įžengė pompastiškos, tačiau gana jausmingos
ceremonijos metu.
Stasys Gudavičius, Giedrė Budvytienė
“Dieve mano, kaip gražu - jie abu buvo pagrindiniai konkurentai rinkimuose, o dabar gražiai
apsikabina”, - senyva moteriškė net ašarą nubraukė, pasistiebusi žiūrėdama, kaip kadenciją
pradėjęs Prezidentas Rolandas Paksas apkabina savo pirmtaką Valdą Adamkų. Prie
Prezidentūros surengta pareigų perdavimo ceremonija sugraudino ne vieną atvykusįjį. Visa gana
pompastiška R.Pakso inauguracijos ceremonija virto tarsi jausminga padėka pareigą atlikusiam
V.Adamkui ir palinkėjimu naujam valstybės vadovui tęsti tautos santarvės politiką.
Atėjo susikabinę rankomis
Ceremonija prasidėjo ryte iškilmingu Seimo posėdžiu. Į jį susirinko daugybė svečių Nepriklausomybės Akto signatarai, Vyriausybė, aukščiausiųjų valstybės institucijų vadovai,
apskričių viršininkai, svarbiausių teismų teisėjai, bažnyčių hierarchai, diplomatinis korpusas.
Atvyko ir R.Pakso tėvai bei uošviai, taip pat premjero žmona Kristina Brazauskienė ir Seimo
Pirmininko žmona Jolanta Paulauskienė. Prie Seimo išrikiuota garbės sargyba pasveikino
atvykusius kadenciją baigusį Prezidentą V.Adamkų ir naująjį valstybės vadovą R.Paksą. Jie į
pastatą įžengė patiestu raudonu kilimu. Prasidėjus iškilmingam Seimo posėdžiui, aidėjo prieš
penkerius metus V.Adamkaus inauguracijai parašyta fanfarų muzika. Į salę įžengė kadenciją
baigęs Prezidentas, rankomis susikabinęs su savo žmona Alma. Po to įėjo Prezidentas R.Paksas,
už parankės vedinas savo žmona Laima. Iš paskos atėjo taip pat susikabinę rankomis Prezidento
duktė Inga ir sūnus Mindaugas. Po Kardinolo Audriaus Juozo Bačkio žodžio, kuriame visa tauta
paraginta kurti savo ateitį, atsisveikinimo kalbą pasakė V.Adamkus. “Visada būsiu įpareigotas
prieš penkerius metus duotos priesaikos sąžiningai tarnauti tautai ir tėvynei”, - sakė jis ir
palinkėjo naujam valstybės vadovui “sėkmingai įgyvendinti Lietuvos strateginius siekius”. Už
penkerių metų darbus kadenciją baigusiam Prezidentui padėkojo Seimo Pirmininkas Artūras
Paulauskas: “Ačiū, Jūsų ir mūsų Ekscelencija, - už Jūsų žodžius, jausmus ir darbus. Už ryškias
pėdas, įspaustas į lietuvišką žemę”.
Prisiekė būti ištikimas valstybei
Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris pakvietė R.Paksą duoti Prezidento priesaiką.
“Aš, Rolandas Paksas, prisiekiu Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai,
gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vientisumą; prisiekiu sąžiningai eiti savo
pareigas ir būti visiems lygiai teisingas; prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos
nepriklausomybę, tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man
Dievas!” Padėjęs ranką ant Konstitucijos R.Paksas vakar apie pusę vienuoliktos ryto perskaitė šį
tekstą. Tuoj po to, kai kartu su priesaiką priėmusiu E.Kūriu pasirašė priesaikos aktą, R.Paksas
pradėjo oficialiai eiti šalies Prezidento pareigas. Priesaikos aktas perduotas saugoti Seimo
Pirmininkui.
27

Kvietė V.Adamkų dalytis darbo patirtimi
“Sėkmės Jums visuose Jūsų geruose darbuose”, - palinkėjo A.Paulauskas ir netrukus po trumpos
sveikinimo kalbos įteikė R.Paksui aukščiausią valstybės apdovanojimą - Vytauto Didžiojo
ordiną su aukso grandine. Pagal pernai įsigaliojusį įstatymą, šiuo ordinu turi būti apdovanojamas
kiekvienas pradedantis eiti pareigas Prezidentas. Paskutiniu savo dekretu apdovanojimą R.Paksui
skyrė Prezidentas V.Adamkus. Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko sveikinimo žodyje
vyravo palinkėjimas Prezidentui R.Paksui būti stabilumo garantu: “Nepaisant to, kas ir už ką
balsavo, Prezidentas tampa mūsų moraliniu autoritetu, jam tenka garbė ir atsakomybė atstovauti
Lietuvai”. Perskaitęs kalbą, A.Brazauskas priėjo prie kiekvieno R.Pakso šeimos nario,
paspausdamas jiems rankas, o mažajam Mindaugui Paksui - pabučiuodamas viršugalvį. Savo
kalboje Seime R.Paksas akcentavo norįs matyti Lietuvos ateitį Europos šalių bendrijoje.
“Kviečiu jus, Lietuvos žmonės, gegužės mėnesį šį svarbų valstybės siekį aktyviai palaikyti
referendume ir balsuoti už Lietuvos, už savo ir už savo vaikų ateitį. Saugią, turtingą, įtakingą,
atsakingą - tokią regiu ateities Lietuvą”, - sakė naujasis valstybės vadovas. Jis pakvietė
V.Adamkų pasidalyti savo darbo patirtimi, gerais asmeniniais ryšiais su daugeliu užsienio
valstybių vadovų, Lietuvos žmonių pasitikėjimu. “Pakviesti tam mane padrąsina prieš porą dienų
per mudviejų pokalbį Jūsų pasakyti žodžiai: “Aš visada būsiu nuo Jūsų per tokį atstumą, per kokį
nuo Jūsų tuo metu bus telefonas”, - sakė R.Paksas. Išėję iš posėdžių salės R.Paksas bei
V.Adamkus buvo apjuosti tautinėmis juostomis. Jas įteikė dailininku ir visuomenės veikėju
prisistatantis Antanas Račas, prisegęs savo vizitines korteles prie juostų.
Palaikė ant rankų keturmetį
Po iškilmingo Seimo posėdžio šalia esančioje Nepriklausomybės aikštėje buvo surengtas karinis
paradas. R.Paksui, kaip naujajam ginkluotųjų pajėgų vadui, atiduota pagarba, pristatyta
aukščiausia karinė vadovybė. “Kariai, aš didžiuojuosi jumis - jaunais, veržliais Lietuvos laisvės
ir demokratijos gynėjais, neatskiriama pilietinės visuomenės dalimi”, - sakė R.Paksas aikštėje
išsirikiavusiems Lietuvos kariuomenės padalinių būriams. Karinis paradas prasidėjo trijų atakos
lėktuvų ir trijų sraigtasparnių skrydžiu virš Vilniaus. Tačiau nemaža dalis iš kelių tūkstančių
aikštėje susirinkusių žmonių teigė nematę lėktuvų, tik sraigtasparnius. Mat lėktuvai gana dideliu
greičiu praskrido gerokai į šoną nuo aikštės, o ne tiesiai virš jos. Po parado naujasis Prezidentas
su žmona Laima apie dešimt minučių spaudė rankas prie parlamento susirinkusiems žmonėms.
R.Paksas ne tik spaudė rankas, bet ir ant rankų palaikė ketverių metų Stasį Gladkį, atėjusį su
senele ir krikštamote pažiūrėti karinio parado bei lėktuvų skrydžio. “Man taip suspaudė širdį,
kad aš tarsi praradau sąmonę, - BNS dalijosi savo įspūdžiais vaiko krikšto motina Iveta
Ulinskaitė. - Viliuosi, jog geriau gyvensime. Valdžia turi keistis, nes keičiasi žmonės”. Rankas
žmonėms taip pat spaudė ir kadenciją baigęs Prezidentas V.Adamkus su žmona Alma. Kai kas
minioje jam skandavo “ačiū”. Po priesaikos ir karinio parado aukščiausieji šalies vadovai
R.Paksas, A.Brazauskas, A.Paulauskas ir V.Adamkus apie pusvalandį pabendravo Seimo
Baltojoje salėje, vėliau išvyko į šventas mišias Vilniaus Arkikatedroje. R.Paksas su žmona iš
Seimo išvyko Prezidento limuzinu, o V.Adamkus persėdo į Prezidentūrai priklausančią “Audi”,
kuria V.Adamkui tikriausiai bus leista naudotis ir toliau.
Šv. Mišios už santarvę
Gedimino aikštės bokšto laikrodžiui mušant dvyliktą valandą į Vilniaus arkikatedrą baziliką
atvyko R.Paksas su šeima. Lauke juos sutiko kardinolas A.J.Bačkis ir Katedros klebonas
Ričardas Doveika. Kiek anksčiau čia pasirodė užsienio diplomatinių atstovybių vadovai,
Vyriausybės nariai, premjeras ir Seimo Pirmininkas su žmonomis. Atvykus V.Adamkui su
A.Adamkiene Katedroje susirinkę žmonės juos sutiko plojimais ir šūksniais “ačiū”. Į šv.Mišias
buvo įleisti visi norintieji. Į Katedrą sugužėjo didžioji dalis prieš tai lauke susirinkusių žmonių.
Dauguma - senyvo amžiaus. Tačiau buvo matyti ir studentų, mokinių. Šv. Mišias buvo galima
stebėti ir lauke, Katedros aikštėje sumontuotame didžiuliame ekrane. Aplink jį spietėsi nemaža
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minia. A.J.Bačkis šv.Mišias už santarvę pradėjo kvietimu “melstis už tautos vadovus ir visus,
atsakingus už tautos gerovę”. Vėliau pasakytame pamoksle ragino melsti Dievo malonės naujam
šalies Prezidentui, valdžiai linkėjo išminties, piliečiams - kilnumo, sakydamas, kad tik tai gali
užtikrinti visų mūsų gerovę. Kardinolo kalbą trumpam nutraukė mažas incidentas. Šv.Mišiose
dalyvavusi moteris garsiai replikavo kardinolui, kad jis atsigręžtų į altorių. Jai nutilus, Mišios
tęsėsi.
Perdavė antspaudą ir Konstituciją
Pasibaigus šv.Mišioms, prezidentai kartu su palyda pajudėjo Prezidentūros link. Netolimas
atstumas buvo įveiktas per penkias minutes, lydint linksmus maršus grojusiam “Trimito”
orkestrui. Aikštėje išsirikiavę jau laukė diplomatai, Seimo, Vyriausybės nariai, svečiai. Aikštės
prieigose, visoje Universiteto gatvėje buvo susirinkusi minia žmonių - apie 10 tūkst. Pradėjus
oficialią rūmų perdavimo ceremoniją įvyko nesusipratimas - kurį laiką pranešėjo balsą gožė
orkestras, kuris toliau grojo, o šokėjos šoko. Tik po kurio laiko orkestras nutilo. Ceremonijos
pradžioje buvo nuleista V.Adamkaus kadencijos metu čia plevėsavusi Prezidento vėliava. Ji
atiduota V.Adamkui, kuris ją iškilmingai pabučiavo. Tuomet visi persikėlė į Baltąją salę. Tai,
kas joje vyko, susirinkusieji galėjo stebėti dideliame ekrane, sumontuotame aikštėje. Tiesa, dėl
ypač skaisčiai švietusios saulės vaizdas buvo neryškus. Čia V.Adamkus pasirašė dekretą dėl savo
kadencijos baigimo. R.Paksas savo ruožtu pasirašė dekretą, įteisinantį jo kadencijos pradžią. Po
to R.Paksas įteikė V.Adamkui Vytauto Didžiojo ordiną su aukso grandine ir padėkojo “už
nuveiktus darbus Lietuvos valstybei ir jos žmonių labui, pastangas Lietuvą grąžinti į pasaulio
žemėlapį”. Taip pat žadėjo siekti valstybės pažangos visose gyvenimo srityse bei nepamiršti
svarbiausių permainų dalyvių - Lietuvos žmonių. V.Adamkus perdavė R.Paksui didįjį Prezidento
antspaudą, prabangiai oda įrištą šalies Konstituciją. Pasibaigus perdavimo ceremonijai, jos
dalyviai išėjo į S.Daukanto aikštę, kur A. ir V.Adamkai atsisveikino su Prezidentūros
darbuotojais, diplomatais, Vyriausybės, Seimo nariais. Pro šalia esančio Vilniaus universiteto
langus jiems mojavo bei šaukė “ačiū” studentai. Buvusioji pirmoji šalies pora sėdo į jų laukusį
automobilį ir išvyko iš aikštės.
Kalbą palydėjo patrankos šūviai
Prie Prezidentūros liko R.Paksas su savo šeima ir komanda. Prezidentui raportavo Garbės
sargybos kuopos vadas. R.Paksas apėjo kuopą, jam buvo įteikta nauja Prezidento vėliava, kuri
buvo pakelta ant kurį laiką tuščio likusio stiebo. Po to Prezidentą pasveikino iš 113 Lietuvos
miestų ir miestelių suvažiavę jų atstovai su vėliavomis, išsirikiavę už raudonu kilimu užtiestos
pakylos, nuo kurios R.Paksas kreipėsi į tautą. Nors kalba užtruko beveik 15 minučių,
susirinkusieji įdėmiai klausėsi ir palydėjo ją aplodismentais, tiesa, gana santūriais, be ypatingų
ovacijų. Tada R.Paksą pasveikino šeima, naujosios komandos nariai įteikė gėlių puokštes ne tik
jam, bet ir L.Paksienei. Prezidento kalbą palydėjo trys galingi šūviai iš XVIII amžiaus patrankos:
už Lietuvos žmones, valstybę ir Prezidentą. Patranka buvo atgabenta iš Kauno Vytauto Didžiojo
karo muziejaus, o ją užtaisė ir iššovė puošniomis senoviškomis uniformomis vilkėję Kauno karo
istorijos klubo prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus nariai. Išsisklaidžius dūmams, pasigirdo
sveikinimo daina, sukurta Prezidento inauguracijai. Ją atliko abipus pakylos išsirikiavęs berniukų
choras “Ąžuoliukas” bei operos solistai Irena Milkevičiūtė ir Vytautas Juozapaitis. Solistai
dainavo apsivilkę paltus, o berniukai pasipuošė baltais šalikais. Dainos kulminacijos metu buvo
uždegti ant Prezidento rūmų balkonų sumontuoti fejerverkai. Tačiau saulėje jų beveik nesimatė.
Vakaro linksmybės
Vakare Prezidentūros rūmuose buvo surengtas banketas, kuriame dalyvavo per 600 svečių:
Seimo, Vyriausybės narių, diplomatinio korpuso atstovų. Jiems vaišes paruošė “Stiklių”
restoranas. Šiam pokyliui kruopščiai rengėsi garsios Lietuvos moterys. Žinomi šalies dizaineriai
plušėjo siūdami prašmatnias suknias J.Paulauskienei, Seimo nario Viktoro Uspaskicho žmonai,
kai kurioms kitoms politikų ir verslininkų antrosioms pusėms. Paprasti žmonės galėjo stebėti
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apie valandą trukusį koncertą bei lazerių ir fejerverkų programą. Koncertas vyko Gedimino
kalno papėdėje. Pagrindinis renginio akcentas - dieną kartą jau nuskambėjusi garsioji
inauguracijai skirta daina “Tu, Lietuva”. Ją pagal poetės Vilijos Šulcaitės žodžius sukūrė
kompozitorius Andrius Kulikauskas, o atliko choras “Ąžuoliukas” bei solistai Irena Milkevičiūtė
ir Vytautas Juozapaitis. Grojo Lietuvos radijo ir televizijos orkestras. Vakaro koncertą pradėjo
kaunietė dainininkė Erika Masytė savo Sąjūdžio laikais sukurta daina “Laisvė”. Po keletą dainų
sudainavo žinomi dainininkai Virgis Stakėnas, Edmundas Kučinskas, taip pat jaunimo pamėgta
grupė “B’avarija”. Pabaigoje atliktas kūrinys A.Wagneis “Storia Eroica”. Atliekant šį kūrinį bei
“Laisvę” ir inauguracijos dainą žiūrovai turėjo galimybę pasigėrėti lazerių, šviesos ir fejerverkų
šou. Beje, šventinio koncerto metu iš viso buvo iššauta daugiau kaip 4 tūkst. fejerverkų. O jo
pabaigoje dar 4 kartus iššovė pabūklas - už visus Lietuvos regionus. Baigiantis koncertui,
netikėtai į Katedros aikštę iš banketo pasisveikinti su jaunimo minia atvyko Prezidentas
R.Paksas su žmona ir sūnumi.
Apranga - pagal protokolą
Visą pirmąją dienos pusę Prezidentas R.Paksas vilkėjo tamsų kostiumą, melsvus marškinius,
ryšėjo melsvą kaklaraištį, o lauke - ilgą paltą. Pirmoji šalies ponia L.Paksienė šiai iškilmingai
dienai pasirinko dramblio kaulo spalvos kostiumėlį, pasiūtą pagal protokolo reikalavimus
klasikiniu stiliumi. L.Paksienė avėjo tokios pat spalvos aukštakulnius batelius. Vėliau, vykstant į
Katedrą ir visos ceremonijos Prezidentūros kieme metu, moteris lengvus batelius pakeitė
šviesiais zomšiniais ilgaauliais, apsivilko tokios pat spalvos paltą ir užsimetė ilgą megztą šaliką
su kutais. Inga Paksaitė ant ryškiai mėlynos spalvos kostiumo užsivilko panašios spalvos trumpą
paltą, avėjo juodais batais. Mindaugas Paksas vilkėjo klasikinį tamsų kostiumą ir prie jo
priderintą paltą, ant galvos buvo užsidėjęs kepurę su ausinėmis ir snapeliu, tačiau buvo be šaliko.
R.Pakso mama pasipuošė žalsvos spalvos kostiumėliu. Nors vakar sostinėje maloniai švietė
saulė, iš ryto buvo apie 12 laipsnių šalčio. Įdienojus temperatūra tebebuvo apie minus 5. Bemaž
valandą tokioje temperatūroje Prezidentui ir jo šeimai teko pastovėti lauke. Nepatikslintomis
žiniomis, L.Paksienei drabužius šiai dienai - oficialioms ceremonijoms ir vakaro banketui - kūrė
dizainerė Julija Žilėnienė, o I.Paksaitę rengė Sandra Straukaitė. R.Paksui vakaro iškilmėms
smokingą siuvo garsus sostinės siuvėjas, daugelį metų rengiantis Algirdą Brazauską, Vincentas
Zelionka. Kaip visuomet elegantiški ir pasitempę buvo A. ir V.Adamkai. Baigęs kadenciją
Prezidentas pasirinko tamsiai pilką kostiumą, o A.Adamkienė kiek netikėtai Seime pasirodė
apsivilkusi ne griežtą klasikinį kostiumėlį, kaip buvo įpratusi anksčiau. Moteris nustebino
laisvesne aprangos forma - ryškiai rožinės spalvos švarkeliu, sujuostu juodu dirželiu, ir lengvu
juodu raukinių sijonu.
2003 02 27
Kauno diena

Prezidentūroje – R.Pakso revanšas ir ašaros dėl V.Adamkaus
Vakar Prezidentūroje įvyko valdžios perdavimo ceremonija, kuri pasibaigė naujojo prezidento
Rolando Pakso dviejų dekretų pasirašymu, ašaromis dėl prezidento Valdo Adamkaus ir kalbomis
apie galimus pasikeitimus Vyriausybėje.
Lina Varnaitė
Ceremonija - lauko ekrane
Pasveikinti naujojo ir išlydėti kadenciją baigusio prezidento prie Simono Daukanto aikštės
susirinko keletas tūkstančių žmonių. Minia buvo užtvindžiusi visą Universiteto gatvelę. Vilniaus
universiteto studentai ceremoniją stebėjo pro atvertus langus. Abu prezidentai su žmonomis,
užsienio valstybių ambasadoriai, Seimo ir Vyriausybės nariai į raudonu kilimu papuoštą
S.Daukanto aikštę atėjo pėsčiomis ir buvo sutikti santūriais susirinkusiųjų plojimais.
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Prezidentams su palyda užėjus į rūmų vidų, ceremonijos vaizdai buvo rodomi specialiai
sumontuotame lauko ekrane.
R.Pakso revanšas V.Adamkui
Kadenciją baigęs prezidentas V.Adamkus vakar pasirašė darbo pabaigos dekretą ir perdavė
naujajam prezidentui R.Paksui didįjį valstybės antspaudą. Pradėjęs eiti pareigas prezidentas
R.Paksas savo darbo pradžią taip pat įteisino dekretu. Antrasis dekretas, kurį pasirašė R.Paksas, dokumentas dėl kadenciją baigusio prezidento V.Adamkaus apdovanojimo Vytauto Didžiojo
ordinu su aukso grandine. V.Adamkus - ketvirtasis asmuo Lietuvoje, kuriam įteiktas
aukščiausias valstybės apdovanojimas - Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine. "VL
Vakaro žinios" primena, jog Vasario 16-osios iškilmėse šis apdovanojimas buvo įteiktas
Algirdui Brazauskui ir Vytautui Landsbergiui. Po priesaikos Seime vakar Vytauto Didžiojo
ordinas su aukso grandine buvo įteiktas prezidento kadenciją pradėjusiam R.Paksui.
Grąžino Vyriausybes įgaliojimus
Premjero A,Brazausko vadovaujamas ministrų kabinetas vakar po pietų grąžino savo įgaliojimus
naujajam prezidentui. Per ceremoniją prezidento kabinete A.Brazauskas įteikė R.Paksui
Vyriausybės sprendimą dėl įgaliojimų grąžinimo. R.Paksas pasirašė dekretą dėl grąžinamų
įgaliojimų priėmimo ir pavedė A.Brazauskui laikinai eiti premjero pareigas. Pagal 1998 metų
Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimą, po prezidento rinkimų Vyriausybė neatsistatydina, tik
grąžina įgaliojimus naujam valstybės vadovui. Prezidentas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo
Vyriausybės įgaliojimų grąžinimo Seimui turi pateikti svarstyti premjero kandidatūrą.
V.Adamkus apipiltas bučiniais
Ordinu apdovanotas kadenciją baigęs prezidentas V.Adamkus su žmona Alma, išėję į
Prezidentūros kiemelį, apie 10 minučių spaudė rankas Vyriausybės vadovui, Seimo pirmininkui,
ministrams, diplomatams bei buvusiems kolegoms. V.Adamkus ypač šiltai atsisveikino su
premjeru A.Brazausku. Kai kuriems stebėtojams susidarė įspūdis, kad besiglėbesčiuojantis
premjeras V.Adamkui sušnibždėjo: "Dabar mes abu pensininkai". Šią procedūrą stebėję į
S.Daukanto aikštę susirinkę žmonės negalėjo sulaikyti ašarų. Prezidentūros darbuotojai taip pat
nedemonstravo džiaugsmo. Visi tvirtino jau dabar pasiilgę "savo prezidento". Beje, į prezidento
atsisveikinimo procedūrą visai neatvyko V.Adamkaus buvusi atstovė spaudai Violeta
Gaižauskaite ir patarėjas Albinas Januška. Šią atsisveikinimo netektį kompensavo kiti prezidento
aplinkos žmonės – V.Adamkus buvo tiesiog nubučiuotas Prezidentūros moterų ir apipiltas
gėlėmis.
Nukentėjo televizijos operatoriai
Iš Prezidentūros kiemo išvykus prezidento V.Adamkaus kortežui, visas dėmesys liko sutelktas į
naująjį prezidentą R.Paksą. Šventinė ceremonija, kuri tęsėsi S.Daukanto aikštėje, neapsiėjo be
nesklandumų. Savo darbo ypač negalėjo dirbti fotografai ir televizijos operatoriai, tarp kurių
buvo daug užsienio žurnalistų. Kadangi prezidento inauguracijos iškilmes tiesiogiai transliavo
visos televizijos, daugelis operatorių skundėsi labai nekokybiškomis filmavimo sąlygomis. Mat
spaudos atstovams Prezidentūros kiemelyje, prie pat metalinės tvoros, kuri atskyrė oficialios
procedūros dalyvius nuo susirinkusių žmonių, buvo skirta metro aukščio judanti pakyla. Dėl
didelės grūsties į metalinę tvorą atsirėmę smalsuoliai krisdavo tiesiai ant renginį fotografavusių
ir filmavusių darbuotojų.
G.Šurkus - atsiskyrėlis
Naujoji R.Pakso komanda visos ceremonijos S.Daukanto aikštėje metu laikėsi savo vado
pašonėje, ir tik vienintelis oreivis ir Prezidentūros konsultantas Gintaras Šurkus stovėjo labai
atokiai. G.Šurkus, Prezidentūros darbuotojų paklaustas, kodėl dienos metu jo nesimatę nei
bažnyčioje, nei kitose šventės vietose, kaltino savo maisto reikalaujantį skrandį. "Buvau labai
išalkęs, todėl nubėgau suvalgyti salotų", -Prezidentūros darbuotojams aiškinosi G.Šurkus. "VL
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Vakaro žinios" primena, jog G.Šurkus savo kolegų nemalonę pelnė dėl labai griežto pasisakymo
diskutuojant dėl inauguracijos metu skridusių lengvos atakos karinių lėktuvų.
Slapti susitarimai
Tuo tarpu šiandien darbą pradedanti R.Pakso patarėja socialinės politikos klausimais Dalia
Kutraitė-Giedraitienė vakar Prezidentūros kavinėje dienos metu visai nesislėpdama šventė - su
vyru Virginijumi ir Seimo nariu Dailiu Barakausku gėrė brendį. R.Pakso konsultantas investicijų
politikos klausimais Juozas Petraitis visiškai pateisino jam skirtas naujas pareigas. Jau vakar
Prezidentūros koridoriuose jis aptarė reikalus su diplomatu Algirdu Kudziu. J.Petraitis "VL
Vakaro žinios" prasitarė su A.Kudziu aptaręs reikalus dėl Lietuvos ambasados Japonijoje patalpų
pirkinio. "Norėtume įsigyti patalpas Japonijoje, tačiau tai padaryti kol kas draudžia įstatymai.
Tačiau įstatymų klaidas mes pasistengsime ištaisyti", - sakė J.Petraitis. Anot konsultanto, jis su
R.Paksu pažįstamas jau 3-4 metus, todėl dabar jam atsiradusi gera galimybė pritraukti daugelį
užsienio investicijų į Lietuvą. Be darbo nesėdėjo ir prezidento patarėjas užsienio politikos
klausiniais Alvydas Medalinskas. Jis vakar užėmė naująjį kabinetą Prezidentūroje, tačiau ant
durų dar nespėjo užsikabinti savo pavardės. Beje, Prezidentūroje ant kabinetų durų taip pat
nebeliko buvusių darbuotojų pavardžių.
Pasikeitimai - "minimalūs"
Beje, vakar jau prabilta ir apie galimus pasikeitimus Vyriausybėje. Po susitikimo Prezidentūroje
premjeras A.Brazauskas sakė, kad pasikeitimų Vyriausybėje bus "labai nedaug". Pasak jo, dėl
pasikeitimų, jei jie ir bus, ministrų kabinetui tikrai nereikės sudarinėti naujos programos.
Prezidento R.Pakso aplinkoje taip pat kalbama, kad pasikeitimai Vyriausybėje būsią
"minimalūs", bei pažymima, kad joje tikrai nedirbsią liberalų demokratų partijos nariai.
2003 02 27
Vakaro žinios

Gausus Prezidento svečių būrys puotavo trijose rūmų salėse
Naujojo šalies vadovo Rolando Pakso garbei trečiadienio vakarą surengtame pokylyje
Prezidentūroje dalyvavo apie 600 rinktinių svečių. Kad sutilptų visi pakviestieji į pokylį, stalai
buvo padengti Baltojoje, Derybų ir Mėlynojoje Prezidentūros rūmų salėse. Pobūvis kelias
minutes vėlavo, nes svečiai laukė vakaro šeimininko. Į Baltąją salę R.Paksas įžengė su žmona
Laima ir sūnumi Mindaugu. Prezidento duktė studentė Inga, į priėmimą atvykusi su savo draugu
Aivaru, nuo šeimos laikėsi atokiau. Visą valandą R.Paksui su žmona teko stovėti vienoje vietoje
ir nei valgius, nei gėrus priiminėti sveikinimus. Margoje svečių minioje buvo ir diplomatų, ir
darbininkų judėjimo lyderiai. Dosniausias R.Pakso rinkimų kampanijos rėmėjas sraigtasparnių
remonto bendrovės „Avia Baltika“ vadovas Jurijus Borisovas su žmona laikėsi kukliai. Pokylyje
buvo galima išvysti ir kitų garsenybių. Iš Paryžiaus atvyko žymi pianistė Mūza Rubackytė, o iš
Maskvos – garsus dizaineris Valentinas Judaškinas. Daugelis į priėmimą susirinkusių kariškių
aptarinėjo galimą R.Pakso kelionę pas Afganistane tarnaujančius Lietuvos karius. Tuo tarpu
verslininkai vieni kitiems juokaudami replikavo, kodėl į iškilmingą vakarą atvyko nepasikabinę
ordinų ar medalių: gal dėl to, kad neparodytų prieraišumo juos neseniai apdovanojusiam
kadenciją baigusiam Prezidentui Valdui Adamkui? Patiekalus iškilmingam vakarui pagamino
Vilniaus „Stiklių“ restoranas. R.Pakso patarėja viešųjų ryšių klausimais Ona Valiukevičiūtė
pasakojo, kad kiekvieno svečio vaišėms buvo skirta po 90 litų. Pokylio svečiai ragavo šaltųjų
žuvies, mėsos užkandžių ir salotų, mėgavosi įdaryta lydeka, taip pat lydekos bei sterko
vyniotiniu. Buvo patiekti du karštieji patiekalai – židinyje ant iešmo kepta kiauliena su
daržovėmis ir tokiu pat būdu paruošta vištiena. „Stiklių“ restorano konditeriai iškepė specialų
naujojo Prezidento inauguracijai skirtą tortą. Svečiai gurkšnojo brendį bei viskį „Alita“, baltąjį
bei raudonąjį vyną, gaiviuosius gėrimus. Prieš penkerius metus per Prezidento V.Adamkaus
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inauguraciją pokyliai buvo surengti net keturiose Vilniaus vietose: Prezidentūroje, Rotušėje,
Chodkevičių rūmuose bei Koncertų ir sporto rūmuose.
2003 02 27
Lietuvos Rytas

Prezidento puota - ne visų nosiai
Nepakvietęs kai kurių politikų į inauguracijos proga įvykusį priėmimą naujasis Prezidentūros
šeimininkas Rolandas Paksas sukėlė nepasitenkinimą Seime. Socialdemokratinės koalicijos
frakcijos narys ir Seimo Peticijų komisijos pirmininkas Vytautas Einoris antradienį seniūnų
sueigos metu ragino parlamento frakcijų vadovus aptarti tokį naujojo prezidento elgesį.
Parlamentaras taip pat širdo ant į priėmimą pakviestų savo kolegų - žadėjo su jais daugiau
nesikalbėti. V.Einoris juokavo, kad socialdemokrato Antano Bauros sodyboje Anykščiuose
ketinama surengti alternatyvų vakarėlį: "Juk reikia atšvęsti prezidento atėjimą į valdžią".
V.Einoris pasiskundė, kad negavusi kvietimo į priėmimą jo šeima patyrė nuostolių: "Žmona šiai
progai pasisiuvo suknelę. Kur ja dabar žmonai teks pasipuošti?"
2003 02 27
Vakaro žinios

Dėmesį Klaipėdai žadėjęs naujasis prezidentas ją ignoravo
Vakar iškilmingai prisiekęs naujasis šalies prezidentas Rolandas Paksas pareiškė, kad Lietuva
visada liks jūrų valstybė, tad jis stengsis grąžinti Klaipėdai skolą už tai, kad praeityje jai buvo
skiriama mažai dėmesio.
Martynas Vainorius
Tačiau nei Klaipėdos miesto, nei kitų Vakarų Lietuvos rajonų merai net nebuvo oficialiai
pakviesti dalyvauti naujojo valstybės vadovo inauguracijoje. Šiose iškilmėse dalyvavo
uostamiesčio Tarybos narys liberalas demokratas Vytautas Valevičius ir Savivaldybės Įmonių
skyriaus viršininkė Margarita Anužytė. Tačiau ir jų negalima laikyti uostamiesčio valdžios
atstovais, nes jie vakar "Vakarų ekspresui" tvirtino, kad iškilmėse dalyvauja kaip asmeniniai
prezidento svečiai.
Nuoskaudos nejaučia
Klaipėdos miesto meras Rimantas Tarškevičius vakar patvirtino, kad jis negavo pakvietimo į
prezidento inauguraciją. "Manau, Jo Ekscelencija ne pats sudarinėjo sąrašus, tad tai būtų galima
vertinti kaip jo aplinkos žmonių sprendimą. Visų Lietuvos merų sukviesti tikriausiai nebuvo
galimybių, tačiau labai nustebino vakar respublikinėje spaudoje pasirodžiusi informacija, kad
didžiųjų miestų merai iškilmėse dalyvaus", - sakė R. Taraškevičius. Klaipėdos meras sakė
nejaučiąs asmeninės nuoskaudos bei teigė nesąs labai nustebintas, kad uostamiestis, kuriam
nuolat žadamas didžiulis dėmesys, kaip ir daugeliu atveju vėl buvo užmirštas. "Gal būt ne viską
įvertino svečių sąrašų sudarinėtojai, tačiau, kartoju, jokios nuoskaudos nejaučiu", - sakė
uostamiesčio meras.
"Ko čia tie merai šakojasi?"
Tuo tarpu buvęs Klaipėdos meras Eugenijus Gentvilas vakar dalyvavo iškilmėse, į kurias jis
buvo pakviestas kaip Nepriklausomybės akto signataras. Lietuvos liberalų sąjungos lyderis
"Vakarų ekspresui" sakė matęs ceremonijoje dalyvaujant Švenčionių, Ignalinos merus, tad tai,
kad Klaipėdos miesto meras nebuvo pakviestas į šią ceremoniją, vertino ypač neigiamai. "Koks
čia gali būti nepasižiūrėjimas, - atmetė R. Taraškevičiaus pamąstymus apie inauguracinės
komisijos veiklą E. Gentvilas. - Manau, reikia tikėtis dar didesnių staigmenų, juk prezidento
patarėjas Gintaras Šurkus aiškiai pasakė: "Ko čia tie merai šakojasi?"
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Pasigedo dėmesio
Kretingos rajono meras socialdemokratas Valerijonas Kubilius taip pat negavo pakvietimo į
prezidento inauguracijos iškilmes. Tačiau į šias iškilmes išvyko šio rajono vicemeras Virginijus
Domarkas, vadovaujantis buvusios Rolando Pakso partijos skyriui. "Nuoskaudos nejaučiu.
Tačiau jei aš bučiau naujojo prezidento vietoje, merų nebūčiau užmiršęs. Bet tai - prezidento
reikalas, jo apsisprendimas. Norėčiau pasakyti, kad skaudina faktas, jog kadenciją baigęs
prezidentas Valdas Adamkus per visus trejus mano meravimo metus nesugebėjo pas save
pasikviesti rajonų merų, kad būtų aptartos visus rajonus kamuojančios problemos", - sakė V.
Kubilius. Pakvietimo į iškilmes negavo ir Šilutės rajono meras Arvydas Jakas. Centro sąjungai
atstovaujantis politikas, kaip ir Kretingos rajono meras, tvirtino nuoskaudos nejaučiąs. "Bet turiu
pabrėžti, kad dėmesys tikrai galėjo būti parodytas. Tačiau kiek žinau, prezidentas ruošia merams
parodyti dėmesį vėliau, kai bus suorganizuotas specialus priėmimas", - teigė Šilutės rajono
meras. "Negavau pakvietimo, nors paprastai tokiomis iškilmingomis progomis merai kviečiami.
Teko dalyvauti Valdui Adamkui skaitant metinį pranešimą. Tačiau inauguracijos iškilmės - tik
vieną kartą per metus, tad dėmesys galėjo būti ir parodytas", - sakė Klaipėdos rajono meras,
socialliberalas Ričardas Vaitiekūnas. Klaipėdos rajono meras teigė, kad tokiame inauguracijos
komisijos žingsnyje būtų galima įžvelgti norą "nusodinti" pakankamai aukštą lygį pasiekusią
savivaldą. Mažiausiai nuoskaudos gaidų balse buvo galima išgirsti iš Palangos mero Prano
Žeimio. "Niekaip nevertinu šio fakto. Tiesa, teko dalyvauti prezidento Valdo Adamkaus
inauguracijoje, tad gal dabar merai paprasčiausiai buvo užmiršti. Nieko tokio - pažiūrėjau
iškilmes per televizorių", - sakė Palangos miesto galva. Be to, Palangos mero teigimu, jis vargu
ar būtų galėjęs dalyvauti iškilmėse, jei ir būtų buvęs pakviestas. "Gerbiu Prezidento instituciją ir
tikiu, kad Jo Ekscelencija dirbs visai tautai, tiek ir Palangos, tiek ir visos Klaipėdos apskrities
labui", - sakė P. Žeimys.
Neringą mėgsta labiau?
Vienintelis Vakarų Lietuvos meras, gavęs pakvietimą į iškilmes, - Neringos miesto meras Stasys
Mikelis. Tiesa, jis jose nedalyvavo. Neringos meras sakė negalįs pakomentuoti, kodėl tik jis
buvo pakviestas į iškilmes. "Gal būt dėl to, kad 1995 metais abu kartu su dabartiniu prezidentu
pradėjome merauti. Be to, sėkmingai bendradarbiaudavome Lietuvos savivaldybių asociacijoje,
kurios prezidentu tuo metu buvo Rolandas Paksas. Negaliu atmesti ir tos priežasties, kad jį, kaip
ir ankstesnius valstybės vadovus, gal būt labiau traukia Neringa. Juk ir Klaipėdos jubiliejaus
iškilmėse dalyvavę prezidentai lankėsi Neringoje", - sakė S. Mikelis. Neringos meras užtikrino,
kad dalyvauti inauguracijoje jam sutrukdė tik liga, o ne neigiamas konservatorių partijos požiūris
į buvusią naujojo prezidento partiją - liberaldemokratus. Neringai vietoj S. Mikelio, jo paties
teigimu, inauguracijos iškilmėse atstovavo žymių kraštiečių delegacija.
Neužtektų vietos
Prezidento inauguracijos organizacinės komisijos pirmininkė Dalia Kutraitė-Giedraitienė vakar
"Vakarų ekspresui" sakė, kad į iškilmes, patarus protokolo specialistams, buvo nuspręsta merų
nekviesti. Kvietimą gavo tik Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Bronis Ropė ir
sostinės meras Artūras Zuokas. Paklausus, kodėl vis dėlto buvo padaryta išimtis Neringos miesto
merui, D. Kutaraitė-Giedraitienė teigė, kad Stasys Mikelis buvo kviečiamas asmeniškai, o ne
kaip meras. "Merus buvo galima pakviesti tik į Seimą ir oficialų priėmimą. Ten tikrai nebūtų
užtekę vietos. Galiu užtikrinti, kad prezidentas yra numatęs ne rečiau kaip kas tris mėnesius
susitikinėti su savivaldybių atstovais. Tad savivaldos problemos tikrai nebus užmirštos", - sakė
inauguracijos komisijos pirmininkė. "Vakarų ekspreso" žiniomis, prezidentūroje vykstančiame
pokylyje dalyvaus apie 600 žmonių. Deja, vietos net didžiausių miestų merams, šiame pokylyje,
neatsirado.
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"Neturi didelių nuopelnų"
Inauguracijos iškilmėse dalyvavęs Klaipėdos liberaldemokratas, miesto Tarybos narys Vytautas
Valevičius sakė pasidomėsiąs, kodėl Klaipėdos miesto meras nebuvo pakviestas į iškilmes.
Tačiau politikas pabrėžė, kad Klaipėdos miesto meras "neturi didelių nuopelnų Rolandui
Paksui". "Nemanau, kad buvo galimybė sukviesti visus miestų ir miestelių merus", - sakė V.
Valevičius. Nors Klaipėdos miesto meras pakvietimo į iškilmes negavo, tačiau iškilmėse
dalyvavo Klaipėdos savivaldybės įmonių skyriaus viršininkė Margarita Anužytė. Žinia, M.
Anužytė yra viena iš Savivaldybės valdininkų, kurie Klaipėdos apygardos teisme yra teisiami už
pasinaudojimą tarnybine padėtimi savanaudiškais tikslais ir atlygių už palankių sprendimų
priėmimą.
2003 02 27
Vakarų ekspresas

Ko tikitės iš naujojo šalies Prezidento R.Pakso?
Stasys Jokūbaitis
Rūta Bučinskienė - operatorė:
- Nieko gero nesitikiu. Manau, jog užsienio politikai jį priims nepasitikėdami, todėl Lietuvos
integracija į pasaulio erdvę užsitęs. Man regis, tam tikrą minusą R.Paksas gavo ne itin palankiai
atsiliepdamas apie prezidento Dž.V.Bušo atvykimą į Lietuvą. Ūmaus charakterio bruožai gali
trukdyti rasti bendrą kalbą su Seimo nariais, politinėmis partijomis. Gerai, kad naujasis
Prezidentas ieško kelių bendradarbiauti su Lietuvos dvasininkais.
Romas Valiušis - ūkininkas:
- Manau, jog R.Paksui, kai jis pradės savo veiklą, netrukus pavyks atremti jį puolančių politikų ir
bulvarinės spaudos rašeivų ordas. Pas mus kažkodėl tapo įprasta iš anksto susidaryti tam tikrą
nuomonę, pradėti žeminti ir menkinti žmogų, kuris dar nieko net nepadarė. Vadovaujamasi
įvairiomis nuogirdomis, oponentų skleidžiamais gandais, visokiais simboliais. Turėkime
kantrybės, palaukime, pažiūrėkime, kaip viskas klostysis, ir tik tuomet bandykime vertinti. Esu
įsitikinęs, jog R.Paksas bus ne blogesnis valstybės vadovas negu buvo A.Brazauskas ar
V.Adamkus.
Algimantas Raila - pedagogas:
- Tikiu, kad su laiku Prezidentas R.Paksas įves šalyje tvarką ir atsakomybę, ko nesugebėjo
ankstesni valstybės vadovai. Manau, jis daugiau vadovausis savo galva, o ne patarėjais, atleis
tuos ministrus, kurie nesugebėjo dorai ir sąžiningai dirbti, apgins visuomenę nuo savivalės ir
korupcijos.
Aldona Bulotienė - medikė, šiuo metu nedirbanti:
- Ačiū Dievui, kad pagaliau sulaukėme protingo, energingo ir nesavanaudžio Prezidento,
išauginto visavertėje lietuviškoje šeimoje. Tikimės, kad jis nuoširdžiai sieks tautos gerovės, per
daug nesižavės Europos Sąjungos žadamomis malonėmis, kad jis nešvaistys valstybės lėšų
besaikiam medalių kabinėjimui už abejotinus nuopelnus.
Vytautas Kuzmickas - istorijos mokytojas:
- Nesu Rolando Pakso simpatikas ir už jį rinkimuose nebalsavau. Tačiau tikiuosi, jog jis duos
tam tikrą postūmį efektyvesniam Vyriausybės darbui, suaktyvins kovą su korupcija, kitomis
negerovėmis. Bijau tik vieno. R.Paksas, mano nuomone, yra linkęs į konfliktus. Ar nesuskaldys
jis tautos, kaip tai buvo padaręs Vytautas Landsbergis?
Vytautas Valkavičius - nuolatinis "Kauno dienos" skaitytojas:
- Sėkmingas skrydis, manau priklauso, ne tik nuo lakūno ryžto, valios, sugebėjimo, bet ir nuo
lėktuvo būklės, tvarkingumo bei techninių savybių. Tikiuosi, naujasis Prezidentas R.Paksas
puikiai supranta, kas šio metu dedasi valstybėje ir ko reikia imtis žmonių padėčiai joje pagerinti
ir mažiau darys senų politikų klaidų, lemtingais momentais tarsis su šalies piliečiais.
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Antanas Banevičius - pirkimo agentas:
- Tikiuosi, kad išspręs prekybos ir finansų sugrįžimą iš Rytų rinkų. Šios rinkos yra palankesnės
Lietuvai. Tik Prezidentui daugiau reikėtų padirbėti užsienio politikos srityje.
Donatas Urbonas - gimnazistas:
- Manau, kad pirmiausia naujasis šalies Prezidentas turėtų pratęsti savo pirmtako pradėtus
darbus. Tęsti aktyvią užsienio politiką, bendradarbiauti su teisėsaugos atstovais ir, svarbiausia,
paremti Lietuvos žmones artėjančio referendumo metu, kuris neginčijamai lems mūsų visų
gerovę ir ateitį. Manau turime remti Prezidentą, kurį visi išsirinkom, nepaisant prieštaravimų.
R.Paksas - jaunas Prezidentas, kuris pakeitė kitos kartos vadovą.
Gražvydas Gulbinskas - individualios įmonės savininkas:
- Turbūt visi esame girdėję maldą: "Viešpatie, suteik man išminties susitaikyti su tuo, ko negaliu
pakeisti". Algirdas Brazauskas nekeitė to, ką galėjo, Valdas Adamkus atkakliai bandė pakeisti,
ko negalėjo, taigi tikiuosi, kad Rolandui Paksui Viešpats nepagailėjo išminties ir jo veikla bus
lygiai tokia pat efektyvi, kaip ir rinkimų kampanija.
Edmundas Barkauskas - buvęs Lietuvos vietinės rinktinės karys savanoris:
- Tikiuosi, jog bus einama nacionalinio pasididžiavimo ir lietuvybės išsaugojimo linkme.
Tikiuosi, kad prioritetu taps jaunosios kartos auklėjimas, bus sudarytos palankiausios sąlygos
siekti mokslo, sveikatos priežiūrai, kad atkreiptas dėmesys ir į gyvenimo kelkraštyje atsidūrusius
žmones, pensininkų ir neįgaliųjų gyvenimo sąlygas.
Julius Adamkevičius - inžinierius mechanikas, dabar pensininkas:
- Gal šis Prezidentas kartais pasisuks į "kirmėlyną" ir "šunaują" ir nebėgs nei į Meksiką, nei į
JAV, o Telšiuose mes jį rasim. Linkiu jam penkerius metus išlikti gyvam ir sveikam, nes bandant
kai ką nustumti nuo valdžios lovio galima sulaukti baisių pasekmių.
2003 02 27
Kauno diena

Reikalai, prezidento uždaviniai, elitas ir superelitas
Linas Jonušas
Vakar Lietuvos prezidento pareigas pradėjęs eiti Rolandas Paksas nusipelno tolerancijos,
geranoriškumo šimtui dienų. Norisi palinkėti prezidentui sėkmingai vykdyti savo pareigas, nes
nuo to gerokai priklausys ir Lietuvos sėkmė. Prezidentas, sprendžiant iš jo paties žodžių,
susitelks ties vidaus reikalais. Čia jis žada dideles permainas. Tebūnie, tačiau R.Paksui nevalia
užmiršti, kad svarbiausieji šalies užsienio politikos tikslai dar nepasiekti. Nors po prezidento
Valdo Adamkaus valdymo metų iki narystės NATO ir ES liko tik keli žingsniai, tačiau jie gali
būti nelengvi. Prezidentui R.Paksui gali prireikti ir rimties, ir išminties. Lietuvos priėmimas į
Šengeno erdvę priklausys nuo Lietuvos sugebėjimų patenkinti Šengeno sutarties reikalavimus.
Čia visu aštrumu gali vėl iškilti Rusijos piliečių tranzito per Lietuvi} į Karaliaučių ir atgal
klausimai. Žvelgiant į spaudimą pasirinkusios Rusijos poziciją, nesunku suprasti, jog tranzito
reikalai nėra galutinai sutvarkyti. Konservatorių vadovas Vytautas Landsbergis yra pastebėjęs,
kad Lietuva turėtų būti pasirengusi nuo liepos l d. įvesti vizų režimą per Lietuvą važiuojantiems
Rusijos piliečiams. Gerą pa vyzdį šioje srityje parodė Lenkija. Ji siūlo Gudijos ir Ukrainos
piliečiams įvesti nemokamas vizas. Dėl to ketinama tartis ir su Rusija. Nemokamos vizos atliks
tą patį vaidmenį kaip ir supaprastinti tranzito dokumentai, tačiau yra sunkiau padirbamos bei
nepažeidžia Šengeno sutarties reikalavimų. Rusijai aiškinantis, t.y. tęsiant Valstybinės sienos ir
Readmisijos sutarčių neratifikavimo ir nepasirašymo vilkinimą, reikėtų būti pasirengus nutraukti
nuolaidžiavimo šiai šaliai politiką vardan Lietuvos interesų. R.Pakso patarėjas Alvydas
Medalinskas turi aiškią poziciją šiais klausimais, todėl galime tikėtis ir griežtesnės naujojo
prezidento pozicijos. Nežinia, kokias problemas gali iškelti stojant į ES ir NATO į dvi stovyklas
pasidalijusi Europa. Tačiau su šiais reikalais susidurs ne viena Lietuva. Bendromis pastangomis
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turėtų pavykti jas įveikti. Aiški A.Medalinsko orientacija į Vakarus yra tam tikra garantija, kad
verslo interesų grupės, parėmusios naująjį prezidentą, nepakeis šalies integracijos krypties.
Būtina paminėti ir kitą nemažiau svarbų uždavinį. Prezidentas valstybėje turėtų sugebėti
garantuoti šalies politinio gyvenimo stabilumą. Norėtume R.Paksui palinkėti šioje srityje
sėkmės, kadangi manome, jog jam šis uždavinys gali būti nelengvas. Jo nuomone, politinis elitas
yra atitrūkęs nuo žmonių. Esame linkę manyti, kad nemažą vaidmenį susidarant šiai minčiai
galėjo turėti asmeninė naujojo prezidento patirtis. Tikriausiai ir pats R.Paksas, ir nemažai
žmonių mano, jog naujasis prezidentas nepriklauso šiam elitui. Kita vertus, rinkiminės
kampanijos reklama, grįsta paprastomis frazėmis, galėjo sudaryti R.Paksui klaidingą įspūdį, kad
jis rado savitarpio supratimą su paprastais žmonėmis. Tačiau viskas pradės kitaip atrodyti, kai
žmonių lūkesčiai nebus greitai patenkinti ir jie pradės reikalauti pažadų įgyvendinimo. Žvelgiant
į dinamiškos R.Pakso politinės karjeros vingiuotus kelius, susidaro įspūdis, kad šis politikas
sugebėdavo greitai užkariauti kitų politikų pasitikėjimą, bet ir ganėtinai greitai prarasti: įgytas ir
prarastas ir konservatorių, ir prezidento Valdo Adamkaus, ir liberalų pasitikėjimas...Galų gale jis
susikūrė savo partiją, kuriai dar nesukako ir metų. Ar tik naujajam prezidentui dėl to nesusidarė
įspūdis, kad yra politinis elitas, kuris jo neįsileidžia (čia galėtume sudėti visus R.Pakso
pasisakymus šia tema)? Noras bendrauti su tauta per įsivaizduoto elito galvas gali sukelti nemažą
sumaištį. Juo labiau, kad naujasis prezidentas žada dideles permainas. Norėtume iš karto
pamėginti pristabdyti galimas pernelyg aktyvias pastangas šia kryptimi. Žmonės turi mėgiamų ir
gerbiamų politikų, kuriais pasitiki, todėl negalėtume vienareikšmiškai ir neigiamai kalbėti apie
politikus kaip apie vienalyčio elito atstovus, nes ši patogi schema neatitinka tikrovės. R.Paksas
savo dekretu, neatsižvelgdamas į sostinės mero nuomonę, pakėlė į orą karinius sraigtasparnius.
Šia proga norėtųsi pajuokauti. Jei Prezidentūra ir toliau mėgins žengti šiuo keliu, pasitelkdama
prezidento dekretus, tai šalyje gali atsirasti dar vienas elitas, tiksliau, superelitas. Apie vakar
vykusius renginius, skirtus inauguracijai, nedaug ką galime pasakyti. Dauguma žurnalistų
nebuvo įleisti į Seimo posėdžių salę,kur vyko švenčiausi inauguracijos ritualai, ir kaip daugelis
Lietuvos piliečių tai stebėjo per televiziją. Pamatėme inauguracijos naujovę - lėktuvų skrydį. Tai
paliko keistą įspūdį. Pirmiausia kilo mintis, kad taip buvo pabrėžtas svarbiausias naujojo
prezidento pomėgis. Paskui atėjo suvokimas, kad mūsų karinis oro laivynas yra labai menkas.
Teko nustebti, kai vienas iš mokomųjų naikintuvu paleido pilką dūmų juostą. Ką tai turėtų
reikšti? Jei trys lėktuvai būtų paleidę trijų spalvų, atitinkančių Lietuvos trispalve, dūmus, kaip
daroma užsienio šalyse, tai būtų ir gražu, ir prasminga. Pilkų dūmų juosta iš vieno lėktuvo vertė
manyti, kad lėktuvas sugedo. Pažiūrėjus paradą paaiškėjo. Kam prireikė sraigtasparnių. Dėl
solidaus gaudesio. Jie ilgai gaudė iš tolo. gerokai atsilikę nuo naikintuvų, todėl žiūrovų dėmesį
visiškai atitraukė nuo svarbiausių asmenų. Visas ritualas prie parlamento dėl jų galingo garso
kažkaip prarado prasmę. Taikliausiai tai apibūdino šalia stovėjusi panelė: "Nesąmonė - daug
triukšmo dėl nieko".
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