Išrinktasis prezidentas pradeda derybas
Linas Kmieliauskas
Iki inauguracijos vasario 26 d. išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas žada tartis dėl
Vyriausybės pasikeitimų, derėtis dėl bendro darbo su Seimu ir kitomis valstybinės institucijomis
bei parengti rinkimų programos įgyvendinimo planą, suformuoti komandą. Apie tai p. Paksas
vakar kalbėjo surengtoje spaudos konferencijoje. "Būsiu tas, kuris iš karto sės prie derybų stalo
su įvairių institucijų vadovais dėl bendro darbo", - tikino jis. Su premjeru Algirdu Brazausku
inauguracijos laukiantis prezidentas numato susitikti šiandien ir aptarti galimus Vyriausybės
pokyčius.
Tikisi nedidelių pokyčių
"Čia yra ministrų, kurie netenkina nei specialistų, nei visuomenės",– pavardžių nenurodė p.
Paksas. Anot jo, neaptarus galimų pokyčių su ministru pirmininku, kalbėti apie konkrečias
permainas nekorektiška. Anksčiau bene labiausiai liberaldemokratas p. Paksas kritikavo
Sveikatos apsaugos ministerijos darbą. Neoficialiai kalbama ir apie galimus Užsienio reikalų
ministerijos pokyčius. Socialdemokratas p. Brazauskas yra vylęsis, kad liks daugiau nei pusė
ministrų kabineto narių. Aptarti ateities darbus, jų tęstinumą išrinktas naujasis Daukanto aikštės
"šeimininkas" ketina ir su Seimo partijomis. Dabar jo daugumą sudaro socialliberalų ir
socialdemokratų koalicija. Susitikimai numatomi ir su kitų institucijų vadovais.
Kviečia Adamkų
Iki inauguracijos p. Paksas ketina parengti rinkimų programos nuostatų įgyvendinimo planą bei
suformuoti prezidento komandą. Apsiribojęs pažadu vėliau supažindinti su būsima komanda,
išrinktasis prezidentas vis dėlto prisiminė savo kvietimą Prezidentui Valdui Adamkui panaudoti
savo patirtį ir ryšius p. Pakso komandoje. Deklaravęs užsienio politikos tęstinumą išrinktas
naujasis šalies vadovas sakė ieškosiąs galimybių pagerinti Lietuvos žemės ūkio padėtį būsimoje
ES rinkoje bei mėginsiąs įgyvendinti trečiojo reaktoriaus statybos idėją. Ponas Paksas tikino,
kad, tinkamai išnaudojant prezidentui suteiktas galias, "pasiekti galima daug". Iki inauguracijos
numatyta surengti ir Liberalų demokratų partijos suvažiavimą, jame turėtų būti išrinktas naujas
partijos vadovas. "Yra tinkamų žmonių", - pavardžių vėl neatskleidė p. Paksas, pagal
Konstituciją išrinktasis prezidentu privalo sustabdyti savo narystę partijoje.
Rolanda Pakso darbai
1999 birželio-spalio mėnesiais dirbusi devintoji, dar konservatoriaus Rolando Pakso, vyriausybė
parengė ir Seimui pateikė 82 įstatymų projektus. Ministrų kabinetas siūlė Fizinių asmenų pajamų
mokesčio laikinojo įstatymo pakeitimus, įstatymų projektus, turėjusius įnešti naujovių
savivaldoje, pašalpų šeimoms sistemoje, akcijų taikymo srityje. Reformuoti buvo siekiama
Juridinių asmenų pelno mokesčio. Tabako kontrolės, Pinigų plovimo prevencijos, Viešųjų
pirkimų ir kt. įstatymus. Nesėkmingai buvo bandyta vykdyti pažadus mėsos perdirbėjams ir
įvesti patentus turgaus prekeiviams mėsa - parengtas nutarimas buvo atsiimtas. Labiau pasisekė
alkoholinių gėrimų gamintojams - p. Pakso vyriausybė sumažino akcizą alkoholiui. Įstatymų
projektų gausa pasižymėjo vienuoliktoji - jau liberalo p. Pakso — vyriausybė. Gyvavusi keliais
mėnesiais daugiau nei devintasis ministrų kabinetas, ji parengė 231 įstatymo projektą.
Vienuoliktosios vyriausybės darbo metu akcizu po ilgų diskusijų buvo apmokestintos
suskystintos dujos automobiliams, priimtas sprendimas greičiau padidinti pensinį amžių,
neskubėta spręsti transporto priemonių savininkų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
reikalų (teigta, kad tuomet tai būtų skaudžiai atsiliepę šalies gyventojams). Taip pat buvo
priimtos Konstitucijai prieštaraujančios įstatymo pataisos dėl pensijų mokėjimo apribojimų
dirbantiems pensininkams. Dabar p. Paksas teigia, kad anuomet tai buvo neišvengiamas žingsnis
siekiant taupyti valstybės lėšas. Tarp antros dabartinio liberaldemokratų lyderio vadovautos
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vyriausybės parengtų ir Seimo priimtų įstatymų pasitaikė ir trys vėliau Prezidento vetuoti
įstatymai. Išrinktas į Seimą p. Paksas prisidėjo prie 10 įstatymų projektų. 2 iš jų - pakeitimus dėl
fizinių asmenų pajamų mokesčio ir baudžiamojo kodekso - Seimo narys parengė vienas, du kartu su kitu Seimo nariu. Kitus projektus rengė grupės parlamentarų - daugiausia tai buvo
siūlomi Konstitucijos pakeitimai.
2003 01 07
Verslo žinios

Pretendentai į prezidento kariauną
Linas Kmieliauskas
Išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas neatskleidžia būsimosios savo komandos, todėl kol kas
VŽ skaitytojams siūlo susipažinti su dažniausiai p. Paksą supančiais žmonėmis, galinčiais
pretenduoti į darbo kabinetus ne tik prezidentūroje, bet ir kitose institucijose.
Dailis Barakauskas
Seimo Liberalų demokratų frakcijos narys, Seimo Europos reikalų, Teisės ir teisėtvarkos
komitetų narys. Buvęs liberalas. 1975-1992 m. dirbęs Šiaulių staklių gamykloje meistru, įvairių
skyrių vadovu. 1992-1996 m. Šiaulių regioninių prekybos ir pramonės rūmų direktorius. Nuo
1996 m. iki išrinkimo į Seimą - Šiaulių prekybos ir pramonės ir amatų rūmų generalinis
direktorius. Buvęs Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, valdybos narys. Susisiekimo ministras
vienuoliktoje, Rolando Pakso vadovaujamoje vyriausybėje.
Dalia Kutraitė-Giedraitienė
Seimo Liberalų demokratų frakcijos narė, Seimo Užsienio reikalų komiteto narė, Komisijos
Konstitucijos pataisoms rengti pirmininko pavaduotoja, Šeimos ir vaiko reikalų komisijos narė.
Buvusi liberalė. Žurnalistė. 1999 m. Vilniaus mero patarėja ryšiams su visuomene. Rolando
Pakso vadovaujamos devintosios vyriausybės kanclerė. 2000 m. balandį-spalį - sostinės mero
patarėja. Rolando Pakso rinkimų štabo vadovė.
Alvydas Medalinskas
Seimo Liberalų demokratų frakcijos narys, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko
pavaduotojas, Užsienio reikalų komiteto narys, NATO reikalų komisijos narys. 2002 m. lapkritį
pašalintas iš Lietuvos liberalų sąjungos.
Henrikas Žukauskas
Seimo Liberalų demokratų frakcijos narys, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko
pavaduotojas, Antikorupcijos komisijos narys, Subalansuotos plėtros ir nekilnojamų kultūros
vertybių apsaugos komisijos narys. Buvęs Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatoriai), Lietuvos
liberalų sąjungos narys. Architektas. 1991-1997 m. dirbo privačioje reklamos firmoje "Style" ir
įsteigtoje televizijoje "Kaunas PliusTV". Nuo 1998 m. iki išrinkimo į Seimą dirbo Vilniaus
miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoju. Aplinkos ministras
vienuoliktoje vyriausybėje.
Eugenijus Maldeikis
Seimo Liberalų demokratų frakcijos narys, Seimo Ekonomikos, Europos reikalų komitetų narys,
Ignalinos atominės elektrinės regiono problemų komisijos narys, NATO reikalų komisijos narys.
Buvęs liberalas. Ekonomistas, socialinių mokslų daktaras. 1991-1992 m. Ekonomikos
ministerijos Ekonominių reformų ir ūkio strategijos skyriaus viršininkas, 1992-1996 m. Ekonominių tyrimų centro vadovas, 1996-1999 m. - AB "Turto bankas" valdybos pirmininkas.
Buvęs konsultacijų UAB "Deloitte&Touche" pirmininkas. Ūkio ministras devintojoje ir
vienuoliktoje vyriausybėse.
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Jonas Lionginas
Seimo Liberalų demokratų frakcijos narys, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narys. 2002 m.
Savivaldybių tarybų rinkimuose perrinktas tarybos nariu. Buvęs liberalas. Ekonomistas. 19831987 m. dirbo Finansų ministerijoje (FM) vyriausiuoju inspektoriumi, 1987-1991 m. - Valstybės
pajamų valdybos viršininko pavaduotojas, skyriaus viršininkas. 1991-1994 m. - Valstybinės
mokesčių inspekcijos viršininkas, 1994-1995 m. - viršininko pavaduotojas. 1995-1996 m. FM
sekretorius, Tarptautinio departamento direktorius, 1996-1999 m. ministerijos sekretorius.
Finansų ministras devintojoje ir vienuoliktoje vyriausybėse. 2000 m. iki išrinkimo į Seimą konsultantas ekonominiais ir finansiniais klausimais asociacijoje "Lietuvos keliai", ekonomikos
konsultantas AB "Panevėžio statybos trestas".
Gintaras Šurkus
Lietuvos karšto oro balionų rinktinės narys, pilotų mokymo centro vadovas, Nemunaičio oreivių
klubo pilotas instruktorius, Lietuvos oreivių draugijos narys.
Tautvydas Barštys
AB "Kauno grūdai" generalinis direktorius, ši bendrovė kontroliuoja AB "Kaišiadorių
paukštynas" bei "Vilniaus paukštynas" . 2001 m. rugpjūtį Kaliningrade su partneriais įkūrė BĮ
"Rus-Lit". Ji iš lietuviškos žaliavos gamina apie 12 rūšių makaronus. 2002 m. balandį
Kėdainiuose atidarė medienos apdirbimo įmonę UAB "Medžio plokštė", į kurią Lietuvos ir
Rusijos privatūs asmenys investavo 12 mln. Lt.
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Į seną struktūrą renka naujus veidus
Linas Kmieliauskas
Išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas vakar susitiko su prezidentu Valdu Adamkumi, tokiu
būdu pradėdamas prezidentūros perėmimą. Naujojo prezidento patarėjų komanda greičiausiai
bus formuojama laikantis dabartinės šalies vadovo patarėjų struktūros. Tuo tarpu plačiai
diskutuojamos galimos išrinktojo prezidento pastangos keisti kitų valstybės institucijų vadovus
vertintinos atsargiai - prezidentas gali ieškoti kompromisų su premjeru ir Seimu, tačiau
kategoriška pozicija tenuvestų į valdymo aklavietę. Prezidentas Valdas Adamkus per 5 metus
suformavo dabartinę prezidentūros struktūrą. Kol kas tikrai aiškus tik vienintelis prezidentinės
komandos narys - pats išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas. Teigdami nenorį trikdyti
kadencijos dar nebaigusio šalies vadovo Valdo Adamkaus darbo, tiek pats naujasis šalies
vadovas, tiek jo bendražygiai atsisako nuo bet kokių oficialių ir konkrečių pasisakymų apie
prezidentūros komandos formavimą. Tačiau neoficialiai tikinama, kad dabartinė prezidento
patarėjų struktūra turėtų išlikti, tik planuojama mažinti pačių patarėjų skaičių ir sukurti
regionuose dirbsiančių patarėjų tinklą.
Išvardys iki inauguracijos
Pasibaigus vakar vykusiam pirmam oficialiam po rinkimų p. Adamkaus ir p. Pakso susitikimui,
išrinktasis prezidentas patikino savo prezidentinės komandos narius pristatysiąs dar iki
inauguracijos vasario 26 d. Savo pagalbininkus, rašė p. Paksas rinkimų programoje, skirsiąs tik
po to, kai jie pateiks veiksmų programą ir įsipareigos ją vykdyti. Taip pat žadėta skiriamus
pareigūnus vertinti pagal kompetenciją ir sugebėjimus, o ne pagal partinę priklausomybę. Kol
kas žiniasklaidoje pasirodžiusiose spėlionėse apie galimus kandidatus į patarėjus linksniuojami
tik liberaldemokratų vardai. Naujovė prezidentinėje komandoje bus minėti patarėjai regionuose,
turėsiantys šalies vadovui padėti geriau perprasti regionų problemas.
Šiuolaikinė vadyba
Naujovių į prezidentūros struktūrą atnešė ir Valdas Adamkus, pakeitęs prezidentą Algirdą
Brazauską. "Buvo atsisakyta vidaus politikos patarėjo - jam tenka labai platus spektras problemų,
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kurias visas aprėpti nerealu. Jo pareigos buvo paskirstytos kitiems patarėjams", - pasakoja
Vidmantas Staniulis, buvęs prezidentūros sekretorius, kartu su Raimundu Mieželiu buvęs
atsakingas už patarėjų struktūros parengimą. Dabartinio prezidento kadencijos metu atsirado
patarėjas - prezidento atstovas Seime. Jo pareigos teko tuomet krikščionių demokratų siūlytam
Audriui Penkauskui. "Formuodami komandą atsižvelgėm į politinių partijų siūlymus", prisimena p. Staniulis. Anot jo, taip pat buvo stengiamasi išlaikyti profesionalius kanceliarijos
darbuotojus. "Buriant komandą buvo atsižvelgiama ir į norimą struktūrą, ir į turimus žmones", pasakoja buvęs prezidentūros sekretorius. Jo žodžiais, prezidentūros struktūra buvo parengta
pagal šiuolaikinio valdymo ir vadybos sampratą.
Atsineš savo tvarką
Tačiau per penkerius metus patarėjų kariauna kiek išaugo, dabar joje - 15 narių. "Tai tie patys
žmones. Buvę pavaduotojai tapo patarėjais", - aiškina Andrius Meškauskas, prezidentūros
kanceliarijos vadovas, jau antrą kadenciją einantis šias pareigas. Ar pasiliks ir trečiąją - šįkart p.
Pakso - kadenciją, p. Meškauskas nekomentavo. "Jie čia dirbs, jie ir lems tvarką", - reziumavo
kanceliarijos vadovas. Šią savaitę jis jau buvo susitikęs su vienu iš p. Pakso įgaliotinių Gintaru
Šurkumi ir kalbėjosi apie prezidentūros institucijos perėmimą, inauguracijos klausimus. Taip pat
jau rūpinamasi išrinktojo prezidento laikinuoju darbo kabinetu prezidentūroje, kur nuo
pirmadienio pradės dirbti p. Paksas. "Pradžioje vieno paprašė, o paskui žiūrėsim", - kalbėjo p.
Meškauskas.
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R.Pakso komandoje – draugai ir buvę konkurentai
Vakar visuomenei buvo pristatyti suburtosios išrinktojo prezidento Rolando Pakso komandos
nariai -Seimo nariai, žurnalistai, buvę teisėtvarkos pareigūnai, oreiviai ir prezidento rinkimuose
buvęs konkurentas Juozas Petraitis.
Lina Valantinienė
Lėks ministrų galvos
Išrinktasis prezidentas vakar savo naujai suburtai komandai priminė tikįs, jog patarėjai dirbs
daugiau nei 8 val. per dieną ir, jei reikės, turės užsisėdėti iki išnaktų. R.Paksas jau vakar puse
lūpų užsiminė, jog netrukus bus keičiamas ir ministrų kabinetas. Nei R.Paksas, nei naujieji
prezidento patarėjai apie pokyčius tarp ministrų kol kas nieko neprasitarė. Apie galimus ministrų
kabineto pasikeitimus R.Paksas sakė galėsiąs daugiau pasakyti po pirmojo savo, kaip prezidento,
susitikimo su premjeru Algirdu Brazausku.
Prezidentūroje - operatyvininkai
Po trečiadienį įvyksiančios išrinktojo prezidento inauguracijos darbą pradės šeši R.Pakso
patarėjai. Patarėju užsienio politikos klausimais ir grupės vadovu dirbs Alvydas Medalinskas.
Vakar jis oficialiai atsisakė Seimo nario mandato. Nacionalinio saugumo klausimais prezidento
patarėju ir grupės vadovu dirbs verslininkas Remigijus Ačas. R.Pakso bendražygis Liberalų
demokratų partijoje yra baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją. R.Ačas vadovavo bendrovėms
"Agrorema" ir "Vianrė". R.Ačui prezidentūroje talkins buvę operatyvininkai bei teisėsaugininkai.
Saugumo klausimus kuruos buvęs vienas Vilniaus saugumiečių vadovų Evaldas Vaitkus, gynybą
- buvęs vienas Krašto apsaugos ministerijos kontržvalgybos vadovų Algirdas Norkus, o
teisėtvarką - buvęs policijos generalinis komisaras Visvaldas Račkauskas, pastaruoju metu dirbęs
Vilniaus banke. Teisės klausimais prezidentą konsultuos Ona Buišienė. Diplomuota teisininkė iki
šiol dirbo Seime, dėstė Teisės universitete. Prezidento patarėjų socialinės politikos klausimais
grupei vadovaus Dalia Kutraitė-Giedraitienė. Ji, kaip ir A.Medalinskas, palieka Seimą.
D.Kutraitės-Giedraitienės vadovaujamoje grupėje vienu iš patarėjų dirbs oreivis Gintaras Šurkus.
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Prezidento patarėja pabrėžė, jog G.Šurkus yra "žmogus, pasižymintis didžiuliu
komunikabilumu". Ekonomikos klausimais prezidentui patars Jonas Ragauskas. Ekonomistas,
Vilniaus universiteto auklėtinis, pastaruoju metu dirbo Valstybinės azartinių lošimų priežiūros
komisijos sekretoriumi. Žurnalistas Rosvaldas Gorbačiovas tapo R.Pakso atstovu spaudai. Jo
dešiniąja ranka taps garsus žurnalistas ir R.Pakso bičiulis Edmundas Ganusauskas. Tuo tarpu
buvęs išrinktojo prezidento atstovas spaudai Aidas Petrošius palieka Prezidentūrą ir ketina
užsiimti lobizmu.
Pasikvietė saviškius seimūnus
Pasak R.Pakso, visose patarėjų grupėse yra suburti kompetentingi konsultantai. Pavyzdžiui,
užsienio politikos grupėje kartu su A.Medalinsku dirbs Užsienio reikalų ministerijos Politikos
departamento direktorius Eitvydas Bajarūnas, buvęs Lietuvos konsulas Kaliningrade Ričardas
Slepavičius. Keblumų pereinant iš vieno valstybės tarnybos posto į kitą, pasak A.Medalinsko,
kilo su Krašto apsaugos ministerijos Gynybos politikos departamento vadovu Vaidotu Urbeliu.
Išrinktasis prezidentas taip pat yra subūręs didelę visuomeninių konsultantų grupę. Leonas
Ašmantas prezidentą konsultuos energetikos klausimais, Krescencijus Stoškus - kultūros, Jonas
Ramonas - agrarinės politikos klausimais. Visuomeninių konsultantų grupėje dirbs ir Seimo
nariai iš Liberalų demokratų frakcijos - Jonas Lionginas, Dailis Barakauskas, Henrikas
Žukauskas, Egidijus Skarbalius. Pastarieji politikai Prezidentūroje atskirų kabinetų neturės - jie ir
toliau dirbs Seimo rūmuose.
Pas R.Paksą - konkurentas
Šioje grupėje su Seimo nariais dirbs ir investicijų klausimais prezidentą konsultuos buvęs
varžovas rinkimuose teisininkas J.Petraitis. Jis "VL Vakaro žinios" tvirtino, jog rinkimai baigėsi
sausio 5 dieną, todėl R.Paksas jam dabar - ne konkurentas. R.Paksas mano, jog J.Petraitis yra
gabus finansininkas ir padarys daug gero Lietuvai pritraukdamas stambių investitorių į šalies
ekonomiką. Su R.Paksu toliau dirbs prezidento Valdo Adamkaus buvę patikėtiniai: kanceliarijos
vadovas Andrius Meškauskas bei Prezidentūros metraštininkai - fotografė Džoja Barysaitė ir
operatorius Romas Kuprys.
Po vaišių - užblokuoti ratai
Iškart po patarėjų komandos pristatymo R.Paksas pasiūlė pasivaišinti keptomis antimis, kad
žurnalistai daugiau neleistų laikraštinių ančių. Kol naujieji patarėjai ir konsultantai užkandžiavo
restorano "Stikliai" paruoštomis gėrybėmis, prieš Prezidentūrą esančioje Daukanto alėjoje
pareigūnai blokavo visų šioje vietoje pastatytų automobilių ratus. Beje, pareigūnai, blokuodami
ratus, laidė "paksiškas" replikas: "Tvarka bus". Užblokuotus automobilio ratus rado ir
Ekonomikos politikos grupės konsultantas J.Ramonas. Jis "VL Vakaro žinios" tvirtino nežinojęs,
jog automobilį pastatęs gyvenamoje zonoje, nes labai skubėjęs į Prezidentūrą. "Kiek laiko gėriau
vyną ir valgiau keptą antį, tiek dabar turėsiu laukti "blokiratorių". Antrą ar trečią kartą čia
važiuoju ir automobilį statau toje pačioje vietoje. Tai ir įkliuvau. Ačiū Dievui, kad nesinervuoju.
Visą gyvenimą moku ir moku už du dalykus - už greitį ir automobilio pastatymą ne vietoje", guodėsi J.Ramonas.
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Prezidentūros komanda beveik surinkta
Linas Kmieliauskas
Išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas viliasi, kad ketvirtadienį darbą pradedanti jo komanda
neapsiribos vien 8 val. per dieną ir 5 d. per savaitę, kad būtų įgyvendinta jo rinkimų programa.
Praėjusį penktadienį pristatytą naująją komandą p. Paksas suskirstė į tris grupes - etatiniai
patarėjai, visuomeniniais pagrindais konsultacijas teiksiantys specialistai, dar planuojama
suformuoti visuomenines tarybas. Pagrindiniai, po paties prezidento, komandoje bus šešis
5

patarėjai-grupių vadovai. Kiekvieną grupę sudarys keli etatiniai patarėjai, taip pat bus
naudojamasi visuomeninių konsultantų patarimais. Artimiausiomis savaitėmis bus galutinai
nuspręsta dėl visuomeninių tarybų suformavimo. Ponas Paksas tikino savo komandą būręs iš
darbščių ir kompetentingų asmenų, mokančių bendrauti su žmonėmis ir galinčių sumažinti
atotrūkį tarp "elito" ir visuomenės. Savo rinkimų programoje išrinktasis prezidentas tvirtino, jog į
savo komandą skirs pareigūnus tik kai šie pateiks savo veiksmų programas. Apie jas pristatant
komandą neužsiminta. "Tikiuosi, kad šie žmonės dirbs ne tik 8 valandas per parą ir 5 dienas per
savaitę", - vylėsi inauguracijos laukiantis prezidentas.
Patarėjai – grupių vadovai
Sudarant prezidento komandą buvusiam liberaldemokratų lyderiui buvo svarbu, kad nenukentėtų
Seimo Liberaldemokratų frakcija - mat parlamentaras tuo pat metu negali eiti kitų pareigų ir jam
tektų rinktis tarp dviejų institucijų. Tokia korta iškrito Alvydui Medalinskui, dirbsiančiam
patarėju užsienio politikos klausimais, ir Daliai Kutraitei-Giedraitienei, prezidentūroje
besirūpinsiančiai socialine politika. Iš viso prezidentūroje vienais ar kitais pagrindais dirbs 7 iš
10 dabartinių liberaldemokratų frakcijos narių. Penki iš jų paskirti visuomeniniais konsultantais,
tad toliau galės ginti liberaldemokratų interesus Seime ir taip stengtis neprarasti pozicijų
artėjančiuose parlamento rinkimuose. Likusiais 4 patarėjais-rupių vadovais tapo, anot išrinktojo
prezidento, jam "pažįstami ir patikimi žmonės". Patarėju ekonomikos klausimais tapo Jonas
Ragauskas, Valstybinės lošimų priežiūros komisijos sekretorius. Buvęs UAB "Agrorema" ir
"Vianrė" vadovas verslininkas Remigijus Ačas patarinės nacionalinio saugumo klausimais, teisės
problemomis domėsis Ona Buišienė, Lietuvos teisės universiteto dėstytoja. Rosvaldas
Gorbačiovas, buvęs "Hansa-LTB" atstovas spaudai, paskirtas prezidento patarėju ir atstovu
spaudai. Iš viso patarėjo statusą naujoje prezidentūroje dabar turi 17 žmonių - iki vasario 27 d.
dar turi būti suformuota patarėjų teisės klausimais grupė. Dabartinio prezidento Valdo Adamkaus
komandoje patarėjais buvo 15 žmonių. Tarp naujųjų patarėjų bus buvusių diplomatų, ministerijų
atstovų, verslininkų, akademikų, buvusių p. Pakso vyriausybių patarėjų.
Kalbins Valdą Adamkų
Konsultantais taip pat tapo visuomenei žinomi žmonės. Pavyzdžiui, Jonas Ramonas, Žemės ūkio
rūmų pirmininkas, tapo prezidento patarėju žemės ūkio politikos klausimais, Juozas Petraitis,
verslininkas, buvęs kandidatas į prezidentus - konsultantas investicijų politikos klausimais,
akademikas Krescencijus Antanas Stoškus - konsultantas kultūros politikos klausimais. Lietuvos
savivaldybių asociacijos vadovas Bronis Ropė konsultuos regionų plėtros ir vietos savivaldos
klausimais. Vienas iš viešbučio "Narutis" savininkų Julius Novickis patarinės socialinės analizės
klausimais. Dirbti prezidentūroje pasiliks ir kai kurie dabartiniai administracijos darbuotojai,
turintys, pasak p. Pakso, užtikrinti darbų tęstinumą. Tuo rūpinsis Eglė Jankauskaitė, referentė ES
klausimais. Česlovas Okinčycas, p. Adamkaus konsultantas Lenkijos klausimais, patarinės ir
naujajam prezidentui. Prezidentūroje jau trečią kadenciją lieka ir Andrius Meškauskas,
kanceliarijos vadovas. Tvirtinama, kad pati kanceliarija keisis nedaug. Spaudos tarnyboje
pasilieka du referentai bei metraštininkai. Šią, p. Gorbačiovo vadovaujamą, tarnybą papildys
"Lietuvos ryto" žurnalistas Edmundas Ganusauskas bei p. Pakso bendražygė Ona Valiukevičiūtė.
Ar pasinaudos p. Pakso kvietimu prisijungti prie jo komandos ir dabartinis prezidentas – dar
neaišku. "Negaliu atsakyti už išrinktąjį prezidentą, bet ta tema dar nekalbėta. Bet tikiu, kad toks
pokalbis dar bus", - VŽ sakė p. Kutraitė ir tvirtino nežinanti, į kokią poziciją pretenduotų p.
Adamkus. Violeta Gaižauskaitė, prezidento atstovė spaudai, galimo p. Adamkaus dalyvavimo p.
Pakso komandoje nekomentavo.
Tarybos – per mėnesį
Prezidento komandai teks rūpintis ir visuomeninių tarybų kūrimu, apie kurias kalbėta dar
rinkimų programoje. Šios tarybos, išrinktojo prezidento žodžiais, turėtų padėti prezidentūrai
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atstovauti kuo platesniems visuomenės sluoksniams. Prie kiekvienos grupės bus po kelias
tarybas. Ponas Ragauskas sako, kad kol kas dėl tarybų kūrimo diskutuojama. "Mėnesio pakaks,
kad tarybos jau galėtų veikti", - tikina ekonomikos politikos grupės vadovas. Prie šios grupės
turėtų veikti ekonomikos, finansų ir žinių visuomenės tarybos. Kas į jas pateks, anot patarėjo, dar
kalbama su išrinktuoju šalies vadovu.
Tarsis dėl referendumo
Buvusi p. Pakso patarėja biudžeto klausimais vienuoliktojoje vyriausybėje Vanda Laiconienė, o
dabar naujojo prezidento patarėja finansų klausimais, neišskyrė konkrečių pirmiausia ketinamų
nuveikti darbų. "Visi darbai - pirmi. Reikia įvykdyti programą", - dėstė naujoji prezidentūros
darbuotoja, užsiminusi apie galimybes peržiūrėti nacionalinį biudžetą. Kiek konkretesnius darbus
numatęs užsienio politikos patarėjas p. Medalinskas. Jo teigimu, dideli darbai laukia rengiantis
referendumui dėl Lietuvos narystės ES. "Kol kas išrinktasis prezidentas su Europos komiteto
vadovu Petru Auštrevičiumi buvo susitikęs tik dėl derybų su ES rezultatų. Dabar bus kalbamasi
dėl pasirengimo referendumui strategijos. Reikia, kad visa Lietuva pajustų narystės naudą", aiškina p. Medalinskas. Pasak jo, dabar svarstomos galimybės Lietuvai gauti geresnių sąlygų,
pavyzdžiu, žemės ūkyje. Tačiau to siekti bus galima tik, p. Medalinsko žodžiais, tapus ES
"klubo" nariais. Tuo tarpu investicijų pritraukimu į Lietuvą besirūpinsiantis p. Petraitis kalba
apie įstatymų peržiūrėjimą. "Kad būtų sudaryta palankesnės sąlygos investuotojams", - kalba
buvęs p. Pakso konkurentas rinkimuose. Jis pasišovęs ir geriau populiarinti Lietuvą užsienyje rengti "Lietuvos dienas", aktyvinti ambasadų darbą, mažinti biurokratiją.
Prezidentūros patarėjų schema
Prezidentas - Rolandas Paksas
Prezidento patarėjai
Prezidento patarėjo užsienio politikos klausimais grupė:
1. Nacionalinio saugumo ir užsienio politikos patarėjas.
2. Prezidento patarėjas diplomatiniais klausimais
3. Prezidento konsultantas
Prezidento patarėjo ekonomikos klausimais grupė:
1 Prezidento patarėjas ekonomikos klausimais
2. Prezidento patarėja finansų klausimais
3. Prezidento patarėjas žinių visuomenės klausimais
4. Prezidento konsultantas agrarinės politikos klausimais
5. Prezidento konsultantas ūkio infrastruktūros vystymo
politikos klausimais
6. Prezidento konsultantas valstybės ekonomikos raidos klausimais
7. Prezidento konsultantas investicijų politikos klausimais.
8. Prezidento konsultantas aplinkos klausimais
9. Prezidento konsultantas energetikos klausimais.
10. Prezidento konsultantas mokesčių politikos klausimais
11. Prezidento konsultantas valstybinio reguliavimo ir verslo skatinimo
klausimais
12. Prezidento konsultantas
13. Prezidento konsultantas transporto plėtros klausimais

Alvydas Medalinskas
Eitvydas Bajarūnas
Čestovas Okinčycas
Jonas Ragauskas
Vanda Laiconienė
Vytautas Galmanas
Jonas Ramonas
Eugenijus Maldeikis
G. Ramanauskas
Juozas Petraitis
Henrikas Žukauskas
Leonas Ašmantas
Artūras Kapitanovas
Jonas Lionginas
Dailis Barakauskas
Rimvydas Gradauskas
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Prezidento patarėjo socialinės politikos klausimais grupė:
1. Prezidento patarėja socialinės politikos klausimais
Dalia
KutraitėGiedraitienė
2. Prezidento patarėjas nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo
politikos klausimais
Gintaras Šurkus
3. Prezidento patarėjas švietimo, mokslo ir studijų klausimais
Algirdas Gaižutis
4. Prezidento patarėja sveikatos politikos klausimais
Vitalė Vinickienė
5. Prezidento konsultante skurdo mažinimo, darbo ir socialinės apsaugos politikos
klausimais
Regina Paliulytė
6. Prezidento konsultantas kultūros politikos klausimais
Krescencijus Antanas
Stoškus
7. Prezidento konsultantas regionų plėtros ir vietos savivaldos klausimais. Bronis Ropė
8. Prezidento konsultantas regionų plėtros ir vietos savivaldos klausimais. Egidijus Skarbalius
9. Prezidento konsultantas sporto klausimais
Artūras Poviliūnas
10. Prezidento konsultantas socialinės analizes klausimais
Julius Novickis
Prezidento patarėjo teisės klausimais grupė:*
1. Prezidento patarėja teisės klausimais

Ona Buišienė

Prezidento patarėjo nacionalinio saugumo klausimais grupė:
1. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais
2. Prezidento patarėjas saugumo klausimais
3 Prezidento patarėjas gynybos klausimais
4. Prezidento patarėjas teisėtvarkos klausimais

Remigijus Ačas
Evaldas Vaitkus
Algirdas Norkus
Visvaldas Račkauskas

Prezidento spaudos tarnyba:
1. Prezidento patarėjas-atstovas spaudai
Gorbačiovas
2. Prezidento patarėjas
Ganusauskas
3. Prezidento patarėja

Rosvaldas
Edmundas
Ona Valiukevičiūtė

* - grupę žadama suformuoti iki vasario 26 d.
2003 02 24
Verslo žinios

Prezidentas patvirtino savo visuomeninius patarėjus
Praėjus penkioms savaitėms po prezidento Rolando Pakso inauguracijos, valstybės vadovas
trečiadienį patvirtino savo konsultantus, kurie dirbs visuomeniniais pagrindais.
Kaip pranešė prezidento spaudos tarnyba, socialinės politikos grupėje konsultantu kultūros
paveldo klausimais dirbs istorikas Alfredas Bumblauskas, socialinės analizės klausimais verslininkas Julius Novickas, sporto klausimais - Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vadovas
Artūras Poviliūnas, kultūros politikos klausimais - filosofas Krescencijus Stoškus.
Ekonomikos politikos grupėje konsultantu energetikos klausimais bus buvęs ministras, Vilniaus
Gedimino technikos universiteto profesorius Leonas Ašmantas, transporto plėtros klausimais buvęs susisiekimo viceministras Rimvydas Gradauskas, mokesčių politikos klausimais - Artūras
Kapitanovas, valstybės ekonomikos raidos klausimais - ekonomistas Gediminas Ramanauskas,
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agrarinės politikos ir kaimo klausimais - Žemės ūkio rūmų pirmininkas Jonas Ramonas, regionų
plėtros ir vietos savivaldos klausimais - Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Ignalinos
rajono meras Bronis Ropė, verslo plėtros klausimais - koncerno "MG Baltic" darbuotojas Valdas
Sutkus.
Grupėje nebus buvusio R.Pakso konkurento prezidento rinkimuose Juozo Petraičio, kuris vasario
pabaigoje pristatant prezidento komandą buvo įvardintas, kaip konsultantas investicijų politikos
klausimais. Prieš kelias savaites J.Petraitis atsiuntė laišką R.Paksui, kuriame paprašė nesvarstyti
jo kandidatūros į konsultantus.
Vasarį pristatant prezidento komandą, tarp visuomeninių konsultantų taip pat buvo paminėti
parlamentarai liberaldemokratai Eugenijus Maldeikis, Henrikas Žukauskas, Jonas Lionginas ir
Dailis Barakauskas. Minėtųjų parlamentarų tarp prezidento paskirtų visuomeninių konsultantų
nėra. Pernai gruodį Konstitucinis Teismas išaiškino, kad pagal Konstituciją Seimo nario
pareigos, išskyrus jo pareigas parlamente, nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis
valstybinėse įstaigose ir organizacijose, taip pat su darbu verslo bei kitose privačiose įstaigose.
2003 04 03
Lietuvos radijas
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