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Per artÄ—janÄ•ius dvejus metus &Scaron;vietimo ir mokslo ministerijos valdininkai dÄ—l lÄ—&scaron;Å³ trÅ«kumo numatÄ— uÅ
kelis &scaron;imtus kaimo mokyklÅ³. Tuo tarpu 70 Aplinkos ministerijos klerkÅ³ 200 tÅ«kst. litÅ³ i&scaron;leis vos trijÅ³
dienÅ³ kursams kaimo turizmo sodyboje MolÄ—tÅ³ rajone. Su pirtele, ant BebrusÅ³ eÅ¾ero kranto.

Taip valstybÄ—s pinigai &scaron;vaistomi nuolat, ir ne tik Lietuvoje. Pernai itin pagarsÄ—jo du VyriausybÄ—s valdininkai, kurie
savo kvalifikacijÄ… uÅ¾ daugiau nei 40 tÅ«kst. litÅ³ tobulino net Naujojoje Zelandijoje.

- KodÄ—l valdininkams sudarytos &scaron;iltnamio sÄ…lygos tobulÄ—ti, mokytis kalbÅ³ darbo metu ir dar uÅ¾ visÅ³ &scaron;a
Å¾moniÅ³ pinigus, jeigu jau eidami savo pareigas jie privalÄ—tÅ³ bÅ«ti tobuli, laisvai kalbÄ—ti uÅ¾sienio kalbomis? - vakar
&bdquo;Respublika&ldquo; paklausÄ— filosofo Vytauto RubaviÄ•iaus.
- MÅ«sÅ³ valstybÄ—je pinigÅ³ yra labai daug, jÅ³ tiesiog negali pritrÅ«kti, nes VyriausybÄ— bet kada pasiskolins, skolinsis
skoloms apmokÄ—ti ar net prisispausdins.
Kartu jau turime susiformavusÄ¯ ai&scaron;kÅ³ mentalitetÄ… - kiek tÅ³ valstybÄ—s pinigÅ³ sugebÄ—s Ä¯sisavinti, t.y.
asmeni&scaron;kai pasiimti kiekvienas valdininkas ar jÅ³ grupÄ—s.
ValdininkÅ³ sÄ…monÄ—je &scaron;iandien sukasi tik vis nauji bÅ«dai, kaip tuos pinigus prisidurti prie atlyginimÅ³, priedÅ³,
i&scaron;mokÅ³. Jie nepaliaujamai galvoja tik apie tai, kaip pagerinti savo gyvenimÄ….
Tai ir daroma uÅ¾sienio kurortuose, pirtyse mokantis kalbÅ³, keliant kvalifikacijÄ…, o svarbiausia - kuriant visokius projektus.
Ä®prastai &scaron;ie dalykai maskuojami pasiai&scaron;kinimu, kad taip leisti ES lÄ—&scaron;as yra privaloma, taÄ•iau visi
Europos pinigai, ateinantys Ä¯ LietuvÄ…, yra visÅ³ mÅ«sÅ³.
- ValstybÄ—s lÄ—&scaron;Å³ eikvojimas dabar pridengiamas ir Lietuvos pirmininkavimu ES Tarybai, kam bus i&scaron;leista
apie 214 mln. litÅ³. Negi tai ne vagystÄ— i&scaron; visuomenÄ—s?

- VagystÄ— vyksta tada, kai prie valstybÄ—s pinigÅ³ priki&scaron;a nagus ne tie, kurie tam turi teisÄ™. Tie, kas turi tokiÄ… teis
pinigÅ³ nevagia, o juos tik Ä¯sisavina.

Manau, kad ir pasiruo&scaron;ti pirmininkavimui ES Tarybai mÅ«sÅ³ valdininkai galÄ—jo tiesiog dirbdami savo kasdienÄ¯
darbÄ…, be dideliÅ³ papildomÅ³ lÄ—&scaron;Å³. ÄŒia ir yra esmÄ—, kad, mano galva, bent pusÄ— tÅ³ pinigÅ³, skirtÅ³ pirminin
jau i&scaron; anksto yra numatyti valdininkÅ³ gyvenimui pagerinti.
Bet koks didelis ir brangus valstybinis renginys yra puiki proga turintiems valdÅ¾ios svertus prisidurti dar ir dar. MÅ«sÅ³
valdininkai ir turi tik tÄ… vienÄ… tikslÄ… - kurti kuo daugiau projektÅ³, kurie taptÅ³ tokiomis lesyklomis. Kad ir kiek politikai ar
valdininkai uÅ¾dirbtÅ³, jiems vis tiek norÄ—sis daugiau.

- Ar turÄ—tÅ³ kas nors tikrinti, kaip pirtyse, uÅ¾sienio kurortuose valdininkai pramoko uÅ¾sienio kalbÅ³, pakÄ—lÄ— kvalifikacij
- Tuomet bÅ«tÅ³ sukurtas dar vienas valdininkÅ³ sluoksnis, kuris tikrintÅ³ tuos pasitobulinusius valdininkus, tad atsirastÅ³
tik naujos lesyklos. Tai - uÅ¾daras ratas.
- Atrodo, kad valdininkÅ³ prigimtis turÄ—tÅ³ bÅ«ti kita - gerinti visÅ³ valstybÄ—s pilieÄ•iÅ³ gyvenimÄ…?

- Deja, bet mÅ«sÅ³ valdininkai nuo savo prigimties jau yra nutolÄ™ beveik negrÄ¯Å¾tamai. Net nepastebÄ—jome, kaip visuome
buvo atskirta nuo valstybÄ—s. Kas turi valdÅ¾iÄ…, tas tupi tose lesyklose, o kas nepateko valdÅ¾ion, yra niekas.

Mes kol kas turime tik jÄ—gÅ³ apie tai kalbÄ—ti. KÄ… nors pakeisti &scaron;i visuomenÄ— jau nebegali, nes i&scaron; jos atim
teisÄ— dalyvauti valstybÄ—s valdyme, vykdyti teisingumÄ…. Nuo visÅ³ &scaron;iÅ³ reikalÅ³ ji tiesiog nustumta. Be to, veikianti
sistema jau kuria ir sau tinkamÄ… pamainÄ… - jaunimÄ…, kuris mokomas tik imti.
- Ar galite paai&scaron;kinti &scaron;Ä¯ lietuvi&scaron;kÄ… dÄ—snÄ¯: ministerijos klerkÅ³ anglÅ³ kalbai tobulinti lengvai
surandama 200 tÅ«kst. litÅ³, taÄ•iau jeigu kokiai kaimo mokyklai trÅ«ksta keliasde&scaron;imties tÅ«kstanÄ•iÅ³, ji tiesiog
uÅ¾daroma?
- Logika yra labai paprasta: Lietuvoje taupoma tik i&scaron; tÅ³ pinigÅ³, nuo kuriÅ³ neÄ¯manoma nieko nugvelbti. ValstybÄ—
jau Ä¯prato atimti i&scaron; silpniausiÅ³ ir maÅ¾iausiÅ³ - mÅ«sÅ³ smulkusis ir vidutinis, pats vargingiausias, sluoksnis
visi&scaron;kai sumoka uÅ¾ vadinamosios krizÄ—s padarinius.
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Be drasti&scaron;kÅ³ priemoniÅ³ ar Ä¯vykiÅ³ Lietuvoje niekas nebegali pasikeisti, bet &scaron;iÅ³ dalykÅ³ a&scaron;
negaliu nei siÅ«lyti, nei linkÄ—ti. &Scaron;iandien Å¾velgiant Ä¯ demografinÄ™ padÄ—tÄ¯ jau tampa akivaizdu, kad esama situ
veda tik Ä¯ tautos i&scaron;nykimÄ…, visuomenÄ—s dezintegracijÄ…, socialiniÅ³ ry&scaron;iÅ³ silpnÄ—jimÄ… ir degradacijÄ…
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