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▸ Buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai prie Švietimo ir mokslo ministerijos Vilniuje 
vakar surengė mitingą dėl netinkamo istorijos dėstymo, esą per mažai dėmesio skiriama 
pokario pasipriešinimo judėjimui. Herkaus MilašeVičiaus nuotr.

Dienos kadras

Infliacija dėl degalų
Pagal suderintą vartotojų kainų indeksą apskai-
čiuota mėnesinė infliacija gegužę turėtų siek-
ti 0,1%, prognozuoja Statistikos departamentas. 
Balandį kainos per mėnesį pakilo 0,4%.
Metinė infliacija šį  mėnesį, tikėtina, sudarys 
0,4%, o vidutinė metinė – 1,1%. Balandį šie ro-
dikliai atitinkamai sudarė 0,2% ir 1,5%.  Gegu-
žę prognozuojamai infliacijai įtakos turės ky-
lančios degalų kainos. Bendrą kainų augimą, 
anot statistikų,  pristabdys mažėjančios farma-
cijos gaminių kainos sveikatos priežiūros pre-
kių grupėje ir pingantys namų ir sodo įrankiai 
bei įrenginiai. Kitų vartojimo ir prekių paslau-
gų kainų kitimas, tikėtina, bus nežymus ir tu-
rės mažai įtakos kainų pokyčiui. (vz.lt)
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Išpardavimai pabodo
Gegužės 15 d. „Akropoliuose“ vykusi akcija „Ja-
mam“ sulaukė 203.500 lankytojų, t. y. 14% ma-
žiau nei per ankstesnę akciją, vykusią pernai 
lapkričio 14 d. Tuomet „Akropoliuose“ apsilan-
kė 236.000 žmonių.
„Į pirmąją „Jamam“ akciją žmonės ėjo ieškoti 
nuolaidų, o dabar jie eina pirkti konkrečių pre-
kių su nuolaida. Pirkėjai žino, ko nori, neretai 
yra iš vakaro apžiūrėję būsimą pirkinį ir spren-
dimus vis dažniau priima racionaliai, o ne 
spontaniškai “, – sako Renata Jakubčionienė, 
bendrovės „Akropolis LT“ Nuomos skyriaus 
vadovė.  „Jamam“ išpardavimų akcijos vyksta 
du kartus per metus. Jų metu prekėms ir pas-
laugoms prekybos bei pramogų centruose yra 
suteikiama iki 50% nuolaida. (vz.lt)
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Vyriausybė siūlo panaikin-
ti Vertybinių popierių komi-
siją ir Draudimo priežiūros 
komisiją, o jų atliekamas 
priežiūros funkcijas per-
duoti Lietuvos bankui.

tokiai koncepcijai Vyriausybė 
pritarė vakar pasitarime.

„šiuo metu yra trys prižiūrė-
tojai  – vienas labai didelis ir du 
mažiukai. jeigu vienas klausi-
mas patenka į kelių institucijų 
priežiūrą, tarkime, bankas stei-
gia investicijų valdymo bendro-
vę, Vertybinių popierių komisi-
ja (VPk) dėl vieno klausimo ga-
li pasisakyti vienaip, o lietu-
vos bankas (lB) – kitaip“, – pa-
žymi ingrida šimonytė, finan-
sų ministrė.

lietuvos bankui siūloma per-
duoti finansų sektoriaus prie-
žiūros sistemą ir priežiūros 
funkcijas. taip neva būtų at-
sižvelgta į tarptautines tenden-
cijas, kai po 2008 m. globalios 
finansų krizės vis labiau pabrė-
žiama didesnio centrinių ban-
kų įsitraukimo į finansų rinkų 
priežiūros procesą svarba.

Be to, tai, kad centrinis ban-
kas būtų įtrauktas į finansų rin-
kos priežiūrą, esą palengvintų 
lietuvos banko veiklą statisti-
kos, finansinio stabilumo sri-
tyje ir turėtų teigiamos įtakos 
finansų sistemos stabilumui. 
taip būtų užtikrinta, kad lB 
prieitų prie reikiamos konfi-

dencialios informacijos, geriau 
įvertintų finansų rinkos stabi-
lumui kylančias grėsmes.

Ministrės vertinimu, įsta-
tymai galėtų įsigalioti ir ins-
titucijos susijungti nuo 2012 
metų.

arminta saladžienė, į vienos 
iš institucijų – VPk – priežiū-
ros zoną patenkančios, „nas-
DaQ oMX Vilniaus“ valdybos 
pirmininkė ir prezidentė, VŽ 
teigė, kad konkretaus mode-
lio, kuriam pritarė Vyriausy-
bė, nematė, tad dėl jo nuomo-
nės neturi.

„kalbant apskritai, mes pa-
laikome sujungimą, siekiant 
efektyvesnės priežiūros ir ypač 
vienodo rinkos dalyvių trakta-
vimo“, – teigia p. saladžienė.

Į visų trijų institucijų prie-
žiūrą pataikančio „swedbanko“ 
atstovas tomas andrejauskas – 
„swedbark Markets“ lietuvoje 
vadovas –  teigia, kad rekomen-
dacijų sujungti priežiūros ins-
titucijas lietuvoje skambėjo jau 
prieš kelerius metus.

„Manau, bus paprasčiau rin-
kos dalyviams – vienas stan-
dartas, o ne keli skirtingi, mes, 
kaip rinkos dalyviai, sveikina-
me tokią iniciatyvą. Dar vie-
nas dalykas: reikia, jog regu-
liuotojas būtų bent iš dalies fi-
nansuojamas rinkos pinigais, 
o ne tik valstybiniais. tada ir 
pats reguliuotojas šiek tiek dau-
giau mąstytų, kaip plėtoti rin-
ką, o ne stengtųsi riboti, draus-
ti ir panašiai“, – sako p. andre-

jauskas.
Planuojama, kad sujungtas 

priežiūros funkcijas lB finan-
suotų savo lėšomis, jas dar pa-
pildytų prižiūrimųjų įmonių 
mokamos įmokos.

Specialistų bėda
„teigiama yra tai, kad visa prie-
žiūra bus kontroliuojama vie-
nose rankose, o neigiama, kaip 
rodo latvijos ir estijos patirtis, 
– kad čia pirmenybė skiriama 
bankinei priežiūrai. Draudi-

mo priežiūros ir vertybinių po-
pierių rinkos priežiūros koky-
bė šiek tiek nukenčia“ , – ver-
tina tomas kontautas, advo-
katų kontoros „sorainen“ par-
tneris. Pasak jo, po sujungimo 
latvijoje ir estijoje dalis drau-
dimo specialistų paliko šį dar-
bą, nes nebuvo galima išsaugoti 
to paties skaičiaus darbuotojų, 
dominuoti liko bankų priežiū-
ros specialistai. teisininko tei-
gimu, tendencija visas finansų 
rinkos priežiūros institucijas 

jungti į vieną ateina iš anglijos 
ir skandinavijos šalių.

„kai kurie vakariečiai mūsų 
skubotumą kartais kritikuoja. 
skandinavai ir anglija į priežiū-
ros sujungimą atėjo pamažu“, 
– teigė p. kontautas. Finansų 
ministerija siūlo, kad šalia su-
stiprintos lB priežiūros pata-
riamiesiems tikslams atskirai 
būtų sudaroma Finansų rinkos 
reglamentavimo ir priežiūros 
patariamoji komisija. ji teik-
tų siūlymus finansų ministrui 

dėl politikos formavimo finan-
sų rinkų srityje ir patartų lB 
dėl priežiūros praktikos, teisi-
nio reguliavimo derinimo ats-
kiruose finansų rinkos sekto-
riuose, nagrinėtų kitus finan-
sų rinkos aktualius klausimus. 
Pasak p. šimonytės, komisijos 
nariai būtų iš Finansų minis-
terijos, lietuvos banko, seimo 
Biudžeto ir finansų komiteto, 
taip pat ir rinkos dalyviai. ko-
misija patarinės lietuvos ban-
kui rinkos priežiūros srityje.

Lietuvos bankui siūlo daugiau darbo
Finansai Siūloma „sugerti“ vertybinių popierių ir draudimo rinkų prižiūrėtojus

▸ ingrida Šimonytė, finansų ministrė. Herkaus MilašeVičiaus nuotr.

❞ Lietuvos bankas 
tikrai pajėgus 
„sugerti“, pasiimti 
geriausius žmones. 
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Vyriausybė pirmadienio pa-
sitarime pritarė Energeti-
kos ministerijos parengtai 
Gamtinių dujų įstatymo pa-
keitimo koncepcijai. Ją įgy-
vendinant, rusų ir vokie-
čių įmonių bei Lietuvos Vy-
riausybės valdomą AB „Lie-
tuvos dujos“ gali tekti pada-
linti bent į dvi. Pačios ben-
drovės vadovai skundžia-
si, kad dėl planų su jais nesi-
tariama.

„Matyt, mažiausiai į dvi ben-
droves bus dalijama, kad iš ti-
kro būtų atskirta tiek perdavi-
mo, tiek tiekimo nuosavybė. 

akcijų dalinimas visose ben-
drovėse bus proporcingas, o 
kaip bus sprendžiami tolesni 
klausimai, priklausys nuo kon-
sultacijų su europos komisi-
ja (ek)“, – kaip bus skaidomos 
„lietuvos dujos“, žurnalistams 
po pasitarimo vakar teigė ar-
vydas sekmokas, energetikos 
ministras. 

jis tikino, kad, rengdama 
įstatymus, energetikos mi-
nisterija „detaliai konsultuo-
sis“ su europos komisija ir at-
sižvelgs į investicijų skatinimo 
bei  apsaugos sutartis tarp lie-
tuvos ir rusijos bei lietuvos ir 
Vokietijos.  

Pagrindiniai „lietuvos du-
jų“ akcininkai yra rusijos „Gaz-

prom“ (37,1% akcijų 2009 m. pa-
baigoje), Vokietijos „e.on ruhr-
gas international“ (38,9% akci-
jų pernai metų pabaigoje). Vals-
tybė per VĮ Valstybės turto fon-
dą valdo 17,7% akcijų. 

Pirmadienį nutarta, kad šios 
akcijos bus išbrauktos iš priva-
tizuojamų objektų sąrašo ir iš 
turto fondo pereis energetikos 
ministerijai.

Sudėliojo uždavinius
„Dujų įstatymo koncepcija nu-
mato dviejų pagrindinių daly-
kų sprendimą. Pirmas dalykas 
– vertikaliai integruotos ben-
drovės suskaidymą į tiekimo 
ir perdavimo tinklų valdymą. 
antras uždavinys – strateginių 

projektų įgyvendinimas, kon-
krečiau – suskystintų gamtinių 
dujų terminalo statyba ir dujų 
jungties su lenkija tiesimas“, 
– teigė p. sekmokas. 

Prie strateginių projektų jis 
paminėjo ir galimą gamtinių 
dujų saugyklą sideriuose – su 
neįvardijama konkursą atlik-
ti geofizinius tyrimus laimėju-
sia bendrove jau esą deramasi. 
jis pridėjo ir galimus skalūnų 
dujų telkinius pietryčių lietu-
voje bei magistralinio dujota-
kio tiesimą nuo  jurbarko iki 
klaipėdos. 

anksčiausiai iš visų strate-
ginių projektų, pasak minis-
tro, bus apsispręsta dėl gamti-
nių dujų terminalo – vadovybės 

permainos aB „klaipėdos naf-
ta“ yra žingsnis į tai. „lietuvos 
dujų“ suskaidymas, p. sekmoko 
teigimu, suteiktų naudos dujų 
vartotojams, nes es patirtis ne-
va rodo, kad taip atskyrus įmo-
nes didėja investicijos į perda-
vimo sistemą, o ilgainiui ma-
žėja dujų pardavimo kaina var-
totojams.

Skepticizmas
joachimas Hockertzas, „lietu-
vos dujų“ generalinio direkto-
riaus pavaduotojas, komerci-
jos direktorius, laiške VŽ tvir-
tino, kad energetikos minis-
terija nelinksta kalbėti nei su 
pačia bendrove, nei su jos ak-
cininkais.

„Ministerija paprasčiausiai 
neatsako į laiškus su argumen-
tais ir pasiūlymais. Visose es 
šalyse es direktyvų įgyvendi-
nimas būna diskutuojamas su 
bendrovėmis, kurios paveikia-
momis. tačiau lietuvoje, prie-
šingai, procesas yra neskai-
drus“, – teigė p. Hockertzas.

jis tvirtino, kad koncepcija, 
kurią svarsto Vyriausybė, yra 
„tuščia ir be praktinės naudos“, 
o daugiausia nukopijuota nuo 
es popierių. 

anot p. Hockertzo, sudaro-
mas įspūdis, kad pačios „lie-
tuvos dujos“ nenori investuo-
ti į tinklų plėtrą, yra absurdiš-
kas ir reikalingas manipuliuo-
ti viešąja nuomone.

Energetika „Lietuvos dujos“ gali būti dalijamos bent į dvi bendroves

Ministras aria tiesiai, akcininkai jį įtaria apkurtus


