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4 Susitikimai su rinkėjais 
Lietuvoje

Mano rinkėjai yra laisvą ir demo-
kratinę Lietuvą gerbiantys, žmogaus 
individualybe, orumu, visų lygy-
be prieš įstatymą, neatsiejamomis 
mūsų teisėmis, laisve ir kitomis li-
beraliomis vertybėmis tikintys bei 
jomis besivadovaujantys žmonės.  

Todėl jei man pavyko apginti ir 
pasakyti, ką privalėjau apginti ir pa-
sakyti, tai visų pirma todėl, kad visa-
da, visose savo darbo EP situacijose 
mėginau save išvysti tarp žmonių, 
kurie išreiškė pasitikėjimą manimi, 
suteikdami man galimybę bei atsa-
komybę Europos Parlamente atsto-
vauti LR liberalų sąjūdžiui, ir kurie 
patikėjo manimi, atiduodami už šios 
partijos sąrašą ir mane savo balsus. 

Už kriterijų ir vertybių pojūtį, o 
sykiu už nuolatinę paramą, kurią jau-
čiu iš Jūsų laiškų ir vertinimų mano 

elektroninės komunikacijos tinkluo-
se bei tiesioginiuose susitikimuose 
Lietuvoje, esu nuoširdžiai Jums dė-
kingas. Politikas negali prasmingai 
dirbti be savo žmogiškojo ir idėjinio 
konteksto pojūčio. Jei atstovaučiau 
pačiam sau ir savo susigalvotiems 
dalykams, man tektų trauktis iš po-
litikos, nes netikiu, jog galima ilgai 
apgaudinėti save ir savo rinkėjus.

Man svarbu, kad Lietuva būtų 
ne tik savo saugumo ir laimingos 
ateities prašytoja ES, bet ir kad ji pati 
taptų atpažįstama bei gerbiama Eu-
ropos Sąjungos kūrėja – t.y. valstybe 
ir šalimi, kurios demokratiniais kre-
dencialais ir giliu europietiškų, ypač 
liberalių ir demokratinių vertybių 
pojūčiu niekas niekada nesuabejotų.

Turiu puikią, lojalią ir profesiona-
lią komandą. Ji jaučia mano darbą, 

žino mano tikslus ir prioritetus. Žinau, 
ką mėginsiu nuveikti per ateinančius 
metus. Ypač sieksiu savo pedagogi-
nėmis ir politinėmis iniciatyvomis 
sustiprinti pozityvias nuotaikas Lie-
tuvoje bei tikėjimą šalies ateitimi. 

Šito galima pasiekti tik daug dir-
bant su moksleiviais, mokytojais, 
studentais, dėstytojais, menininkais, 
kuriančiais žmonėmis – nes visų pir-
ma jie formuoja ir formuos Lietuvos 
nuotaikas. Todėl rašysiu, kalbėsiu, 
rengsiu įvairius europietiškus foru-
mus Europos Parlamente ir Lietuvoje. 
Ir, žinoma, nuolatos domėsiuosi žmo-
gaus teisių būkle Lietuvoje ir kitur.

Jūsų paramą aš jaučiu ir jausiu. 
Man ji be galo svarbi. Dėkoju Jums 
už ją. Ir stengsiuosi niekada neapvil-
ti Jūsų.   

Jūsų –

Pirmieji mano darbo metai Eu-
ropos Parlamente manęs tikrai ne-
nuvylė. Siekiau tapti žmogaus teisių 
gynėju, o sykiu ir įrašyti mūsų šalies 
vardą tarp kitų Europos demokrati-
jų, kurios aktyviai gina visas funda-
mentalias žmogaus teises ir pilieti-
nes laisves. Šito sieksiu ir toliau, nes 
kito, aukštesnio tikslo savo politinė-
je veikloje neturiu. 

Didžiuojuosi, kad Liberalų 
sąjūdžiui Europos Parlamente ats-
tovauja Leonidas Donskis. Nuo pat 
pirmųjų dienų Leonidas startavo 
ryžtingai ir nuosekliai, o tokio profe-
sonalumo gali pavydėti daugelis po-
litikos senbuvių. Daugiausiai energi-
jos skirdamas žmogaus teisėms, jis 
prisideda prie opiausių ir, ko gero, 
kiekvienam mūsų aktualiausių 
problemų sprendimo, panaudoda-
mas per ne vienerius darbo metus 
sukauptas žinias, patirtį ir autoritetą. 
Džiugina ir tai, kad Leonidas yra 
žmogus, visoje Europoje garsinantis 
ne tik liberalų, bet ir Lietuvos vardą.

Kartu turiu nuoširdžiai padėkoti 
Leonidui, kuris jau kelerius metus 
būdamas mūsų komandoje, svariai 
prisidėjo stiprinant ir ugdant Libe-
ralų sąjūdžio narių vertybinį pagrin-
dą ir politinę dvasią. Dalyvaudamas 
nuolat vykstančiuose mokymuose, 
konferencijose Leonidas dalinasi li-
beralizmo idėjomis ir žinau, kad tai 
kiekvieną mūsų įpareigoja stengtis 
dar labiau. Dėkoju Leonidui visų 
liberalų vardu ir linkiu tokio pat 
užsidegimo ir ryžto toliau nešant 
Lietuvos liberalų vėliavą Europos 
Parlamente!

Eligijus Masiulis, 
Lietuvos Respublikos liberalų 
sąjūdžio pirmininkas:

Europos Parlamento nario LEONIDO DONSKIO 
pirmųjų kadencijos metų (2009-2010) ataskaita

kamą poziciją Europos Parlamen-
to komitetuose bei delegacijose, 
nuspręsti, kokioje srityje dirbdami 
ir į kokią problematiką gilinda-
miesi jie gali pasiekti daugiausia 
rezultatų. 

„Veiklos sritis ir darbo priorite-
tus Europos Parlamente rinkausi 
tiek pagal savo turimas kompeten-
cijas, darbo tarptautinėje aplinkoje 
patirtį, tiek pagal Liberalų sąjūdžio, 
kurį atstovauju Europos Parlamente, 
programines nuostatas“, – sako Leo-
nidas Donskis. 

Žmogaus teisės – veiklos EP 
prioritetas

Niekada nebuvęs abejingas 
žmogaus orumui ir jo teisių pa-
žeidimams, Europos Parlamen-

te Leonidas Donskis savo patirtį 
efektyviai realizuoja dirbdamas 
Žmogaus teisių pakomitetyje, ku-
riame jis užima ir savo politinės 
frakcijos Liberalų ir demokratų 
aljanso „Už Europą“ (ALDE)  koor-
dinatoriaus pareigas. 

Vienas svarbiausių darbo žmo-
gaus teisių srityje EP pasiekimų 
– sėkmingos L. Donskio pastan-
gos, kad Sacharovo premija – aukš-
čiausiu EP skiriamu apdovanojimu 
žmogaus teisių gynėjams – 2009 
m. būtų apdovanoti Rusijos žmo-
gaus teisių gynimo organizacijos 
„Memorial“ atstovai Sergejus Kova-
liovas, Olegas Orlovas ir Liudmila 
Aleksejeva bei jų asmenyje – visi 
Rusijos žmogaus teisių gynėjai. Pa-
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Lietuvos piliečiai 2009-ųjų 
birželį jau antrą kartą išrinko 
savo atstovus į Europos Parla-
mentą. Nepaisant to,  ši viena 
pagrindinių Europos Sąjungos 
institucijų neretam rinkėjui atro-
do tolima, o jos funkcionavimas 
pernelyg painus. Koks Europos 
Parlamento vaidmuo, kas jį su-
daro, kaip jame pasiskirsto 27 ES 
šalyse narėse išrinkti europarla-
mentarai, kaip organizuojamas 
jų darbas – apie tai Europos Par-
lamento „pjūvyje“. 

Europos Parlamentas (EP) kartu 
su Europos Komisija (EK) ir Europos 
Taryba yra pagrindinės Europos Są-
jungos (ES) institucijos, dalyvaujan-
čios ES sprendimų priėmimo proce-

se. EP yra ne tik vienas iš įstatymų 
leidėjų, bet ir turi teisę tvirtinti EK 
sudėtį, ES biudžetą ir atlieka visų ES 
institucijų demokratinę priežiūrą. 
Be to, Europos Parlamentas taip pat 
yra itin svarbi tarptautinės politikos 
tribūna, prisideda formuojant ES 
užsienio politiką, stebint ir gerinant 
žmogaus teisių padėtį pasaulyje. 

Europos Parlamentas – tai vie-
nintelė supranacionalinė institucija, 
kurios nariai demokratiškai renkami 
visuotiniuose tiesioginiuose rin-
kimuose. Jis atstovauja valstybių 
narių gyventojams, taigi ir mums – 
Lietuvos piliečiams. Dabartinį Euro-
pos Parlamentą sudaro 736 nariai, 
išrinkti visose ES narėse. Kiekvienai 
valstybei narei priklauso nustatytas 

EP narių skaičius, daugiausia – 99 
(Vokietijai) ir mažiausia – 5 (Maltai). 
Lietuvai tenka 12 mandatų, taigi 
mes turime 12 europarlamentarų. 

Europos Parlamento nariai dir-
ba Briuselyje, Strasbūre bei savo 
rinkimų apygardose. Briuselyje jie 
dalyvauja komitetų, frakcijų ir pa-
pildomose trumposiose sesijose, o 
Strasbūre – dvylikoje metinių ple-
narinių sesijų. Šalia savo pagrindi-
nio darbo jie, be abejo, privalo skirti 
laiko savo rinkėjams. 

Europos Parlamento nariai, kaip 
ir kitų parlamentų nariai, jungia-
si į frakcijas. Į frakcijas buriamasi 
remiantis politinėmis pažiūromis. 
Šiuo metu Europos Parlamente yra 
7 frakcijos.  Leonidas Donskis dirba 

Liberalų ir demokratų aljanso „Už 
Europą“ frakcijoje (ALDE), kuri yra 
trečia pagal dydį politinė grupė Eu-
ropos Parlamente. Šioje frakcijoje 
susibūrę europarlamentarai savo 
šalyse dažniausia atstovauja libera-
lios pakraipos partijoms, juos vieni-
ja pagrindiniai šios frakcijos ideolo-
giniai principai – pagarba žmogaus 
orumui, pagrindinėms teisėms ir 
laisvėms, nuomonių įvairovei, prio-
ritetas subsidiarumo principo taiky-
mui Europos Sąjungoje. 

Europos Parlamento nariai gi-
linasi į tam tikrų sričių klausimus 
pagal savo patirtį ir kompetenciją: 
jie pasiskirsto į įvairiose srityse be-
sispecializuojančius nuolatinius 

L. Donskis Europos Parlamente dirba Vystymosi komitete bei Žmogaus teisių pakomitetyje. 
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Pirmieji kadencijos metai Euro-
pos Parlamente ypatingi – naujai 
išrinktiems europarlamentarams 

reikia ne tik susipažinti su darbo 
specifika, jiems suteiktomis politi-
nėmis galimybėmis, bet ir rasti tin-
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ieškotojams mintyse skambėjo „Al-
lein, allein“ ir „Bad Romance“ (šios 
dainos tapo kelionės hitais) dainų 
melodijos.

Žinoma, būtų nuodėmė nepa-
kalbėti apie patį kelionės tikslą –  
Briuselį. Girdėjau įvairių atsiliepimų 
apie jį – vieniems patiko, kitiems 
nelabai, tačiau galiu garantuoti, jog 
Europos institucijos savo didybe ir 
svarba vis tiek pavergė kiekvieno 
širdį. Įdomi paskaita apie Europos 
Parlamento veiklą, struktūrą ir na-
rius, susitikimas su Leonidu Dons-
kiu ir apsilankymas svarbiausiose 
šios institucijos vietose –  pripažin-
kite, skamba idealiai.

Galėčiau dar vardinti ir vardinti, 
pasakoti ir pasakoti. Bet ar verta? 
Juk kiekvienam tai reikia pamaty-
ti ir išgyventi. Kelionės brandina 
žmones. Kelionės sukuria žmones.

neabejoju, jog laisvumo pojūčio 
įkvėpti, kelionės dalyviai ne tik pa-
matė daugiau, bet ir daugiau laiko 
skyrė savo poreikiams, kuriuos daž-
nai tenka pamiršti, kai kelionę suor-
ganizuoja kiti.

Verta paminėti, jog prie geros 
kelionės atmosferos prisidėjo ir 
patys keliautojai, kurie visą savaitę 
nestokojo geros nuotaikos, šypse-
nų, dainų, žaidimų. Į atmintį įsirėžė 
autobuso choro atliekamos dainos 
pačiame Briuselio centre. Nuskam-
bėję tokie lietuvių tautos hitai kaip 
„Ant kalno mūrai“ ar „Trys milijonai“ 
privertė net ir japonus išsitraukti 
kameras ar jaunuosius ispanus pa-
ploti. Taip pat ir visos kelionės metu 
autobuso „galas“ ne tik tiekė karštą 
vandenį, bet ir, savaime supranta-
ma, dainavo. Ko gero, dar keletą 
dienų po kelionės visiems nuotykių 

Eimantas Mikšys, Lietuvos mokinių 
parlamento (LMP) narys (o dabar 
jau žurnalistikos studentas)

2010-ųjų kovo pabaigoje su 
Europos miestų grožiu ir Europos 
Parlamento funkcijomis susipažino 
nemažas būrys žmonių, kadangi 
iš skirtingų organizacijų atstovų 
surinkta keliauninkų grupė leido-
si į kelionę nuo Vilniaus bokštų iki 
Amsterdamo kanalų. Šią kelionę iš 
europarlamentarams skiriamų lėšų 
finansavo Leonidas Donskis.

Jeigu kalbėtume apie pačią ke-
lionę, tai kad ir ką bevardintume 
– viskas buvo nuostabu ir žadino 
pažinimo aistrą. Norite konkrečiau? 
Prašom! Kalbu apie Karlo tiltą ir Eu-
ropos kultūros lopšį – Prahą, miestą 
- muziejų Briugę, Europos Sąjungos 
institucijų sostinę – Briuselį, laisvos 

dvasios ir dviračių miestą Amster-
damą, solidųjį Liubeką, Vokietijos 
uostamiestį Kylį. Tai miestai, ku-
riuose per gyvenimą tiesiog būti-
na pabuvoti. Miestuose išgyventos 
emocijos ir jų dvasia įstringa visam 
laikui, nors kad ir kiek kartų ten be-
grįžtum, vis tiek atrasi ką nors nau-
jo. 

Kadangi kelionė buvo finansuo-
jama ir organizuota Europos Parla-
mento nario L. Donskio biuro, dau-
guma kelionės dalyvių tikėjosi, jog 
viskas vyks pagal planą. Išties, pati 
kelionės organizacija buvo puiki, 
ir keliauninkai nuoširdžiai dėkoja 
organizatoriams. Ir ne tik už darbą, 
bet ir už jų nuoširdumą bei drau-
giškumą. Tačiau dar nuostabiau 
buvo tai, jog puiki organizacija pa-
sižymėjo ir improvizuotais vakarais, 
popietėmis. Kur nori – ten eini. Net 

Europos Parlamentas, norėdamas suteikti plačiajai visuomenei ga-
limybę apsilankyti ir pasižiūrėti, ką jis veikia, kasmet kiekvienam 
europarlamentarui skiria finansavimą  savo šalies piliečių vizitams į 
Briuselį arba Strasbūrą organizuoti. Finansavimas kasmet skiriamas 
vieno šimto žmonių atvežimui, o jo dydis priklauso nuo to, kaip toli 
nuo kelionės tikslo – Briuselio arba Strasbūro – yra europarlamenta-
ro šalis. Pirmaisiais Leonido Donskio kadencijos metais jo kvietimu 
Europos Parlamentą Briuselyje ir Strasbūre aplankė 127 keliaunin-
kai. Jie turėjo galimybę ne tik pamatyti Europos Parlamentą, bet ir 
savaitės trukmės kelionės metu aplankyti kitus gražiausius Europos 
miestus ir regionus. 

Nemokama kelionė – neįkainojama patirtis Grupė iš Lietuvos prie EP pastato Strasbūre

komitetus, atliekančius parengia-
mąjį darbą, leidžiantį pasiruošti 
plenarinėms sesijoms. Europos Par-
lamento nariai komitetuose rengia, 
teikia pakeitimus ir balsuoja dėl tei-
sės aktų pasiūlymų ir savo iniciatyva 
parengtų pranešimų. Jie nagrinėja 
Europos Komisijos ir Europos Tary-
bos pasiūlymus ir prireikus rengia 
pranešimus, kurie teikiami plenari-
nėje sesijoje.

Šiuo metu Europos Parlamente 
veikia 20 komitetų. Taip pat EP gali 
sudaryti pakomitečius ir specifines 
problemas nagrinėjančius specia-
liuosius komitetus. Leonidas Dons-
kis yra Vystymosi komiteto ir  Žmo-
gaus teisių pakomitečio narys, taip 
pat Piliečių laisvių, teisingumo ir vi-
daus reikalų komiteto pavaduojan-
tis narys. Žmogaus teisių pakomite-
tyje L. Donskis užima savo frakcijos 
ALDE koordinatoriaus pareigas – tai 
reiškia, kad jis yra pagrindinis as-
muo, padedantis palaikyti ryšį tarp 
frakcijos ir pakomitečio, teikti pasiū-
lymus, suderinti pozicijas ir pan. 

Europos Parlamento nariai dirba 
ne tik komitetuose, bet ir įvairiose 
delegacijose, kurios palaiko ir plė-
toja tarptautinius ryšius ir atlieka 
svarbų vaidmenį didinant ES įtaką 
užsienyje. EP funkcionuoja dviejų 
tipų delegacijos: tarpparlamenti-
nės delegacijos, kurios palaiko ry-
šius su šalių, kurios nepriklauso ES ir 
nėra šalys kandidatės, parlamentais 
bei jungtiniai parlamentiniai ko-
mitetai, kurie palaiko ryšius su šalių 
kandidačių į ES arba su asocijuotų 
valstybių parlamentais. Europos 
Parlamentas taip pat turi 5 daugia-
šales asamblėjas. Leonidas Donskis 
yra ES ir Armėnijos, Azerbaidžano ir 
Gruzijos parlamentinio bendra-
darbiavimo delegacijos narys, ES ir 
Moldovos parlamentinio bendra-
darbiavimo komiteto ir delegacijos 
ryšiams su Izraeliu pavaduojantis 
narys. Jis taip pat yra EURONE ST 
parlamentinės asamblėjos narys 
bei Europos ir Viduržemio jūros ša-
lių parlamentinės asamblėjos EMPA 
pavaduojantis narys. 

Rengiant publikaciją panaudota oficialios 
Europos Parlamento svetainės 
www.europarl.europa.eu medžiaga.

4Pirmieji metai Europos Parlamente: svarbiausi darbai, pradžia 1 p. 

L. Donskis Europos Parlamente kelia ES Rytų 
kaimynių problematiką. Nuotraukoje – Armėnijos 
diena. © Photo European Union 
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laikantis glaudžius ryšius su S. Kova-
liovu, Leonidas Donskis praėjusiais 
metais Europos Parlamente surengė 
net du renginius dalyvaujant šiam ir 
kitiems Rusijos žmogaus teisių gy-
nėjams, kuriuose buvo atvirai apta-
riama žmogaus teisių problematika 
Rusijoje ir diskutuojama, kokia turė-
tų būti ES pozicija šiuo klausimu. 

Kadangi žmogaus teisių apsau-
gos srityje pasaulyje didžiulį darbą 
atlieka nevyriausybinis sektorius, 
nuolatinis bendradarbiavimas, kei-
timasis informacija bei konsultaci-
jos su nevyriausybinėmis žmogaus 
teisių gynimo organizacijomis yra 
būtinas sėkmės laidas siekiant iden-
tifikuoti aktualiausias šios srities 
problemas ir laiku priimant reikalin-
gus sprendimus. Leonidas Donskis 
jau pirmaisiais darbo EP mėnesiais 
užmezgė ryšius su pagrindinėmis 
pasaulio žmogaus teisių gynimo 
organizacijomis, kurių dauguma 
turi atstovus Briuselyje. Šio bendra-
darbiavimo dėka Leonidas Donskis 

Europos Parlamente turi galimybę 
nuolat rengti susitikimus su žmo-
gaus teisių gynėjais bei disidentais iš 
tokių šalių kaip Rusija, Kinija, Šiaurės 
Korėja, Sirija, Birma, Kongas ir kitos, 
o jiems savo ruožtu europarlamen-
taras suteikia galimybę iškelti savo 
problemas Europos Parlamente – 
bene pagrindinėje žmogaus teisių 
problematikos tribūnoje Europoje 
bei pasaulyje. 

Dėmesys Rytų kaimynėms 
Ne mažiau nei žmogaus teisių 

apsauga Europos Parlamento na-
riui Leonidui Donskiui rūpi ir su 
Lietuva bendros sovietinės praei-
ties valstybės – ES Rytų kaimynės. 
Dirbdamas ES Rytų kaimynių dau-
giašalėjė asamblėjoje (EURONEST), 
būdamas ES ir Armėnijos, Azerbai-
džano  ir Gruzijos parlamentinio 
bendradarbiavimo delegacijos ti-
krasis, o ES ir Moldovos parlamen-
tinio bendradarbiavimo komiteto 
– pavaduojantis narys, L. Donskis 
nuolat domisi šio regiono valsty-
bių situacija, kelia jų problematiką 
Europos Parlamente rengdamas 
seminarus su postsovietinių šalių 
situaciją tyrinėjančiais pasaulinio 
lygio ekspertais bei iš šių šalių atvy-
kusiais atstovais.  

L. Donskio kvietimu vasario mė-
nesį Europos Parlamente viešėjo įta-
kingas JAV politikos ekspertas, NATO 
Rytų plėtros architektu vadinamas 
Briusas Džeksonas (Bruce Jackson). 

Europarlamentarams, Rytų politikos 
srityje dirbantiems ES ekspertams, 
diplomatams B. Džeksonas surengė 
seminarą tema „Europos Rytų poli-
tika ir Ukraina“. O gegužę Briuselyje 
L. Donskis surengė diskusiją „Euro-
pos energetinis saugumas ir kaimy-
nystės politika“, kurios pagrindinis 
svečias – įtakingos organizacijos 
„Jamestown Foundation“ vyresnysis 
mokslinis bendradarbis, amerikiečių 
analitikas Vladimiras Sokoras (Vladi-
mir Socor). 

Pirmą kartą istorijoje Leonido 
Donskio bei jo politinės frakcijos 
ALDE iniciatyva Europos Parlamen-
te buvo surengta Armėnijos diena. 
Renginys diskutuoti apie Armėni-
jos dabartinę situaciją ir ateities 
perspektyvas subūrė iš Armėnijos 
atvykusius analitikus, ES instituci-
jose dirbančius ekspertus, Briuselio 
diplomatus ir Europos armėnų ben-
druomenės atstovus. Armėnijoje Le-
onidas Donskis viešėjo vos pradėjęs 
kadenciją – viešnagės metu jis susi-
tiko ne tik su politikais, bet ir nevy-
riausybinių organizacijų atstovais, 
bendravo su akademiniu jaunimu, 
užmezgė daug naudingų kontaktų, 
kurių dėka gali kompetentingai gi-
lintis į šios Pietų Kaukazo šalies situ-
aciją ir stiprinti ryšius tarp Armėnijos 
ir Europos Parlamento. Įvertinusi L. 
Donskio pastangas ir patirtį plėto-
jant ryšius su Armėnija, ALDE frakci-
ja paskyrė europarlamentarą dirbti 
šešėliniu pranešėju rengiant EP nuo-

monę dėl ES ir Armėnijos derybų dėl 
asociacijos sutarties.

Rytų Europos bei Centrinės Azi-
jos valstybėms Leonidas Donskis 
daug dėmesio skyrė ir dirbdamas 
savo frakcijos ALDE šešėliniu pra-
nešėju rengiant EP ataskaitą dėl JT 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų pa-
žangos. Šį dokumentą rengė EP Vys-
tymosi komitetas, kurio narys yra L. 
Donskis. Vienas L. Donskio tikslų 
buvo ataskaitoje atkreipti dėmesį, 
kad paramos programos turi būti 
nukreiptos ne tik į tradicines pa-
galbos gavėjas – mažiausiai išsivys-
čiusias valstybes Afrikoje ir kituose 
regionuose, bet ir į vadinamąsias 
„vidutinių pajamų“ besivystančias 
šalis pačioje Europoje bei Centrinėje 
Azijoje. 

„Dirbdamas ALDE frakcijos še-
šėliniu pranešėju, veikiau visų pir-
ma kaip lietuvis ir Rytų europietis, 
kuris geriau nei daugelis kolegų 
vakariečių supranta šią problema-
tiką. Esame natūraliai jautresni kai 
kurioms pasaulio valstybėms, kurių 
politinis likimas mums yra atpažįs-
tamas – tai likimas, kokį joms lėmė 
jų istorija ir buvimas Sovietų Sąjun-
gos sudėtyje“, – teigia L. Donskis.

Lietuva nenutolo

Nors didžiąją laiko dalį dėl eu-
roparlamentaro darbo specifikos 
Leonidui Donskiui teko praleisti ne 
Lietuvoje, nuo savo šalies aktualijų 
jis stengėsi neatitrūkti ir naudotis eu-
roparlamentarui suteiktomis galimy-
bėmis atkreipti dėmesį į mūsų šaliai 
aktualius klausimus. Tarp tokių – ho-
mofobiškas Nepilnamečių apsaugos 
nuo neigiamo viešosios informacijos 
poveikio įstatymas, tyrimas dėl CŽV 
kalėjimų Lietuvoje, Eglės Kusaitės 
byla. Taip pat Leonidas Donskis inici-
javo rašytinį pareiškimą dėl planuo-
jamos atominės elektrinės Baltarusi-
joje statybos, kuriuo siekė  atkreipti 
platesnį tarptautinį dėmesį į nerimą 
keliančius Baltarusijos planus dar 
šiais metais pradėti statyti branduo-
linę jėgainę vos per 20 kilometrų 
nuo Lietuvos ir tuo pačiu ES sienos. 

Dažną savaitgalį Lietuvoje euro-
parlamentaras L. Donskis išnaudo-
davo ne poilsiui, o tiesioginiam ben-
dravimui su rinkėjais, rengdamas 
diskusijas, pokalbius, dalindamasis 
informacija apie darbą EP, dalyvau-
damas seminaruose. Per pirmuosius 
darbo metus EP Leonidas Donskis 
aplankė apie dvidešimt Lietuvos 
miestų ir miestelių. Kiek tik leido 
galimybės, europarlamentaras sten-
gėsi priimti kvietimus dalyvauti įvai-
riuose projektuose Lietuvoje, ypač 
tuose, į kuriuos aktyviai įtraukiama 
jaunuomenė, gvildenamos pilieti-
nės visuomenės, žmogaus teisių, 
švietimo problemos.

Nesvetimos Leonidui Donskiui 
ir naujųjų technologijų teikiamos 
bendravimo su rinkėjais galimybės 
– socialiniai tinklai, blogas „Delfi“ 
portale, aktyviai veikiantis jo tinkla-
pis www.donskis.lt.  



Leonido Dons-
kio biuro va-
dovę Jur gitą 
Choromans-
kytę drąsiai 
gali ma vadinti 
darbo Europos 
P a r l a m e n t e 
veterane. Pra-
ėjusioje Euro-

pos Parlamento kadencijoje ji talkino 
Eugenijui Gentvilui, o vos paaiškėjus, 
kad LR liberalų sąjūdį Europos Par-
lamente 2009-2014 m. kadencijoje 
atstovaus Leonidas Donskis, ji buvo 
pakviesta vadovauti naujojo euro-
parlamentaro komandai. Kaip atrodo 
Europos Parlamento nario darbo už-
kulisiai – apie tai pokalbyje su Jurgita. 

Dažnai girdime – Europos Parla-
mento nario komanda, europarla-
mentaro biuras ir pan. O visgi, kas 
slepiasi po šiais žodžiais? 

Žavingos, protingos ir darbščios 
merginos (juokiasi). Taip jau sutapo, 
kad trys nuolatinės mūsų komandos 
narės yra merginos: Eglė Andrijaus-
kaitė – Lietuvoje, Simona Lipštaitė 
– Briuselyje bei aš. Beje, mums nuo-
latos talkina būrys aktyvių stažuo-
tojų. Įprasta, kad vienas ar du iš jų 
reziduoja Briuselyje, o visi likę, apie 
penkis kiekvieną mėnesį, prisideda 
prie mūsų darbų virtualiai. 

Kaip europarlamentaro L. Dons-
kio biure organizuojamas dar-
bas? Kaip paskirstyti darbai, ar 
kiekvienas komandos darys turi 
savo specializaciją?

Prisipažinsiu, kad paskirstyti dar-
bus taip, kad komandos veikla būtų 
efektyvi, buvo vienas sunkiausių 
mano darbų. Tam prireikė daugiau 
nei pusės metų. Tačiau šiandien jau 
galiu pasidžiaugti rezultatais. Be 
Eglės, kuri laiko „frontą“ Lietuvoje ir 
viena pati dirba neprasčiau už nau-
jienų agentūrą, vargu, ar galėtume 
pasidžiaugti nuolatine komunikaci-
ja. Leonido biuras neturi paslapčių: 

Leonidas Donskis

Po dvidešimties metų Lietuva 
vargu ar prisimins save tokią, ko-
kią mes ją prisimename nuo 1990 
iki 2010 metų. Prieš mus veriasi dvi 
galimybės arba du scenarijai, kuriais 
pamėginkime nusakyti visai kitokio 
nerimo metus, nei tie, kuriuos šalis 
patyrė iki 2010 metų. 

Lietuva 2030-aisiais: du scenarijai jų šalių studentai kur kas mieliau 
renkasi Lietuvą ir Latviją. 

Lietuvos politikos scenoje vei-
kia dvi stambios partijos, sudarytos 
iš kažkada savarankiškų politinių 
darinių – ryškesnių dešinės ir kai-
rės požymių neturinti pragmatiška 
centro partija „Sėkmės istorija“, ku-
rios branduolį sudaro kažkada sa-
varankiškos, bet vėliau susijungti 
nusprendusios krikdemų ir socde-
mų partijos, ir euroskeptikų partija 
„Pirmyn, Lietuva!“, kurioje veikia 
prieš dvidešimt metų nepriklau-
somos trys liberalų partijos ir dar 
kelios populistinės partijos – Dar-
bo partija, Valstiečiai liaudininkai, 
Krikščionių partija ir Tvarkos ir tei-
singumo partija. Į karjerą ES insti-
tucijose orientuoti žmonės renkasi 
„Sėkmės istoriją“, tuo tarpu išeivija 
ir su Lietuvos vidaus gyvenimu la-
biau susiję žmonės, vienodai ne-
mėgstantys Briuselio politikų ir ES 
biurokratų bei jų satelitų Lietuvoje, 
orientuojasi į „Pirmyn, Lietuva!“. 
Įteisinus dvigubą pilietybę, nema-
žai lietuvių gyvena keliose šalyse 
– lygiai kaip dvigubą pilietybę tu-
rintys rusai ir lenko korta besinau-
dojantys Lietuvos lenkai. Rusakal-
biai šalies piliečiai ir lenkų mažuma 
yra akivaizdūs ES entuziastai, todėl 
daugeliu atvejų rinkimuose bal-
suoja už „Sėkmės istoriją“. 

Šalis ekonomiškai gan stabili, 
o nemenkos imigracijos iš kaimy-
ninių šalių ir Pietų Kaukazo dėka 
darbo jėgos netrūksta. Svarbiausiu 
kultūriniu 2030 metų įvykiu tam-
pa Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio 
Vytauto Didžiojo 600-osios mir-
ties metinės. 2030-ieji skelbiami 
Vytauto Didžiojo metais, bet juos 
aptemdo politikų nesitarimas, kokį 
projektą rinktis įamžinti jo atmini-
mui – ar Rio de Žaneiro monumen-
talaus Jėzaus Kristaus gabaritų 
Vytauto Didžiojo skulptūrą, ar dar 
vienus rūmus šalia Valdovų rūmų, 
pavadintus Lietuvos Didžiojo Ku-
nigaikščio vardu. Kyla nacionalinio 
masto nesutarimas, ar Seimo nuta-
rimu reikia Vytautui Didžiajam pri-
pažinti karaliaus titulą, ar ne.  

ir demokratijos trūkumo problemos, 
Rusijos padėtį daro panašią į buvu-
sią Turkijos (jau ES narės) padėtį iki 
2020 metų, kada Turkija pagaliau 
buvo priimta visateise nare. Rusi-
ja tai priartėja, tai nutolsta nuo ES. 
Agresyvi Kinijos užsienio politika ir 
demografinis lūžis Tolimuosiuose 
Rytuose bei Sibire Rusiją pirmą kar-
tą per visą jos istoriją maksimaliai 
priartina prie JAV ir ES. Pasiturintys 
rusai, siekiantys laisvo judėjimo Eu-
ropoje bei pasaulyje galimybių, vis 
labiau trokšta gauti Baltijos šalių pi-
lietybę – lengviausiai tai jiems sekasi 
Lietuvoje. Kadangi užsienio kalbas 
gerai mokantys žmonės darbo sie-
kia svetur, o nemažą visuomenės ir 
elektorato dalį sudaro rusakalbiai, 
Lietuvos politikai dažnai vartoja 
rusų kalbą susitikimuose su rinkė-
jais, o šalies radijas ir televizija trans-
liuoja daugiau rusiškos popmuzikos 
ir populiarių TV laidų, nei vakarietiš-
kų laidų. 

Šalies švietimo ir aukštojo moks-
lo sistema pakitusi. Nors ji centrali-
zuota ir todėl šalyje nėra iš tikrųjų 
autonomiškų universitetų, aukštųjų 
mokyklų gerokai sumažėjo – Lietu-
voje veikia keturi valstybiniai uni-
versitetai ir privačių aukštųjų mo-
kyklų tinklas. Didelę dalį studentų 
sudaro Rusijos, Ukrainos, Baltarusi-
jos, Kazachstano, Gruzijos, Armėni-
jos studentai, siekiantys per studijas 
Baltijos šalyse priartėti prie karjeros 
ES galimybių. Kadangi Estija nutolu-
si nuo rusų kalbos ir gerokai labiau 
orientuota į Šiaurės šalis, minėtų-

PIRMASIS SCENARIJUS. 
Vis mažiau svarbių politinių 

sprendimų priimama Vilniuje. 
Jungtinėse Europos Valstybėse ko-
ordinuota, didžiųjų valstybių tie-
siogiai veikiama užsienio politika 
ir bendra gynybos sistema šalims-
narėms palieka tik švietimo ir kul-
tūros klausimus, kurie savo ruožtu 
didelių aistrų sostinėse ir ministrų 
kabinetuose nebekelia. Decentra-
lizavus šalies ekonominę ir kultū-
ros politiką, daugelį Lietuvos mies-
tų ir regionų daug artimesni ryšiai 
sieja su Europos partneriais, nei su 
Vilniumi. 

Lietuvos gyventojų kiekis ir su-
dėtis gerokai pakitę. Šalyje gyve-
na 2,5 milijono gyventojų, iš kurių 
etniniais lietuviais save laiko apie 
1,8 milijono žmonių. Apie pusę mi-
lijono lietuvių gyvena Airijoje, maž-
daug tiek pat žmonių sudaro ir kitą 
didelę lietuvių išeivijos bendruo-
menę Jungtinėje Karalystėje. Ka-
dangi Lietuvos ekonomikos būklė 
gan nebloga, dalis išeivijos grįžta 
į Lietuvą, bet labiausiai prestižinių 
pozicijų gabus jaunimas siekia ES 
institucijose ir Vakarų Europos uni-
versitetuose. 

Iš daugiau nei pusės milijono 
kitakilmių Lietuvos piliečių itin 
didelę dalį sudaro iš Rusijos (ypač 
Karaliaučiaus), Ukrainos ir Balta-
rusijos atvykę žmonės. Nuo 2020 
metų Rusija, tapusi NATO nare, at-
kakliai siekia narystės ES, bet nepa-
tenkinama žmogaus teisių padėtis, 
lygiai kaip šalies valdymo modelis 

Jurgita Choromanskytė: „Turime veikti 
kaip laikrodžio mechanizmas“

kiek vienas mūsų judesys matomas 
tinklalapyje bei socialiniuose tinkluo-
se. Simona – puikus atradimas ir ne-
pakeičiama pagalbininkė komitetų 
politikos klausimais. Be jos sunkiai 
žinotume, kas vyksta posėdžių salė-
se, ir patys nebūtume tokie aktyvūs. 
Beje, kadangi biure mes neturime 
sekretorių, visus administracinius 
darbus taip pat tenka atlikti pačioms. 
Daug mažų, bet svarbių darbų, daž-
niausiai informacijos ir duomenų 
rinkimo, jų apdorojimo atlieka mūsų 
stažuotojai. Na, o kalbėdama apie 
save dažnai juokauju, kad mano pa-
reiga yra sugalvoti darbus visam biu-
rui, o kartais net ir pačiam Leonidui. 

Kiek EP nario darbo aktyvumas 
ir jo kokybė priklauso nuo jo ko-
mandos?  

Be jokios abejonės, aktyvios veik-
los Europos Parlamente visų pirma 
nebus be paties europarlamentaro 
iniciatyvos bei jo pasiryžimo veikti. 
Jeigu šios pirminės sąlygos yra, labai 
daug kas tolimesniuose žingsniuose 
priklauso nuo jo komandos: informa-
cijos analizė, medžiagos rengimas, jos 
derinimas – tai jau komandos narių 
atsakomybė. Pats europarlamentaras 
ir jo komanda turi funkcionuoti kaip 
laikrodžio mechanizmas, tik tuomet 
galime tikėtis pasiekti savo tikslų. 

Kokie gebėjimai, būdo savybės 
būtini, norint būti naudingu eu-
roparlamentaro komandos nariu? 

Tikriausiai nė vienas iš mūsų 
biuro nepaneigs, kad dažniausia 
mano kartojama frazė apie savybes, 
kurių mums reikia dirbant EP nario 
komandoje, tai visų pirma nuoširdi 
meilė darbui, didelis atsakomybės 
jausmas ir suvokimas, kad dirbame 
ne bet kam, bei labai greitas reaga-
vimas ir kruopštumas. Skirtingai nei 
įprasta manyti, retai kada komandos 
nario pasirinkimą lemia diplomai. 
Kur kas daugiau dėmesio skiriame 
asmeninėms savybėms ir panašaus 
darbo patirčiai.

skeptiškoms, ksenofobinėms arba 
atvirai prorusiškoms partijoms. 
Jaunesnių politikų ir ypač naujai 
į politiką įsiliejusių, užsienyje su-
siformavusių akademinių žmo-
nių dėka socialdemokratai bene 
pirmą kartą per visą savo istoriją 
nuo 1990 metų virsta daugmaž 
atpažįstama vakarietiška kairiąja 
partija. Po ilgų politinės tapatybės 
paieškų 2013 metais susijungę li-
beralai vėl skyla – šįkart į dvi par-
tijas, viena kurių yra krikdemams 
artimesnių konservatyvių liberalų 
partija, o kita, daugiau kairiojo li-
beralizmo partija, oponuoja joms 
ir labiau linksta į dialogą ar net 
galimas koalicijas su socialdemo-
kratais. 

Emigracija vyksta, bet ji jau 
gerokai menkesnio masto nei iki 
2020 metų. Lietuva tampa vis pa-
trauklesnė ne tik savo tradicinėms 
kultūrinėms mažumoms, bet ir 
vakarų europiečiams, kinams, 
rusams, gudams, ukrainiečiams, 
armėnams, gruzinams, libanie-
čiams, o taip pat Argentinos ir 
Pietų Afrikos Respublikos litvakų 
palikuonims. 2030 metais Lietuva 
keliomis stambiomis tarptautinė-
mis ir nacionalinėmis konferenci-
jomis iškilmingai pažymi Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Vytauto Di-
džiojo 600-ąsias mirties metines, 
bet apskritai 2030-uosius skelbia 
prieš šimtą metų gimusio išeivijos 
sociologo, liberalaus mąstytojo 
Vytauto Kavolio metais.  

ir užsienio politikos sferoje šalinin-
kėmis virsta Rytų ir Vidurio Europos 
valstybės, Nyderlandai, Belgija ir 
Šiaurės šalys. 

Kad ir proeuropietiška bei pro-
atlantinė, Lietuva lieka konserva-
tyvi daugelio Vakarų Europos ir ES 
žmogaus teisių bei pilietinių laisvių 
standartų ir kriterijų atžvilgiu, bet 
padėtį švelnina nauja lyderių kar-
ta politikoje ir akademinėje sfero-
je. Apie 2020-uosius, įsitikinę, kad 
padėtis Lietuvoje tikrai neblogėja 
ir kad šalis yra ganėtinai stabili bei 
atvira, pradeda grįžti studijas Vaka-
ruose baigę ir doktoratus ten apgy-
nę jauni žmonės, kuriuos gan mielai 
įdarbina Lietuvos universitetai ir net 
siūlo jiems greitos ir nemenkos kar-
jeros galimybes. Šalyje formuojasi 
kelios intensyvesnio tarptautinio 
intelektualinio ir akademinio gyve-
nimo salelės. Labiausiai internaci-
onalizuotu ir liberaliausiu Lietuvos 
akademinio gyvenimo centru virsta 
Kaunas, bet Vilniuje susiformuoja 
solidūs Rytų ir Vidurio Europos kul-
tūrų studijų centrai, o sykiu klesti 
meninis gyvenimas. Regioninės 
plėtros projektų ir Klaipėdos uosto 
sėkmingo vystymosi dėka ekono-
miškai sustiprėja Vakarų Lietuva, o 
Klaipėda tampa dar ir intelektinės 
bei kultūrinės traukos židiniu. 

Politiniame gyvenime didžiau-
sią įtaką daro kelios stabilios poli-
tinės partijos, kurios sudaro plačią 
demokratinę koaliciją ir gan sėk-
mingai oponuoja kelioms euro-

ANTRASIS SCENARIJUS. 
Rusijai okupavus Krymą ir susi-

jungus su Baltarusija, padėtis tarp 
jos ir NATO lieka įtempta. Ukraina 
laikosi neutralios pozicijos ir ne-
stoja nei į NATO, nei į ES, siekdama 
išvengti pilietinio konflikto viduje 
tarp provakarietiškai nusiteiku-
sios savo vakarietiškosios dalies 
ir prorusiškosios rytinės dalies. 
Baltijos šalys kartas nuo karto vis 
dar tampa Rusijos kibernetinių ir 
informacinių atakų bei politinių 
provokacijų taikiniu, bet jų padėtį 
lengvina kalbėjimas su Rusija tik 
per Briuselį. Kelių Baltijos šalių pre-
zidentų pastangos sukurti sėkmin-
gą dvišalę politiką su Rusija patyrė 
fiasko, nes Rusija šitą suprato kaip 
kapituliantišką gestą ir silpnumą, 
todėl tik padidino spaudimą. Tai 
Lietuvą natūraliai priartino prie di-
desnės paramos eurointegracijos 
procesams ir pačiai ES. 

ES atrama vis labiau tampa ne-
didelės valstybės, nes Prancūzija 
ir Didžioji Britanija nebenori savo 
užsienio politikos subordinuoti 
ES, tuo išsižadėdamos savo nepri-
klausomo manevro galimybės ir 
vaidmens santykiuose su Kinija, 
Indija, Rusija ir sparčiai besikei-
čiančiu bei Vakarams palengva 
atsiveriančiu Iranu. Vokietija sie-
kia ekonomiškai dominuoti ES ir 
pelnyti maksimalų Rusijos palan-
kumą, bet manevruoja kiek lanks-
čiau už Prancūziją. ES kalbėjimo 
vienu balsu energetinio saugumo 

Akademinė veikla ir kūryba neliko nuošaly

Leonidas Donskis Vilniaus knygų mugėje pristatė dvi savo knygas

Nors Leonidas Donskis, tapęs 
Europos Parlamento nariu, visa gal-
va nėrė į naujus politikos vandenis, 
neatsisakė ir jam mielos akademinės 
bei kūrybinės veiklos. Pirmaisiais 
kadencijos metais besidarbuojant 
Europos Parlamente dienos šviesą 
išvydo net kelios naujos Leonido 
Donskio knygos, o europarlamen-
taro grafike atsirado vietos viešoms 

paskaitoms, dalyvavimui konferen-
cijose, susitikimams su jaunimu ir 
akademine bendruomene. 
Klaipėdiečio atminties 
trajektorijos

2009-ųjų pabaigoje Klaipėdos 
leidykla „Druka“ išleido Leonido 
Donskio knygą „99 Baltijos istorijos. 
99 Baltic stories“, žodžiu ir vaizdu 
pasakojančią apie Baltijos regioną, 
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Leonido Donskio komanda Strasbūre

Šis Leonido Donskio blogo įrašas publikuotas http://blog.delfi.lt



Ignalina, Utena, Visaginas, Zara-
sai, Merkinė, Varėna, Kėdainiai, Mari-
jampolė, Alytus, Kalvarija, Jurbarkas, 
Šiauliai, Palanga, Kupiškis, Panevė-
žys – tai ko gero dar ne visi Lietuvos 
miestai ir miesteliai, kuriuos pirmai-
siais savo kadencijos Europos Par-
lamente metais aplankė Leonidas 
Donskis. LR liberalų sąjūdžio, kurio L. 
Donskis buvo deleguotas į Europos 
Parlamentą, vietos skyrių iniciatyva 
organizuotuose susitikimuose eu-
roparlamentaras susitiko su šimtais 
Lietuvos žmonių. „Tokie susitikimai 
padeda itin gerai jausti šalies pulsą 
ir labai praturtina mane patį“, – sako 
Leonidas Donskis. 

Dėl susitikimų ir gyventojų 
priėmimo maloniai prašome 
susitarti iš anksto 
el. paštu info@donskis.lt 

Leonido Donskio raštinės Lietuvoje:
J. Tumo-Vaižganto 9/1, 01108 Vilnius
Ožeškienės g. 9-2 A, 44253 Kaunas
Liepų g. 49, 92191 Klaipėda

Susitikimų Lietuvoje žemėlapis
Europarlamentaras susitikimų 

metu susirinkusiuosius kvietė dis-
kusijai apie XXI a. Lietuvos vizijas 
ir iššūkius, Lietuvos visuomenės 
kaitą, pilietiškumą, identitetą, pa-
sakojo apie savo naują vaidmenį 
atstovaujant Lietuvą Europos Par-
lamente, atsakė į gausius bei itin 
įvairius susirinkusiųjų klausimus: 
nuo Irano atominio ginklavimosi 
problemų ar ES tapimo Jungtinė-
mis Europos Valstijomis perspek-
tyvos iki kai kurių seimūnų elge-
sio vertinimo bei mylimų knygų ir 
muzikos atlikėjų vardinimo.  Įspū-
džiai iš susitikimų – nuotraukų ga-
lerijoje. 

EP metai skaičiais

• Į pirmąjį plenarinį posėdį penkerių metų kadencijai išrinkti europar-
lamentarai susirinko 2009 m. liepą. Per metus jie dalyvavo 58 plenari-
niuose posėdžiuose, kurie vyko 392 valandas – tai prilygsta 16 parų.

• Balsavimui buvo skirti 6 procentai viso posėdžių laiko. Iš viso buvo bal-
suojama 3 138 kartus.

• Per prabėgusius metus pateikti 599 rezoliucijų projektai ir net 5 728 
pakeitimai.

• Europarlamentarai balsavo dėl 135 teisiškai įpareigojančių aktų.
• 736 parlamentarams talkina 1,5 tūkst. padėjėjų ir dirba net iki                 

10 tūkst. vertėjų, patarėjų, teisininkų, atstovų spaudai, kitų specialistų 
ir techninių darbuotojų.

• Europos Parlamentas dirba 23 kalbomis, o tai reiškia net 506 galimas 
kalbų kombinacijas.

• EP turi 430 vertėjų žodžiu ir naudojasi 2,5 tūkst. laisvai samdomų ver-
tėjų žodžiu paslaugomis.

• EP pastatuose įkurti 10 552 biurai ir 156 posėdžių salės. 

Rengiant publikaciją panaudota oficialios Europos Parlamento svetainės www.europarl.
europa.eu medžiaga

jo miestus, įvykius, iškilius žmones. 
Leonidas Donskis, kalbėdamas apie 
„99 Baltijos istorijas“, pripažįsta, jog 
ši knyga yra savotiška jo paties au-
tobiografija. Trumpuose siužetuose 
Leonidas Donskis pasakoja apie šio 
regiono asmenybes, laikotarpius, 
įvykius, kurie padarė įtaką ir forma-
vo jį patį – gimusį ir augusį Klaipė-
doje, dirbusį Helsinkyje, Taline, ki-
tuose Baltijos miestuose. 

„99 Baltijos istorijos“ – tai knyga-
albumas, išleista dviem (lietuvių ir 
anglų, vertė Mykolas Drunga) kal-
bomis ir papildyta puikiomis Gyčio 
Skudžinsko fotografijomis, daryto-
mis camera obscura technologija.

Dalyvaujant knygos autoriui Le-
onidui Donskiui, Gyčiui Skudžinskui,  
renginius papildant Beno Šarkos 
mini spektakliais, Vytauto Grubliaus-
ko-Kongo trimito garsais, Arkadi-
jaus Gotesmano ir Petro Vyšniausko 
džiazo improvizacijomis, „99 Baltijos 
istorijos“ pirmą kartą visuomenei 
pristatytos Klaipėdos I. Simonaitytės 
viešojoje bibliotekoje, vėliau – vasa-
rį vykusioje  tradicinėje Vilniaus kny-
gų mugėje bei Palangos A. Mončio 
namuose-muziejuje. 

„Vadovėlis, kuriam reikia 
drąsos“

Į Vilniaus knygų mugę tiesiai 
iš spaustuvės atkeliavo ir pirmasis 
Leonido Donskio parašytas vado-
vėlis – „Pilietinis ugdymas bendrojo 
lavinimo mokyklų X klasei“. Pavasa-
rį leidyklai „Versus aureus“ išleidus 
ir vadovėlį papildančią esė rinktinę 
jaunajam skaitytojui „Individualybės 
ir bendrystės galios“, novatoriškas 
vadovėlis buvo pristatytas Lietuvos 
pedagogams Vilniuje, Kaune, Klai-
pėdoje, Panevėžyje. 

Anot L. Donskio, šis vadovėlis – 
tai jo išnaudota galimybė kreiptis 
į jaunąją kartą, be galo svarbią Lie-
tuvos visuomenės kūrėjų dalį. „Ren-
kuosi savo kreipinį į jaunimą ir už jį 
atsakau“, – sako L. Donskis. Jis į pi-
lietinį ugdymą nusprendė pažvelgti 
filosofo žvilgsniu – per svarbiausius 
pasaulio literatūros kūrinius, kuriuos 
moksleiviai savaip interpretuos, 
bandydami perprasti pilietiškumo 
sąvoką. Pasak mokytojo Vytauto 
Toleikio, paruošusio vadovėlio me-
todinę medžiagą, Leonidas Donskis 
vadovėlyje kalba solidžiai, labai pa-
sitikėdamas tiek moksleiviais, tiek 
mokytojais, kviesdamas juos disku-
sijai. Tai, kad vadovėlis nėra įspraus-
tas į jokius metodinius rėmus, gali 
pasirodyti sudėtinga mokytojams, 
pratusiems prie tradicinio dėstymo, 
tačiau jokiu būdu ne mokiniams. 
Šiai minčiai pritaria ir Darius Kuolys, 
išreikšdamas viltį, kad mokytojai 
ryšis diskutuoti bei polemizuoti su 
vadovėliu autoriumi, ko jis ir siekia, 
nepavers vadovėlio dogmų, apibrė-
žimų rinkiniu. „Tai vadovėlis, kuriam 
reikia drąsos“, – teigia Darius Kuolys.  

Keliaujančios knygos

Pirmasis Leonido Donskio min-
čių ir aforizmų rinkinys „Mažasis pa-
tirties žemėlapis“ gimė jos autoriui 
jau tapus europarlamentaru, gyve-
nant Briuselyje, keliaujant po Italiją, 
Prancūziją, Izraelį ir neretai kilusias 
mintis, įžvalgas fiksuojant mobiliuo-
ju telefonu. 

„Nedidukėje, jaukioje knygelė-
je – profesoriaus Leonido Donskio 
mintys, duodančios peno toles-
niems apmąstymams, arba, kaip jis 
pats teigia, šie aforizmai „sykiu yra ir 
dialogo erdvė“, atvira ir nepabaigta 

mintis“, – knygos recenzijoje rašo 
Mindaugas Peleckis. „Mažąjį patir-
ties žemėlapį“ galima pavadinti ir 
pirmuoju šeimyniniu duetu – knygą 
puošia Leonido žmonos Jolantos 
Donskienės darytos meniškos foto-
grafijos.

Šį pavasarį Talino universiteto 
leidykla „Tallinn University Press“ iš-
leido filosofijos, politikos ir literatū-
ros esė  rinktinę „Meilė, neapykanta 
ir kitamanystė“ („Armastus, vih-
kamine ja vastuseis“) – tai  pirmoji 
Leonido Donskio knyga išleista estų 
kalba. Leonido Donskio lietuvių 
ir anglų kalbomis parašyti darbai 
išversti į danų, estų, italų, lenkų, 
portugalų, prancūzų, rusų, suomių, 
švedų, vokiečių, ukrainiečių ir ven-
grų kalbas. 

Universiteto žmogus

Prieš tapdamas Europos Parla-
mento nariu L. Donskis buvo Vy-
tauto Didžiojo universiteto Politikos 
mokslų ir diplomatijos fakulteto pro-
fesorius ir dekanas, Helsinkio uni-
versiteto socialinės ir moralės filo-
sofijos docentas, Talino universiteto 
filosofijos ir kultūros teorijos ekstra-
ordinarinis vizituojantis profesorius. 
„Esu universiteto žmogus“, – ne kar-
tą yra teigęs Leonidas Donskis, tad 
net ir įtemptame europarlamentaro 
darbo grafike jis stengėsi rasti laiko 
bendravimui su studentais, mokslei-
viais, akademine bendruomene. 

Pirmaisiais kadencijos metais 
Leonidas Donskis skaitė viešas pas-
kaitas Bolonijos universitete bei 
Gramsci institute Italijoje, Vytauto 
Didžiojo universitete, Talino uni-
versitete, moksleivių akademijos 
„Civitas“ suvažiavime, skaitė pra-
nešimą Europos universitetų fondo 

projekto „Campus Europae“ (CE) 
visuotiniame susirinkime Liuksem-
burge, Roterdamo verslo mokykloje 
Nyderlanduose, konferencijose bei 
forumuose Izraelyje, Nyderlanduo-
se, Lenkijoje, Armėnijoje, susitiko 
su moksleiviais bei studentais tiek 
Briuselyje, Strasbūre,  tiek Lietuvoje, 
dalyvavo kitų akademikų knygų pri-

statymuose, buvo tarptautinių jau-
nimo debatų vokiečių kalba globė-
jas. 2009-2010 mokslo metais kartu 
su Eugenijumi Gentvilu Leonidas 
Donskis įsteigė savo vardo premijas 
geriausiems bakalauro ir magistro 
darbams. VšĮ „Atvira visuomenė ir 
jos draugai“ inicijuotas projektas 
bus tęsiamas ir šiais mokslo metais. 

L. Donskio Pilietinio ugdymo vadovėlio pristatymas Klaipėdos regiono mokytojams

4 Akademinė veikla ir kūryba neliko nuošaly, pradžia 3 p. 

Leonido Donskio svetainė internete: www.donskis.lt
Ieškokite Leonido Donskio profilių socialiniuose tinkluose:
                http://www.facebook.com/pages/Leonidas-Donskis/142125685801782
                http://twitter.com/epdonskis
                http://www.youtube.com/epdonskis
                http://www.flickr.com/photos/42938342@N08/
                http://www.linkedin.com/in/donskis
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Ataskaitą parengė Europos Parlamento nario Leonido Donskio biuras. 


