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Naudingi įspūdžiai iš 
Europos

Vitalija VALANČIUTĖ

Europarlamentaro Leonido Donskio asmeniniu kvietimu grupė respublikos įvairių 
sferų specialistų turėjo progą aplankyti Europos Parlamentą (EP). Ši galimybė buvo 
suteikta ir Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos direktoriui Vidui 
Kelpšai bei šios mokyklos dailės mokytojai Redai Kelpšienei.

Mokyklos direktorius V. 
Kelpša sakė, jog jam, kaip isto-
rikui ir pilietiškumo pagrindų 
mokytojui, ši kelionė buvo iš-
ties naudinga. „Turėjau progą 
iš arti susipažinti su Europos 
Parlamento struktūra ir dar-
bu“, - kalbėjo pašnekovas.  EP 
– vienintelė pasaulyje daugia-
tautė parlamentinė asamblėja 
ir vienintelė tiesiogiai piliečių 
renkama Europos Sąjungos 
institucija. 

Jis pasakojo apie EP struk-
tūrą. EP dirba 736 parlamen-
to nariai, kurie nuo 1999 m. 
renkami šalyse narėse tiesio-
giniuose rinkimuose penke-
riems metams, ir posėdžiauja 
frakcijomis, sudarytomis pagal 
politines pažiūras, o ne pagal 
pilietybę. Kiekvienais metais 
rengiama 12 plenarinių posė-
džių arba po vieną kas mėnesį 
ir dar vienas papildomas ple-
narinis posėdis spalio mėnesį, 
kai vyksta pirmasis biudžeto 
projekto svarstymas. Nuola-
tiniai parlamento plenariniai 
posėdžiai vyksta Strasbūre, o 
komitetai ir frakcijos paprastai 
posėdžiauja Briuselyje.

Parlamento nariai pasi-
skirsto į nuolatinius komite-
tus, kurie specializuojasi tam 
tikrose srityse, kad būtų pasi-
rengta Parlamento darbui ple-
narinėse sesijose. Šiuo metu 
yra 20 parlamentinių komite-
tų. L. Donskis yra Liberalų ir 
demokratų aljanso už Europą 
(ALDE) frakcijos narys, Vysty-
mosi komiteto, Žmogaus teisių 
pakomitečio, delegacijos ES ir 
Armėnijos, ES ir Azerbaidža-
no, ES ir Gruzijos parlamenti-
nio bendradarbiavimo komite-
tų bei delegacijos EURONEST 
parlamentinėje asamblėjoje 
narys.

EP Generalinis sekretori-
atas yra įsikūręs Liuksembur-
ge. Parlamente yra vartojamos 
visų valstybių narių ofi cialio-
sios kalbos.

Kiekvienai šaliai atstovau-
ja po vieną ministrą. Ministrų 
Tarybos sudėtis priklauso nuo 
svarstomo klausimo. Ministrų 
Taryba renkasi šaukiama Pre-
zidento, Komisijos, vieno iš jos 
narių arba pačios iniciatyva.

Europos Komisija dažnai 
vadinama ES Vyriausybe, nes ji 
vykdo Tarybos ir kitų Sąjungos 
institucijų užduotis. Kiekviena 
valstybė narė penkeriems me-
tams skiria savo komisarą, kurį 
tvirtina EP. 

V. Kelpša minėjo, jog euro-
parlamentarai turi specialias 
lėšas, už kurias sudaro galimy-
bę savo šalies įvairių sričių spe-
cialistams susipažinti su Euro-
pos Sąjungos institucijų veikla. 
Šįkart grupė vidaus reikalų, 
švietimo, socialinės, kultūros ir 

teisėsaugos sistemų darbuotojų 
galėjo semtis patirties ir žinių 
keliose Europos šalyse. Pasak 
V. Kelpšos, kelionė buvo labai 
turininga ir naudinga, žmonės 
daug dalykų galės pritaikyti 
savo darbe. Kelionės dalyviai 
aplankė Prahą, Frankfurtą prie 
Maino, Liubeką, Kylį, Briuse-
lį, Amsterdamą, Antverpeną, 
Kaukenhofą ir kitus įspūdin-
gus Europos miestus. 

„Tikrai nepakartojami įspū-
džiai liko iš viduramžių miesto 
Briugės, o apsilankius Kauken-
hofo svogūninių gėlių parke 
net kvapą gniaužia nenusako-
ma gausybė žydinčių vienų už 
kitas ryškesnių ir nuostabesnių 
gėlių plotai. O prisiminimai 
iš Vincento Van Gogo muzie-
jaus! Aš, kaip dailės mokyto-
ja, pamačiau daugybę dalykų, 
kuriuos bent šiek tiek galėsiu 
panaudoti ir pritaikyti savo 
darbe“, – džiaugdamasi kelione 
kalbėjo R. Kelpšienė. Kaukenn-
hofo svogūninių gėlių parko 
įvairiaspalvių žiedų jūra lanky-
tojų sielas džiugina tik du mė-
nesius per metus, tad kelionės 
dalyviams tai buvo gera proga 
pasigrožėti šiuo nepakartoja-
mu reginiu. Nyderlandai yra 
pagrindinė šalis, gėlėmis aprū-
pinanti daugelio šalių rinkas. 
Mes, lietuviai, taip pat perka-
me Nyderlanduose išaugintas 
gėles.

V. Kelpša teigė, kad labai 
įdomi buvo europarlamentaro 
L. Donskio paskaita, išsamūs 
atsakymai į lietuviams rūpimus 
klausimus. 

„Tiesiog puiku, kad Lietuvai 
EP atstovauja toks protingas, 
išsilavinęs, daug kalbų mokan-
tis politikas, kuris jam patikėtą 
darbą atlieka labai atsakingai ir 
sąžiningai“, - sakė kelionės da-
lyviai.

Europarlamentaro Leonido Donskio asmeniniu kvietimu progą aplan-
kyti Europos Parlamentą (EP) turėjo Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus 
pagrindinės mokyklos direktorius Vidas Kelpša bei šios mokyklos dailės 
mokytoja Reda Kelpšienė. 

„Apsilankius Kaukenhofo svogūninių gėlių parke, net kvapą gniaužia 
nenusakoma gausybė žydinčių vienų už kitas ryškesnių ir nuostabesnių 
gėlių plotai“, - sakė Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės moky-
klos dailės mokytoja Reda Kelpšienė. 

Startavo nacionalinė 
parama kaimo 

bendruomenėms 
bendruomenei pasirašius para-
mos sutartį, Agentūra išmokės 
avansą, kurio dydis sieks iki 65 
proc. sutartyje numatytos pa-
ramos sumos. Kaimo bendruo-
menė projektą turi įgyvendinti 
ir galutinį mokėjimo prašymą 
pateikti per 6 mėnesius nuo pa-
ramos sutarties pasirašymo die-
nos. Kaip ir ankstesniais metais, 
tinkamos projekto išlaidos fi -
nansuojamos 100 proc. Paramos 
suma vienam projektui negali 
viršyti 25 tūkst. Lt.

Nacionalinė parama kai-
mo bendruomenėms ir vietos 
veiklos grupėms teikiama nuo 
2006 m. Pirmaisiais metais pro-
jektų įgyvendinimui buvo skirta 
3 mln. Lt, 2007 m. – 6 mln. Lt, 
2008 m. – 8,9 mln. Lt , 2009 m. – 
5,638 mln. Lt. Pernai dėl sunkios 
valstybės fi nansinės padėties 
nauji projektai nefi nansuoti.

Šiuo metu Lietuvoje priskai-
čiuojama per 1,6 tūkst. kaimo 
bendruomenių.

Išsamesnės informacijos apie 
paramos kaimo bendruomenių 

veiklai remti teikimo sąlygas 
teirautis Žemės ūkio ministeri-
jos Kaimo plėtros departamen-
to Tautinio paveldo ir mokymo 
skyriaus vyr. specialisto Sigito 
Miškinio tel.  (8 5) 23 91 025,  
el. p.  sigitas.miskinis@zum.
lt  arba Programos ,,Leader“ ir 
žemdirbių mokymo metodikos 
centro direktoriaus pavaduotojo 
Gintaro Nagulevičiaus tel. (8 37) 
397 071, el. p. gintaras.nagulevi-
cius@zum.lt.

Žemės ūkio ministerijos                     
informacija

Vidutinė skundo kaina 
dėl ne maisto produkto 
2011 metais – 885 litai

 Valstybinė ne maisto produktų inspekcija 2011 metų 
I ketvirtį išnagrinėjo 573 vartotojų skundus dėl ne maisto 
prekių ir paslaugų. Tai 8 proc. daugiau nei praėjusių metų 
tuo pačiu laikotarpiu. Ištyrus šių metų I ketvirtį gautus var-
totojų skundus, nustatyta, kad 63 proc. vartotojų skundų 
pagrįsti ir vartotojų teisės buvo apgintos. 2011 metų I ke-
tvirtį pagrįstų vartotojų skundų vertė siekė 321 tūkst. litų. 
Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pagrįstų 
skundų vertė sumažėjo 27 proc., o per pastaruosius tris me-
tus vidutinė skundo kaina sumažėjo nuo 1475 iki 885 litų.

Valstybinės ne maisto produk-
tų inspekcijos duomenimis, 2011 
metų I ketvirtį 29 proc. vartotojų, 
9 proc. daugiau nei 2010 m., įsigiję 
netinkamos kokybės prekę, nu-
traukė pirkimo pardavimo sutartį 
ir susigrąžino sumokėtus pinigus, 
14 proc. vartotojų pardavėjai/pas-
laugų teikėjai neatlygintinai paša-
lino prekės ar paslaugos trūkumus 
ar atlygino vartotojo išlaidas jiems 
ištaisyti, 7 proc. – nekokybišką 
prekę pakeitė kokybiška, 5 proc. 
– sugadintą daiktą pakeitė lygia-
verčiu, po 1 proc. - neatlygintinai 
pašalino prekės trūkumus arba su-
mažino prekės kainą.

Lyginant su praėjusių metų 
tuo pačiu laikotarpiu, pagrįstų 
vartotojų skundų vertė sumažėjo 
27 proc. ir siekė 321 tūkst. litų: iš 

jų – grąžinti pinigai už netinka-
mos kokybės produktus sudarė 
91 tūkst. litų, pakeistų prekių vertė 
viršijo 22 tūkst. litų, neatlygintinai 
pašalinti prekės trūkumai suda-
rė 43 tūkst. litų sumą, sugadintas 
daiktas pakeistas lygiaverčiu už 15 
tūkst. litų sumą, sumažinta prekės 
kaina sudarė 4 tūkst. 500 litų.

Šių metų I ketvirtį pastebimas 
ir santykinis skundų skaičiaus 
pokytis tam tikrose gaminių ir 
paslaugų grupėse. Kaip ir įprastai, 
didžioji gautų skundų dalis buvo 
dėl netinkamos elektrotechnikos, 
odos gaminių ir avalynės, baldų, 
tekstilės gaminių, cheminio valy-
mo ir autoservisų teikiamų pas-
laugų kokybės.


