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Minister oświaty i nauki Dainius Pavalkis stracił
stanowisko. Prezydent Dalia Grybauskaitė
podpisała dekret o jego dymisji. Pavalkis
odchodzi z ministerstwa z dniem 11 maja.
Tymczasowo, zanim zostanie mianowany nowy
szef resortu oświaty, jego obowiązki będzie
pełnić minister sprawiedliwości Juozas
Bernatonis.

O odwołaniu Dainiusa Pavalkisa ze stanowiska ministra oświaty i nauki zadecydowała Rada Partii
Pracy. Uznano, że jako oddelegowany przez partię członek rządu, nie realizuje on założeń
programowych Partii Pracy, nie sprawdził się ani w kwestii optymalizacji sieci szkół, ani w kwestii
finansowania systemu edukacji, ani w kwestii reformy szkolnictwa wyższego.

Dainius Pavalskis, choć nie zgadza się ze stanowiskiem swojej partii, złożył podanie o dymisję. Jak
twierdzi, ze strony swoich partyjnych kolegów stale odczuwał naciski: domagano się zatrudnienia w
ministerstwie konkretnych osób, podjęcia określonych decyzji dotyczących polityki oświatowej. 

W obronie ministra wypowiedzieli się zarówno premier, jak i prezydent. Dalia Grybauskaitė, choć
broniła ministra, stosowny dekret podpisała. Komentując swoją decyzję, stwierdziła jednak, że to
"brzydki przykład polityczny, kiedy minister jest zmuszany do dymisji sposobami, stosowanymi
zwykle przez światek przestępczy, kiedy szantaż jest stosowany zarówno wobec rządzącej
większości, jak i wobec premiera".

Dainius Pavalkis na odchodne zwolnił też swoją zastępczynię, Genoveitę Krasauskienė, która
między innymi była odpowiedzialna za akredytację szkół oraz doradczynię Irenę Ramelytė. Minister
oświadczył, że dawno trzeba to było uczynić, gdyż nie wywiązywały się one z powierzonych im
obowiązków, a zarzuty wysuwane wobec niego przez kolegów partyjnych, należy kierować właśnie do
zwolnionych urzędniczek. 

We wtorek wieczorem odbędzie się posiedzenie prezydium Partii Pracy, podczas którego zostaną
omówione kandydatury następców D. Pavalkisa. Zgodnie z umową koalicyjną, stanowisko ministra
oświaty i nauki przypada właśnie Partii Pracy. Początkowo jako kandydat na to stanowisko był
wymieniany były przewodniczący sejmu Vydas Gedvilas. Gedvilas uważa jednak, że jego szanse są
niewielkie. Kandydata na ministra musi bowiem zaakceptować prezydent. 
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