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2018-aisiais minėsime mūsų 
valstybės atkūrimo šimtmetį. 
Iki šios datos dar pustrečių me-
tų, tačiau Lietuvos kultūros po-
litikos instituto vadovas Anta-
nas StAponkuS baiminasi, 
kad valstybės jubiliejus gali vėl 
virsti mitingų ir koncertų para-
du, kuris nieko nepaliks mūsų 
atmintyje. Jis teigia, kad apva-
li sukaktis turėtų būti puiki 
proga pasirūpinti visapusišku 
valstybės stiprinimu, tautos 
moralinių ir kultūrinių vertybių 
išsaugojimu ir puoselėjimu.

- Institutas dabar baigia rinkti 
duomenis iš visų savivaldybių, ko-
kius jos turi dėmesio vertus objek-
tus, įprasminančius mūsų valsty-
bės istoriją. Lietuvoje paminklų, 
susijusių su valstybės istorija ir 
laisvės gynimu, yra daug. Bet mes 
orientuojamės į svarbiausius. Iš to 
sąrašo atrinksime po 10-15 objek-
tų, kurių savivaldybės savo jėgo-
mis negalės atkurti. Todėl siūlysi-
me Vyriausybei juos įtraukti į vals-
tybės atkūrimo šimtmečio minėji-
mo programą, kad jie būtų sutvar-
kyti. Ši programa dar nėra iki galo 
parengta, premjero patarėjai dar 
vis ją pildo. Aš programoje įžvelgiu 
negerą tradiciją - švęsti renginiais. 
Bus Dainų šventė, bus plakatinių, 
fasadinių renginių su šūkiais, kad 
mes mylime Lietuvą, kad esame 
stiprūs. Bus pigaus demonstravi-
mo, kuris, atvirai pasakius, nepa-
lieka jokio didesnio ženklo nei 
valstybei, nei kultūrai, nei mūsų 
tolesniam gyvenimui. Taip atsitiko, 
sakykime, su Vilniaus - Europos 
kultūros sostinės programa. Mes 
už 300 mln. litų galėjome padary-
ti daug darbų, bet nieko neliko. 
Kaip pasityčiojimas iš meno yra 
vamzdis prie upės, dar tramplinas, 
atgręžtas į Edukologijos universi-
tetą. Sakoma, kad tai reikia tole-
ruoti, bet menas arba yra, arba jo 
nėra. O tie objektai kainavo dau-
giau kaip po 100 tūkst. litų. Juos 
visus reikia griauti, nes tai yra kaž-
koks nesusipratimas. Dabar net 
juokaujama, Kaune statė už pusę 
milijono auksinį tualetą, tai jo 
vamzdis išlindo Vilniuje prie Ne-
ries. Žmonės tiesiog tyčiojasi iš tų 
dalykų. Na, Dainų šventės tikrai 
reikia. Bet mes būtume linkę tą 
svarbią datą sutikti prasmingai, 
kad darbai ir pastangos išliktų il-
gam. Kai kuriose savivaldybėse 
dar tebestovi 1928 metų paminklai 
valstybės atkūrimo dešimtmečiui 
ir 1938 metų, statyti dvidešimtme-
čiui. Yra išlikusių paminklų Vytau-
to metinėms. Tie istoriniai ženklai 
išliko sunkiausiais okupacijos lai-
kais. O jeigu mes toliau planuosi-
me taip, kaip dabar, tam šimtmečiui 
nieko nepadarysime.

- ką tai sako apie mūsų kul-
tūros politiką? kai kas mano, 
kad jos iš viso neturime...

- Tas pasakymas, kad valstybė 
neturi kultūros politikos, iš princi-
po yra neteisingas. Ji visada yra, 

tik mes kartais mistifikuojame tą 
sąvoką. Kultūros politika yra kul-
tūros srities įstatymai. Mūsų vals-
tybė turi garantuoti kultūros finan-
savimą, bet štai čia iškyla daug 
klausimų. Jeigu visko finansuoti 
negalima, reikia nustatyti priorite-
tus. Tačiau kaip tai yra daroma, le-
mia mūsų visuomenės trūkumai ir 
bėdos. Mūsų valstybėje įsigalėjo 
vidutinybės. Žmonės peikia val-
džią. Aš nemanau, kad politikai yra 
nusiteikę prastai dirbti, tik man at-
rodo, kad šiuo metu Lietuvą yra 
apėmęs kažkoks neįgalumas. Kad 
ir kur pažiūrėsi, niekas nieko ne-
išgali. Visi sako, trūksta to, trūks-
ta ano, mes negalime algų pakelti, 
mes negalime verslo išplėtoti, mes 
negalime rinkų rasti, negalime 
emigracijos sustabdyti, kuri šiemet 
dar didesnė negu pernai. Paklaus-
kite politiko, kaip visa tai sustab-
dyti, kur priežastys. Jis nepajėgus 
tų dalykų suprasti. Šia prasme 
valstybė yra kritinėje situacijoje. 
Kaip sakė buvęs Vilniaus univer-
siteto rektorius Rolandas Pavilio-
nis, vidutinybės užvaldė visas sri-

tis. Visuomenėje atsiranda mokslo 
ir kultūros ignoravimas. Mūsų 
valstybės institucijose žmonės iš 
principo nesupranta, nepajėgūs yra 
ką nors keisti. Todėl tie sunkumai 
ir kyla. O tikėjimas, kad mes gali-
me greit ką nors padaryti, yra uto-
pija. Viskam reikia laiko. Reikia la-
bai rimtai, atkakliai kas dieną dirb-
ti tobulinant švietimo, mokslo 
prog ramas, siekiant pertvarkos vi-
suomenėje, formuojant pilietišku-
mą. Yra žmonių, kurie nori to da-
lyko siekti, bet tam reikia ir pinigų.

- Dažnai sakoma, kad vals-
tybėje pinigų yra, tiktai juos 
reikia mokėti paimti ir raciona-
liai paskirstyti. Sutinkate?

- Iš dalies sutinku. Kad ir kaip 
šnekėsime, kultūra nežinia kiek 
metų finansuojama likutiniu prin-
cipu. Kitų sričių biudžetai maži, o 
kultūros - ypač. Dabar Lietuvoje 
yra beveik pusantro tūkstančio dai-
lininkų, su jais daug bendraujame. 
Dalis jų negali išgyventi materia-
liai. Jie sako, nėra lėšų, nėra rinkos, 
kad jie galėtų parduoti savo darbus. 

O kūriniai yra nepaprastai didelės 
vertės. Mūsų dailininkai yra mili-
jardinės vertės turtas, didžiulė po-
tencija. Pinigų kultūrai trūksta, va-
dinasi, reikia išryškinti prioriteti-
nes sritis. Dar tarybiniais laikais, 
kai nusigyvenusio kolūkio pirmi-
ninkas klausdavo, kaip jam prasi-
gyventi, prakutę specialistai patar-
davo prisišienauti šieno ir auginti 
buliukus. Taip sąnaudos bus ma-
žiausios. Jeigu tu užsiimsi kiauli-
ninkyste, tau reikės fermų, grūdų, 
technikos - kainuos daug. Tas pats 
yra ir čia, reikia pasirinkti, nuo ko 
pradėti.

- tai, atrodo, supranta kiek-
vienas. taigi - nuo ko pradėti?

- Reikia pradėti nuo bendros 
politikos. Jeigu keliame valstybės 
išlikimo klausimą, reikia aukščiau-
siu lygiu įvertinti švietimą, moks-
lą, reikia įvertinti valstybės kultū-
rą, nacionalinę ekonomiką. Ir visus 
tuos dalykus ryžtingai tvarkyti. Bet 
štai klausimas, ar mes norime ką 
nors iš esmės tvarkyti? Dažniau-
siai mes klausome Briuselio ir, 
atvirai pasakius, padėtis grėsmin-
gai prastėja. Kai kas pranašauja, 
kad mus gali ištikti Graikijos krizė, 
tik mums bus daug skaudžiau. Iš 
mūsų emigravo daug gyventojų. 
Graikija turi daug iškasenų, aukso, 
brangiųjų metalų, didžiausias ka-
syklas, turizmą, iš ko gauna paja-
mų. O Lietuva to neturi. Mes pri-
klausome nuo savo darbštumo, iš-
silavinimo. Ir jeigu mes tuos daly-
kus pradedame ignoruoti, nebran-
giname savo gyventojų, nespren-
džiame ekonominių problemų, ko 
mes galime tikėtis?

- Iki jubiliejaus liko pustre-
čių metų. Laiko, atrodo, ma-
rios, bet kartu ir labai nedaug. 
Ir viskas susiję su lėšomis... Sa-
vivaldybės sako pinigų neturin-
čios, bet pažiūrėkite, miesteliai 
ir kaimeliai kokias europines 
aikštes išsigrindę...

- Štai ir čia yra problema. Maži 
miesteliai ima Europos lėšas, savi-
valdybėms reikia kažkokią dalį pri-
dėti, jos įsiskolina. Mes nuvažiuo-
jame į kokį miestelį, jis blizga žiba, 
o kas iš to - gyventojų juk nėra. 

Taip, iki šimtmečio laiko dar yra. 
Bet architektai kalba, kad nei mes 
pastatysime Lukiškių aikštės pa-
minklą, nei paminklą Jonui Basana-
vičiui, nei mes sutvarkysime Tautos 
namus - buvusius Profsąjungų rū-
mus. Mes beveik nieko nepadarysi-
me todėl, kad programai nebuvo 
skirta nė vieno euro. Valstybės biu-
džetą ištikusi tokia bėda, kad vos 
vos verčiasi. Mes negalime rasti pu-
santro milijono eurų Lietuvos laivi-
ninkystei. Šiandien važiavau į oro 
uostą sutikti svečių. Per kokias pen-
kiolika minučių nusileido gal dešimt 
lėktuvų. Vadinasi, keleivių yra masė. 
Biznį kažkas suka Lietuvoje dideliu 
mastu, o mes nepajėgiame to pada-
ryti ir uždarome tą vienintelę lietu-
višką aviakompaniją. Tai jūs man 
pasakykite, jeigu firma dirba nuos-
tolingai, o jos vadovai gauna didžiu-
lius atlyginimus, kaip tai gali būti?

Sako, mūsų viltis verslas. Aps-
kritai nereiktų verslo idealizuoti, 
nes jis yra nepaprastai žemo profe-
sinio lygio. Jeigu iki šiol nesukuria 
tokio produkto, kuris būtų visam 
pasauliui reikalingas, tai kuo jis už-
siima? Na, gal tik lazerines techno-
logijas turime. Mes kuriame viso-
kius slėnius, laisvas zonas, o kom-
petencijos nėra. Susigalvojo kokia 
nors moteriškė įkurti firmą. Įsteigė, 
priėmė 30 darbininkų, moka jiems 
minimumą, o pati leidžia laiką Vi-
duržemio jūros kurortuose. Valsty-
bė tiems žmonėms moka pašalpas, 
nes jie neprasimaitina. Užuot užda-
riusi tokį verslą, valstybė jį palaiko. 
Valstybė turi pradėti daryti tvarką. 
Bet pirmiausia ji visą savo nekilno-
jamąjį turtą, gamtos išteklius turi 
inventorizuoti ir naudoti taip, kad 
duotų pelno. Politikai yra užvaldę 
didžiulius objektus ir nenori įvesti 
nekilnojamojo turto mokesčio. Taip 
negali būti. Visame pasaulyje už tai 
yra mokama, tik ne pas mus. O mes 
klausiame, iš kur gauti pinigų.

- Išties nesinorėtų, kad vals-
tybės atkūrimo jubiliejus ateitų 
ir praeitų lyg koks VEkS...

- Kol kas atrodo, kad valdžiai 
svarbiausia tik gražiai paminėti tą 
datą. Mes manome kitaip. Nors 
kalbą pradėjome nuo istorinio pa-
veldo, bet iš principo istorinis pa-
veldas neturėtų tapti minėjimo 
programos pagrindu. Paveldo atkū-
rimas - tai tik dalis programos. Is-
toriją reikia pagerbti, kai ką atsta-
tyti, sutvarkyti. Bet iš esmės pa-
stangos turi būti skirtos visoms 
Lietuvos gyvenimo sritims kilste-
lėti - ekonomikai, sveikatos apsau-
gai, socialinėms programoms, kad 
žmonės turėtų darbo, kad šimtme-
čiui artėjant mes matytume vals-
tybės augimo perspektyvą ir tam 
augimui padėtume pamatą.

Kad valstybės 100-metis netaptų VEKS

 � Dažniausiai 
mes klausome 
Briuselio ir, 
atvirai pasakius, 
padėtis 
grėsmingai 
prastėja

 � Kaune statė už 
pusę milijono 
auksinį tualetą, 
tai jo vamzdis 
išlindo Vilniuje 
prie Neries
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Visi, kas atvažiuoja į Lietuvą, 
labai giria jos gamtą. Kol... 
neišlipa pakelėje ar pakelės 
aikštelėje. Nei šiukšliadėžės, 
nei konteinerio, nei tualeto. 
Tik žiūrėk, kaip per šiukšles 
perlipti ir kaip neįlipti. Kodėl 
per brangu tvarkyti šiukšlių 
dėžes pakelėse? Kodėl per 
pigi mūsų gamta pasidarė?

Apie tai prie ŽALGIRIO 
NACIO NALINIO PASIPRIEŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo 
diskutavo Lietuvos automobilių ke-
lių direkcijos direktoriaus pavaduo-
tojas Juozas GEDVILAS, Alytaus 
rajono tarybos narys, ilgą laiką sa-
vivaldybėje tvarkęs atliekų reikalus, 
Aurimas TRUNCĖ,  Seimo Aplin-
kos apsaugos komiteto narys Darius 
ULICKAS ir Žaliųjų judėjimo tarybos 
narys Andrius GAIDAMAVIČIUS. 
Diskusiją vedė žalgirietis Gedimi-
nas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Turime to-
kią gražią gamtą, tačiau ji virs-
ta šiukšlynais. Kodėl?

J.GEDVILAS: Kelių direkcija 
atsakinga už valstybinių kelių prie-
žiūrą, plėtrą, rekonstrukciją ir nau-
jas statybas. Mūsų pagrindinis 
tikslas yra užtikrinti saugų eismą, 
kad kelionė vairuotojui taptų kuo 
saugesnė, patogesnė. O kelias pats 
nešiukšlina. Viską daro žmonės. 
Pakelėse įrengtos aikštelės, kad 
važiuojant būtų galima pailsėti. 
Krašto keliuose yra autobusų sto-
vėjimo aikštelės. Deja, po kiekvie-
no savaitgalio tenka kuopti ne tik 
kasdienes šiukšles - nuorūkas ar 
„McDonald’s“ atliekas, yra dides-
nė problema - padangos. Per me-
tus surenkame 300-400 tonų pa-
dangų. Tai milžiniški skaičiai.

2014 metais iš pakelių, poilsio 
aikštelių, stotelių surinkome ir ati-
davėme į sąvartyną 2750 tonų 
šiukšlių. Šiurpą keliantys kiekiai.

Pagrindiniais šiukšlių plotais 
tampa priemiesčių zonos, rekrea-
cinės zonos, kolektyvinių sodų 
apylinkės. Beje, didžioji dauguma 
šiukšlių atsiranda po savaitgalių.

Gal ir gerai, kad neišmeta 
šiukšlių miške, sustoja prie mūsų 
konteinerių ir palieka. Šiukšlės tai 
šiukšlės, bet atsiranda ir statybinio 
laužo, ir naudotų baldų, televizorių. 
Mūsų manymu, jeigu savivaldybės 
tvarkingai suregistruotų, sukontro-
liuotų galimus teršėjus ir jie mo-
kėtų, tai gal mažėtų norinčiųjų at-
sikratyti šiukšlėmis pakelėse.

G.JAKAVONIS: Ar šiukšlia-
dėžės, kokios yra kad ir kelio 
Vilnius-Druskininkai autobusų 
stotelėse, ne per mažos?

J.GEDVILAS: Jos tikrai ne 
per mažos, jeigu būtų  naudojamos 
pagal paskirtį.

G.JAKAVONIS: Pagal pa-
skirtį. Kas tai yra?

J.GEDVILAS: Tikrai ne tam, 
kad stabtelėjusi mašina paliktų pun-
dus ar iš sodo, ar iš sodybos. Vienas 
du maišeliai ir jau pilna. O paskirtis 
turėtų būti kaip  mieste - bilietui ar 
kokiai nuorūkai išmesti.

G.JAKAVONIS: Gal tikrai 
tai savivaldos problema. Sa-
vivaldybės renka rinkliavas, 
registruoja tuos žmones, ku-
rie mokesčius moka ar turi 
mokėti...

A.TRUNCĖ: Šiandien Lietu-
voje įvesta visuotinė rinkliava. 
Kiekvienoje savivaldybėje paskelb-
ti konkursai. Yra laimėtojai, opera-
toriai, kurie surenka šiukšles, iš-
veža. Išveža buitines atliekas, iš-
veža ir stambiagabarites. Kiekvie-

nas savivaldybės gyventojas turi 
galimybę tuo pasinaudoti. Yra 
įrengtos aikštelės stambiagabari-
čiam laužui. Jei kalbame apie Aly-
taus rajoną, tokios aikštelės yra ir 
Dauguose, ir Simne. Yra pačiame 
mieste, taip pat yra šiukšlynas 
priemiestyje, tarp miškų - sąvarty-
nas. Manau, kad tai yra patogu. Ir  
kiekvienas pagal savo supratimą 
turi galimybę pasinaudoti tiek 
šiukšlyno paslaugomis, tiek aikš-
telėmis stambiagabaričiam laužui.

Mes Alytaus rajone duodavome 
užsakymą du tris kartus atvežti di-
delius konteinerius, kad žmonėms 
būtų patogiau. Kaip ir minėjau, ir 
padangos, ir sulūžę baldai yra išga-
benami.

Aišku,  pakelės poilsio aikšte-
lių problemą lyg ir savivaldybės 
turėtų spręsti. Bet tos aikštelės, 
kuriose susikaupia kalnai šiukš-
lių, manyčiau, būtų per didelė 
našta savivaldai. Juk tektų sumo-
kėti už pravažiuojančių turistų, 
užsieniečių šiukšles. Jie nėra ap-
mokestinami.

Tos aikštelės yra kelio sude-
damoji dalis. Šiandien keliaujant 
per Lietuvą ir sustojus tose aikš-
telėse tikrai susidaro prastas vaiz-
das. Nepavadinčiau jų aikštelėmis 
ar juo labiau poilsio zonomis, nes 
sustojęs žmogus negali atlikti sa-
vo reikalų.

Matau kitą sprendimo būdą - 
tas aikšteles apmokestinti. Aikšte-
lės savininkas susimokėtų už ten 
esamas šiukšles - pagal kubus, pa-
gal tonas, - o savivaldybė surinktų 
ir išvežtų.

G.JAKAVONIS: Kaip tas ap-
mokestinimas vyktų? Kaip pa-
imti iš pravažiuojančiųjų?

A.TRUNCĖ: Kelias yra lyg ir 

valstybės nuosavybė, aikštelė - 
taip pat.

G.JAKAVONIS: Tai vairuo-
tojai turėtų mokėti šitą mo-
kestį?

A.TRUNCĖ: Valstybė šią 
funkciją, matyt, perduotų Kelių di-
rekcijai.

D.ULICKAS:  Nelabai sutik-
čiau, kad ne iki galo sureguliuotas 
atliekų tvarkymas, bet tobulumui 
ribų nėra. Vadinamuosius nedide-
lius atliekų kiekius pati savivalda 
yra pakankamai gerai sureguliavu-
si, šiandien visos įmonės savival-
dybei moka mokesčius už atliekų 
surinkimą, yra sutartys su atliekų 
tvarkytojais.

Dėl autobusų stotelių - aš ne-
manau, kad jos skirtos vairuoto-
jams, jos yra skirtos keleiviams, 
kurie vyksta viešuoju transportu, 
smulkioms šiukšlėms išmesti. 
Šiaip nesuvokiamas dalykas, kaip 
gali vairuotojai, keleiviai važiuoti 
iš namų turėdami tikslą kažkur pa-
likti savo buitines atliekas ar pa-
dangas, senus baldus, rakandus, 
net elektroninę įrangą. Nesuvokia-
ma, kad vykstama į mišką, į prie 
kelių esančias aikšteles atsikraty-
ti šlamšto, kai miestuose ir mies-

teliuose įrengta pakankamai daug 
ir buitinių atliekų, ir rūšiavimo 
konteinerių. Pirmiausia turime 
pradėti nuo savęs, kad šiukšlinti 
yra negražu, o atliekas reikia dėti 
ten, kur joms ir priklauso, t.y. kur 
savivaldybė įrengia vietas.

G.JAKAVONIS: Kaltas mū-
sų mentalitetas?

A.GAIDAMAVIČIUS: Menta-
litetas vienu metu lyg ir buvo „pa-
gerėjęs“. Bet dabar vėl „blogėja“ ir 
nežinau, dėl kokių priežasčių. Gal 
dėl migracijos - dabar kultūringiau-
si žmonės išvažiuoja iš Lietuvos, o 
lieka, kas lieka. Lieka idealistai, bet 
tarp tų idealistų lieka ir žmonės, ku-
rie labai negražiai elgiasi.

Aš norėčiau į problemą pažvelg-
ti plačiau, nes šiukšlės yra tik visų 
tų didelių pakelių problemų dalis. Pa-
vyzdžiui, mūsų keliai tebėra mėsma-
lė gyvūnams, kitose šalyse ši pro-
blema sprendžiama sparčiau nei pas 
mus. Taip pat yra ir gyvosios šiukš-
lės, kaip aš jas vadinu, tai yra įvairūs 
Sosnovskio barščiai, uosialapiai kle-

vai. Tai augalai, kuriuos reikia nai-
kinti, net pagal įstatymą juos priva-
loma naikinti, bet nieko ypatingo dėl 
to nedaroma, o kai užauga visokie 
šabakštynai, jie tampa puikia terpe 
šiukšlinti, nes po jais nieko nematy-
ti. Tiesiog žmogus, jeigu meta šiukš-
lę,  stengiasi ją kaip nors paslėpti, 
ypač jeigu veža iš namų. Aš nekalbu 
apie magistralinius, didžiuosius ke-
lius, o apie smulkesnius. Ten iš ti-
krųjų baisu, kas dedasi.

G.JAKAVONIS: Grįžkime 
prie pakeles, aikšteles užvertu-
sių padangų. Kodėl taip žmonės 
elgiasi? Gal oficialiai jas priim-
ti sudėtinga ar per brangu?

J.GEDVILAS: Mano many-
mu, padangų atsiradimo pakelėse 
priežastys dvejopos: viena - kai pa-
liekama  nuleista ir nebepataisoma 
padanga, o kita - tai pavasarinis, 
rudeninis nebetinkamų naudoti pa-
dangų išmetimo vajus.

Pavyzdžiui, aš gyvenu Vievy-
je, žinau, yra Elektrėnuose aikš-
telė, keturias padangas per metus 
priima nemokamai, tik nuvežk. Ir 
televizorių ruošiausi nuvežti į 
Elektrėnų stambiagabaričių atlie-
kų aikštelę, kur priima nemoka-
mai. Šiuo atveju būtina šviečia-
moji veikla.

Gal servisai teršia, kurie, va-
dinkime, pusiau nelegalūs? Jiems 
juk reikia kur nors padėti tas pa-
dangas, kai keičia. Stambūs padan-
gų prekiautojai, įsivaizduoju, šitą 
savo veiklą yra sutvarkę.

Kita problema, aišku, yra padan-
gų utilizavimas. Mano nuomone, jis 
nėra iki galo išspręstas. Vieni neaiš-
ku kur tas padangas deda, kiti kaupia 
aikštelėse, o paskui kyla gaisrai...

Bet pagrindinė problema - žmo-
nių mentalitetas. Jeigu gyventojas 

 � Džiaukimės, 
jeigu žmogus 
važiuodamas 
nuo ežero ar iš 
kolektyvinio sodo 
atveža į aikšteles 
šiukšles. Juk 
kiekvienas yra 
apmokestintas

Andrius GAIDAMAVIČIUS
Žaliųjų judėjimo tarybos narys

Kodėl per pigi mūsų 
gamta pasidarė?
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rias padangas nuvežti į kažkokią 
aikštelę ar į mišką, tai jis galėtų 
sėkmingai jas nuvežti ir į atliekų 
aikštelę. Tokie dalykai sunkiai su-
vokiami.

Bet yra atvejų, kai atveža tie-
siog sunkvežimiais. Žinoma, tik iš 
servisiukų, iš kur daugiau.

G.JAKAVONIS: Teko skaity-
ti, kad senas padangas būtų ga-
lima perdirbti ir panaudoti bū-
tent kelių dangai. Dėti į asfaltą 
ar į betoną sutarkuotas, susmul-
kintas. Ar nėra tokių technolo-
gijų Lietuvoje? O kitur yra?

J.GEDVILAS: Naudojamos. Ir 
šlaitams tvirtinti, kai kur perdirb-
tais gaminiais net puošiama aplin-
ka. Ir į asfalto mišinį tikrai dėti ga-
lima, nekenkia. Ištirta mokslinin-
kų, kiek galima dėti. Bet, mano 
manymu, per mažai perdirbama. 
Gal čia verslo skatinimo ar realiza-
vimo problema. Gal problema, kad 
iš mūsų vežama į užsienį.

G.JAKAVONIS: Ar turi savi-
valdybė poveikio priemonių - 
bausti, didinti baudas šiukšlin-
tojams? Ar būdamas adminis-
tracijos direktoriumi ir žinoda-
mas, kad žmogus teršia gamtą, 
galiu jam ką padaryti?

A.TRUNCĖ: Taip, savivalda 
turi tokių galimybių. Seniūnas ga-
li surašyti administracinio pažeidi-
mo protokolą ir gali imtis priemo-
nių, t.y. nubausti. Bet dažniausiai 
šiukšlintojus, padangų ar buitinės 
technikos vežėjus labai sunku pa-
gauti ir sukontroliuoti.

Kolektyviniai sodai. Buvome 
prie kolektyvinių sodų pastatę 
konteinerius, nors kiekvienas 
sklypas turi savo konteinerį. Mė-
ginome statyti ir kameras, kabi-
nome įspėjamąsias lenteles, kad 
prižiūri apsaugos firma. Iš tikrųjų 
priemiesty tai labai didelė proble-
ma. Krūvos padangų, šiukšlių, 
buitinės technikos. Tačiau povei-
kio žmonėms nėra.

Manau, daugiau reikėtų švie-
čiamosios veiklos, ypač  jaunimo.

Norėčiau pasidžiaugti Alytaus 
atliekų tvarkymo centro veikla, 
pasidžiaugti direktoriumi, kolek-
tyvu. Jie kiekvienais metais iš-
leidžia leidinuką, ir ne vieną. 
Nuolat platina internete, kokios 
teikiamos paslaugos, kokios ne-
mokamos, kokios mokamos. Kur 
yra aikštelės, kaip jomis pasinau-
doti, kaip pristatyti. Taigi turime 
ugdyti supratimą būtent per jau-
nąją kartą.

G.JAKAVONIS: Kasmet 
vyksta pavasario akcija, kai su 
visais trimitais, pradedant pre-
zidente, baigiant Seimo, rajonų 
tarybų nariais, einame rinkti 
šiukšlių. Ypač jei artėja rinkimai. 
Tarybiniais laikais tokias talkas 
vadinome „pakazucha“. Ar da-
bar daug naudos iš tokių talkų?

D.ULICKAS:  Nauda yra. Ti-
kiuosi sulaukti to laiko, kai akcijos 
„Darom“ bus visiškai nereikalin-
gos, nes paprasčiausiai nebus ką 
rinkti. Tikiuosi, kad mūsų visuo-
menė, mes patys greičiau tapsime 
tais, kurie prisidės prie to, kad 
„Darom“ išnyktų.

G.JAKAVONIS: Daugybė 
žmonių plaukia į žygius upė-
mis. Tvirtinama, kad tai jie 
prišiukšlina. Tačiau dauguma 
atliekų Ūloje yra tų pačių kai-
miečių išmesti daiktai - alie-
jaus buteliai, kiauri puodai, te-
levizoriai. Juk neatplaukia bai-
darininkas ir neišmeta tokių 
dalykų.

A.GAIDAMAVIČIUS: Mes 
stengiamės vienas kitą pergudrau-
ti, o paskui patys nukenčiame. 
Švenčionių rajone turiu sodybą ir 
galiu pasakyti, kad tik praeitais me-
tais atsirado konteineriai mūsų kai-
me. O juk iki tol žmonės šiukšles 
kažkur dėdavo. Viena aludarių fir-
ma buvo surengusi puikią akciją: 
ežerų krašte buvo įrengtos vadina-
mosios ekostotelės. Buvo 10 eko-
stotelių prie magistralinių kelių, 
poilsiautojai važiuodami nuo ežerų 
palikdavo savo šiukšles. Pati įmonė 
sumokėdavo, savivaldybė, matyt, 
sutvarkydavo. Keliuose rajonuose 
jie surinkdavo labai daug šiukšlių. 

Ne tik poilsiautojų šiukšlės, bet ir 
iš kaimų, vietinių gyventojų, kurie 
dar tuo metu neturėjo konteinerių. 
Žmonės veždavo prie artimiausios 
ekostotelės. Tačiau tokiu būdu ak-
cija buvo truputėlį sužlugdyta. 
Įmonė, kuri buvo pasišovusi tvar-
kyti poilsiautojų šiukšles, nelabai 
norėjo tęsti projekto, nes teko vež-
ti ir kaimiečių šiukšles.

O dabar tie patys kaimo žmo-
nės rėkia, kad poilsiautojai į jų kon-
teinerius, už kuriuos jie moka, pri-
mėto šiukšlių. Taip vieni kitiems 
tas šiukšles mėtome. Matyt, kuo 
daugiau bus konteinerių apskritai, 
tuo daugiau mes turėsime prielaidų 
atsikratyti šiukšlėmis.

Pagrindinė mentaliteto proble-
ma yra ta, kad tuščia pakuotė psi-
chologiškai yra kur kas sunkesnė 
nei pilna. Ją maga išmesti, tiesiog 
niežti. Nesinori jos vežti iki pat di-
dmiesčio. Ir jeigu tik pasitaiko pro-
ga - ar autobusų stotelė, ar pamiš-
kė, - žmogus, jei kultūra netrukdo, 
tai ir padaro.

Privati iniciatyva, kuri buvo 
2010-2012 metais, nors ir baigėsi 
tas projektas, yra geras pavyzdys. 
Jeigu sudarai žmonėms prielaidas 
tvarkingai išmesti šiukšles, jos ir 
nesimėtys. Kur kas lengviau tokiu 
būdu šiukšles surinkti iš pakelių 
nei per „Darom“ akcijas ir panašiai.

Apskritai problemos, kaip ir 
tortas, susideda iš daugelio dalių. 
Viena jų -  menka kontrolė. Kai  
žmogus išpila miške šiukšles, jis 
ten palieka ir krūvą įkalčių. Jeigu 
būtų daromas kitoks nusikalti-
mas, policininkai, kriminalistai la-
bai greitai savo metodais atrastų, 
kas tai padarė, ir nubaustų. Bet  
aplinkosaugininkai kriminalistų 

metodų netaiko ir apskritai bau-
dos už šiukšlinimą yra tokios juo-
kingos, kad jas galima mokėti vos 
ne kasdien. Manau, reikia  smar-
kiai padidinti baudas. O piktybi-
nius atvejus kartu su policija 
spręsti kriminalistų metodais. Tai 
greitai  atgrasytų.

Paskui - taros depozito proble-
mos. Niekaip nesulaukiame. Esti-
joje jau keleri metai surenkama 
110 proc. „bambalių“, palyginti, 
kiek parduodama. Depozitas turė-
tų būti pakankamai didelis, kad 
žmogui apsimokėtų atnešti atlieką 
ten, kur jai ir priklauso būti. Nes 
jeigu depozitas bus mažas, o dabar, 
manau, jis per mažas, nieko ne-
bus. Kuo daugiau įvairesnių pa-
kuočių turėtų grįžti į prekybos 
vietas, tada ir mažiau šiukšlių at-
sidurs gamtoje.

Dar viena problema - šeiminin-
kiškumas. Mes nepasidalijame, kie-
no ta aikštelė, kas rekreacinės te-
ritorijos šeimininkas. Ir išeina „pra-
valas“.  Yra tokia stotelė važiuojant 
nuo Vilniaus Švenčionių link. Tenai 
prie Nemenčinės yra Pravalo eže-
ras. Prie jo mano draugai pakeliui 
daug metų sustodavo atsipūsti, da-
bar ten baisu sustoti. Toks šiukšly-
nas. Nežinau, kas nors tvarko tą 
aikštelę ar netvarko. Tai akivaizdus 
šeimininkiškumo stokos pavyzdys.

Aišku, labai didelė problema yra 
visuomenės abejingumas, ekologi-
nis švietimas. Jeigu mes nespręsi-
me visų priežasčių kartu, problemų 
„tortas“ niekur neišnyks.

G.JAKAVONIS: Amžinas 
klausimas: ką daryti?

J.GEDVILAS: Dar 1995 me-
tais teko būti Vokietijoje. Mus ve-
žantis vokietis skambina kažkam 
telefonu ir sako: „Va, išmetė va-
žiuojant pro mašinos langą butelį.“ 
Jis pasakė numerį, jam pažadėjo, 
kad nubaus. Esmė yra pilietišku-
mas. Taip pat teko lankytis Vokie-
tijoje sąvartyne. Iš sodų, iš sody-
bų žmonės į jį užvažiuoja ir palie-
ka nugenėtas šakas, organines 
atliekas ir išvažiuoja su maišeliu 

juodžemio. Žmogus skatinamas, 
kad nepaliktų atliekų pakelėj. Tai-
gi pirmiausia turi būti šviečiamo-
ji veikla.

Kai žvejams ir medžiotojams 
pakėlė baudas, man atrodo, page-
rėjo situacija dėl brakonierių. 
Reikia ir šiukšlintojams baudas 
didinti.

Kitas dalykas, kad identifikuoti 
šiukšlintoją be kitų pagalbos labai 
sunku. Dirbant Vilniaus savivaldy-
bėje teko tiesiog krūvas šiukšlių per-
rinkti, ieškoti atliekų su kokios fir-
mos pavadinimu, paskui per kančias, 

vargus įrodinėti šiukšlintojui, kad 
šiukšlino būtent jis. Turėtų būti ben-
dras visuomenės nepakantumas. 
Galų gale jei jo nenubaus, tai apie jį 
kažkur bus paviešinta. Kaip sako, 
kad tame pačiame kaime visi žino 
kas, bet tyli, o jei būtų informuojama, 
gal ir pačiam žmogui ateitų kada nors 
į galvą, kad blogai daro.

G.JAKAVONIS: Išgirdau 
apie baudų griežtinimą. Kas 
dar? Tų žmonių ar juridinių as-
menų viešinimas?

J.GEDVILAS: Mes pastebė-
jome, kad daug šiukšlių paliekama 
rekreacinėse zonose. Prie ežerų 
trūksta konteinerių ar maišų, kur 
būtų galima sudėti šiukšles. Tru-
putį protaujantis žmogus susirenka 
šiukšles, bet jis jas palieka kažkur 
kitur, pakelėje, neveža iki namų. 
Labai tiksliai kolega pastebėjo, kad 
besivoliojantis mašinoje pilnas bu-
telis teigiamai veikia, bet jei jis tuš-
čias - iškart trukdo.

Dar viena problema - degalinėse 
atsiradę vienkartiniai kavos indeliai. 
Kie kartų teko matyti - važiuojant 
pro langą tik „šmaukšt“. Išgėrė ka-
vą, atidarė langą, išmetė ir važiuoja 
toliau. Jeigu būtų apmokestinta, lė-
šos už tuos surinktus puodelius ati-
tektų tvarkytojams. Atsimenu, teko 
būti vienoje Azijos šalyje, ten prie 
turistų autobusų tiesiog prašė ati-
duoti buteliukus nuo vandens.

G.JAKAVONIS: Superka?
J.GEDVILAS: Taip, superka. 

Sako, valkatos per konteinerius eina. 
O aš sakau, kad jie gerą darbą daro. 
Rūšiuoja. Neša į supirkimo punktus, 
mina kojomis, rūšiuoja pagal spalvą... 
Žinoma, galima peikti jų gyvenimo 
būdą, kita vertus, jie dirba.

G.JAKAVONIS: Sanitarai?
J.GEDVILAS: Taip.
A.GAIDAMAVIČIUS: Kad 

problemos mažėtų, mes visi turime 
žiūrėti į jas geranoriškai. Neper-
kelti jų ant Kelių direkcijos, ant sa-
vivaldos ar dar kieno nors pečių.

Pradėjome kalbą nuo aikštelių. 
Jose šiandien nemalonu net sustoti, 
bet kad ir kaip būtų, džiaukimės, jei-
gu žmogus važiuodamas nuo ežero 
ar iš kolektyvinio sodo atveža į aikš-
teles šiukšles. Juk kiekvienas kolek-
tyvinis sodas, kiekvienas savininkas, 
kiekvienas sklypas yra apmokestin-
tas. Įvesta visuotinė rinkliava.

Sukurkime tokias sąlygas, kad, 
pvz., važiuodamas magistraliniu 
keliu žmogus galėtų aikštelėje iš-
mesti išrūšiuotas atliekas. Kad 
stovėtų konteineriai, kad jis galė-

tų išrūšiuoti arba tą krepšelį iš 
gamtos vežamų šiukšlių išmesti. 
Kad nebūtų metama pakelėse, ne-
vežama į mišką ar juo labiau su-
metama į upę.

Tai visapusiškai priklauso nuo 
mūsų visų. Nuo įstaigų, nuo savi-
valdos, nuo paties Seimo, nuo Vy-
riausybės požiūrio, nuo aplinkos 
apsaugos specialistų. Manau, ne-
reikia kratytis, galų gale reikia 
vieną kitą sykį sumokėti būtent 
už tas šiukšles. Ką padarysi, šian-
dien, jeigu aikštelėje yra įrengta 
maža šiukšlinė ir ji pilna, ir aš pa-
lieku šiukšles prie šiukšlinės. Bet 
tokias šiukšles bėgiodami palaidi 
valkataujantys šunys išdrasko, 
atliekas paskleidžia po mišką ir t.t.

Konteineriai, bent jau šiltuoju 
metu, kai sulaukiame turistų, kai 
tautiečiai patys juda po Lietuvą, 
tose aikštelėse, manau, turėtų 
stovėti. Kad būtų galimybė rū-
šiuoti, kad būtų galima atlikti gam-
tinius reikalus. Šiandien sustoki-
me aikštelėje ir pažiūrėkime, kiek 
to paties popieriaus, kuris naudo-
jamas gamtiniams reikalams atlik-
ti, mėtosi.

Mes šiandien kalbame apie 
miestus, apie šunų fekalijas, bet 
pakalbėkime apie aikšteles gamto-
je. Kokia jų paskirtis? Tokių, kaip 
dabar, gal apskritai nereikia. Aišku, 
dauguma jų panaikintos, išregis-
truotos. Bet jeigu aikštelė yra, ma-
nau, ji turi tenkinti gyventojo, tu-
risto poreikius.

Jei mes nesudarome sąlygų 
žmogui, tada jis meta ten, kur su-
stoja, pro langą į pakelę. Bet jei 

mes sudarome sąlygas, tada jis 
priverstas prisitaikyti prie tvar-
kos. Galų gale jeigu nėra šiukšli-
nės prie vienos ar kitos įstaigos, 
eidamas žiūri, kur išmesti. Bet 
jeigu yra šiukšlių dėžė, žmogus 
tikrai mes į ją.

D.ULICKAS:  Manau, baudos 
gal ir per mažos, tačiau būtina, kad 
aplinkosaugininkai, kiti, turintys 
teisę surašyti administracinio pa-
žeidimo protokolą,  akcentuotų, 
kad daroma žala gamtai, ir įskai-
čiuotų į baudą žalos gamtai dydį. 
Tada ir pačiam pažeidėjui atrodys, 
kad sumoka ne tik baudą, bet ir 
kompensuoja žalą, kurią savo ne-
atsakingu poelgiu padarė gamtai. 
Galbūt reikėtų sustiprinti aplinko-
saugininkų, ypač pareigūnų, vai-
dmenį, nes pastaraisiais metais ti-
krai daug nuveikta kovojant su bra-
konieriavimu. Gal tokia tvarka pa-
dėtų ir kovojant su šiukšlintojais.

Dabar jau ir patys prekybos 
centrai akcentuoja socialinėje re-
klamoje, kad reikia kuo skubiau 
atsisakyti plastikinių maišelių, 
naudoti daugkartinius maišelius, 
kurie ilgaamžiai ir gana patogūs. 
Depozitas ir plastikinių butelių 
surinkimo sistema įsigalios tik 
nuo kitų metų pabaigos, nes rei-
kėjo daug laiko pasiruošti, tai di-
delis krūvis ir papildomi plotai 
prekybininkams.

Parengė Jovita MILAŠIENĖ 

  Atliekas reikia 
dėti ten, kur joms 
ir priklauso, t.y. 
kur savivaldybė 
įrengia vietas
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Taip JAV lietuvių laikraštis 
„Lietuvių balsas“, kurį redagavo 
Vytautas Radžius, pavadino 
literatūrinį konkursą. Į jį, kaip 
žinoma, 1999 metais atsiliepė 
daug gerai plunksną valdančių 
ir šią temą išmanančių žmonių. 
Tai buvo slaptas konkursas - 
autorių pavardes buvo galima 
sužinoti tik susumavus konkurso 
rezultatus. Niekas nežinojo 
ir kas yra politinio istorinio 
romano „Neleisk mūsų gundyti“ 
autorius. Bet autoritetinga 
komisija, kurią sudarė rašytojai 
Vytautas Volertas, Valentinas 
Sventickas, Danutė Bindokienė, 
Stasė Petersonienė ir Eugenijus 
Ignatavičius, gyvenantys 
JAV ir Lietuvoje, gana greitai 
atsirinko ir pirmajai premijai, 
kurios mecenatas Jonas 
Adomavičius, M.D., pasiūlė 
romaną „Neleisk mūsų gundyti“. 
Šio kūrinio autorius pasirodė 
esąs vilnietis Jonas Vėlyvis.

Tai socialinių mokslų daktaras, 
pedagogas ir, kaip Vincas Kudirka 
apie save atsiliepė - „plunksna-
graužys“ - žurnalistas, periodinėje 
spaudoje pažėręs dešimtis solidžių 
straipsnių. Baigęs Vilniaus staty-
bos technikumą, o vėliau ir Vil-
niaus universitetą, darbavosi įvai-
riose srityse, rinkos ekonomiką 
dėstė Vilniaus Gedimino technikos 
universitete. Parašė 7 brošiūras, 
taip pat monografijas „Europos su-
tartis“ (2000), „Vienkiemiai Lietu-
voje 1945-1989 metais“ (2000), 
„Verslas“ (2001). Šių metų sausį 
Stasio Vainiūno namuose minėjo-
me jo 75-ąsias gimimo metines, 
deja, minėjome jau be jo, nors daž-
no čia buvusio lankytojo veide 
švietė J.Vėlyvio nepaprastas, sa-
kytume, dzūkiškas gerumas. Ti-
krai, jis toks ir buvo, visą gyveni-
mą pasiaukojęs darbui, žinių kau-
pimui, domėjimuisi literatūra, po-
litika ir, ko gero, ką liudija jo rašy-
tiniai darbai, Lietuvos praeitimi. 
Atrodo, kad jo sukauptoje ir švie-
čiančioje asmenybėje slėpėsi ne 
tik istoriko, bet ir rašytojo talen-
tas. Tad daugelį maloniai nustebi-
no jo raiškiai parašytas politinis 
istorinis romanas „Neleisk mūsų 
gundyti“, kuris atsirado ne per vie-
nus metus. Dažną mūsų tautietį 

turėtų sudominti ir sujaudinti, kaip 
autorius sumaniai ir talentingai 
nupiešė didžio mūsų rašytojo Vin-
co Krėvės portretą tais tragiškais 
Lietuvai 1940-aisiais, kai Lietuvos 
Nepriklausomybė jo akivaizdoje 
buvo laidojama ir jis, kaip Lietuvos 
ministrų tarybos pirmininkas ir 
užsienio reikalų ministras jau nie-
ko nebegalėjo padaryti, nors viso-
mis išgalėmis su bendraminčiais 
stabdė šį procesą. Taigi, nuo tų 
dienų mus jau skiria 75 metai. Bet 
tai nereiškia, kad tų dienų įvykiai 
yra nuėję į praeitį: juos turime ge-
riau studijuoti ir pažinti matydami 
šiandienines didžiojo kaimyno rez-
gamas intrigas, jo tikrąjį veidą. Ro-
mano autorius, pasinaudodamas 
rašytiniais šaltiniais, o ir paties 
V.Krėvės kūrinių motyvais, vaiz-
džiai aprašo tų metų vasaros įvy-
kius, kuriuos aršiai rezgė Sovietų 
Sąjungos pasiuntiniai Vladimiras 
Dekanozovas ir Nikolajus Pozdnia-
kovas, o ir jiems į pagalbą skubėję 
kolaborantai Justas Paleckis, Me-

čislovas Gedvilas ir kiti komunis-
tai, kurie nematė ir nenujautė pra-
žūtingos Lietuvai ateities. Tų va-
saros dienų įvykius turėtų žinoti 
kiekvienas mūsų tautietis, nes tai 
buvo brutalios jėgos demonstravi-
mas, bandant nušluoti mažesnes 
valstybes, tautas, jų taikingus in-
teresus. Atkurdamas anų dienų 
įvykius ir V.Krėvės išgyvenimus, 
J.Vėlyvis meistriškai pavaizdavo ir 
1940-ųjų vasaros atmosferą.

Dar nežinodamas, kas yra tik-
rasis romano „Neleisk mūsų gun-
dyti“ autorius, vertinimo komisijos 
narys E.Ignatavičius, jau susuma-
vus konkurso rezultatus, rašė: 
„Vienintelis Jono Vėlyvio romanas, 
paremtas dokumentine medžiaga, 
kurį būtų galima pavadinti beletri-
zuotu dokumentiniu romanu „Ne-
leisk mūsų gundyti“, komisijos na-
riams tarpusavy net nepažįsta-
miems ir nesimačiusiems, gyve-
nantiems tiek JAV, tiek Lietuvoje, 
nesukėlė jokių dvejonių - pritarta 
vienbalsiai...“ Ir toliau E.Ignatavi-

čius pažymi: „Palyginti sėkmingai 
susidorojama su gausia ir turtinga, 
tiksliai atrinkta faktine medžiaga 
iš sudėtingiausio Lietuvai kilpos 
užnėrimo ant kaklo momentų. Re-
miamasi laiškais ir dienoraščiais, 
gal net užsienio archyvų medžiaga. 
Iš šių sulesiotų trupinių sukuria-
mos įtikinamos, kone autentiškos 
V.Krėvės asmeninio gyvenimo sce-
nos, įdomūs šeimyniniai santykiai 
su gyvybinga, nuovokiai mąstančia 
ramybės ir namų židinio saugotoja, 
mylinčia žmona Rebeka. Nuose-
kliai ir įtaigiai piešiami paveikslai, 
atskleidžiama klastos ryškėjimo, 
santykių vystymosi eiga su bolše-
vikinės šėtono imperijos pasiunti-
niais Dekanozovu ir Pozdniakovu, 
o vėliau, artėjant atomazgai ir ap-
sisprendimui, - su pačiais Krem-
liaus lyderiais - Molotovu ir kitais 
Lietuvos „gelbėtojais“. Romane 
apsiribota trumpu tragiškų 1940 
metų laikotarpiu, veiksmas vysto-
si epišku tempu, kartais pasiekda-
mas kvapą užgniaužiančią įtampą, 

pavyzdžiui, į simbolinę plotmę pa-
kylanti ryški traukinio ratų trink-
sėjimo metafora, atsikartojanti su 
sunkių dūmų kamuojamo herojaus 
V.Krėvės širdies ritmu - būti ar ne-
būti?..“

Premijos įteikimas įvyko Čika-
goje, Jaunimo centre, 2002 metų 
kovo 10 dieną, kai buvo minima ir 
Lietuvos atkurtos nepriklausomy-
bės dvylikos metų sukaktis. Ta 
proga ir J.Vėlyvį raštu pasveikino 
Lietuvos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus, palinkėdamas „iš-
tikimos tarnystės savajai tautai tel-
kiamiems žmonėms...“ Priimda-
mas premiją, jaudinančią kalbą tą-
kart pasakė ir J.Vėlyvis, nesitikė-
jęs, kaip ir V.Krėvė, kad kada nors 
teks įkelti koją į Jungtines Ameri-
kos Valstijas. Beje, V.Krėvės ir J.
Vėlyvio gimtines skiria tik 40 kilo-
metrų. Ir J.Vėlyvis, turbūt geriau-
siai suvokdamas V.Krėvės „labai 
patriotinį romantiškai didybinį nu-
sistatymą“, žavėjosi laikraščiu 
„Lietuvių balsas“, kuris „garbingai 
stovi lietuvybės išlaikymo ir Tau-
tos nedalumo sargyboje“. Tai sa-
kydamas, J.Vėlyvis mintimis nuke-
liavo ir „į V.Krėvei gerai pažįstamą 
ir dažnai jo lankomą netoli gimtinės 
esamą Perloją. Joje visą Lietuvos 
didybės neigimo laiką išstovėjo Vy-
tauto Didžiojo paminklas, atsispir-
damas nugriovimui net galingiau-
siam tuo metu Rusijos traktoriui, 
pavadintam diktatoriaus Stalino 
vardu, kuriuo buvo bandoma Vy-
tautą nugriauti žemėn. Taigi ant šio 
paminklo yra užrašas, kad Vytautas 
bus gyvas, kol gyvas bus nors vie-
nas lietuvis.“ Ir baigdamas savo 
padėkos kalbą J.Vėlyvis tarė: „Jūsų 
darbai ir skelbiami konkursai tar-
nauja kilniam vaikų, nesvarbu, ar 
jie gyventų už okeanų ir kalnų, ar 
tik prie Baltijos krantų, dvasiniam 
supratimui ir vienijimui. Pasaulio 
lietuvių suėjimai akis į akį padeda 
suvokti ir atrasti bei ugdyti kilnų 
Tautos nedalumo jausmą. Tegul bū-
na taip, kad Jūsų darbai taptų mūsų 
darbais, kad mūsų džiaugsmai - jū-
sų džiaugsmais, kad įvairiose šaly-
se gyvenantys lietuviai jaustųsi 
nedalomos Tautos vaikais. Dirbki-
me ranka rankon, jauskime vieni 
kitus širdis širdim.“

Vaclovas JUODPUSIS

Vardan nedalomos tautos
Jonas Vėlyvis ir jo romanas „Neleisk mūsų gundyti“

 J.Vėlyvio romanas „Neleisk 
mūsų gundyti“ turėtų būti 
perskaitytas kiekvieno 
lietuvio ir kad kiekvienas 
pajustume, kokia grėsmė 
1940-ųjų vasarą užplūdo 
Lietuvą ir kaip tai išgyveno 
V.Krėvė, skausmingai 
reagavęs į kiekvieną Lietuvos 
Nepriklausomybės praradimo 
momentą. Tuomet ir nūdienos 
grėsmes, kurias jaučiame 
kasdien, visi suvoksime geriau
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