
Šiaulietė Loreta Karklelytė, praėjusią 
vasarą baigusi Šiaulių „Saulėtekio“ 
gimnaziją ir tiesiai iš mokyklinio 
suolo pusmečiui išvykusi padirbėti į 
Bostono miestą Jungtinėje Karalystėje, 
prisipažino, jog ilgesniam laikui išsiskirti 
su Lietuva ir čia esančiais artimais 
žmonėmis, ko gero, negalėtų.

Sidas AKSOMAITIS
„Respublikos“ žurnalistas

Prieš metus, kalbėdama su „Respublika“, 
L.Karklelytė sakė, kad jos saulė šviečia ne 
kažkur Airijoje ar Skandinavijoje, o Lietuvo-
je. Pasak emigrantės dalią išbandžiusios šiau-
lietės, greičiausiai lygiai tą patį pasakytų ir 
didžioji dalis toli nuo namų jos sutiktų lietu-
vių, dažnai pasvajojančių apie sugrįžimą į Lie-
tuvą. Tik ar išsipildys kada ši jų svajonė?

- Kokie keliai atvedė į Bostoną? - pasi-
teiravo „Respublika“ Loretos KARKLELYTĖS.

- Išvažiuoti padirbėti į užsienį iškart po 
mokyklos baigimo neplanavau. Tačiau nuti-
ko taip, kad kelios geros draugės, nuspren-
dusios išvykti į užsienį užsidirbti, pakvietė 
ir mane. Apsvarsčiusi pasiūlymą pamaniau - 
o kodėl gi nepabandžius? Lietuvoje kone 
kasdien girdime apie tautiečius, išvykstan-
čius „arti“ į fabrikus, dirbančius ten juodą, 
sunkų darbą. Aš žinojau, kad ir manęs laukia 
darbas fabrike, todėl buvo labai smalsu pa-
matyti pačiai, koks tas darbas ir gyvenimas 
emigracijoje. Taip pat tikėjau, kad ši kelionė 
man bus puiki proga geriau pažinti save, už-
sidirbti studijoms, apmąstyti, ką labiausiai 
norėsiu studijuoti, suvokti, ko trokštu iš gy-
venimo. Be to, norėjau patobulinti anglų kal-
bos įgūdžius.

- Į Angliją atvykote naktį po „Brexit“ 
referendumo, kuriame Jungtinės Kara-
lystės gyventojai pasisakė dėl išstojimo 
iš ES. Nebaugino po šio referendumo 
daugelį apėmusi nežinia?

- Pamenu, galvojau - ką tik išvažiavau iš 
Lietuvos ir dabar manęs niekas nebeįleis į 
Angliją, turėsiu su visomis savo rankinėmis 
grįžti namo. Tačiau mane pasitikę lietuviai 
buvo visiškai ramūs - jie Anglijoje gyvena ir 
dirba jau daug metų, todėl nebijo, kad juos 
kas nors deportuos. Pirmą mėnesį buvo 
daug kalbų ir diskusijų, o po to visos baimės 
išnyko. Vienas anglas man sakė, kad dirban-
tys emigrantai jiems netrukdo, anglams pik-
ta dėl tokių emigrantų, kurie į šalį atvyksta 
tik dėl pašalpų, kurie nedirba ir parazituoja.

- Ko išmokote šioje kelionėje?
- Anglija man padėjo suvokti, kad reikia 

branginti kiekvieną akimirką ir ja džiaugtis, 
nes daugiau tokios gali ir nebebūti. Dabar, 
kai pusmetis savarankiško gyvenimo toli 
nuo namų ir artimųjų jau praeityje, galiu 
pasakyti, kad ši tolima kelionė man buvo 
puiki proga pasisemti įvairiapusės patirties. 
Ūgtelėjau daug kur - pradedant buitiniais 
dalykais, kulinariniais sugebėjimais, anglų 
kalbos įgūdžiais ir baigiant gebėjimu priim-
ti visus sprendimus savarankiškai. Gyven-
dama tėvų namuose nebuvau didelė mėgė-
ja ruošti maistą, dažniausiai suteikdavau 
galimybę šiuo malonumu užsiimti mamai. 
O atsidūrusi svečioje šalyje žinojau, kad 
valgyti man niekas neparuoš. Lietuvoje iš-
kilus menkiausiai problemai visuomet ga-
lėdavau tikėtis artimųjų pagalbos, o užsie-
nyje visus rūpesčius turėjau spręsti pati. Iš 
pradžių visa tai kėlė siaubą: aš ką tik bai-
gusi mokyklą, gyvenu svetimoje šalyje, o 
dar ir bendrauti įvairiose įstaigose, aiškin-
tis iškylančius klausimus turiu svetima kal-

ba! Išvykdama galvojau, kad angliškai kalbu 
gerai, bet, kai prireikė pasikalbėti su tikrais 
anglais, supratau, kad mano anglų kalbos 
žinios - kuklios. Todėl, fabrike išdirbusi po 
dvylika valandų, grįždavau ir sėsdavau mo-
kytis anglų kalbos.

- O ar sunkus buvo pats darbas fab-
rike?

- Dirbti daržovių fabrike pradėjau praėjus 
trims dienoms nuo atvykimo. Viena draugė, 
su kuria kartu atvykau į Bostoną, jau anks-
čiau buvo dirbusi panašų darbą fab rike, tad 
žinojau, kad turėsiu pakuoti žaliąsias daržo-
ves, klijuoti ant pakuočių lipdukus. Darbas 
fabrike buvo organizuojamas dviem pamai-
nomis po dvylika valandų, aš dirbau nakti-
nėje pamainoje. Dienomis fab rike būdavo 
daugiau įtampos: daugiau valdžios, daugiau 
kontrolės, o kartais patikrinti darbininkų at-

vykdavo ir įvairių inspekcijų atstovai. Iš pra-
džių maniau, kad naktinį darbą bus nelengva 
ištverti fiziškai, bet greit adaptavausi. Kur 
kas labiau tas darbas ir jo monotonija var-
gindavo psichologiškai. Kita vertus, aktyvi 
veikla ir nuovargis suteikdavo galimybę už-
simiršti bei neprisileisti jokių liūdnų minčių. 
Pamažu Bostone atsirado ir draugų, dėl to 
ir tas miestas tapo artimesnis. Pavyzdžiui, 
eini per Bostoną ir susitinki savo bendra-
darbį - kokį nors lenką ar bulgarą, o jis tau 
moja ranka ir teiraujasi, kaip sekasi.

- Ar dažnai mintimis grįždavote į 
Lietuvą?

- Per „Skype“ programą kone kasdien 
susisiekdavau su artimaisiais, žinių apie įvy-
kius Lietuvoje rasdavau ir internete, todėl 
nesijaučiau atitrūkusi nuo mūsų šalies. Labai 
stiprų namų ilgesį pradėjau jausti prieška-

lėdiniu laikotarpiu, o žmonės Anglijoje Ka-
lėdoms ruoštis pradeda labai anksti. Ilgesys 
į širdį tiesiog skverbdavosi, kai paryčiais po 
darbo eidavau Bostono gatvėmis, - aplink 
skambėdavo kalėdinė muzika, aš sutikdavau 
šventiškai nusiteikusius žmones ir suvok-
davau, kad mano artimieji ne čia, o toli Lie-
tuvoje. Dar užpernai Kalėdos man visų pir-
ma asocijavosi su dovanomis, o laukdama 
praėjusių Kalėdų aš supratau, kad svarbiau-
sias šios šventės akcentas - tai buvimas su 
savo šeima. Galvoje sukosi vienintelė min-
tis: „Kaip noriu pamatyti savo mamą, savo 
sesę, tėtį, juos visus apkabinti ir tiesiog bū-
ti su jais namie.“ Kone visi lietuviai iš tos 
aplinkos, kurioje gyvenau Bostone, labai no-
ri grįžti į Lietuvą, labai jos ilgisi. Bostone 
artimai susidraugavau su viena moterimi, 
kuri mane ten globojo lyg mama. Beje, ji 
išties labai panaši į mano mamą! Ši moteris 
Bostone gyvena jau septynerius metus, bet 
irgi svajoja vieną dieną grįžti į Lietuvą, ati-
daryti čia siuvyklą.

- Ar sugrįš kada į Lietuvą mūsų 
išeiviai?

- Labiausiai ir pati bijojau, kad man Ang-
lijoje patiks, todėl aš, net nebaigusi jokių 
mokslų, taip ir liksiu dirbti tame fabrike. Jei 
vertintume materialinę pusę, dirbant fabrike 
užsidirbti išgyvenimui Anglijoje nėra sunku. 
Tačiau aš labai norėčiau, kad į Lietuvą su-
grįžtų visi to norintys mūsų emigrantai. Jei-
gu jie norės - jie tikrai grįš.

- Kiek Lietuvoje turėtų uždirbti žmo-
gus, kad nesižvalgytų į užsienius?

- Grįžus į Lietuvą man buvo labai įdomu 
nueiti į parduotuvę ir pasižiūrėti, kaip per 
pusę metų čia pakito kainos, ar man čia vis-
kas atrodys brangu. Palyginusi kainas mūsų 
šalies ir Anglijos parduotuvėse galiu pasa-
kyti, kad jos panašios. Skirtingi tik atlygini-
mai ir žmonių perkamoji galia. Tai ir yra di-
džiausia problema, dėl kurios žmonės išva-
žiuoja iš Lietuvos. Ar tai normalu, kad Ang-
lijos fabrike nekvalifikuotą darbą dirbantis 
žmogus per savaitę uždirba tiek, kiek aukš-
tuosius mokslus baigęs ir protinį darbą Lie-
tuvoje dirbantis žmogus per mėnesį? Jei lie-
tuviški atlyginimai pasivytų angliškus, tada 
ir į Angliją emigruoti nebūtų prasmės. Man 
patiko tai, kad atlyginimas Anglijoje moka-
mas kas savaitę. Todėl labai patogu susipla-
nuoti savaitės išlaidas nuomai, maistui, o 
likusią dalį atsidėti. Susiplanuoti analogiškas 
išlaidas visam mėnesiui, mano manymu, yra 
sunkiau.

- Iš emigracijos grįžę lietuviai nere-
tai sako, kad užsienyje lietuvis lietuviui 
yra vilkas. Ar ir jūs tai pajutote?

- Nors ir esu girdėjusi panašių palygini-
mų, nei fabrike, nei mieste nesusidūriau su 
lietuviais, kurie man bandytų pakenkti ar 
linkėtų blogo. Nuomojausi kambarį name, 
kuriame gyveno, rodos, penkios lietuvių šei-
mos, ir mes visi labai šauniai bičiuliavomės. 
Su kaimynais kartu gamindavome lietuviš-
kus patiekalus, leisdavome laisvalaikį. Bos-
tone užsimezgę draugiški santykiai su ten 
sutiktais lietuviais išliko ir man grįžus į Lie-
tuvą: susirašinėjame, bendraujame sociali-
niuose tinkluose.

- O ar lengva emigrantams užsieny-
je išlaikyti lietuvišką tapatybę?

- Bostone dažnai skamba lietuvių kalba, 
nes ten gyvena labai daug lietuvių. Žmonės 
gaminasi lietuvišką maistą, bendrauja lietu-
viškai, domisi, kas vyksta Lietuvoje. Ir ypač 
džiaugiasi, kai pas juos koncertuoti atvažiuo-
ja kokia nors grupė iš Lietuvos.

Grįžti į Lietuvą svajoja visi. Svajoja
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Apie tai prie ŽALGIRIO NACIO-
NALINIO PASIPRIEŠINIMO JU-
DĖJIMO apskritojo stalo diskutavo 
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto 
signataras Algimantas NORVILAS, 
Seimo Ekonomikos komiteto narys 
Artūras SKARDŽIUS, buvęs Vals-
tybės saugumo departamento gene-
ralinis direktorius Gediminas GRI-
NA ir buvęs penkių Vyriausybių 
ministras Albertas SINEVIČIUS. 
Diskusiją vedė žalgirietis Gedimi-
nas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Pasibaigus 
rinkimams, keičiasi „Lietuvos 
geležinkelių“ vadovybė. Kas 
vyksta, kad prie pelningai dir-
bančios, laiku mokesčius ir al-
gas mokančios bendrovės rei-
kia kišti nagus?

A.NORVILAS: Nežinau, kas 
mūsų naujosios valdžios galvose, 
bet tai, kas vyksta, labai kelia ne-
rimą. Objektyviai vertinant, Lietu-
vos geležinkeliai visais punktais 
yra vieni geriausių Europoje. Tiek 
techniniais parametrais, infras-
truktūros būkle, tiek krovinių ve-
žimais. Tai yra saldainis Lietuvoje. 
Ir vienintelė tokia įmonė šalyje be-
likusi.

Kasdien spaudoje mirga 
straipsniai apie „Lietuvos geležin-
kelius“ ir esmė tėra viena. Tai jau 
matyta. Tai įvyko prieš „Mažeikių 
naftos“ privatizavimą, tai įvyko 
prieš didžiuosius sukrėtimus, kai 
didžiulės rimtos įmonės staiga pra-
smegdavo. Baisu, kad tai neatsitik-
tų ir „Lietuvos geležinkeliams“.

Kaltinimai - labdaros dalijimas. 
Kiekvienas, juo labiau naujasis mi-
nistras (susisiekimo ministras Ro-
kas Masiulis - red. past.), tikrai ži-
no, kad 90 proc. labdara valstybi-
nėje įmonėje „Lietuvos geležinke-
liai“ buvo dalijama bent jau minis-
tro nurodymu, jeigu ne premjero. 

Kol kas tikrai yra gražios nau-
jojo „Lietuvos geležinkelių“ gene-
ralinio direktoriaus Manto Bartuš-
kos kalbos. Apie skaidrumą, apie 
visišką įvairių procesų įmonėje iš-
viešinimą. Puiku, jeigu tos kalbos 
atitinka realybę ir tai iš tikrųjų ne-
gresia „Lietuvos geležinkelių“ in-
tegralumui, o tai yra iš esmės jų 
sunaikinimui, jeigu integracija pra-
sidės.

Visada kiekvienoje įmonėje yra 
ką tvarkyti, ką taisyti. Tikrai labai 

gražiai atrodo ir labai gražiai kalba 
naujasis vadovas. Bet...

G.JAKAVONIS: Tie žmonės, 
kurie dabar atėjo ir vadovauja 
„Lietuvos geležinkeliams“, at-
ėjo iš „Klaipėdos naftos“, kur 
buvo kilę didesnių skandalų nei 
geležinkeliuose. Kaip taip atsi-
tiko, kad tie patys žmonės stai-
ga atsidūrė „Lietuvos geležin-
keliuose“?

A.SKARDŽIUS: Manau, ne 
veltui tie žmonės metami į vienin-
telę sritį, kuri nėra privatizuota. 
Bankai yra skandinavų rankose. 
Draudimo kompanijos - skandinavų 
rankose. Visas finansinis tarpinin-
kavimas - skandinavų rankose. 

Energetikos sektoriuje matome at-
einant suomius - „Fortum“. Gal dar 
„Hitachi“, gal dar kas kėsinasi.

Dabar galanda kirvius, kaip už-
valdyti visą sektorių per būsimą 
Visagino atominės elektrinės sta-
tybą. Ir nesiryžtama pasakyti, kad 
mes jos nestatysime. Svarstoma, 
kaip  paskui „investuotojui“ atiduo-
ti energetikos valdymo sektorių. 
Toks planas buvo sukurptas. Nie-
kas nesipriešino.

Kaip matote, dujos iš „Statoil“ 
perkamos 34 proc. brangiau, nei 
perka visa Europa. Ar mes tokia 
turtinga šalis? 2015 metais sumo-
kėjome 54 mln. daugiau. Aš nely-
ginu su rusiškomis dujomis. Aš ly-
ginu su dujomis, kurias pirko britai, 
ispanai. Nupirkome 5,4 mln. me-
gavatvalandžių. Ir po 10 Eur per-
mokėjome už kiekvieną megava-
tvalandę. Tai yra kaina Klaipėdos 
uoste, lyginant su Didžiosios Bri-
tanijos dujų biržos kaina.

Kodėl mes taip elgiamės? Įsi-
kišus Seimui, be abejo, buvo per-
siderėta, neva kažkas suklydo pir-
kimo formulėje. Per 10 metų už 

suskystintų gamtinių dujų termi-
nalo-laivo nuomą sumokėsime 540 
mln. dolerių, kai laivas kainuoja 
250 mln. - tiek „Hoegh LNG Ltd.“ 
sumokėjo laivų statytojai Pietų Ko-
rėjoje. Po 10 metų nuomos galėsi-
me beveik už panašią kainą, artimą 
200 mln., įsigyti laivą.

Tie patys žmonės, buvęs „Klai-
pėdos naftos“ finansų direktorius 
Mantas Bartuška, kuris dabar pa-
skirtas „Lietuvos geležinkelių“ ge-
neraliniu direktoriumi, ir susisie-
kimo ministras Rokas Masiulis, 
buvęs „Klaipėdos naftos“ genera-
linis direktorius, imasi naujo pro-
jekto, į kurį gviešiasi jau seniai.

Gviešiasi taip pat didieji žaidė-
jai, kurie kitados privatizavo Esti-
jos geležinkelius. Po to estai išsi-
pirko kelis kartus brangiau, rodos, 
penkis kartus.

Dabar jie gviešiasi subtiliai, per 
bendrą Rygoje įkurtą įmonę, kuriai 
vadovauja Baiba Rubesa. Jie siekia 
atiduoti infrastruktūros valdymą, 
tada reguliuos mums srautus, tari-
fus ir visa kita.

Neužtikrinamas Lietuvos eko-
nominis saugumas. Valstybės sau-
gumo departamentas gaudo kažko-
kius šešėlius navigacijoje, dar kaž-
kur. O mes prarandame ilgalaikius 
Lietuvos strateginius objektus, 
Lietuvos interesus ir pajamas, iš 
kurių mokamas atlyginimas ir Vals-
tybės saugumo departamentui.

G.JAKAVONIS: 2000-2004 
metais buvo sukurtas grėsmių 
nacionaliniam saugumui sąrašas, 
kurį sudarė tiek socialiniai, tiek 
ekonominiai, ne vien karinės 
žvalgybos dalykai. Kuo gresia 
mums galimas privatizavimas?

G.GRINA: Labai klaidinga po-
zicija yra galvoti, kad Valstybės sau-
gumo departamentas čia gali priim-
ti kokius nors sprendimus. Tai yra 

politiniai ekonominiai klausimai. 
Kas kiek už ką parduoda, Valstybės 
saugumo departamentas gali suži-
noti, pranešti. Bet dažniausiai poli-
tiniai sprendimai priimami taip, kaip 
reikia, o ne pagal Valstybės saugu-
mo departamento paaiškinimus.

Reikia suprasti, kad geležinke-
liai, bent jau Romoje arba ypač Lie-
tuvoje, yra strateginis objektas. 
Pas mus dažnai nutinka, kad priva-
tizavimas per dešimtus ar dvide-
šimtus tarpininkus baigiasi Rusijo-
je. Pats žodis „privatizavimas“ ke-
lia tam tikrų klausimų.

Visi puikiai supranta, kuo ski-
riasi bėgiai nuo lokomotyvo. Dėl 
lokomotyvo tikrai nieko negalėčiau 
pasakyti. Bet bėgiai yra visiškas 
valstybės turtas. Kaip ir keliai, vi-
sa infrastruktūra, tiltai, sankasos. 
Mano manymu, tikrai būtų abejo-
tinas sprendimas kažkam pardavi-
nėti tokią infrastruktūrą.

Tai reiškia, kad nacionalinio 
saugumo požiūriu valstybė praran-
da svertus. Jeigu daiktas yra priva-
tus, vadinasi, reikia priimti specia-
lius įstatymus - esant reikalui, jį 
nusavinti ar dar kažką padaryti. Ta-
čiau bet koks nusavinimas reiškia 
vėl papildomas išlaidas valstybei.

G.JAKAVONIS: Iš kur atsi-
rado spaudimas viską privati-
zuoti?

A.SINEVIČIUS: Geležinkelių 
sistemos, kaip ir energetikos, ne-
galima uždaryti. Tai kaip žmogaus 
organizmas.

Pernai ir šiemet geležinkeliais 
pervežta 48 mln. t prekių. Per Klai-
pėdos uostą pervežta 40 mln. t pre-
kių. Taigi didžiausia dalis yra gele-
žinkelių.

Tačiau nuolat akcentuojama, 
kad „Lietuvos geležinkeliai“ lais-
vos rinkos sąlygomis dirbtų pel-
ningiau. Tik, kad niekur nėra pa-

saulyje laisvosios rinkos tokios, 
kaip nusako žodis „laisva“. Dabar 
sakoma, atskirkime keleivius, at-
skirkime transportą. Nes keleivių 
pervežimas duoda dešimtis milijonų 
eurų nuostolių. Tai kas tuos pinigus  
padengs?

Visame pasaulyje, kalbu kaip 
senas gamybininkas, yra toks ter-
minas „planiniai nuostoliai“. Imki-
te kailių fabriką. Blogos, purvinos 
sąlygos, apdirbimas nuostolingas. 
Bet yra susivienijimas, ir galiausiai 
aš turiu pelną. Čia lygiai tas pats.

G.JAKAVONIS: Atrodo, jei-
gu nieko neišmanai, tai pasa-
kyk, kad užsiimsi restruktūri-
zacija, išsisuksi iš bet kokios 
padėties...

A.NORVILAS: Aišku, kad at-
sirado suinteresuotų asmenų gru-
pė, kuri čia mato neartus dirvonus. 
Iš tikrųjų iš geležinkelių galima nu-
lupti devynis kailius. Tie kailiai bus 
aukso vilnos, kurios kitados graikai 
važiavo. Tai toli važiuoti nereikia. 
Viskas yra vietoje, viskas dirba, su-
reguliuota, kaip laikrodis veikia.

„Lietuvos geležinkeliai“ dirba 
ne kažką kurdami Vyriausybės, 
Seimo ar prezidentūros nurodymu. 
Ne, jie dirba nepaisant Vyriausy-
bės, nepaisant Seimo, nepaisant 
prezidentūros. Ir dirba nuostabiai. 
Niekada geležinkeliai neturėjo 
valstybinės paramos. Išskyrus tuo 
metu, kai Susisiekimo ministerijai 
vadovavo Jonas Biržiškis. Tai ilga-
metis susisiekimo ministras.

A.SINEVIČIUS: Septyniose 
Vyriausybėse.

A.NORVILAS: Išskyrus tada, 
kai premjeras buvo Algirdas Bra-
zauskas, kuris giliai suprato gele-
žinkelių reikšmę.

Latvijos vyriausybė gerklę per-
kąstų dėl geležinkelių. Estai pen-
kis kartus brangiau atpirko gele-
žinkelius ir dabar lygiai tą patį daro. 

Bet turime patys įrodinėti, kad 
geri esame, kad viskas čia gerai. 
Tai rodo objektyvūs faktai. Lietuva 
iš visų Europos Sąjungos šalių yra 
mažiausiai sumokanti už geležin-
kelius. Vieno kilometro geležinke-
lių kaina Lietuvoje sudaro 1,6 euro. 
Kita nuo apačios yra Estija - 9 eu-
rai, taigi ji moka šešis kartus dau-
giau. Latvija moka 19,10 euro, dau-
giau nei dešimt kartų daugiau. 
Daugiausia sumoka Belgija - 450 
eurų už vieną kilometrą.

G.JAKAVONIS: Valstybės, 
kurios buvo perėjusios prie to 
modelio, atgal grįžo.

A.NORVILAS: Grįžo su bai-
siais nuostoliais. Vokietija padarė 
geležinkelių restruktūrizaciją. Kaip 
mūsų išminčiai siūlo, atskyrė kro-
vinių vežimą, keleivių vežimą, inf-
rastruktūrą. Kas išėjo? Vokietija 
sukišo vos ne 100 mlrd., kad vėl 
grąžintų viską taip, kaip yra.

„Lietuvos geležinkeliai“ nuo 
2000 metų perėmė Prancūzijos ge-
ležinkelių modelį. Prancūzijos ge-
ležinkeliai iš tikrųjų laikomi pažan-
giausiai dirbančiais. Mes dirbame 
pagal šitą modelį. Britai buvo pri-
vatizavę geležinkelius ir grįžo atgal 
su baisiais nuostoliais. Tai ką mes 
darome?

Kad ir kas nusipirktų geležin-
kelius, kad ir kas pradėtų krovinių 
vežimą, anksčiau ar vėliau atsiras 
suinteresuotos pusės. O suintere-
suota pusė yra vienintelė Rusija. 
Jai reikia pasiimti Kaliningrado 
kryptį.

G.JAKAVONIS: Kada mes 
pradėsime mokytis iš svetimų, 
o ne savo klaidų?

A.SKARDŽIUS: Protingi mo-
kosi iš svetimų klaidų. Bet aš ne-
manyčiau, kad čia klaida. Į geležin-
kelius buvo gviešiamasi, kiek pa-
menu, 2004, 2006 metais. Buvo 
norima atimti krovinių vežimą, ku-
ris vienintelis uždirba pelną.

Aiškiai matome 2015 metų re-
zultatus. Keleivių vežimas davė 
35,5 mln. eurų nuostolių, infras-
truktūrą taip pat reikia padengti, o 
iš krovinių vežimo uždirbama apie 
50-60 mln. eurų.

Latviai pasiėmė tą mažą grieti-
nėlės sluoksnį, atidavė valstybinei 
įmonei „Latvijos geležinkeliai“, o 
visa kita sėdi privatininkų kišenė-
je, taip pat ir asmenų, siejamų su 
Rusija.

Europos direktyva leidžia iš biu-
džeto dengti keleivių ir krovinių ve-
žimą. Iš biudžeto tokiu atveju kasmet 
bus pareikalauta 50-60 mln. eurų.

Europos Parlamente, rodos, 
2007 metais buvo svarstoma, kad 
Lietuva yra vienintelė valstybė, tu-
rinti tranzitą iš trečiosios valstybės 
į trečiąją, Baltarusijos-Kaliningra-
do koridorių. Buvo palikta išimtis 
ir tenkinami visi atskyrimo apskai-
tos kriterijai: infrastruktūra, kro-
viniai ir keleiviai. Mes baigėme ši-
tą klausimą.

Prieš Lietuvos strateginius in-
teresus yra nukreipta didžiulė 
šmeižto kampanija. Valstybės sau-
gumo departamentas tyli. Kodėl jis 
tyli, kai Lenkijos spauda apie tai 
rašo? Kai Latvijos vyriausybė 
aukščiausiu lygmeniu iš karto va-
žiuoja į Minską tartis dėl to, kad jie 
perimtų krovinius?

Mes negalime apginti savo 
strateginių, ekonominių interesų, 
kas lemia kiekvieno žmogaus ge-
rovę, galų gale emigraciją. Siūly-
čiau Valstybės saugumo departa-
mentui peržiūrėti finansavimo 
prio ritetus, nes jie negina Lietuvos 
ekonominio saugumo.

Matome, kaip Skandinavijos 
valstybės dalijasi Rytų Europos 
rinkas, kur kažkas nusibrėžia liniją, 
štai Lenkijos riba, Pabaltijo valsty-
bes sau paimame.

Matome žiniasklaidos kompa-
nijas, neminėsiu jų, bet visi žino-
me, kieno kapitalo ir kokią politiką 
jos vykdo. Dabar užsipultas pasku-
tinis strateginis Lietuvos intere-
sas. Tuoj mes atiduosime Latvijai 
baltarusiškus krovinius.

Noriu akcentuoti, kad buvęs 
„Klaipėdos naftos“ generalinis di-
rektorius Rokas Masiulis neturėjo 
leidimo dirbti su slapta informacija, 
tai čia akmenėlis Valstybės saugu-
mo departamentui. Jis gavo leidimą 
tik prieš baigdamas savo darbą, kai 
ruošėsi tapti susisiekimo ministru. 
Tai mes Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitete tą dalyką išsiaiš-
kinome. Ir atidavė valdyti pusę 
„Klaipėdos naftos“ rusų kompani-
jai „Litasco“, tai yra „Lukoil“ kom-
panijai.

Pastaroji blokavo krovinių ve-
žimą geležinkeliais iš Baltarusijos, 
krovos darbus Klaipėdos uoste, 
nes tiesiog mokėjo pagal principą 
„take or pay“, t.y. ne kraudama. 
Tiesiog mokėjo pagal sutartį, ir tai 
ne visą kainą. Vadinasi, šeiminin-
kavo mūsų nacionaliniame strate-
giniame objekte. Kodėl taip buvo 
leidžiama elgtis? Kodėl rusai turi 
šeimininkauti nacionalinio saugu-
mo objekte - „Klaipėdos naftoje“?

G.GRINA: Mane labai stebina, 
kai žmonės iki šiol nesuvokia Vals-
tybės saugumo departamento 
funkcijų. Dėl „Litasco“, tai manau, 
kad VSD viską padarė. Kas priėmė 
sprendimus, informaciją turėjo. Ir 
VSD čia nieko daugiau negali pa-
daryti.

A.SKARDŽIUS: O rusai gali 
šeimininkauti.

G.GRINA: Čia ir yra diskusi-
jos klausimas. Mes žinome situa-
ciją. Kažkas turi imtis veiksmų, 
kad taip nebūtų. Kaip jūs įsivaiz-
duojate, ką VSD turi padaryti, kad 
taip nebūtų?

A.SKARDŽIUS: Nacionalinio 
saugumo reikšmę turinčių objektų 
statusas reglamentuotas įstaty-
mais. Jų vadovai pirmiausia turi tu-
rėti leidimą dirbti su slapta infor-
macija. Jie turi būti atitinkamai 
VSD instruktuoti ir sekti situaciją.

Jūs neužsiimate ekonominiu 
valstybės saugumu. Šį klausimą 
kaip parlamentaras kėliau ne vie-
nam Seimo Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto vadovui. Čia 
yra visko priežastis.

Mes būsime okupuoti ne tan-
kais, ne kažkokiomis mašinomis. 
Mes ekonomiškai būsime okupuo-
ti. Tai šiandien yra viena iš hibri-
dinio karo priemonių. Štai kur yra 
tikrasis nacionalinis nesaugumas. 
Bet kažkieno interesai, sakykim, 
neleidžia jums to atlikti. Reikėtų 
išplėsti funkcijas.

G.GRINA: Visos funkcijos yra 
labai geros. VSD užsiima ekonomi-
nio saugumo klausimais. VSD ne-
užsiima tik tuo, kad nepriima 
sprendimų. Ir laikas šitai suprasti.

G.JAKAVONIS: Mes vienin-
teliai Pabaltijyje išlaikėme de-
pus su remontu. Daugpilis vis-
ką savo jau sugadinęs. Jiems 
labai įdomu depai šalia geležin-
kelių, kad veiktų geros parduo-
tuvės, restoranai, bendros įmo-
nės. Nes depas, kaip bebūtų, 
yra gamyba. Kol mes, Lietuva, 
negaminsime, apsiribosime 
paslaugų sfera, tikrai neišlįsi-

me iš duobės. Pasižiūrėkite 
„Williams“ pavyzdį. Tada visi 
sakė, valio, amerikiečiai. Vis 
tiek galutinis rezultatas - rusai.

A.SINEVIČIUS: Man atrodo, 
nėra kam apginti valstybę nuo 
kvailų ekonominių sprendimų. 

A.SKARDŽIUS: Kvailų nėra, 
čia korupcija.

A.SINEVIČIUS: Kiekvienam 
kvailiui atrodo, kad jis protingas, 
bet tam, kuris iš šono žiūri, kitaip 
atrodo. Yra daug kvailų, valstybei 
kenkiančių. Mes jau tyliai patapo-
me tarnų respublika. Ką reiškia 
paslauga? Tarnystę.

Nesu prieš dabartinius vado-
vus, aš jų nepažįstu. Bet man visą 
gyvenimą kėlė įtarimą įtartinai ste-
rilūs žmonės. Ir pagal praeitį ste-
rilūs. Kodėl? Nes jie niekur nieko 
nedirbo. Sutvarkė uostus, dabar eis 
tvarkyti geležinkelių, kas dar liks? 
Tiesa, lėktuvų jau nebėra. Jau su-
tvarkyti.

 G.JAKAVONIS: Pikti liežu-
viai šneka, kad su „Klaipėdos 
nafta“ tikrai buvo bėdų. Išnuo-
moja jie ten visas cisternas, at-
plaukia laivas, cisternos tuščios 
stovi. O laivo iškrauti nėra kur.

A.SKARDŽIUS: Dėl ministro 
Roko Masiulio ir tuometinio „Klai-
pėdos naftos“ finansų direkto-
riaus, dabar „Lietuvos geležinke-
lių“ vadovo Manto Bartuškos su-
tarties su „Hoegh LNG Ltd“. Pa-
gal įstatymus jie neturėjo jokios 
teisės sudaryti sutartį dešimčiai 
metų plukdyti pinigus už dujų ter-
minalą į Bermudus. Nenorėčiau 
būti blogas pranašas, kad vėl ge-
ležinkelių pinigai neiškeliautų į 
kitą Bermudų sąskaitą. 10 metų 
ten bus pumpuojami 1 mlrd. 800 
mln. litų. Tada sutartis buvo su-

daryta litais. Tai mes sėkmingai 
mokame ir už dujas tokį pat kiekį.

Dėl „Rail Baltica“ projekto. Ry-
goje yra įsteigta bendra įmonė. Tai 
yra 5 mlrd. eurų projektas. Lietuvai 
ta kryptis nėra prioritetinė. Galbūt 
strateginė, karinė strateginė kryp-
tis - taip. Bet, vertinant ekonomiš-
kai, Lietuva į tą pusę, į Rygą ir Ta-
liną, neturi nei krovinių, nei kelei-
vių. Padarys didžiulę investiciją.

Šiandien nėra išspręstas net 
PVM klausimas, kaip mes jį susi-
grąžinsime, nes užsakovė bus ben-
dra Latvijos įmonė „RB Rail“. Fi-
nansų ministerija ieškojo sprendi-
mų, bet galutinio atsakymo nėra.

Neaišku, ar nebus padidėjusios 
sąnaudos ir ar neturėsime jų kofi-
nansuoti.

Mes bandėme paveikti sutar-
ties pasirašymą, kad „Lietuvos ge-
ležinkeliai“, kuriems pavesta įgy-
vendinti šį projektą, turėtų užsa-
kovo teisę. Ne, buvo specialiai eli-
minuota, išsukiotos rankos.

„Lietuvos geležinkeliai“ yra 
bendros įmonės, įkurtos Latvijoje, 
dalininkas. Ji vadinasi „RB Rail“, o 

jai vadovauja Baiba Rubesa. Mes 
neturime jokių lygiaverčių valdy-
mo svertų, kokias trys valstybės 
galėtų turėti. Ten irgi vadovauja-
masi principu, kad į valdybas ren-
kami profesionalai.

O ketinimai yra dar didesni. 
Kad valdymas būtų koncentruotas 
„RB Rail“. Ir tą valdymo teisę ke-
tinama perleisti privatiems asme-
nims - ar iš dalies, ar visiškai. Tada 
mes jau būtume nebe savo gele-
žinkelio šeimininkai. O infrastruk-
tūros valdymas būtų iš Rygos. Ry-
ga taptų mazgu.

Lietuva jau atidavė oro susie-
kimo mazgą. Tai padaryta toleruo-
jant ir galbūt vadovaujantis viso-
kiais korupciniais interesais. Kai 
kurie ministrai sudėjo paskutinius 
taškus, nenorėčiau minėti. Grynai 
parsidavėme Rygai. Dabar dar ati-
duokime geležinkelius, valdymo 
teisę ir mums tada reguliuos, per 
kokius uostus keliaus kroviniai. 
Turbūt atsakymas aiškus, per Ry-
gos uostus.

G.JAKAVONIS: Ką Lietuvai 
daryti šioje situacijoje?

G.GRINA: Ča labai komplek-
sinė problema. Yra nacionalinio 
saugumo interesai. Reikia vystyti 
infrastruktūrą. Kita vertus, yra ir 
ekonominiai interesai, kurie vals-
tybei duoda pelną. Tam yra Vy-
riausybė valstybėje. Ji turi priim-
ti atitinkamus sprendimus, kad 
visi interesai būtų maksimaliai pa-
tenkinti.

Kalbant apie problemas, rašo-
ma, kad „Lietuvos geležinkeliuo-
se“ kažkas kažkam kažką dovano-
jo. Tai mūsų valstybėje yra daug 
įvairių institucijų. Teisėsaugos, 
STT, FNTT, yra auditai nesibai-
giantys.

A.SKARDŽIUS: O kodėl jie 
laukė iki Vyriausybės pasikeiti-
mo?

G.GRINA: Atsakymo aš neži-
nau. Tam yra Seimas, jie tegul 
svarsto šituos klausimus.

A.SINEVIČIUS: A.Smetona 
buvo toks autokratas. Per 18 metų 
jis mums paliko beveik 10 tonų 
aukso. O ką mes padarėme per 25 
Nepriklausomybės metus? Mes tu-
rime 17,14 mlrd. eurų skolos.

(2017 m. sausio 3 d. Londono 
lydinių biržoje gramas aukso kai-
navo 35,31 euro, tad už tuos pini-
gus, dabartinę valstybės skolą, Lie-
tuva galėtų nusipirkti net 485 tonas 
aukso. Kur mes jį padėtumėme? Įsi-
vaizduojate, koks vargas? - red.
past.)

Parengė Janina PELECKIENĖ

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

  Kad ir kas 
nusipirktų 
geležinkelius, 
suinteresuota 
pusė yra 
vienintelė 
Rusija

Algimantas NORVILAS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras 

  Kalbant apie 
problemas, tai 
mūsų valstybėje 
yra daug įvairių 
institucijų. 
Teisėsaugos, 
STT, FNTT, 
yra auditai 
nesibaigiantys

Gediminas GRINA
Buvęs Valstybės saugumo departamento 

generalinis direktorius

  Nesu prieš 
dabartinius 
vadovus, aš 
jų nepažįstu. 
Bet man visą 
gyvenimą kėlė 
įtarimą įtartinai 
sterilūs žmonės

Albertas SINEVIČIUS
Buvęs penkių Vyriausybių ministras

  Manau, ne 
veltui tie 
žmonės metami 
į vienintelę 
sritį, kuri nėra 
privatizuota

Artūras SKARDŽIUS
 Seimo Ekonomikos komiteto narys

Didžiausi perversmai šiuo metu 
vyksta valstybės valdomoje 
„Lietuvos geležinkelių“ 
bendrovėje. Ar pokyčiai 
prasidėjo pradėjus dirbti naujajai 
Vyriausybei, ar apie būtinus 
pokyčius sužaibavus prezidentei 
Daliai Grybauskaitei? Jei šalies 
vadovė tvirtina, kad „Lietuvos 
geležinkeliuose“ problemos 
kaupėsi metų metus, kodėl delsė? 
Juk prezidentūrai vadovauja 
nuo 2009-ųjų? Kodėl sužaibuoti 
dėl „Lietuvos geležinkelių“ 
nuspręsta tik dabar?

Ar nesubyrės „Lietuvos geležinkeliai“?

  Atrodo, 
jeigu nieko 
neišmanai, 
tai pasakyk, 
kad užsiimsi 
restruktūrizacija, 
išsisuksi iš bet 
kokios padėties

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

Re
da

kc
ijo

s a
rc

hy
vo

, E
im

an
to

 C
ha

ch
lo

vo
 n

uo
tr.

 � GARSAI. Iki pat Seimo rinkimų 
prezidentei „Lietuvos geležinkeliuose“ 

viskas buvo gerai, o ir bendrovės vadovas 
Stasys Dailydka nenujautė, kam 

skambina varpai



Panevėžio miestas 1918-1940 
metais tapo vienu pagrindinių 
švietimo centrų Lietuvoje. 
Didesnis mokyklų tinklas 
buvo tik Kauno mieste.

Carinės Rusijos valdymo laikais 
Panevėžio mieste buvo tik kelios 
pradinės mokyklos. Jos veikė nuo-
mojamose patalpose. 1918 metų 
sausio 1 dieną buvo atidaryta pirma 
pradinė mokykla. Nuo 1919 metų ji 
buvo nuomojamose patalpose Šedu-
vos gatvėje 26, B.Kusinskio priva-
čiame mediniame name. Mokyklos 
vedėjas buvo Juozas Balčiūnas.

Postūmis statyboms buvo 1920 
metais sukurtas Lietuvos atstatymo 
komisariatas. Jis formavo statybų 
gaires visoje Lietuvoje. Nemažas 
dėmesys buvo skiriamas ir staty-
boms Panevėžio mieste. Deja, iš 
pradžių viskam labai trūko lėšų.

1922 metais buvo pradėta naujos 
šešių komplektų pradžios mokyklos 
statyba. Jai vieta parinkta Marijos ir 
Klaipėdos gatvių kampe, statyba la-
bai rūpinosi Panevėžio miesto bur-
mistras Bronius Adomulis. Pirmas 
žymesnis pastatas - tai 1-oji pradinė 
mokykla, Marijos gatvėje pastatyta 
1923 metų pabaigoje. Šios mokyklos 
projekto autorius - miesto inžinie-
rius Marijonas Stanevičius.

Pradinis mokslas Lietuvoje ir 
Panevėžyje trečiame dešimtmetyje 
tapo vis populiaresnis. Panevėžio 
mieste iki 1931 metų Panevėžio 
apskrityje jis tapo privalomas. Bet 
mokykloms labai trūko gerų patalpų. 
Kai kurios mokyklos jų iš viso ne-
turėjo ir privalėjo nuomotis. Ypač 
prastomis sąlygomis dirbo 3-ioji pra-
džios mokykla.

1935 metais Ukmergės gatvėje 
buvo pastatytas pats moderniausias 
3-iosios pradinės mokyklos pastatas 
Panevėžio mieste pagal statybos in-
žinieriaus Antano Gargaso projektą. 
Toje vietoje buvęs arklių turgus iš-
keltas į Margių gatvę. Mokykla pa-
šventinta 1935 metų gruodžio 7 die-
ną. Statybos kainavo 253 tūkst. litų. 
Iškilmėse dalyvavo vidaus reikalų 
ministras Julius Čaplikas ir švietimo 
ministerijos atstovas. 1938 metais 
pagal statybos inžinieriaus A.Garga-
so projektą pastatyta pradžios mo-
kykla Danutės gatvėje. Ji tapo 1-ąja 
pradžios mokykla. Statybos kainavo 
180-190 tūkst. litų. 1940 metais už-
baigta ir 2-osios pradžios mokyklos 
statyba Maironio gatvėje. Nuo 1936 
metų buvo įvestos šešių skyrių pra-
džios mokyklos.

Nuo 1915 metų spalio 1 dienos 
Panevėžyje veikė pirmoji Lietuvoje 
gimnazija, kurioje buvo dėstoma lie-
tuvių kalba. Ją baigė daug garsių Lie-
tuvos žmonių, o mokytojais dirbo 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Juozas 
Zikaras, Mykolas Karka ir kiti visai 
Lietuvai žinomi žmonės. Iki 1932 
metų gimnazijoje atskirai buvo ber-
niukų ir mergaičių klasės. Ypač gim-
naziją išgarsino Meno kuopa.

Dalis pabėgėlių, grįžusių į Pane-
vėžio miestą 1918 metų pabaigoje, 
buvo įpratę kalbėti rusų kalba, kuria 
jų vaikai mokėsi carinės Rusijos mo-
kyklose. Atsižvelgdama į tai Lietuvos 
švietimo ministerija nusprendė ati-
daryti prie veikiančių valstybinių 
gimnazijų gretutines klases rusų kal-

ba. Čia mokymas turėjo vykti pagal 
valstybinių gimnazijų programą. Pa-
nevėžyje prie valstybinės gimnazijos 
gretutinės klasės atidarytos 1919 
metų sausio mėnesį. 1919 metų pa-
baigoje Panevėžio valstybinėje gim-
nazijoje gretutinėse klasėse mokėsi 
276 mokiniai.

Pirmuoju direktoriumi tapo Pet-
ras Šernas. Iki 1925 metų gretuti-
nėms klasėms vadovavo atskiras 
direktorius. 1925 metais įvesta 
bend ra administracija su valstybine 
gimnazija, bet greitai gretutinėms 
klasėms paskirtas naujas direkto-
rius. Gimnazijos direktoriais buvo 
P.Šernas, žinomi lietuvių visuome-
nės veikėjai Jonas Yčas, Konstanti-
nas Šakenis, žinomas kalbininkas 
Juozas Balčikonis. Paskutiniu direk-
toriumi buvo žinomas istorikas ir 
vadovėlių autorius Karolis Kliuksi-
nas. Belikus labai mažam mokinių 
skaičiui, Panevėžio valstybinėje 
gimnazijoje gretutinių klasių veikla 
buvo sustabdyta. 1928-1929 metais 
mokykla nustojo veikti.

1933 metų vasario 18 dieną ku-
nigas J.Žitkevičius pašventino naujai 
pastatytus Panevėžio mergaičių 
gimnazijos rūmus. Dabar mergaitės 
mokėsi atskirai nuo berniukų. Pro-
jektą parengė žinomas architektas 
V.Landsbergis.

Didelis Mykolo Konkulevičiaus 
darbas - miškų technikos mokyklos 

įkūrimas Panevėžyje. Ši mokykla 
pradėjo veikti 1921 metų gegužės 1 
dieną. Ji rengė miškų ūkiui reikalin-
gus specialistus. Iš pradžių kursuo-
se mokslas tęsėsi aštuonis mėne-
sius. Jį sudarė šeši mėnesiai teorijos 
ir du mėnesiai praktikos. Buvo pri-
imami baigusieji ne mažiau kaip še-
šias gimnazijos klases. Baigusiems 
keturias ar penkias gimnazijos kla-
ses buvo rengiami papildomi egza-
minai. Vasaros atostogų metu vyk-
davo būsimųjų miškininkų praktika. 
Pirmąją laidą baigė 27 mokiniai. Bai-
gusieji mokslus labai gerais pažy-
miais įgydavo I laipsnio miškų tech-
niko teises. Keturiolika iš baigusių-
jų dirbo miškų technikais ir taksa-
toriais. 1923 metais kursai tapo vi-
sateise Panevėžio miškų technikos 
mokykla. Dabar mokslas trukdavo 
jau visus metus. Nuo 1924 metų 
mokslas truko dvejus metus. Pir-
mieji Lietuvos miškotvarkininkai ir 
buvo Panevėžio mokyklos mokslei-
viai. Mokykla veikė iki 1926 metų 
liepos 1 dienos.

Panevėžyje mokytojų seminari-
ja buvo įsteigta 1919 m. liepos 1 d. 
Kartais įsteigimo data nurodoma 
birželio 13 dieną, nes tądien semi-
narijos direktoriumi paskirtas žino-
mas lituanistas J.Balčikonis. Semi-
narija kūrėsi nuomojamose patalpo-
se Marijos gatvėje. Iš pradžių stojo 
neturtingų miestiečių ir kaimiečių 

vaikai, nes mokslas buvo nemoka-
mas. Stodavo 14-16 metų vaikai, bet 
vienas kitas buvo sulaukęs ir 30 me-
tų. 1936 m. paskutinę laidą baigė 29 
seminaristės ir seminarija buvo ga-
lutinai likviduota.

Trumpą laiką, 1918-1919 metais, 
Panevėžyje veikė kunigo Juozapo 
Stakausko ir muziko Vlado Paulaus-
ko įkurta muzikos mokykla.

1927 metų gegužės 24 dieną 
Skaistakalnio dvaro patalpose buvo 
atidaryta vidurinė berniukų amatų 
mokykla. 1936 metais jie galutinai 
persikėlė į buvusios Panevėžio mo-
kytojų seminarijos patalpas.

1927 metų spalio 3 dieną Pane-
vėžyje pradėjo darbą Lietuvos švie-
timo draugijos dvimetė mergaičių 
amatų mokykla, rengusi amatininkes 
ir šeimininkes. Mokyklą įkūrė Švč.
Nekaltosios Mergelės Marijos sese-
rų tarnaičių kongregacijos seserys, 
kurioms vadovavo vienuolių ben-
druomenės sesuo Margarita Rimke-
vičaitė. Pirmąja mokyklos direktore 
paskirta Eleonora Porvanieckaitė. 
Buvo priimamos merginos nuo 14 
metų, baigusios pradžios mokyklą. 
Nuo 1928 m. rudens, be įprastų ben-
drojo lavinimo dalykų, buvo mokoma 
specialiųjų dalykų: sukirpimo, siuvi-
mo, audimo, nėrimo, knygrišystės, 
rankdarbių, bažnytinių rūbų puošy-
bos, skalbimo, virimo, kepimo, kon-
servavimo, tvarkos bei maisto laiky-

mo. Pradėti dėstyti su žemės ūkiu 
susiję dalykai: daržininkystė, sodi-
ninkystė, bitininkystė, pienininkys-
tė, gyvulininkystė bei paukštininkys-
tė. Mokykla turėjo geras galimybes 
teikti praktinį lavinimą: sodą su šil-
tnamiais ir bitynu, pieninę, kitų ūki-
nių ir buitinių pastatų. Mokykla tu-
rėjo valstybinės mokyklos teises. 
1935 metais pradėtas, o 1936 metais 
baigtas statyti didelis Panevėžio 
mergaičių amatų-ruošos mokyklos 
priestatas, jis pašventintas 1936 me-
tų lapkričio 22 dieną.

Mieste veikė ir tautinių mažumų 
mokyklos. Iki 1930 metų veikė rusų 
pradinė mokykla. Ji prijungta prie 
1-osios pradinės. Veikė lenkų pradi-
nės mokyklos, o nuo 1919 metų va-
sario 7 dienos - lenkų gimnazija. Sti-
prias pozicijas mieste turėjo žydų 
bendruomenė. Veikė kelios žydų 
pradinės mokyklos. Jos keitė adre-
sus. Buvo Ramygalos, Sodų gatvėje. 
Nuo 1920 metų veikė žydų gimna-
zija, nuo 1925 metų - žydų vidurinė 
mokykla. 1928 metais savo veiklą 
pradėjo žydų mergaičių gimnazija. 
Žydų vidurinė uždaryta 1935 metais.

Panevėžio mieste Respublikos 
laikais nebuvo valstybinių vaikų dar-
želių. Jų tinklą koordinavo privačios 
struktūros. Du vaikų darželius 4-ojo 
dešimtmečio pradžioje Panevėžyje 
išlaikė Lietuvos vaiko draugijos Pa-
nevėžio skyrius. Jis daugiausia rūpi-
nosi neturtingų vaikų šelpimu. Lie-
tuvos vaiko draugijos Panevėžio sky-
rius veikė nuo 1931 metų kovo mė-
nesio. Šie darželiai buvo skirti var-
guomenės vaikams. Juos lankė dar-
bininkų vaikai. 1935 metų duomeni-
mis, pirmasis darželis įkurtas 1931 
metų birželio 1 dieną. Šv.Vincento ir 
Paulo draugija išlaikė vaikų lopšelį 
Tiškevičiaus aikštėje. Šis lopšelis vei-
kė nuo 1920 metų. 1927 metais jo 
valdymą perėmė Šv.Vincento ir Pau-
lo draugija. Iki 1937 metų šį lopšelį 
lankė 514 kūdikių. Lopšelyje kai kurie 
vaikai buvo visai našlaičiai. Kai kurių 
motinos sėdėjo kalėjime. Dalis kūdi-
kių buvo palikti tėvų. Draugijos lėšas 
gaudavo iš rėmėjų. Dalį jų skirdavo 
draugijoms ir miesto savivaldybė.

1930 metais Šv.Vincento ir Pau-
lo draugija atidarė vaikų darželį Var-
naičių gatvėje. 1933 metų spalio-lap-
kričio mėnesiais jis perkeltas į Šiau-
lių gatvę. 1933 metų lapkričio 26 
dieną iškilmingai pašventintos šio 
darželio patalpos, pašventintas vai-
kų darželio naujas pastatas Šiaulių 
gatvėje 13. Šis gražus medinis pas-
tatas pastatytas Šv.Vincento ir Pau-
lo draugijos iniciatyva.

1933-1935 metais Panevėžyje 
veikė vaikų darželis inteligentų vai-
kams. 1939 metais buvo du Lietu-
vos vaiko draugijos darželiai - Sena-
miesčio ir Pušaloto gatvėse, o spa-
lio- lapkričio mėnesiais Senamiesčio 
parapijos iniciatyva įsteigtas katali-
kų vaikams skirtas vaikų darželis.

Panevėžyje nemažai buvo ir kitų 
tautų. Prie žydų „Javnės“ gimnazi-
jos buvo atidarytas vaikų darželis.

1939 metais veikė iš Klaipėdos 
atkeltas pedagoginis institutas. Tai 
buvo pirmoji aukštoji mokykla 
mieste.

Elena MARKUCKYTĖ,  
Donatas PILKAUSKAS

Švietimas Panevėžyje 1918-1940 m.

 �Panevėžio 1-osios pradžios mokyklos moksleiviai medelių sodinimo šventėje. XX a. 3 dešimtmetis

 �Panevėžio valstybinės mergaičių ruošos mokyklos Velykų stalas 1934 m.
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