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Penkiasdešimt metų, atiduotų 
lietuvių kalbai. Taip apie save gali 
drąsiai sakyti visaginietė Stasė 
Černiauskienė. Pusę amžiaus 
ji moksleivius mokė lietuvių 
kalbos krašte, menančiame lenkų 
okupaciją. Net išėjusios į pensiją 
pedagogės ryšiai su paskutine 
darboviete, Visagino „Verdenės“ 
gimnazija, liko tokie pat stiprūs - 
S.Černiauskienė tebevadovauja 
mokyklos muziejui. Lietuvių 
kalba ir muziejus - dvi jos meilės.

Jaunius POCIUS
„Respublikos“ žurnalistas

Dėl muziejaus S.Černiauskie-
nė sako nesijaudinanti. Jos dešim-
tmečių darbas neprapuls, nes iš-
vaikščiotuose kaimuose surinkti 
eksponatai niekur nedings ir, lai-
kui bėgant, jų vertė tik kils. O štai 
dėl lietuvių kalbos būklės moky-
tojai neramu. Ne tik dėl jos atei-
ties šiame krašte. „Skaudu ma-
tant, kas vyksta su kalba apskritai 
visoje Lietuvoje“, - nesibaiminan-
ti savęs krašto patriote vadinti pe-
dagogė sako pastebinti gimtąją 
kalbą ir skurdinamą, ir neretai nie-
kinamą.

Ilgametis S.Černiauskienės 
triūsas rūpinantis lietuvybe neliko 
neįvertintas. Ji buvo išrinkta Visa-
gino garbės piliete. Turint galvoje, 
kad šio atomininkų miesto garbės 
piliečiais tapdavo daugiausia rusų 
tautybės gyventojai, lietuvės pa-
gerbimą reiktų laikyti neginčytinu 
jos darbų pripažinimu. O šiemet 
mokytoja muziejininkė - kandidatė 
į Seimo įsteigto G.Petkevičaitės-
Bitės atminimo medalio „Tarnau-
kite Lietuvai“ nominantus. Visagi-
no savivaldybė apdovanoti ją pasiū-
lė nominacijoje už pilietinę inicia-
tyvą stiprinant valstybę.

- Mokytoja, neabejoju, kad 
malonu, kai pastangos yra įver-
tinamos valdžios. Bet, ko gero, 
ne mažiau malonu jausti pa-
čiam, kad ne veltui gyventa. 
Jūs pusę amžiaus mokėte vai-
kus lietuvių kalbos. Tada, kai 
mums „vyresnysis brolis“ pri-
mindavo, jog turime kalbėti „na 
čelovečeskom jazykie“ (žmonių 
kalba - rus.), ir dabar, kai nie-
kas mums nebenurodinėja. Ka-
da lietuvių kalbai buvo sun-
kiau?

- Kai dirbau Dūkšte, vėliau Vi-
sagine, buvo ir lietuviškos, ir ru-
siškos klasės. Karininkų vaikai ži-
nodavo, kad išvažiuos ir kalbos ne-
reikės, tai labai negražiai kalbėda-
vo ir lietuvių vaikus labusais vadin-
davo. Bet sovietmečiu lietuvių 
klasėse vaikai kalbos stengėsi mo-
kytis. Požiūris į kalbą lietuviškose 
ir rusiškose klasėse skyrėsi kaip 
diena ir naktis. Nes ir reikalavimai 
rusiškose klasėse buvo maži. Iš-
mokti lietuviškai lyg ir nebuvo rei-
kalaujama. Dabar jau kita proble-
ma. Padėtis liūdna. Kartais nesu-
prasi, ką moksleiviai šneka.

- Ar reiktų suprasti, kad da-
bar pavojus lietuvių kalbai di-
desnis?

- Man atrodo, kad taip. Pastebiu 
keletą pavojingų dalykų. Kai pas 
mane ateina į muziejų vaikai, ne-
besuprasi, kokia kalba jie kalba. 
Puskalbė, ar kaip ją pavadintum. 
Netaisyklingai kirčiuoja ir taria žo-
džius, žodynas skurdus. Kai jie už-
veria mokyklos duris, tarpusavyje 
šnekučiuojasi rusiškai. Pas mus la-
bai daug mišrių šeimų. O į lietuvių 
mokyklą tie vaikai veržiasi. Bet ne 
visi pritampa. Štai atėjo į antrą kla-
sę mergaitė ir berniukas. Berniu-
kas nesistengė ir vėl turėjo grįžti 
į rusišką mokyklą, o mergaitė sė-
kmingai pasivijo lietuvaičius. Iš 
mišrių šeimų būdavo labai gražių 
pavyzdžių. Esu pastebėjusi, kad 
net mišrių šeimų vaikai šeštąją kla-
sę baigė ir rašė geriau, jų kalba bu-
vo žodingesnė negu kai kurių lie-
tuviukų.

- Kaip paaiškinti, kad gim-
toji kalba tarsi nustumiama?

- Tai yra emigracijos poveikis. 
Į užsienį išvažiuoja labai daug jau-
nimo. Anksčiau tėvai pas mus mo-
kėsi vokiečių kalbos, o jų vaikai 
dabar jau anglų kalbą renkasi. 
Gimtosios nenori mokytis, nes 
ruošiasi išvažiuoti. Turiu daug pa-
žįstamų, su giminaičiais pakalbu, 
jie sako, kad išvažiavusieji jau ne-
grįš.

- Kad ir kiek deklaruojame, 
jog gimtąją kalbą reikia ginti, 
atrodo, kad tai tik šauksmas ty-

ruose. Užsienietiškų pavadini-
mų brovimasis į mūsų gyveni-
mą, tenka pripažinti, nugali. 
Parduotuvių, kavinių, klubų pa-
vadinimuose lietuviški žodžiai 
jau tapę tarsi atgyvena. Jie per-
krikštyti „šopais“, „klabais“, 
„pabais“. O gal tai tik didmies-
čiams būdinga?

- Visur braunasi užsienio kalba. 
Tik į didžiuosius miestus gal la-
biau. Baisu, kad to jau nepastebi-
me, kad tai jau tampa tarsi natūra-
liu dalyku. Kiek aš sovietmečiu 
kovojau, kad išsaugotume lietuviš-
kų vietovardžių, gatvių pavadini-
mus. Kai kas pavyko, tai tikras ste-
buklas. Dabar daug kas keičiasi. 
Atrodo, mokytis dabar stengiasi tik 
tam, kad galėtų į užsienį išlėkti. 
Tokia nuostata: aš neturiu kuo už 
mokslą mokėti, todėl Lietuvoje ne-
gyvensiu. Kai pagalvoji, šiurpu. 
Jaunimo sparnai pakelti, anglų kal-
ba svarbiausia. Papildomai eina 
mokytis, moka pinigus privačiai, 
ieško gerų specialistų.

- Skaitau Kultūros ministe-
rijos, 2014-uosius paskelbusios 
Teatrų metais, numatomų ren-
ginių sąrašą. Jame - mokslei-
vių filmų festivalis pavadintas 
„REC - 2014“, tarptautinis te-
atrų festivalis - „Cool!/Jėga!“. 
O juk rengė programą kultū-
ros žmonės. Antai Lietuvai 
pirmininkaujant Europos Są-
jungai, užsieniečiai stebėjosi, 

kodėl mes, net būdami rengi-
nių šeimininkai, nekalbame 
lietuviškai. Ar mes nebejau-
čiame ribų, o gal gėdijamės sa-
vo kalbos?

- Šitai man kelia siaubą. Tai ko 
tada mes norime iš jaunimo? Ne 
kas nors kitas, o mes patys dėl to 
esame kalti. Tokie dalykai vyksta 
mūsų terpėje, nors niekas taip elg-
tis neverčia. Net sunku pasakyti, 
kodėl taip yra. Turbūt nenoras pa-
sirodyti atsilikėliais, antrarūšiais. 
Reikia parodyti, kad nori eiti kartu 
su Vakarais. Ir eina. Tik pasukome 
ne į tą pusę.

- Ar ne keista, kad mūsų val-
džia su lenkiškais gatvių pava-
dinimais Vilnijos krašte taip at-
kakliai kovoja, o prieš angliciz-
mus kapituliuoja.

- Tame lenkintame krašte ver-
da kova, matome, kokios didelės 
baudos skirtos. Bet aš turiu vilties, 
kad kada nors prasidės kova ir su 
anglicizmais. Gal praeis visas de-
šimtmetis, o gal ir daugiau. Tą po-
stūmį turi suteikti švietimas, kul-
tūra. Svarbiausia, kad susiprastų 
tie, nuo kurių kažkas priklauso. 
Kad susiprastų skatinti masinį fol-
kloro kolektyvų judėjimą, kuris 
gaivina tradicijas, neša gyvą žodį. 
Iki šiol stebiuosi, kad mūsų viso-
kios komisijos nesugeba pakovoti 
su tais pavadinimais ir, blogiausia, 
net randa būdų tiems anglicizmams 
pateisinti.

- Pas mus mėgstama pasi-
teisinti, kad kalba yra gyvas or-
ganizmas, ji negali nesikeisti, 
nes ir gyvenimas keičiasi.

- Taip, kalba keičiasi. Įsijungi 
radiją, girdi kalbininkus, jie siūlo 
naujadarus, bet tai neprigyja. Aš 
pati iš kaimo kilusi, todėl domiuo-
si tarmėmis. Mokytis reikia iš liau-
dies kalbos, natūralios, turinčios 
savo atspalvių. Juk kiek pasakoto-
jų šitame krašte yra likusių. Nori-
si, kad jie nykstant kaimams ne-
dingtų. Mes, pakraštėlio žmonės, 
nepasiduodame. Stengiamės vik-
torinas, įvairiausius kalbos konkur-
sus rengti. Labai lietuvišką žodį 
buvo išpopuliarinęs mūsų kolekty-
vas „Sedula“. Turiu muziejuje su-
kaupusi ir vaikams rodau tarpuka-
rio Lietuvoje išvykusių į užsienį 
laiškus ir negaliu atsistebėti, tokia 
graži išsaugota kalba. Rašo gyvai, 
tarmiškai, su priesaga -okas: par-
šiokas, žuveliokas. Kai kurie vaikai 
tai girdi pirmą kartą. Arba iš Sibiro 
grįžo žmonės, išvežti iš aplinkinių 
kaimų. Ir šiandien senoliai gyvi, 
puikiausiai išsaugoję savo kalbą, 
savo tarmę. Su vaikais renkame, 
užrašinėjame, kaupiame muziejuje. 
Tačiau skaudu pripažinti, kad jau-
noji karta problemiška. Kalbos da-
lykai jai mažai rūpi. Jaunimas tele-
fonais, kompiuteriais bendrauja, 
jam taip patogiau, taip greičiau. 
Apie knygų skaitymą nėra ko ir 
kalbėti.

- Tad ar verta stebėtis, kad 
mokyklos išleidžia mažaraš-
čius? Ar nesate pastebėjusi, 
kaip iš gyvenimo stumiama 

knyga? Nebevertiname, žmo-
nės jų stengiasi atsikratyti. Ar 
jūsų neskaudina tas procesas, 
kad knygos vis dažniau keliau-
ja iš namų, o ne atvirkščiai?

- Mano pačios kambarys, rūsys 
ir balkonas pilnas knygų. Ir peda-
gogai man sako, kad namie jau vie-
tos mažoka. Prisikaupė, nes dar 
sovietmečiu bibliotekose nurašytų 
knygų buvo prisinešę, o, sako, jų 
atsisakyti negali. Saugo kaip ste-
buklą, jiems nekyla rankos išmes-
ti. Vadinasi, ne visiems knygos ne-
bereikalingos. Atsiradus interne-
tui daug kas pasikeitė, todėl ir 
žmogus keičiasi. Bet vis tiek bus 
žmonių, kurie niekada neišmes 
knygos.

- Mūsų kalba, nors pašiepia-
ma, žeminama, spaudžiama, 
net draudžiama, šitiek šimtme-
čių išgyveno. Ar tikite, kad jai 
gresia išnykimas?

- Aš manau, kad kalbai negre-
sia išnykimas. Bet ji skursta. 
Nyksta gyvas žodis. Jaunimas pra-
randa kalbos jausmą. Tai labai pa-
vojinga. Man mama pasakojo, kaip 
anksčiau mokydavo skaityti ir kaip 
atsilygindavo mokytojui ar moky-
tojai, tam, kuris ateidavo į pirkią 
ir mokydavo po 5-6 vaikus. Sako, 
duodavo ar bulvių, ar grūdų. Atro-
do, buvo primityvu, bet žmonės 
stengėsi visokiais būdais. Jeigu pa-
tys būdavo beraščiai, bemoksliai, 
tai surasdavo kaime vieną kitą 
žmogų, kad galėtų skaityti išmo-
kyti. O pokariu tėvai irgi iš pasku-
tiniųjų stengėsi, kad vaikai moky-
tųsi, kažko pasiektų, specialybę 
įgytų. Visiems tos kalbos reikėjo. 
O gal, sakau, tiesiog mums reika-
lingi tokie išbandymai. Kai galima 
be kliūčių populiarinti savo gimtą-
ją kalbą, tai mes elgiamės priešin-
gai. Pernelyg dideliais europiečiais 
norime būti.

- Dabar jūs rūpinatės moky-
klos muziejumi. Suprantu, kad 
jo funkcija - ne tik saugoti etno-
grafinius eksponatus...

- Čia vyksta edukaciniai užsiė-
mimai, vaikai pažįsta krašto istori-
ją. Kartu sužino naujų, tarmiškų 
žodžių, praturtina savo kalbą. Gim-
tajai kalbai negaliu neskirti dėme-
sio, nes tai mano sritis. Pernai bu-
vo Tarmių metai, vaikai daug įdėjo 
triūso užrašinėdami tarmes. Dirb-
dama šį darbą pajutau, kad mane ar 
Dievas, ar dar kažkas visą laiką pa-
suka į tą kelią, kuriuo turėčiau eiti. 
Suprantu, mano pastangos tėra la-
šas jūroje, bet džiaugiuosi, kad sa-
vo darbu bent šiek tiek prisidedu 
prie tautiškumo ugdymo šiame 
krašte.

Dvi mokytojos meilės: kalba ir istorija

Atrodo, mokytis 
dabar stengiasi 
tik tam, kad 
galėtų į užsienį 
išlėkti. Kai 
pagalvoji, 
šiurpu
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Apie tai prie ŽALGIRIO NACIO
NALINIO PASIPRIEŠINIMO JU
DĖJIMO apskritojo stalo diskutavo 
Seimo narys Vytautas GAPŠYS, 
Lietuvos pramonininkų konfedera
cijos generalinis direktorius  
Gediminas RAINYS ir buvęs pen
kių vyriausybių ministras, pirma
sis atkurtos Nepriklausomos Lie
tuvos Vyriausybės narys Albertas 
SINEVIČIUS. Diskusiją vedė žal
girietis Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Siūloma mi-
nimalią mėnesio algą didinti iki 
1509 litų. Kokios galimybės?

V.GAPŠYS: Tai buvo vienas 
svarbiausių Darbo partijos rinkimų 
kampanijos pažadų ir nuo pat pir-
mųjų Vyriausybės dienų mes tą pa-
žadą stengėmės įgyvendinti. Vie-
nas iš pirmųjų priimtų Vyriausybės 
nutarimų buvo dėl minimalios al-
gos padidinimo iki 1000 litų. Galiu 
prisipažinti, net jį saugau nusiko-
pijavęs. Nes tai atspindi, kad iš tik-
rųjų norint galima judėti į priekį. 
Ir gana geru tempu. Prieš mus bu-
vusi Vyriausybė padidino minimalią 
algą 50 litų ir tai buvo labai sudė-
tingas procesas. O nauja Vyriausy-
bė padidino 150 litų. Ir dėl to eko-
nomika nesugriuvo.

Jeigu pasižiūrėsime į aplinki-
nes šalis, taip pat ir šiek tiek toli-
mesnes, tai dabar Vokietijoje nau-
jai besiformuojančioje koalicijoje 
vyksta rimtos diskusijos dėl mini-
malaus darbo užmokesčio nusta-
tymo. Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose apie valandinio darbo užmo-
kesčio pakėlimą kalba demokratai. 
Tai paremta ne tik noru pasakyti 
rinkėjams, kad jie uždirbs daugiau. 
Tai paremta ir tam tikra ekonomi-
ne logika. Jeigu mes norime padi-
dinti vidaus vartojimą, turime už-
tikrinti, kad žmonės turėtų pinigų 
tam vidaus vartojimui. Geriausia, 
kalbant apie vidaus vartojimą, duo-
ti pinigų tiems, kurie juos paliks 
Lietuvoje. Tai yra pensinio am-
žiaus žmonės. Sutikime, kad jie 
galimybes išvažiuoti į turkijas ar 
pirkti prabangos prekes, kurios pa-
gamintos ne Lietuvoje, turi gero-
kai mažesnes. Taip pat žmonės, 
kurie gauna minimalų atlyginimą, 
jie dažniausiai pinigus išleis būtent 
lietuviškai produkcijai. Vadinasi, 
mes galėsime atiduoti duoklę, kar-
tu padidindami tam tikrų pramo-
nės šakų produkciją ir skatindami 
ekonomiką. 

Žinoma, eksportas yra labai 
sveikas dalykas. Labai geras daly-
kas, nes atsinešame valiutą į Lie-

tuvą. Bet matome, jog kartais su 
eksportu nutinka taip, kad įtakos 
turi ir nuo mūsų nepriklausantys 
veiksniai, kitų valstybių tam tikri 
geopolitiniai sumetimai. Todėl ma-
nome, kad vidaus vartojimas, vi-
daus rinka turi būti lygiai taip pat 
stipri ir pasiruošusi. Kalbėdami 
apie padidinimus, mes matome ir 
tolesnius ekonominius tikslus, ku-
riuos galime pasiekti didindami mi-
nimalią algą. 

Pasakysiu, tikrai to pažado ne-
išsižadame. Tikrai judėsime į prie-
kį. Puikiai suprantame, kad galbūt 
vienu žingsniu to negalima pada-
ryti. Bet keliais etapais - jokių pro-
blemų. Juo labiau kad ekonomistai 
ir dabar kalba, kad pusės vidutinio 
mėnesinio darbo užmokesčio dy-
džio minimali alga yra visai norma-
li ir užsienyje priimtina. Žiūrėdami 
į šiandienos skaičius, manau, mes 
galime didinti minimalią algą maž-
daug iki 1300 litų artimiausiu lai-
kotarpiu. Tai bus šiek daugiau negu 
pusė dabartinio vidutinio mėnesi-
nio darbo užmokesčio. Padidinus 

minimalų darbo užmokestį, padi-
dėtų ir vidutinis. Manau, kad eko-
nominės erdvės tam tikrai yra.

 
G.JAKAVONIS: Ar pramo-

nininkams priimtini minėtieji 
argumentai?

G.RAINYS: Iš dalies taip. Bet 
tik iš dalies. Yra ir kritikuotinų mo-
mentų. Pirmiausia noriu pasakyti 
apie dabar galiojančią tūkstančio 
litų minimalią algą. Lietuvos pra-
monininkų konfederacijos prezidiu-
mas patvirtino teigiamą požiūrį dar 
trečiajam prezidentui Bronislovui 
Lubiui esant gyvam. Tai buvo prieš 
gerus trejus metus. Taigi stiprio-
sioms pramonės įmonėms tikrai 
mokėti algas nėra problema. 

Galima paminėti regioninio as-
pekto problemą. Teko kalbėti per 
radiją man ir Jurbarko verslininkų 
asociacijos prezidentui. Jurbarkie-
čio žodžiais, šiuo metu Jurbarko 

rajone kaip tik vidutinė alga, ak-
centuoju - vidutinė, yra 1509 litai. 
Nežinau, ar jis su humoru replika-
vo į tą Darbo partijos siekiamą 
tikslą, bet jis būtent tai pasakė. Kai 
Vilniuje, ko gero, 2500 litų. Tad vi-
suomet bus klausimas apie silpną 
verslą ir regioninį verslą. 

Kadangi politikai visada orien-
tuojasi į rinkėjus, tai minimali al-
ga - labai suprantamas rodiklis. Bet 
padaryti tai pagrindiniu viso ūkio 
skatinimo mechanizmu, manau, 
nederėtų. Skatinamieji mechaniz-
mai yra kiti. Aš visgi traktuoju, kad 
minimalios algos dydis yra netoly-
gumų ir piktnaudžiavimų išvengi-
mo mechanizmas, t.y. kad kažkas 
iš tikro nesumanytų drastiškai ma-
žai mokėti. Vidurkis yra skaičiuo-
jamas tarp minimalios algos ir vi-
dutinės algos, nes, suprantama, 
tam tikras skirtumas tarp kvalifi-
kuotos ir mažiausiai kvalifikuotos 
jėgos turi būti. Tai šiandien, mano 
duomenimis, santykis tarp mini-
malios ir vidutinės algos Lietuvoje 
yra 43 proc. Latvijoje - 43,8, Esti-
joje - 33,5 proc. 

V.GAPŠYS: Estijoje minimali 
alga yra didesnė negu Lietuvoje.

G.RAINYS: Tačiau Lietuvoje 
vidutinė alga yra didesnė. Būtent 
dėl to. Ir svarbiausias aspektas, tai 
yra oficialūs „Sodros“ duomenys. 
Ir aš tikrai politikų dėmesį atkreip-
čiau, jeigu jau priimtas sprendimas, 
tai pirmiausia reikėtų užtikrinti, 
kad jis būtų vykdomas. Su tam ti-
kru apgailestavimu turiu informuo-
ti, kad prieš gerą pusmetį dar 20 
proc. dirbančių žmonių Lietuvoje 
negavo ir nustatytos 1000 litų mi-
nimalios algos. Pats lengviausias 
mechanizmas tai padaryti - įformin-
ti ne visą darbo dieną. Daugeliu 
atvejų tai yra pagrįsta. Sakykime, 
žmogus papildomai uždarbiauja dra-
bužinėje vakarais ar piko metu ka-
vinėje. Bet tikrai nepatikėsiu, kad 
taip dirba kas penktas dirbantysis, 
įskaitant ir viešąjį sektorių, kuris 
tikrai dirba visą darbo dieną. 

Taigi, manyčiau, politikams rei-
kėtų atkreipti dėmesį į šiuos skai-
čius. Pirmiausia užtikrinti minima-
lios algos mokėjimą, kad būtų vyk-
doma tai, kas yra priimta. Gal ilgai 
laukti nereikia, kaip buvo laukiama 
prieš tai, bene kelerius metus. Bet 
manyčiau, kad didinimas turėtų bū-
ti atsargus. Turbūt neturiu teisės 
kalbėti smulkiojo, regioninio vers-
lo vardu, bet kad ten nesusidarytų 
problemų ir nebūtų didesnio ato-
trūkio tarp to, ką nustato Seimas, 
ir to, ką realiai moka dirbantie-
siems darbdaviai. Tiek valstybiniai, 
tiek privatūs. 

G.JAKAVONIS: Neseniai 
mačiau leidinį, kur perspaus-
dinta Sąjūdžio rinkimų progra-
ma. Su ta programa laimėjo Są-
jūdis, buvo formuojama pirmo-
ji Vyriausybė. Ir ten buvo ski-
riamas labai didelis dėmesys 
socialiniams reikalams, žadėta 
užtikrinti pragyvenimo mini-
mumą. Ar dabar, praėjus šitiek 
laiko, socialiniai dalykai sulau-
kia tiek dėmesio, kad žmogus 
normaliai dirbdamas gautų nor-
malią algą?

A.SINEVIČIUS: Negaliu to 
nei aš paneigti, nei čia esantys ko-
legos. Gal apie vieną ar kitą niuan-
są kitaip galvočiau, bet iš esmės 
viskas teisingai pasakyta. Tik vie-
nas dalykas norėti, kitas - galėti.

Priminėte Sąjūdžio pradžią. Są-
jūdis rinkimuose nugalėjo kritikuo-
damas nomenklatūros privilegijas. 
Žirnelių du stiklainiai ar mandarinų 
pakelis. Komunistiniais laikais jos 
buvo tik tokios. Palyginkime jas su 
dabartinėmis. Beje, aš pats išėjau 
iš penktosios Vyriausybės gauda-
mas 730 litų. Išėjau vien dėl to, kad 
man reikėjo pinigų.

 Man teko tarybiniais laikais 
kelis dešimtmečius vadovauti di-
deliems fabrikams, nepriklausomo-
je Lietuvoje - ministerijoms, turė-
jau ir savo verslą. Patikėkite mani-
mi, normaliai galvojantis verslinin-
kas, gink Dieve, nenorės savo 
žmonėms mažai mokėti. Tai yra 
faktas. Tačiau jei aš, kaip verslinin-
kas, 1000 litų išmoku žmogui, tai 
su mokesčiais valstybei tą darbi-
ninką turiu, kitaip tariant, pirkti už 
1500 ar 1700 litų, priklausomai nuo 
ūkio šakos. Tai jeigu dabar pakel-
sime atlyginimus 509 litais ar pa-
našiai, nieko neišeis.

Dabar kitaip pradėta kalbėti. 
Per dvejus metus atseit, iki 2015 
metų galo, darbo užmokestis auto-
matiškai pakils ir be jokios politi-
kos. Man atrodo, pakils ne 500 litų, 

o daugiau per tuos dvejus metus, 
nes vidutinis atlyginimas vis tiek 
didės. Žmonės galų gale supras, 
kad turi tuos pinigus uždirbti, o ne 
ateiti ir prabūti, prasėdėti.

G.JAKAVONIS: Kokia ta al-
ga yra Estijoje, Latvijoje, Len-
kijoje? Esame Europos Sąjun-
gos nariai, sienos atviros. Mūsų 
žmonės, matydami, kad jie ne-
uždirba, išvažiuoja.

V.GAPŠYS: Tiek Latvijoje, 
tiek Estijoje minimali alga yra di-
desnė. Negaliu pasakyti, kad įspū-
dingai didesnė. Estijoje, rodos, 
1200 litų, Latvijoje šiek tiek ma-
žiau. Bet neužmirškime ir euro 
įvedimo. Kad ir ką mes kalbėtume, 
tam tikras kainų pakilimas, nebū-
tinai kitą dieną, nebūtinai po dvie-
jų dienų, bet jis įvyks. Natūraliai 
neišvengsime tam tikro kainų pa-
didėjimo. Kaip rodo praktika, įsi-
vesdamos eurą visos Europos Są-
jungos šalys galvoja apie atlygini-
mų pakėlimą, kuris šiek tiek kom-
pensuotų tą kainų didėjimą. Galime 
apsimetinėti, kad sukontroliuosi-
me kainas. Tačiau vieną ar dvi sa-
vaites sukontroliuosime, o trečią 
savaitę jau prarasime budrumą. Tai 
įvyks. Tai psichologiškai natūralus 
reiškinys. Jo tiesiog neįmanoma 
sustabdyti. Todėl turime galvoti ir 
apie veiksmus, kaip tai kompen-
suoti žmonėms.

Aš nekabu apie tai, kad mes 
turėtume tokią pačią algą kaip Vo-
kietijoje. Tai puikiai suprantama. 
Aš kalbu apie kitus dalykus. Natū-
ralu, kad mūsų gyventojai dabar 
emigruoja. Jų darbo vietos lieka 
tuščios. Jau dabar mūsų darbda-
viams kartais reikia darbuotojų iš 
užsienio.

Aš juos net pateisinu, kad jie 
atsiveža darbuotojų iš užsienio, 
nes reikia dirbti, kurti produkciją. 
Tačiau sakau, kad mes Europos Są-
jungoje turime galvoti apie tokias 
programas, kad jeigu iš vienos ša-
lies įvyko protų nutekėjimas, tai 
reikėtų bent iš dalies kompensuo-
ti žalą tai valstybei, kuri tuos kitur 
išvykusius žmones išmokė. Reikė-
tų įlieti lėšų į tos nukentėjusios 
šalies socialinę sistemą.

Dabar britai skundžiasi per di-
deliu emigrantų skaičiumi, kad šie 
dempinguoja jų darbo užmokestį. 
O mes skundžiamės, kad pas mus 
darbo užmokestis per mažas. Tai 
gal šiek tiek pristabdykime tą tau-
tų kraustymąsi. Kartu su Europos 
Sąjunga pagalvokime, ką galėtume 
padaryti, kad ir kitoms šalims ne-
sukeltume socialinių problemų, ir 

pas mus išspręstume tam tikrus 
klausimus. Reikia galvoti globaliau: 
ne tik apie tai, kiek tu kišenėje tu-
rėsi pinigų, bet ir kas bus po tavęs, 
kiek pinigų turės tavo vaikai.

Todėl nesakau, kad kalbėdami 
apie algos didinimą turime ne-
kreipti dėmesio į verslą. Mes turi-
me ieškoti sutarimo. Puikiai žino-
te, kad jau dabar didžioji pramonės 
atstovų dalis sutinka, jog minima-
laus atlyginimo didinimas nesukels 
jokių problemų, nes ten atlygini-
mas jau yra didesnis.

Dar vienas įdomus dalykas. 
Prieš kelias dienas teko skaityti 
straipsnį viename įdarbinimo pas-
laugų portale. Ten buvo pasakyta, 
kad prekybos centrų darbuotojai 
turėtų uždirbti maždaug 1900 litų. 
Tai būtų adekvatus atlyginimas 
tam darbui, kurį jie atlieka. Jei at-
lyginimas būtų toks, sumažėtų dar-
buotojų kaita, ši darbo rinka taptų 
konkurencinė.

Sutikite, kad prekybos centrai 
dirba pelningai, bet jie tiesiog nau-
dojasi proga ir žmonių, kurie nega-
li pareikalauti didesnio atlyginimo, 
silpnumu. Ten dirbantys žmonės 
nedrįsta reikalauti didesnio užmo-
kesčio, nes eina į šį darbą iš pasku-
tinės vilties bent šiek tiek užsidirb-
ti. Ir aš lenkiuosi prieš šiuos žmo-
nes, nes jie neina prie socialinių 
pašalpų langelio, ką dažnas galėtų 
padaryti. Jie dar eina dirbti, jie su-
moka mokesčius.

O mūsų prekybininkai irgi at-
lieka visuomenei naudingą funkci-
ją. Parduoti irgi yra gerai. Bet kad 
jie skurstų, tikrai nepanašu.

G.RAINYS: Visada sakiau ir 
sakysiu, nepavydėkime daug uždir-
bantiems. Nepavydėkime pelnin-
goms įmonėms.

G.JAKAVONIS: Kiek versli-
ninkui kainuoja algos didinimas?

G.RAINYS: Apie 50 proc. pa-
pildomai nuo didinamos sumos.

A.SINEVIČIUS: Apie 67 
proc. lengvojoje pramonėje, pvz., 
trikotažo.

G.RAINYS: Kadangi mokes-
čių bazė truputėlį skiriasi nuo ne-
apmokestinamojo minimumo, tai 
labai abstrakčiai kalbant dar apie 
50 proc. reikia pridėti. T.y. jeigu 
norime padidinti 100 litų grynai-
siais, tai mažiausiai sąnaudos bus 
150, nes 50 litų sudarys mokesčiai. 
„Sodra“, sveikatos ir gyventojų pa-
jamų mokestis. Be abejo reikėtų, 
duok Dieve, kad politikai sugebėtų 
atkurti tą padėtį, kurią mes turėjo-
me 2008 metais, kai nedarbo lygis 
buvo 7 proc. Tai būtų 5 proc. ma-
žesnis nedarbas. Mes iš karto iš-
sprendžiame „Sodros“ biudžeto 
deficito klausimą, na, o infliacija 
nepralenktų minimalios algos di-
dėjimo. Laimė, ji nėra labai didelė 
pastaraisiais metais. Bet tam tikra 
infliacija yra. Dėl to, matyt, reikėtų 
pritarti politikams, kad nereikėtų 
tos minimalios algos laikyti įšaldy-
tos trejus ar ketverius metus. Gal 
truputėlį dažniau kelti, bet po ma-
žiau. Antra vertus, kad ir kaip būtų, 
bendrasis vidaus produktas vienam 
gyventojui didėja. Tai yra prasmė 
kelti minimalią algą. 

Bet mano pagrindinė mintis, 
vėl grįžtant prie Lietuvos regio-
nų, - tikrai stiprios, našios, kurian-
čios didelę pridėtinę vertę ir Lie-
tuvos regionuose įmonės, apie di-
džiuosius miestus nekalbu. Ir „In-
tersurgical“ galime paminėti Pa-
bradėje, kuri tikrai nėra puikus 
ekonomiškai išvystytas Lietuvos 
rajonas, ir „Girių bizonas“, ir ta pa-
ti „Lifosa“ Kėdainiuose. Arba „Vi-
sagino baldai“ Visagine. Tai prie-
sakas politikams - pats geriausias 
būdas spręsti visas problemas, taip 
pat ir minimalios algos, - kad per 
kadenciją kiekvieno iš jūsų rajone 
dar atsirastų viena dvi įmonės. 

Turtingas darbininkas ir į kavi-
nę nueis, ir už komunalines pas-
laugas susimokės, ir t.t. Pats nuo-
sekliausias ir stipriausias būdas - 
stiprinti pramoninę valstybės ba-
zę, ypač regionuose. Suprantama, 
tai užima labai daug laiko. O poli-

tinis ciklas yra trumpas, ketveri 
metai. Parodyti rinkėjams efektą 
reikia per dar trumpesnį. Per me-
tus, per dvejus. Todėl imamasi vi-
siems žinomų priemonių parodyti 
tą norą skatinti ekonomiką. Aš as-
meniškai giriu ir girsiu tuos poli-
tikus, kurie žiūri ne tik kelerius 
metus į priekį, bet fundamentaliai. 
Ir jeigu atsiskaitydami rinkėjams 
pasakytų, kad jų rajone per kaden-
ciją jau atsirado viena ar dvi efek-
tyvios įmonės, dar papildomai vie-
na ar dvi ruošiasi pradėti investi-
cinius projektus, tai būtų pats di-
džiausias politikų darbas, ką jie 
galėtų padaryti Lietuvos žmonių 
gerovei.

A.SINEVIČIUS: Tik taupyda-
mas nieko sau nesukaupsi. Jeigu 
negaminsime, tik taupysime. Rei-
kia daugiau uždirbti. Jeigu mes tau-
pysime ir stengsimės daugiau už-
dirbti, štai bus atsakymas. Jeigu 
mes nekursime darbo vietų, kiek-
vienas miestelis, kaip sakiau, ne-
atras, kiek dar nedrebančiomis 
rankomis yra žmonių, tada mes ne-
atsigausime. Kitaip nieko mes ne-
galime. Kuo toliau, vis slysime ir 
slysime į gilumą. 

Dabar dėl kainų kėlimo. Man 
teko ne vieną reformą daryti. Kar-
tą dar juokiausi - kur aš reformą 
dariau, ten viskas gerai, ministeri-
jų nelieka. Reformų reikia. Teko 
man ir kainas kelti. Niekada nebu-
vo, kad prekybininkas kainas kel-
damas neuždirbtų. Arba nuleisda-
mas kainas, jis vis tiek uždirbs. 
Sakėte, kad infliacija baisu. Inflia-
cija yra normalu. Žymiai baisiau, 
kai yra recesija. Paskui jau netoli 
ir defoltas.

Teisingai sakė amžiną atilsį ma-
no bičiulis Romualdas Sikorskis: 
„Albertėli, mes veršių tauta“. Va, 
ir tas atsakymas - veršių tauta, ką 
nori mums kabink ant ausų, mes 
vis tiek viskuo tikime. Pasakė, kad 
toks dalykas gerai, ir mes tikime. 
O jei kas truputėlį, Europos Sąjun-
ga neleido.

V.GAPŠYS: Sutinku su visais 
argumentais dėl pramonės. Per rin-
kimų kampaniją darėme tokią pre-
zentaciją: išrikiuodavome žmones, 
kurie pasakydavo, kad vienas yra 
valdininkas, kitas mokytojas ir pan. 
Ir mes akivaizdžiai parodydavome, 
kiek iš šių žmonių uždirba pinigus. 
Išeidavo, kad tik kas dešimtas. O 
visi kiti sektoriai, kad ir kiek jie 
geri ir reikšmingi būtų, švietimo, 
sveikatos, be kurių neapsieisi, jie 
didžiąja dalimi yra pinigus vartojan-
tys. Jie nesukuria to, ką gali eks-
portuoti.  Nesakau, kad jų nereikia. 

Bet mes turime suprasti ir gerbti 
tuos, kurie uždirba pinigus.

Dėl minimalios algos. Kalbantis 
su verslininkais diskusijos metu 
visada pasakau, mes galime turėti 
du variantus. Kad žmogus gautų 
daugiau pinigų, nebūtina pakelti 
minimalią algą. Mes galime padi-
dinti neapmokestinamąjį pajamų 
dydį. Bet čia susiduriame su tam 
tikru socialdemokratų politiniu 
mąstymu Vyriausybėje. Mes, Dar-
bo partija, sakome, kad mums mi-
nimalios algos pakėlimas arba ne-
apmokestinamojo minimumo padi-
dinimas reiškia ne tik žmogui pini-
gus kišenėje, bet ir tam tikrą eko-
nominę logiką: tada atsiras dides-
nis vartojimas, atsiras daugiau mo-
kesčių ir mes galėsime gauti į vals-
tybės biudžetą, beje, irgi pliusą po 
tam tikro laiko. Nebūtinai po mė-
nesio ar pusės metų, gal po metų, 
pusantrų. O socialdemokratų logi-
ka yra pirma mokesčiai, o po to vi-
sa kita. Nesakau, kad viena yra ge-
rai, o kita blogai. Tuos variantus 
reikia visada balansuoti, ieškoti 
bendro sprendimo. Bet šioje vieto-
je susiduriame su vidine konkuren-
cija koalicijoje. Su konservatoriais 
mums reikėjo ilgai ginčytis, kas yra 
svarbiau, pramonė ar paslaugos. 
Nesakau, kad „Barclays“ banko fi-
lialas yra blogis Lietuvoje. Vienoje 
laidoje net esu pajuokavęs, man 
mielesnis yra dešrų fabrikas nei 
„Barclays“ banko filialas.

A.SINEVIČIUS: Teisingai 
šimtu procentų. 

V.GAPŠYS: Sakiau, tas dešrų 
fabrikas dar ir žemės ūkio darbuo-
tojui duos naudą. Nes jis priduos 
produkciją. Man jis yra mielesnis. 
Čia buvo juokas. Kitas dalykas dėl 
produktyvumo. Gyvas pavyzdys iš 
provincijos - britų investicija Lie-
tuvoje, kuria aš labai džiaugiuosi. 
Susitinku su vienu iš savininkų, o 
jis sako: kaip gerai, aš turiu Plun-
gėje fabriką, pas mane dirba tiek 
žmonių. Didžiojoje Britanijoje irgi 
turiu fabriką, ten darbuotojų treč-
daliu mažiau. Klausiu, kaip čia iš-
eina, mažiau gaminate? Ne ne, vis-
kas ten gerai. Sako, čia, Lietuvoje, 
jūs rankomis tai supjaustote, o ten 
turiu tokius įrenginius. Bet kadan-
gi pas jus darbo jėgos kaina tik to-
kia, man neapsimoka įrenginius 
pirkti. Jam neapsimoka. Aišku, tai 
iš dalies sprendžia užimtumo pro-
blemą. Jeigu jis įsigytų įrenginių, 
tai atleistų dalį žmonių. Bet mes 
niekada neskatinsime produktyvu-
mo didėjimo, ypač kai kuriose že-
mės ūkio srityse ir pan., tol, kol 
pas mus darbo jėga bus tokia pigi. 
Ir mes negalėsime tų žmonių nu-
kreipti geresniam darbui. Jeigu 
rankomis pamelžti yra pigiau nei 
įrenginiais, tai tikrai melš ranko-
mis. Tokia verslo logika.

G.JAKAVONIS: Ar euras iš 
tikrųjų yra prioritetas? Ar nėra 
savitikslis tikslas - įvedimas? 
Aš matau euro zonos bėdas, 
matau tas pačias graikijas. Jau 
čia tarsi sportas. Štai, estai įsi-
vedė, latviai įsivedė, Dieve ma-
no, mes neįsivedėme. 

V.GAPŠYS: Tiesiai šviesiai 
manęs kartais jau ir nebepaklausia 
per visas diskusijas, ar esi euro ša-
lininkas, ar euro priešininkas. Tai 
aš asmeniškai esu didelis euro ša-
lininkas. Ir galiu pasakyti kodėl, 
žiūrint iš mano asmeninės pozici-
jos. Nes aš esu gana jaunas, akty-
vus, nemažai važinėjantis. Man eu-
ras bus tikrai naudingas, aš suma-
žinsiu savo išlaidas, gal kada ateisiu 
į verslą, pasinaudosiu tuo. Tai aš 
pasinaudosiu. 90 proc. Lietuvos 
žmonių tuo nepasinaudos taip efek-
tyviai, kaip padarysiu aš. Galima 
sakyti, jie yra neutralūs euro įvedi-
mui. Ar jiems euras, ar jiems litas, 
jiems svarbu, kad kainos nekiltų. 
Aš galiu tam tikrą kainų pakilimą 
kompensuoti kita nauda, kurią aš 
gausiu asmeniškai iš euro. 

Euras yra tiktai priemonė. Tai 
negali būti savitikslis dalykas. Mes 
turime apskaičiuoti rizikas, turime 
apskaičiuoti kainą. Kiek kainuos sta-
bilizavimo fondas, kiek kainuos kai-
nų pakilimas ir kiek kainuos nauda 
mūsų verslui. Jeigu verslas iš to 
gaus tokią didelę naudą, kad jis kom-
pensuos visa tai, tai aš pritarsiu ne-
delsiant. Jeigu mes būsime apskai-
čiavę mažesnį efektą, tada aš saky-
siu, žiūrim, kaip padaryti geriau. 
Pvz., lenkai kažkodėl neskuba.

A.SINEVIČIUS: Švedai, an-
glai, danai.

V.GAPŠYS: Čia dar yra ir kitų 
niuansų. Lenkai dabar neatitinka 

kai kurių Mastrichto kriterijų. Bet 
jie nesistengia jų atitikti. Per krizę 
lenkai buvo vieni efektyviausiai iš-
ėjusių. Ir jie niekada to neakcenta-
vo. Ir dabar, kai pasikalbi, neforma-
liai sako: taip taip, euras, pagal su-
tartį mes esame įsipareigoję, bet 
neskubame. Aišku, Lenkija - dides-
nė šalis, pas juos laisvas zloto kur-
sas, jie gali pasinaudoti tam tikrais 
mechanizmais. Tad aš sakau, visa-
da paskaičiuokime. Ir kodėl aš 
pykstu labiausiai - lapkričio mėne-
sį kviečiau premjerą, finansų mi-
nistrą: ateikite į Seimą, paaiškin-
kite frakcijai, paaiškinkite naudą, 
duokite euro įvedimo planą. Kuris 
iš jūsų rankose laikėte tą planą? 
Nežinau, pramonininkai gal ten da-
lyvauja to plano įgyvendinime?

A.SINEVIČIUS: Nežino jie.
V.GAPŠYS: Nemačiau to pla-

no, tik girdėjau, kad Valstybinė 
maisto ir veterinarijos tarnyba bus 
atsakinga, kad nekiltų kainos.

G.JAKAVONIS: Kodėl ne 
gaisrininkai?

V.GAPŠYS: Ką ji gali padaryti! 
Gali pasakyti, pienas riebus ar ne-
riebus. Bet kaip ji susijusi su kai-
nomis? Todėl ir noriu pamatyti tą 
euro įvedimo planą, kad pamaty-
čiau, ar iš tikrųjų ten taip yra, ar 
tik man taip pasakoja. Bet kažkodėl 
man jo nerodo. Tada jau pradedi 
galvoti ir apie sąmokslo teoriją. 

Parengė Milda JUODAKIENĖ  

Seimo vadovė Loreta Graužinienė, pareiškusi, kad jei kitąmet įveda-
mas Lietuvoje euras, minimali mėnesio alga prieš tai turi padidėti nuo 
1000 litų iki 1509, susilaukė pašaipų. Skandinaviškų bankų pasisam-
dyti lietuviai ir ne lietuviai patarėjai, opozicijoje esantys konservato-
riai su liberalais bei jiems prijaučiantys politologai įtikinėja, kad esą 
toks padidinimas sugriautų Lietuvos ekonomiką ir finansų sistemą. 
Bet minimalios algos didinimo kritikai patys nedirba už 1000 litų per 
mėnesį. Jiems, išleidžiantiems po keliolika ar keliasdešimt tūkstančių 
per mėnesį, nereikia sukti galvų, kaip sumokėti už šildymą, geresnį 
nei makaronai maistą, vaikų būrelius. Kokia minimali alga pavojinga 
valstybei ir kokia jos piliečiui?

Maža alga 
valstybei 
virsta dideliais 
nuostoliais

Visa filmuota  
medžiaga tinklalapyje

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Įsivesdamos eurą 
visos Europos 
Sąjungos šalys 
galvoja apie 
atlyginimų 
pakėlimą

Vytautas GAPŠYS
Seimo narys

�

Tam tikras 
skirtumas tarp 
kvalifikuotos 
ir mažiausiai 
kvalifikuotos 
jėgos turi būti

Gediminas RAINYS
Lietuvos pramonininkų konfederacijos 

generalinis direktorius

�

Tik taupydamas 
nieko sau 
nesukaupsi. 
Reikia daugiau 
uždirbti  

Albertas SINEVIČIUS
Buvęs penkių vyriausybių ministras, 
pirmasis atkurtos Nepriklausomos 

Lietuvos Vyriausybės narys

�
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Mieli skaitytojai, 
kviečiame aktyviai rinkti 
Lietuvos nacionalinę 
vertybę - nugalėtojus 
skelbsime š.m. kovo �8 d.

Dienraštis „Respublika“ kartu su 
„Zonta International“ ir Vilniaus mies-
to savivaldybe organizuoja „Respubli-
kos“ nacionalinių vertybių rinkimus”. 
Redakcija laikosi nuostatos, kad kiek-
viena istorija, patekusi į laikraščio 
puslapius, jau yra vertybė. Kiekvie-
nas žmogus, ieškojęs, rašęs ir siuntęs 
mums aprašytas istorijas, nusipelno 
didžiausios pagarbos.

Kompetentinga komisija, sudary-
ta iš įvairių sričių specialistų, kultūros 
pasaulio atstovų, iš penkių kategorijų 
nominantų atrenka geriausiuosius - 
jie ir tampa metų nugalėtojais. Tarp 
jų - ir didžiausio skaitytojų palaikymo 
sulaukusi nominacija.

Vilniaus miesto rotušėje nugalė-
tojams bus įteikiamos specialiai šiam 
projektui skulptoriaus Viktoro Tunke-
vičiaus sukurtos statulėlės „Šakelė“.

Kiekvienam nominantui įteikiamas 
Garbės raštas ir dienraščio „Respublika“ 
prenumerata, o kiekvienam rašiusiajam 
- Padėkos raštas ir dienraščio „Respubli-
ka“ prenumerata. Renginyje apibendri-
namas metus trukęs projektas, kuriame 
galėjo dalyvauti kiekvienas Lietuvos 
žmogus.

„Nacionalinių vertybių“ apdova-
nojimų vakarą paskelbiami septynių 
nominacijų nugalėtojai: 

„Žmogus amžininkas“;
„Žmogus - istorinė asmenybė“;
„Reiškinys, garsinantis Lietuvą“;
„Istorinis faktas“;
„Daiktas - objektas, garsinantis Lietuvą“;
„Respublikos” skaitytojų balsas“;
„Zonta International“ balsas.

Šiandien pristatome antrąją pu-
sę pretendentų į nacionalines ver-
tybes.

24 Vokietijos slaptieji 
susitarimai, SSRS 
pirmoji okupaci-

ja ir ją lydintis smurtas, pirmieji 
masiniai gyventojų trėmimai. 
Šiandien pagerbkime Laptevų 
jūros tremtinių broliją - „Lapte-
viečius“, vienijančius 1941 m. iš 
Lietuvos ištremtus ir vėliau Jaku-
tijoje atsidūrusius žmones bei jų 
šeimos narius.

25 Kas yra kultūros 
centras? Bedvasis 
pastatas miestelio 

centre su skambiu pavadinimu ar 
didelis miestas su bažnyčiomis, 
teatrais ir parodų salėmis? Kuris 
„kultūros centras“ didesnis, reikš-
mingesnis. Vienaragių šilo sody-
bos gyventojai liudija, kad savąjį 
kultūrinį traukos centrą galima su-
kurti ir kaimelyje.

26 Medininkų pi-
lis - sustabdžiusi 
mongolų ordą. 

Daugybė tautų ir šiandien turėtų 
ateiti nusilenkti kiekvienam jos 
akmeniui. Juk tai jos tvirtumas ir 
lietuvių narsa būtent čia pastojo 
kelią besikėsinančiai pavergti visą 
Europą mongolų ordai!

27 2010 metais, sutei-
kiant Nacionalinę 
kultūros ir meno 

premiją Lietuvių folkloro teatro 
režisieriui Povilui Mataičiui ir 
teatro dailininkei Daliai Matai-
tienei, pats teatras oficialiai jau 
nebeegzistavo. Paties P.Mataičio 
žodžiais, „buvo nuėjęs į gilų po-
grindį“. P.Mataičio sukurtas Lietu-
vių folkloro teatras egzistavo 22 
metus (1968-1990).

28 Jonas Aukštuolis -  
pirmasis Lietuvos 
pasiuntinys Švedijoje 

(1885-1949). Jam teko atstovauti Lie-
tuvos valstybei. Tai nebuvo pačios 
svarbiausios šalys, turėjusios lemia-
mą reikšmę tuometei Lietuvos užsie-
nio politikai. Tikriausiai tai ir nulėmė, 
kad nedaug kas iki šiol žinojo, ypač 
tarp istorijos mėgėjų, apie diploma-
tą J.Aukštuolį ir jo veiklą nepriklauso-
mos Lietuvos labui.

29 Kaip lengva atsi-
minti ryškiaspalvę 
Dainavos krašto 

gėlę lietuvinę naktižiedę (Silene 
lithuanica). Vieną kartą pamatysi - 
ir jau niekada neužmirši. Ir todėl, 
kad iki jos reikia toli keliauti, ir 
todėl, kad vardas toks ypatingas: 
lietuvinė naktižiedė. Graikų kal-
boje „silene“ reiškia mėnulis, taigi 
aišku, kad naktižiedės žydi mėnu-
liui šviečiant...

30 Praėjusiais metais 
Lietuvos partizanų 
Vyčio apygardos 

vadui Danieliui Vaiteliui-Brie-
džiui būtų sukakę 100 metų. 
Gimė jis 1913 metų rugpjūčio 5 
dieną Panevėžio apskrityje. 1933-
1935 metais mokėsi suaugusiųjų 
gimnazijoje Kaune. Baigęs gim-
naziją, įstojo į pirmojo Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos 
karo mokyklą. Ten mokslus tęsė 3 
metus.

31 Visi, kurie domisi 
prieškario metų 
Lietuvos diploma-

tijos istorija, žino Eduardo Tu-
rausko (1896-1966) pavardę. Žino 
jį kaip 1939-1940 metų užsienio 
reikalų politikos pirmąjį asmenį. 
Žino, kad jis 1940 metų birželio 
15 d. išvyko į Šveicariją, išsivežda-
mas slaptuosius Užsienio reikalų 
ministerijos dokumentus, kurie 
buvo perduoti saugoti į Huverio 
instituto archyvą (JAV, Kalifornija).

32 Kazys, Jonas ir Liu-
dvikas Baltušni-
kai, būsimieji Vyčio 

apygardos partizanai, gimė, augo 
ir mokėsi Raguvoje, vėliau tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje, gavo pus-
karininkių laipsnius. Aukšti, gražiai 
nuaugę, jie buvo skiriami garbės 
sargybiniais. Visi trys, baigę Karo 
policijos mokyklą Kaune, saugojo 
valstybinės reikšmės pastatus, Pre-
zidento rūmus. 

33 Skautai - tai jauni-
mo organizacija, 
turinti tikslą per 

žaidimus, iškylas, stovyklas išau-
ginti jaunimą meilės Tėvynei ir ar-
timui dvasioje. Pirmieji skautai Lie-
tuvoje pradėjo savo veiklą 1918 m.  
lapkričio 1 d. Vilniuje. Panevėžyje 
„Kęstučio“ skautų draugovė įkur-
ta 1920 m. Vėliau ji  pavadinta I 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Kęstučio draugove. Ši draugovė 
buvo viena geriausių Lietuvoje.

34 Vargu ar rasis Lie-
tuvoje žmogus, 
nieko negirdėjęs 

apie grafaitės Emilijos Pliate-
rytės neeilinę asmenybę - neįti-
kėtinai narsią 1831-ųjų sukilimo 
karžygę, jauna, liauna ranka tvir-
tai laikiusią kovos kardą, o taurio-
je sieloje kaupusią drąsą, neįkai-
nojamą turtą - besąlygišką meilę 
Tėvynei, žiaurią carinę priespaudą 
kentusiems jos žmonėms. 

Balsuokite už pasirinktą

35 Nuo seno Lietuvos 
kaimuose kone 
kiekvienoje pir-

kioje stovėjo audimo staklės. O 
sunkiausia rankiniu būdu padaro-
ma šių staklių pagrindinė detalė 
buvo skietas. Jis audėjų buvo 
pagarbiai saugomas ir „neskoli-
namas daiktas“. Dėl sudėtingos 
skieto gamybos meistrų skietinin-
kų buvo nedaug. Kaip išsaugoti 
Lietuvos kaime gimusį paveldą, 
susirūpinta 1999 metais.

1.  Alfonsas GILVYDIS - 
 tarpukario Seimo vicepirmininkas
2.  Prof. Albertas ZALATORIUS - 
 literatūrologas
3.  Vilhelmas STOROSTA-VYDŪNAS -
 dramaturgas, publicistas, filosofas
4.  Salvinija GIEDRIMIENĖ - 
 dailininkė, menininkė
5.  Jonas KRIAUČIŪNAS - 
 varpininkas, visuomenininkas
6.  Feliksas SVIRSKIS - 
 pedagogas, muzikas
7.  VASARIO 16-osios 
 NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS
8.  Kunigas Antanas MACKEVIČIUS
9.  S.DARIAUS ir S.GIRĖNO TESTAMENTAS  
 - „Mes skrisime į Lietuvą!“
10.  Profesorius Antanas KUDZYS - 
 mokslininkas
11. Petras MOTIEKAITIS - 
 aviamodeliavimo pradininkas
12. Generolas Pranas TAMAŠAUSKAS
13. Antanas POŠKA - 
 keliautojas, antropologas
14. Jurgis TILVYTIS-ŽALVARNIS - 
 kunigas, poetas
15. KAIMAS - Lietuvos vertybė
16. Jonas VARIAKOJIS - 
 Nepriklausomybės kovų dalyvis
17. Režisierius Vidmantas BAČIULIS
18. Jurgis ELISONAS - 
 aviacijos pradininkas, pedagogas
19. Jonas MACIEJAUSKAS - 
 vienas Panevėžio katedros statytojų
20. Stasys MATJOŠAITIS-ESMAITIS - 
 tarpukario pedagogas
21. Pranas MAŠIOTAS - 
 vaikų rašytojas, pedagogas, 
 publicistas
22. Petras RUSECKAS - 
 knygnešys, savanoris, istorikas
23. Antano ir Onutės ČESNULIų 
 skulptūrų ir poilsio parkas
24. Brolija „Lapteviečiai“
25. Vienaragių šilas
26. Medininkų pilis
27. Povilas MATAITIS - 
 lietuvių folkloro teatro režisierius
28. Jonas AUKŠTUOLIS - 
 pirmasis Lietuvos pasiuntinys 
 Švedijoje
29. Lietuvinė NAKTIŽIEDĖ 
 (Silene lithuanica)
30. Danielius VAITELIS-BRIEDIS - Lietuvos  
 partizanų Vyčio apygardos vadas
31. Eduardas TURAUSKAS - žemaitis  
 nuo Endriejavo
32. Broliai Kazys, Jonas ir Liudvikas 
 BALTUŠNIKAI - Vyčio apygardos  
 partizanai
33. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
 Kęstučio Panevėžio 
 SKAUTų DRAUGOVĖ
34. Emilija PLIATERYTĖ - 
 karžygė, Lietuvos Žana d’Ark
35. SKIETAS, audimo meistrai 
 SKIETININKAI
36. Juozas MILAŠIUS - 
 muzikas, mokytojas, dainų  
 autorius
37. Simonas DAUKANTAS - 
 pirmasis lietuvių istorikas
38. „MISIJA SIBIRAS“ - 
 jaunimo pilietiškumo ir 
 patriotiškumo mokykla
39. Jokūbas ŠIMKEVIČIUS - 
 daktaras, mokslininkas
40. Kazimieras STASIULEVIČIUS - 
 muzikos mokytojas
41. Trečioji šiaurės Lietuvos 
 LAISVĖS ARMIJOS APYGARDA
42. Antanas POCIUS - mokytojas 
 giesmių ir dainų autorius
43. Lionginas ABARIUS - pedagogas 
 ir kompozitorius
44. Stasė NIŪNIAVAITĖ - 
 Žemaitijos šviesuolė
45. Antanas JUŠKA - 
 mokytojas

Visi pretendentai�nacionalinę vertybę

Į apdovanojimų vakarą 
nuoširdžiai kviečiame visus  
2013 metų projekto  
dalyvius. 

Tel. pasiteirauti (+370-682) 16-558.

KOVO 28 D. ROTUŠĖJE 
VYKS APDOVANOJIMAI

Balsuoti galite iki š.m. kovo 1 d. paštu: 
„Nacionalinių vertybių rinkimai“. 
A.Smetonos g.2, Vilnius LT-01115, arba 

www.respublikosvertybes.lt. 

36 „Mylimas. Gerbia-
mas. Visada laukia-
mas. Jūs buvote 

mūsų visų - ir mokytojų, ir mokinių -  
draugas, žavintis savo energija, 
nuotaikingumu“. Tai apie Juozą 
Milašių - „Saulės“ gimnazijos įkū-
rimo iniciatorių, garsinusį Plungę 
apie 20 metų įkurtu estradiniu 
ansambliu „Žemaitėliai“, kuriame 
pirmuosius žingsnius į muzikos 
pasaulį žengė dabar garsūs šalyje ir 
už jos ribų dainininkai, muzikantai.

38 „Misija Sibiras“ -  
jaunimo pilietišku-
mo ir patriotiškumo 

mokykla.  Jaunimas keliauja į Sibi-
rą, tvarko lietuvių tremtinių ir ka-
linių kapus, grįžę lanko mokyklas, 
universitetus ir bendruomenes ir 
savo pavyzdžiu rodo, kaip galima 
būti pilietiškam ir patriotiškam. 
Nuo 2006 metų jau įvyko 12 „Misi-
ja Sibiras“ ekspedicijų, o jose norą 
dalyvauti internetu pareiškė per 10 
tūkst. žmonių, dalyvavo apie 130. 

40 2013 m. sausio  
1 dieną sukako 
120 metų, kai 

Aukštosios Panemunės valsčiuje 
gimė Lietuvos muzikinio gyveni-
mo darbštuolis - vargonininkas, 
chorvedys, muzikos mokytojas, 
bažnytinės muzikos kūrėjas ir mu-
zikos veikėjas, Šaulių sąjungos ir 
Šv.Cecilijos draugijos narys - Ka-
zimieras Stasiulevičius. 

42 Antanas Pocius -  
giesmių ir dainų 
autorius, bažnyčios 

vargonininkas, Plungės vaikų mu-
zikos mokyklos fortepijono moky-
tojas, ilgametis įvairių organizacijų, 
chorų ir vokalinių ansamblių vado-
vas. Ir šiandien nė vienas plungiš-
kių senjorų susibūrimas nepraeina 
nepadainavus jo sukurtų dainų 
apie sidabrinę jaunystę, žilagalvį 
Babrungą, Plungės parką ir žalias 
jo alėjas. 

44 „Aš tik žinau viena: 
kad ir kas valdytų 
Lietuvą, o žemė, 

upeliai, kalneliai liks tie patys - jų 
nesurusins, nesuvokietins... Taip. 
Bet žmonės! Ar bekalbės lietuviš-
kai po šimto metų?“ Tai Žemaitijos 
krašto šviesuolės, mėgėjų teatro 
režisierės, kultūros puoselėtojos, 
gabios literatės, politinės kalinės, 
Sąjūdžio pirmeivės Stasės Niū-
niavaitės (1923-2002) žodžiai, už-
rašyti jos dienoraštyje.

37 Tautos gyvybin-
gumo skatintojui, 
pirmajam lietuvių 

istorikui Simonui Daukantui  is-
torikai nepagailėjo plunksnos 
aukštindami jo indėlį į Lietuvos 
praeities tyrinėjimus. Literatai 
mato jame senosios lietuvių litera-
tūros žinovą, kalbininkai - žemaičių 
tarmės muziejininką. Svarbiausia -  
jis lietuvių tautos ugdytojas, tau-
tos savigarbos žadintojas, Lietuvos 
etnoso psichologijos tyrinėtojas. 

39 Daktaras Jokū-
bas Šimkevičius 
(1775-1818) buvo 

garsus XIX a. pradžios Vilniaus 
gydytojas, medicinos, chirurgijos 
bei filosofijos ir laisvųjų menų 
mokslų daktaras, Vilniaus universi-
teto garbės narys, plačiai žinomas 
mokslininkas, Vilniaus medicinos 
draugijos signataras, Vilniaus me-
dicinos draugijos pirmininkas, ko-
vos už blaivybę pradininkas, savo 
krašto patriotas.

41 Panevėžio krašto 
partizaninio judė-
jimo pradžioje, for-

muojantis stambesniems partiza-
nų junginiams, didelės reikšmės 
turėjo Lietuvos Laisvės armijos  
3-ioji Šiaurės apygarda. Ją įkūrė 
diversinėse mokyklose nacistinė-
je Vokietijoje parengti partizanai.

43 Respublikinių dainų 
švenčių dirigentas, 
chorinės muzikos 

propaguotojas, Lietuvos radijo ir 
televizijos valstybinio choro įkū-
rėjas Lionginas Abarius. 1995 m. 
už nuopelnus Lietuvos valstybei, 
jos kultūrai, menui ir mokslui ap-
dovanotas Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu, 
o 2012 m. už nuopelnus tautinei 
kultūrai pelnė „Aukso paukštės“ 
apdovanojimą.

45 Maironiečių vaka-
ronės, skudučių 
muzika, smuiko 

godos, chorų didingas skambė-
jimas, turistiniai žygiai istorijos 
keliais, tautosakos ir retų lietu-
viškų žodžių rinkimas, paminklas 
laisvės didvyriams, meilė poezijai, 
knygai, dailės pamokos - tai tik 
dalinė Antano Juškos, kaip mo-
kytojo ir inteligento, veiklos cha-
rakteristika. 


