
Lina Žeimienė
Dunganono (Jungtinė Karalystė, Šiaurės Airija) 
šeštadieninė lituanistinė mokykla „Lietuvytis“

Dunganonas - maždaug Plungės dydžio 
pramoninis miestelis, šiame krašte lietuvių 
labai daug. Šeštadieninėje mokyklėlėje dabar 
mokosi keturios lietuvių klasės, 80 vaikų, o 
dar 60 laukia eilės, kada galės pakliūti. „Lie-
tuvyčiui“ šįmet bus jau 10 metų, esame di-
desnės emigrantų mokyklos, Kalbų klubo, 
dalis. Čia dar mokosi lenkų, rusų, portugalų 
ir indoneziečių - iš viso 250 vaikų. Tėvams 
už pamokas mokėti nereikia - finansuoja vie-
tos valdžia. Dabar rengiame didžiulį projektą, 
kuris leis išplėsti mokyklą daugiau kaip dvi-
gubai, priimsime naujų mokytojų ir tie 60 
laukiančių vaikų irgi galės lankyti.

Atskiros lietuvių bendruomenės dar ne-
įkūrėme, tad visi buriasi aplink mokyklą ir, 
sakyčiau, kultūrėja. Žmonės daugiausia dar-
bininkai, inteligentijos žiedas ten nevažiuo-
davo, todėl iš pradžių buvo sunku rasti net 
mokytojų. Gal ir negražu taip sakyti, bet lie-
tuviai atvažiavę kartais labai išsišoka - laiko 
save protingesniais už kitus, o tame krašte 
labai svarbu išlaikyti gražius santykius, nes 
bet kokia nesantaikos kibirkštėlė gali įplieks-
ti konfliktą. Stengiamės laikytis vienos svar-
bios taisyklės: mūsų ten niekas nekvietė, bet 
jeigu atvažiavome, turime gerbti tos šalies 
žmones, įstatymus ir būti dėkingi už tai, kad 
jie padeda mums išlaikyti lietuvybę.

Nemokamai lankyti lietuvišką mokyklė-
lę gali vaikai nuo 6 iki 14 metų, bet daugiau-
sia yra pradinukų, o nuo 12 metų jie išeina 
į koledžus ir dažniausiai nebenori vaikščio-
ti dar ir pas mus. Bet to labai nori 80 proc. 
tėvų, todėl mūsų tikslas - kad mokytojai 
vaikus sudomintų, patrauktų prie lietuvių 
kalbos. Pasodinsi šešiametį mokytis rašyti 
raides - jam greitai atsibos ir jis pabėgs... O 
per tas 3-4 šeštadienio valandas reikia iš-
mokti visko - ir lietuvių kalbos gramatikos, 
ir etnokultūros bei tradicijų, ir istorijos su 
geografija. Pas mus dirbantys mokytojai - 
įvairiapusės asmenybės, tikri talentai. Jiems 
duota laisvė, kaip pateikti vaikams žinias, 
bet reikalaujame suspėti viską: žaidžiame 

Lietuvą, piešiame, dainuojame, šokame, 
rengiame šventes... Jose mielai dalyvauja ir 
vietos gyventojai, yra taip susižavėjusių lie-
tuviškomis dainomis žmonių, kad net prašo 
mūsų mokytojų pamokyti ir juos skambios 
lietuvių kalbos.

Aš pati turiu septynis anūkus - keturiems 
iš jų pirmoji kalba yra anglų. Manau, negali-
ma dėl šito smerkti, nes vaikai šeštadieninė-
je mokykloje išmoko ir skaityti, ir rašyti, aiš-
ku, su klaidomis, bet kalbame namuose lie-
tuviškai. Tik vaikai kartais pritrūksta žodžių, 
atbėga klausti pas mane. Deja, žemaitiškai 
namuose jau beveik nekalbame, nes vaikams 
tai jau būtų trečia gimtoji kalba...

Žodis „patriotizmas“ Šiaurės Airijoje 
skamba visai kitaip nei Lietuvoje. Jūs visi 
esate patriotai vien dėl to, kad čia gyvenate 
ir vaikštote lietuviškomis gatvėmis. O ten 
per savo šventes mes džiaugiamės pamatę 
trijų lietuviškų spalvų derinėlį. Vėliavas kel-
ti draudžiama, nes kažkam gali nepatikti ir 
gali kilti riaušės. Mūsų patriotizmas tylus - 
vaikai mokosi gimtosios kalbos...

Ar žmonės ketina grįžti? Sunkus klausi-
mas. Daugelis nori į Lietuvą, yra tokių, ku-
rie tiesiog serga nostalgija. Visi dirba ir tau-
po pinigus. Dauguma juos siunčia į Lietuvą - 
statosi namus arba moka už likusius tuščius 
butus. Akivaizdu, šitie žmonės anksčiau ar 
vėliau planuoja grįžti. Bet nemažai lietuvių 
emigrantų perka namus Šiaurės Airijoje ir 
kuriasi ten - galima manyti, kad jie ketina 
pasilikti visam laikui.

Tačiau esmė ta, kad nei vieni, nei kiti iki 
galo nėra tikri, kaip susiklostys reikalai. Juk 
lietuvis gali labai greitai nuomonę pakeisti. 
Žmonės grįžta į Lietuvą atostogų, mato, kaip 
šalis gražėja, bet kai pasiklausai Lietuvos 
politikų, noras grįžti ima ir prapuola. Emig-
rantai nusivylę, kad politikai ir toliau dirba 
tik savo naudai, bet ne Lietuvai ir jos žmo-
nėms. Kita vertus, negali visų vienu matu 
matuoti, pavyzdžiui, mūsų lituanistinių mo-
kyklėlių ryšiai su Švietimo ir mokslo minis-
terijos Užsienio lietuvių skyriumi, jų viso-
keriopa pagalba ir moralinis palaikymas toks 
nuoširdus, jog atrodo, kad ten Lietuva visai 
kitokia negu Seime...

Statistikos departamento 
pernai pateiktais duomenimis, 
užsienio valstybėse gyvena 
beveik 620 tūkst. lietuvių, 
kas dešimtas iš jų - vaikas 
iki 14 metų. Ar jie kalbės 
lietuviškai, ar laikys save 
mūsų tautos dalimi? Šie 
klausimai kelia nerimą į 
kasmetį sambūrį Lietuvon iš 
viso pasaulio suskridusiems 
lietuviškų mokyklėlių 
mokytojams, padedantiems 
pažinti gimtosios kalbos ir 
lietuviškų tradicijų slėpinius 
svetur gyvenančių tautiečių 
atžaloms. Pora iš jų šiandien 
dalijasi savo įžvalgomis su 
„Respublikos“ skaitytojais.

Neringa Kelting
Veljės (Danija) lietuvių kalbos mokykla

Mūsų lietuviškąją mokyklėlę kas antrą 
šeštadienį lanko apie 30 vaikų. Didžioji dalis 
jų yra arba gimę Danijoje, arba atvykę čia dar 
kūdikystėje. Didžiausios grupės ikimokykli-
nukų ir pradinukų - matau didžiulį tėvų atsi-
davimą, nes jie aukoja savo laisvadienį, veža 
vaikus į Velję kai kurie net po šimtą kilometrų.

Tiesa, kaip ir kitose lietuviškose mokyk-
lose, pas mus juntama tendencija, kad su-
laukę 8-9 metų ties vartais į paauglystę vai-
kai pradeda kelti klausimą: „Ar man tikrai 
reikia tos lietuviškos mokyklos? Kodėl tu-
rėčiau šeštadienį taip anksti keltis?“ Bet yra 
tokių užsiėmimų, į kuriuos vaikai netingi 
keltis šeštadienį. Norisi, kad ir lietuviškoji 
mokyklėlė būtų tokia, todėl su kolegomis 
svarstome, kaip keisti savo pedagogiką, kaip 
sudominti vaikus. Mokytojas irgi turi būti 
pasiaukojęs ne mažiau už tėvus.

Iš tiesų mums dar trūksta suvokimo, kaip 
dirbti su dvikalbiais vaikais. Niekas nesukūrė 
tokio vadovėlio, kur į lietuvių kalbos mokymą 
būtų integruoti visi kiti dalykai apie Lietuvą. 
Tiesą sakant, tokio vadovėlio ir neįmanoma 
sukurti, nes kiekvienoje šalyje mokymosi 
kultūra yra skirtinga. Labai svarbu, kad litua-
nistinės mokyklos mokytojai irgi dirbtų to-
kiais pačiais metodais, tuomet vaikai išveng-
tų šoko, pakliuvę tarsi į paralelinę realybę, - 
nuo pirmadienio iki penktadienio jie gyvena 
vieną gyvenimą, o šeštadienį - visiškai kitą.

Gajus ir iš lietuviškos tradicijos išaugęs 
įsitikinimas, kad mokytojas moko vaikus, 
bet kartu moko ir tėvus. Danijos edukologų 
požiūris kitoks, ir man jis labai priimtinas - 
aš, kaip mokytoja, nesu tas žmogus, kuris 
nurodinėtų mokinių tėvams, kaip jie turi gy-
venti savo gyvenimą ir kaip mokyti savo 
vaikus. Tėvai, atvežantys man vaiką, aukoja 
laiką, kurį jie patys galėtų praleisti su juo. 
Todėl aš tas šeštadienio valandas priimu kaip 
dovaną ir klausiu: „Ko jūs su savo vaiku ne-
padarėte, kokių žaidimų nepažaidėte, apie 
ką nepasišnekėjote - ką aš galiu padaryti kaip 
mokytoja? Užduokite man namų darbų.“

Vaikai labai skirtingi - yra ir iš lietuvių 

emigrantų, ir iš mišrių šeimų. Savo diplomi-
niam darbui atlikau mažą tyrimą ir paaiškėjo 
keistas dalykas: abu tėvai lietuviai, namuose 
kalba tik lietuviškai, o vaikas - tik daniškai ir 
lietuvių kalba jam labai sunki. Negalėčiau sa-
kyti, kad čia turi reikšmės tėvų išsilavinimas. 
Gydytojų vaikų pas mus daugiau negu salotų 
skynėjų, bet nėra taip, kad gydytojas geriau 
žino, kaip savo vaiką mokyti lietuvių kalbos. 
Kitąsyk mamytė salotų augintoja gali net už 
mokytoją šimtą kartų geriau žinoti, kaip vai-
kui sužadinti meilę gimtajai kalbai.

Apie mūsų misiją - kad emigrantų vaikai 
išlaikytų savo gimtąją kalbą ir kultūrą - kal-
bėti lengva tik iš tribūnų. Jie negali išlaikyti 
to, ko niekada neturėjo. Turbūt daugelis tėvų 
savo vaikus ir veža į lietuvišką mokyklėlę su 
viltimi, kad mes, mokytojai, profesionalai, per 
tas tris šeštadienio valandas kaip kokią injek-
ciją vaikams suleisime ir, kaip sakoma, įdieg-
sime jiems lietuvišką kalbą ir kultūrą. Pame-
nu, pirmaisiais metais jau po trečios pamo-
kėlės viena mama priėjusi klausė, kada su 
vaikais lietuvių literatūrą skaitysime, nors 
vaikučiai dar nelabai moka lietuviškai, kad 
galėtume atsiversti K.Donelaitį... Juokauju, 
žinoma, bet iš tiesų mums reikia įsiklausyti, 
kokie tėvų norai, ko nori vaikai, kokią vietą 
jų pasaulyje užima ta lietuvių kalba. Nes gali 
būti ir taip, kad vaikas galvoja tik apie tai, kad 
pusmetį palankęs lietuvišką mokyklėlę, gaus 
iš mamos žadėtąjį „iPod“... O visi aplinkui 
įsitikinę, jog mes turime vaikus mokyti lie-
tuvių kalbos, kad jie galėtų grįžti į Lietuvą. 
Beje, Danijos įstatymai, reglamentuojantys 
gimtosios kalbos mokymo emigrantų vaikams 
finansavimą, irgi nurodo tą patį - jeigu šie 
sugalvotų grįžti į savo Tėvynę.

O jeigu nesugalvos, tai ką - nereikia mo-
kytis gimtosios kalbos ir gauti rakto į kultū-
ros lobius? Kalba - tai raktas ir į tavo bend-
ruomeninį priklausymą protėviams, tūks-
tantmetes tradicijas, pasaulėjautą. Vaikai dar 
to nesupranta, bet čia toks energijos šaltinis, 
iš kurio per kalbą tu visada galėsi pasisem-
ti, atsigerti. Net ir negrįždamas į Lietuvą, 
nes kiek iš jų sugrįš, nežino niekas.

Užrašė Alia ZINKUVIENĖ

Nr. 377ŽALGIRIO NACIO NALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO priedas

Gimtoji kalba emigrantų vaikams per sunki



Apie tai prie ŽAlGIrIO 
NAcIO NAlINIO PAsIPrIEŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo 
diskutavo seimo nariai Kęstutis 
DAUKŠys, linas BAlsys ir Ar-
tūras sKArDŽIUs bei filosofas Vy-
tautas rUBAVIČIUs. Diskusiją 
vedė žalgirietis Gediminas JAKA-
VONIs.

G.JAKAVONIS: Net susinai-
kinsime už savus?

K.DAUKŠYS: Iki atominės 
elektrinės uždarymo Lietuva buvo 
viena iš daugiausia Europoje elek-
trą eksportuojančių šalių. Dabar 
pasidarėme daugiausia importuo-
janti. Antras dalykas - iki uždarant 
toje elektrinėje pagamintos elek-
tros kaina buvo 8 lietuviški centai, 
tai yra 2,2 euro cento. Ir niekas 
tuomet nešnekėjo apie elektrinių 
statymą aplink.

Atominės elektrinės uždarymo 
Lietuvoje pasekmė yra atominės 
elektrinės statymas Baltarusijoje, 
tai mes ir prisišaukėme tą bėdą. O 
kodėl mus vertė uždaryti - tai irgi 
labai aiškus dalykas. Klausimas la-
bai paprastas: kam reikalinga šalis, 
kuri pati gali eksportuoti pigesnę 
energiją ir iš to uždirbti, jeigu ją ga-
liu paversti šalimi, kuri importuos 
iš manęs ir duos man čia uždarbio? 
Tuometiniai Lietuvos derybininkai, 
norėdami įstoti į Europos Sąjungą, 
nusileido dėl atominės elektrinės 
uždarymo. Aišku, privertė ir kitas 
valstybes tai padaryti.

G.JAKAVONIS: Sąjūdis pir-
masis Lietuvoje kėlė klausimus 
dėl atominės elektrinės, žmo-
nės šventai tikėjo, kad mums 
yra didelis pavojus, kad ji pa-
statyta nesaugiai. Tuomet buvo 
idealistinių idėjų laikas. Kaip 
dabar suderinti Lietuvos žmo-
nių interesus gyventi saugioje 
aplinkoje ir vieną svarbiausių 
dalykų - savo energetikos turė-
jimą?

L.BALSYS: Nuo ekologinio 
judėjimo Lietuvoje prasidėjo Ne-
priklausomybės judėjimas ir vėliau 
susiformavo Sąjūdis. Protestai vy-
ko prieš planuotą Ignalinos atomi-
nės elektrinės trečiojo bloko sta-
tybą, tai buvo traktuojama kaip dar 
viena sovietinio režimo infrastruk-
tūra, kuri simbolizavo okupacijos 
stiprėjimą. Lygiai tuo pat metu vy-
ko šviesaus žmogaus Sauliaus Gri-
ciaus įkurto „Atgajos“ klubo žygiai 
per Lietuvą - buvo žygiuojama į ka-
rinius dalinius ir rusų kareiviams 
skanduojama: „Beri šinel, idi do-
moi“ („Imk milinę, keliauk namo“). 
Tai buvo susiję su tuo, kad kariniai 
poligonai teršia. Čia yra ištakos.

Kalbant apie nepriklausomybės 
laikotarpį ir Ignalinos atominės 
elektrinės vietą, darbą ir veiklą, tai 
Kęstutis čia teisingai sako, kad kai-
navo 8-9 lito centus. Bet nepamirš-
kime, kad ji buvo pastatyta už so-
vietų pinigus, ne už Lietuvos pini-
gus. Kai taip pigiai gamino, ji jau 
mums nieko nekainavo. Deja, labai 
gaila, kad tuo metu nebuvo kaupia-
mi uždarymo fondo pinigai.

K.DAUKŠYS: Buvo.
L.BALSYS: Bet nepakanka-

mai. Kai apsidairyta, kas vyksta, 
paaiškėjo, kad tų pinigų nelabai už-

teks uždarymui. Į elektrinę labai 
daug investuota iš Vakarų Europos, 
taip pat iš Japonijos į jos saugumo 
technologijas, santykinai saugumas 
palaikomas. Tuo metu labai įdėmiai 
stebėjau derybas, Briuselyje dirbau 
žurnalistu. Kaip tik buvo labai sti-
prus spaudimas iš Europos Sąjun-
gos dėl saugumo sumetimų, nes 
reaktorius buvo Černobylio tipo. 
Kai kurios tuometinės Europos Są-
jungos narės, tokios kaip Austrija 
ir kitos, labai aktyviai pasisakė 
prieš atominę energetiką. Jos pa-
čios, pavyzdžiui, Austrija, yra atsi-
sakiusios atominės energetikos.

Lietuvai buvo duota pasirinkti: 
arba turėkite tą elektrinę, kiek leis 
jos resursas, - jis būtų leidęs iki 
2017, gal iki 2018 metų, - bet pas-
kui uždarysite už savus pinigus, 
Europos Sąjunga niekuo neprisi-
dės. Arba uždarote 2009 metais, ir 
tada Europos Sąjunga finansiškai 
prisideda prie uždarymo. Ir tai bu-
vo susieta su naryste Europos Są-
jungoje. Tuo metu, manau, buvo 
padarytas logiškas politinis spren-
dimas - Lietuvai daug svarbiau bū-
ti Europos Sąjungos nare, negu tu-
rėti nesaugią, nors ir su visomis 
saugumo investicijomis, rusiško 
tipo atominę elektrinę ir ją paskui 
uždarinėti savais pinigais. Buvo pa-
sirinktas toks sprendimas - pasi-
rinkta Europos Sąjungos parama. 
Jeigu dabar tos paramos nebūtų, tai 
mes patys ir nesugebėtume jos už-
daryti.

O dėl pigumo, tai elektrinė buvo 
pastatyta rusiškomis investicijomis, 
dėl to nieko nereikėjo, vadinasi, ji-
nai mums nieko nekainavo. Bet tuo 
metu juk nebuvo elektros biržos, 
viskas veikė tiesioginėmis sutarti-
mis. Dabar mes prekiaujame elek-
tros biržoje. Galbūt elektrinė, kol ją 
būtų tekę uždaryti, elektros biržoje 
būtų sugebėjusi konkuruoti.

Bet kai sakome, kad mes dabar 
nestatome naujos, užtai baltarusiai 
stato savo, - čia jokio ryšio nėra. 
Vienas dalykas, mes ketiname, - 
jeigu neklystu, tai yra visų partijų 
patvirtintas strateginis tikslas, - at-
sijungti nuo rusiško elektros žiedo, 
o tai reikštų, kad nei mes Baltaru-
sijai, nei Baltarusija mums tiesio-
giai sinchroniškai tos elektros ne-
duotume, galėtume pirkti ar par-
duoti per keitiklį. Taigi jokio biznio 
čia nėra. Mūsų elektra būtų nekon-
kurencinga. Beje, baltarusių elek-
trinės elektra irgi bus nekonkuren-
cinga, nebent jie dempinguotų.

Dėl senosios atominės užda-
rymo turime tokią situaciją, kad 
dabar reikia kalbėti ne apie tai, ar 
ją reikėjo laikyti, ar nereikėjo, - jos 
jau nebėra. Ir neverkime prie ka-
po žuvusių sovietinių draugų. Da-

bar reikia galvoti, kaip ją uždaryti.
O čia vėl prasideda kitos prob-

lemos, kad Lietuva labai prastai 
naudoja Europos Sąjungos pinigus. 
Iš viso skirta nemažai pinigų - 2,6 
mlrd. eurų, arba 10 mlrd. litų. Tie 
pinigai buvo labai blogai, skanda-
lingai panaudojami. Europos Komi-
sija tai pamatė, buvo sustabdžiusi.

Paskui tam tikrus žingsnius 
žengiant pavyko padaryti, kad fi-
nansavimas būtų atnaujintas pro-
jektiniu pamatu, bet dabar turime 
blogą situaciją, kad po 2020 metų 
pinigai nebus skirti. Ir ne dėl to, 
kad Europos Sąjunga bloga, o dėl 
to, kad gerbiama Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė 2013 
metais nuvažiavusi į derybas Briu-
selyje susitarė lyg ir neblogai. Bu-
vo smarkiai išreklamuota, kad bus 
išmokėta 450 mln. eurų, bus leista 
perkelti nepanaudotus 300 mln. 
eurų į ateinančius metus, ir iš viso, 

kaip buvo teigiama pranešime, Lie-
tuva gaus norėtus 750 mln. eurų.

Buvo nutylėtas vienas dalykas. 
Tai supratau vėliau nuvažiavęs į 
vieną Europos Komisijos energe-
tinių renginių ir Europos Komisijos 
pareigūnai, kurie nėra politikai, tie-
siog pranešė: ką, jūs nežinote su-
sitarimo? Jūsų prezidentės padary-
tas toks susitarimas: dabar gauna-
te avansu, kad nuramintumėte sa-
vo tautą laikotarpiui iki 2020 metų, 
pasakote, kad viskas gerai, bet dau-
giau iš mūsų neprašykite ir negau-
site. Tai ir laikoma susitarimu, ir 
dabar matome, kad Europos Komi-
sija mums to ir neduos. Galime pa-
dėkoti savo prezidentei, kad iško-
vojo iki 2020 metų, bet taip pat 
turime paklausti, kodėl padarė tokį 
sandėrį, atsisakydama toliau po 
2020 metų. Čia yra truputėlį tamsi 
istorijos vieta ir aš manau, kad tai 
turės ilgainiui paaiškėti.

V.RUBAVIČIUS: Uždarymas 
yra labai sudėtingas technologinis 
vyksmas, kurio neįmanoma supla-
nuoti iš anksto ir įgyvendinti, nes 
tai yra ganėtinai unikalus įvykis, ne-
labai žinoma, kaip tai apskritai da-
ryti. Ką dabar esame suplanavę - tai 
tarsi ant vandens braižoma, neaiš-
ku, kas konkrečiai turėtų dirbti. Ne-

aišku kitas žingsnis, juk yra numa-
tytas tiktai laikinasis laidojimas, o 
turi būti žengtas kitas žingsnis - am-
žinojo palaidojimo, kuris yra bran-

gus ir į kurį dar visai nesigiliname.
Ypač tie klausimai išryškėjo, 

kai buvo taip optimistiškai, pavir-
šutiniškai net aukščiausio rango 
politikų kalbama apie naujos elek-
trinės statybą. Visiškai nekalbant 
apie uždarymą ir visa tai perkeliant 
kaip galvos skausmą ateities kar-
toms, nors viena iš demokratinės 
politikos nuostatų - neperkelti gal-
vos skausmo ateities kartoms. Po-
litikai apie tai turėtų mąstyti.

Kitas dalykas yra tas, kad šitas 
projektas yra susijęs su didžiuliais 
pinigais ir tų pinigų taip pat niekas 
negali numatyti iki galo. Jų visą lai-
ką reikės ir jų reikės daug daugiau, 
negu numatoma tam tikru laikotar-
piu. Ir tas „reikės daugiau“ yra su-
sijęs su pinigų plovimu. Čia yra pi-
nigų jūra, kur pinigai plaunami, ir tas 

akivaizdžiai matyti iš to, kaip neno-
rima pasakoti, kaip jie yra įsisavina-
mi ar neįsisavinami, kaip jie palie-
kami ir kodėl paliekami. Visiškai 
neaiškios pinigų kelionės nuo sky-
rimo per įvairias sąskaitas iki galu-
tinių vartotojų, nes pinigus, einan-
čius per dabartinius bankus, prižiū-
rėti labai sunku, visi iš jų pelnosi.

Grįžtant prie uždarymo politi-
kos, vienas dalykas čia jau buvo 
pasakytas labai aiškus - tai yra pa-
versti šalį iš gamintojos ir ekspor-
tuotojos į vartotoją. Akivaizdu, kad 
iš būsimos rinkos pašalinamas la-
bai stiprus žaidėjas.

Buvo pasakyta, kad pastatyta 
Rusijos pinigais. Anksčiau nebuvo 
skiriama, tai buvo šiaip visų pini-
gai, galima sakyti, buvo pastatyta 
visų pinigais. Sovietiniais pinigais. 
Ir todėl mums nereikia graužtis, 
kad rusai mums pastatė ir atidavė. 
Mes dirbome toje sistemoje, taip 
išėjo, kad viskas buvo daroma ben-
drai. Tą bendrumą iš esmės reikė-
jo geriau panaudoti.

Kitas dalykas, kad neatsižvel-
gėme į dar vieną aspektą, kuris, 
mano galva, tame uždarymo vyks-
me pereinant nuo sustabdymo iki 
uždarymo buvo galbūt veiksmin-
gesnis. Tai karinis aspektas. Šitie 
reaktoriai buvo dvejopos paskir-
ties. Jie gamino ne tik elektros 

energiją. Visi Rusijos reaktoriai bu-
vo dvejopos paskirties. Plutonis 
yra ypatinga medžiaga. Mes net 
nekalbėjome apie pagamintą plu-
tonį, kuris pas mus buvo. Kur jis 
dingo, kaip jis buvo parduotas, kas 
iš jo pasipelnė ir taip toliau. Lietu-
va būtų tapusi ir plutonio gaminto-
ja, ir plutonio valdytoja.

Įsivaizduokite užsienio partne-
rių ir karinių ekspertų požiūrį į iš-
silaisvinusią tokią ganėtinai korum-
puotą šalį. Visi matė, kas čia vyks-
ta. Tie, kurie valdo nepaprastai pa-
vojingą dalyką, tarsi turėtų, bet 
nemoka valdyti, net nežino, ką da-
ryti su šitais dalykais. Kita vertus, 

įvairioms šalims nepaprastai pa-
klausią prekę, kuri nulėmė ir poli-
tinius ryšius, pavyzdžiui, pardavi-
nėti kokioms Azijos šalims plutonį 
yra didžiulis biznis. Nesakau, kad 
prekiauja, aš kalbu apie grėsmę, ku-
ri išplaukia iš to, kad gaminamas 
plutonis ir saugomas, valdomas ne-
kompetentingų, korumpuotų ir taip 
toliau. Manau, viena iš priežasčių, 
kodėl buvo pasirašytas 1994 metų 
memorandumas su Ukraina, irgi ta 
pati - kad iš šalies būtų išgabena-
mas nepaprastai svarbus, pavojin-
gas ir šiaip jau politiškai labai veiks-
mingas produktas.

Trečias dalykas - tai galime su-
sieti su bendra kapitalizmo raida. 
Šalis iš stipresnių ekonominių vei-
kėjų per šoko terapiją kuo greičiau 
paversti prasiskolinusiomis šali-
mis. Tada jos, kad ir kokie būtų va-
liutų kursai ir t.t., jų žmonės visą 
laiką dirbs. Ir čia yra pati geriausia 
spausdintų pinigų investicija. Koks 
pagrindinis spausdintų pinigų biz-
nis? Pakabinti mokią valstybę ant 
skolos kabliuko. Ir tada jie amžiams 
tampa donorais. Kad ir kaip varga-
nai gyventų piliečiai, politinio elito 
tikslas yra taip koordinuoti valdy-
mą, kad tik nebūtų kokių didelių 
riaušių ir t.t. Viskas ramu. Politinis 
elitas bus aprūpintas, valstybė mo-
kės skolas.

Čia susidėjo nepaprastai daug 
dalykų ir, manau, mūsų derybinin-
kai neturėjo nei akiračio, nei paty-
rimo, o turėjo vieną politinį spren-
dimą - kuo greičiau įstoti į Europos 
Sąjungą. Ir čia buvo vienas iš bu-
vusios partinės komunistinės no-
menklatūros tikslų. Nes, stojant į 
Europos Sąjungą, ji tarsi priimama 
į europinį politinį elitą.

Dėl politinio nepatyrimo nebuvo 
suvokta: ar būtų tos derybos prasi-
tęsusios ilgiau, Lietuva vis tiek bū-
tų patekusi į Europos Sąjungą. Jau 
vien dėl to, kai jai būtų likusi ato-
minė elektrinė. Atominės elektri-
nės Lietuvai vienai niekas nebūtų 
palikęs prižiūrėti. Tą reikėjo labai 
aiškiai suvokti. Nes tai yra per daug 
stambus ir per daug kariniu požiū-
riu svarbus objektas, kad būtų gali-
ma jį palikti Lietuvai, į kurią tuoj pat 
ateis Rusijos interesai. Beje, kai da-
bar žiūrime į visus tuos komiškus 
uždarymo žaidimus, tai puikiai ma-
tome, kad Rusija tame uždaryme 
yra labai stipri žaidėja ir niekas jos 
iš ten nesiruošia išvaryti.

G.JAKAVONIS: Vis dėlto 
kokia yra kaina, kurią mokame 
už narystę Europos Sąjungoje? 
Pabėgdami iš Sovietų Sąjungos, 
mes turėjome ir atominę elek-
trinę, ir Mažeikių naftos per-
dirbimo gamyklą... 

K.DAUKŠYS: Kokie mes bū-
tume, jeigu nebūtume buvę Sovie-
tų Sąjungoje, tai čia dar didelis klau-
simas. Gal mes būtume ne ką blo-
giau išsivystę nei Suomija. Aišku, 
dėl to, kad lietuviai buvo verslūs ir 
protingi žmonės, iš Sovietų Sąjun-
gos sugebėjo „prisitempti“ ir gamy-
klų, ir kitų dalykų. Ir mūsų pramo-
nė vystėsi ir užėmė gerą poziciją.

Galima sakyti, uždarymo pinigų 
Lietuva nevaldo. Uždarymo pinigai 
eina per Briuselį. Rangovą, kuris 
uždarinėja atominę elektrinę, pa-

rinko Briuselis. Tuo metu tai buvo 
vokiška kompanija. Paskui ją nu-
pirko rusai ir visas šitas biznis 
vyksta nelabai Lietuvai net galint 
ką nors padaryti. Šiandien žinome, 
kad vienai laikinai saugyklai panau-
dota 120 mln., kitai - 60 mln. eurų.

Šnekant apie atliekų išvežimą, 
tai man pačiam teko šnekėti su 
norvegais, kurie turi labai rimtą 
projektą, kaip panaudotą atominį 
kurą panaudoti dar kartą. Tikiu, 
kad po kokių 10 ar 12 metų atsiras 
galimybių ir panaudotas kuras bus 
prekė, kurią bus galima parduoti. 
Mes likome valstybė be atominės 
elektrinės, kuri gamino pigią elek-
trą, nes pastatyta už pigius pinigus 
ir senais laikais, kurioje už švedų 
pinigus buvo sutvarkytas saugu-
mas, ir mes ją uždarėme.

Ką dabar turime? Turime bal-
tarusišką elektrinę, kuri statoma 
50 km nuo Vilniaus, kur viską da-
rys baltarusiai ir rusai. Antras da-
lykas, turime valstybę, kuri impor-
tuoja 70 proc. elektros. Ir viskas 
yra lyg ir iš gerų ketinimų, bet re-
aliai viskas baigiasi atvirkščiai. Dėl 
ko baltarusiai stato tą elektrinę? 
Aš juos, pavyzdžiui, visiškai su-
prantu. Atvirai pasakius, Baltaru-
sijos vyriausybė daro teisingą 
žingsnį - jie apsaugo savo rinką. 
Mes turime žiūrėti savo interesų. 
Ne švedų, ne vokiečių, ne prancū-
zų, ne rusų ir ne baltarusių.

Mes jau esame Europos Sąjun-
goje, NATO, bet reikia pradėti gal-
voti apie savo valstybę, apie savo 
žmones ir daryti viską, kad pir-
miausia jiems būtų gerai. O kal-
bant apie uždarymą, tai buvo pa-
daryta klaida, nes realiai tokios 
atominės elektrinės niekas neuž-
darinėja. Žinoti tiksliai, kad tais 
metais uždarysime, o tais metais 
tą padarysime, be galo sunku. Eu-
ropos Sąjunga, jeigu prisiėmė su 
mumis tvarką, tai turi iki pabaigos 
ir finansuoti.

L.BALSYS: Kolegos, jūs da-
bar kalbate kaip visiški euroskep-
tikai. Jums reikėjo, kad visą gyve-
nimą veiktų sovietinė pavojinga, 
nors su saugumo investicijomis, 
Černobylio tipo elektrinė? Nepa-
mirškime, kad pigią tos elektrinės 
elektrą beveik už dyką atiduodavo-
me Baltarusijai, nes nebuvo kur jos 
dėti. Todėl siūlyčiau labai nero-
mantizuoti ir neidealizuoti.

K.DAUKŠYS: Kodėl už dyką? 
Už 4 centus.

L.BALSYS: Nereikia sakyti, 
kad iš ekonominės galybės tapome 
elektrą importuojančia šalimi. Lie-
tuva dabar turi techninį pajėgumą, 
galime pasigaminti 2,5 karto dau-
giau elektros negu Lietuvos porei-
kis, kuris vis mažėja dėl efektyvu-
mo didėjimo. Mes importuojame 
dėl to, kad tai yra tiesiog pigiau. 
Pripažinkime, kad mes elgiamės 
protingai. Kam gaminti savo bran-
gią, jeigu gali importuoti pigią.

Bet nepamirškime, mes plėto-
jame vėjo energetiką, yra planas 
1000 megavatų elektros jūroje, iki 
850 pakelti sausumoje, ir mes tu-
rime 1850 megavatų, kas yra dau-
giau negu planuota atominė elek-
trinė. Be jokių saugumo proble-
mų, su noriai ateinančiais inves-

tuotojais, su visiems tinkančia 
pelno grąža, ir Lietuvoje pilna no-
rinčių investuoti į vėjo ir kitas 
energetikas.

Ko mes čia dabar rypaujame ir 
ūbaujame dėl Ignalinos atominės 
elektrinės? Manau, buvo padarytas 

teisingas žingsnis, keleri metai 
darbo nieko nelemia, dabar einame 
visiškai kitu keliu. Tiktai galvoki-
me, kaip kvalifikuotai, kultūringai, 
be vagysčių, be korupcijos uždary-
ti šitą elektrinę, tai iš tikrųjų yra 
unikalus projektas.

Jeigu būtume turėję seną ato-
minę elektrinę, o išvis geriausia, 
kaip suprantu iš jūsų pasakymo, 
dar ir į Europos Sąjungą nestoję, 
tai dabar būtume kokia nors ma-
fiozinė oligarchinė valstybėlė, ku-
ri turbūt jau būtų Rusijos okupuo-
ta antrą arba trečią kartą. Jeigu 
šito nesuprantame, tai man labai 
keista. Mes dabar esame grįžę į 
Europos žemėlapį, mes dabar esa-
me NATO, tai jeigu jūs prieš tai 
pasisakote ir dar norite turėti se-
ną elektrinę...

A.SKARDŽIUS: Kalbant apie 
atominės uždarymą, buvo tikrai di-
delis praėjusios Vyriausybės aplai-
dumas dėl visų uždaromos elektri-
nės darbų. Galima sakyti, nė vienas 
projektas nebuvo pajudintas iš mir-
ties taško. 

Vieni metai kainuodavo apie 
100 mln. litų už prastovą.

„Nukem“ - tai Vokietijoje re-
gistruota įmonė, kurioje vokiečių 
kaip ir nerasi. Ten dirba „Rosatom“ 
ar panašių įmonių žmonės. 

Apie eksploatacijos nutraukimo 
kaštus - buvo skaičiuojama, kad tai 
kainuos 3,1 mlrd. eurų. Dabar iš-
leista apie milijardas eurų. Iki 2020 
metų mes užsitikrinę 650 mln. eu-
rų. Bet kas bus po 2020 metų, nie-
kam neaišku. Uždarymui pabaigti 
dar reikės apie pusantro milijardo 
eurų. Jeigu nesusitarsime su do-
norais, realiai viskas pakibs ant 
mūsų biudžeto.

Dėl naujos atominės elektrinės 
buvo išleistas 271 mln. litų, įverti-
nus visų konsultantų paslaugas, 
kurios buvo perkamos. Tie rezul-
tatai yra pateikti, Seimas juos pa-
tvirtino, kad buvo toks išlaidavi-
mas, o rezultatas - absoliutus nulis. 
Kai prasidėjo ši kadencija po 2012 
metų rinkimų, „Hitachi“ atstovai 
buvo atvažiavę į susitikimą ir iš-
klausė naujos valdančiosios daugu-
mos parlamentarų nuomonę. „Hi-
tachi“ tiesiog norėjo sužinoti, kaip 
gali su savo pasiūlymu tęsti dery-
bas. Mūsų pasiūlymas buvo labai 
aiškus: kadangi kaina nekonkuren-
cinga, toks reaktorius nėra pats 

optimaliausias mūsų rinkai, atsi-
žvelgiant į balansavimo vidines ga-
limybes. Todėl mes išsakėme savo 
pozicijas. Paskui pasigirdo, kad kai-
na, rodos, milijardu litų sumažinta. 
Dar buvo norima buvusios Vyriau-
sybės gerokai pasipelnyti iš šio 
projekto.

V.RUBAVIČIUS: Mūsų laukia 
skolinimasis, intensyvėjantis po 
2020 metų, jeigu žiūrime į perspek-
tyvą. Šita problema mums kabos ir 
nemanau, kad Europos Sąjunga taip 
visiškai paliks, nes Lietuva su šituo 
uždarymu viena tikrai nesusidoros. 
Kuo ilgiau ji nesusidoros, tol čia bus 
pinigų plovimo ir pasipelnymo sky-
lė, kuri yra labai pavojinga. Jos ne-
sutvarkius ne tik Lietuvai, bet ir 
regionui kyla pavojus.

G.JAKAVONIS: Ką daryti?
V.RUBAVIČIUS: Atsakymas 

Lietuvai yra vienas: rūpintis savo 
valstybe. Bet valstybe rūpintis 
dabar nepolitkorektiška, nes Eu-
ropos Sąjunga yra kitokios politi-
nės nuostatos. O paprastas atsa-
kymas: mažiau vogti. Bet ar tai 
įmanoma?

K.DAUKŠYS: Mano manymu, 
valstybė turi būt tokia, kad niekam 
neužeitų noras ir pirmiausia mūsų 
žmonėms neužeitų noras, kad juos 
kas nors okupuotų. Bet kokioje są-
jungoje esi priverstas daryti susi-
tarimus ir kai esi mažesnis, tai tie 
susitarimai dažniausiai būna ne ta-
vo naudai.

Manyčiau, niekur mes neding-
sime, uždarysime atominę, bet 
man dabar didžiausias skausmas, 
kad konservatorių Vyriausybė lei-
do baltarusiams pradėti statyti ato-

minę elektrinę 50 km nuo Vilniaus.
L.BALSYS: Jeigu Lietuva ga-

lėtų išsikraustyti į Madagaskarą ir 
tapti sala kaip Jungtinė Karalystė, 
tai tada turbūt galėtume kalbėti 
taip, kaip kalba Deividas Kamero-
nas (David Cameron) arba britų 
euroskeptikai. Bet jeigu esi maža 
valstybėlė, tai reikia labai susiimti. 
Kai gyveni įvairių valstybių intere-
sų sankirtoje, turi labai aiškiai ži-
noti, kur tu esi, su kuo tu eini - su 
Vakarais ar su Rytais. Visada ma-
niau ir manau, kad Lietuva priklau-
so Vakarų civilizacijai ir Vakarų 
kultūrai, o ne Rytų civilizacijai ir 
Rytų kultūrai. Mes esame kryžke-
lėje, bet mes esame Vakarai.

A.SKARDŽIUS: Maža valsty-
bė turi elgtis protingai. Šiandien 
nereikia užkariauti valstybės, kad 
ją ekonomiškai išnaudotum. Gali-
ma gražiai ateiti baltomis apyka-
klėmis, politikai, esantys valdžioje, 
gražiai susitaria. Tikrai mus būtų 
priėmę į Europos Sąjungą, jeigu 
būtume kaip šiandien mūsų kaimy-
nai lenkai supratę savo poziciją Eu-
ropos Sąjungoje, kad mes negalime 
virsti vartojimo rinka. Kad mes no-
rime būti konkurencingi Europos 
Sąjungoje.

Parengė Audrė KUBIlIŪtĖ 
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Linas BAlSYS
Seimo narys

  Valstybė turi 
būt tokia, 
kad niekam 
neužeitų noras 
ir pirmiausia 
mūsų žmonėms 
neužeitų noras, 
kad juos kas 
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Kęstutis DAUKŠYS
Seimo narys

  Kokia yra kaina, 
kurią mokame 
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Europos 
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Žalgirietis
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vokiečių kaip 
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Artūras SKARDŽiUS
Seimo narys

Ignalinos atominės elektrinės uždarymo kaina keičiasi kasdien. 
Be abejo, ne į mažąją pusę. Anksčiau teisindavomės, „na ir 
kas, tai pažadėjo finansuoti Europos Sąjunga“. Deja, pažadėtų 
finansų tikrai neužteks. Tenka mokėti papildomai dešimtis ir 
net šimtus milijonų eurų už prastovas, netesybas ir t.t. Ar ne per 
daug pažadėjome (uždaryti pigią elektrą gaminančią atominę 
jėgainę)? Ar galėjome daugiau pinigų išsireikalauti uždarymui?

Kiek mums kainuos tai, ko neturime?
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Nepriklausomoje Lietuvoje labai 
trūko profesionalių amatininkų. 
Tuo tikslu visoje šalyje buvo 
steigiamos amatų mokyklos 
berniukams ir mergaitėms.

Panevėžio amatų mokykla ati-
daryta 1927 metų gegužės 4 dieną. 
Į amatų mokyklas galėjo stoti gal 
mažiau turtingų tėvų vaikai. Pas-
tatai būsimai mokyklai perduoti 
1927 metų vasario 18 dieną. Tai 
buvo mediniai vieno aukšto pasta-
tai su priestatu. Seniau tie pastatai 
priklausė dvarininkui Karpiui. Pa-
grindinis tikslas buvo išmokyti mo-
kinius amato. Jie turėjo tapti gerais 
savo darbo meistrais. Kiekvienas 
baigęs gaudavo meistro vardą. Pri-
imami buvo baigusieji pradinę mo-
kyklą, ne jaunesni nei 14 metų am-
žiaus. Norėdami stoti jaunesni tu-
rėjo gauti Švietimo ministerijos 
leidimą. Patalpas mokyklai suteikė 
Panevėžio miestas, o mokymo iš-
laidas sutiko finansuoti Švietimo 
ministerija. Mokykla įsikūrė Skais-
takalnio parke, buvusio dvaro pa-
talpose. Patalpos buvo šiek tiek 
paremontuotos, bet nelabai tiko 
mokyklai.

Pirmuoju mokyklos vedėju bu-
vo paskirtas Antanas Kybartas. Iš 
pradžių mokykloje dirbo tik 7 mo-
kytojai, įskaitant ir direktorių. Pa-
gal tikybą buvo 5 katalikai, vienas 
žydų tikėjimo ir vienas evengelikų 
liuteronų. Tikybos mokytoju dirbo 
kunigas Jonas Karbauskas. 
Mokyk loje buvo mokomasi 4 me-
tus. Be amatų mokslų, buvo mo-
koma aritmetikos, lietuvių kalbos, 
istorijos, geografijos, tikybos. 
Specialybės dalykai buvo braižyba, 
piešimas, buhalterija, amato teo-

rija ir amatų praktika dirbtuvėse. 
Pirmais mokslo metais buvo su-
formuota tik viena 13-os mokinių 
klasė. Stojant reikėjo sumokėti 
25 litų stojamąjį mokestį. Tai bu-
vo mokestis už būsimus įrankius. 
Už vienus mokslo metus reikėjo 
mokėti 50 litų, pagal kitus šalti-
nius - 25 litus. Iš pradžių pirmais 
mokslo metais buvo mokoma tik 
staliaus amato.

1929 metų rugsėjo 1 dieną An-
tanas Kybartas buvo atleistas iš di-
rektoriaus pareigų. 1929 metų rug-
sėjo 7 dieną vedėju paskiriamas 
technologijos inžinierius Albinas 
Ramanauskas. 1929-1933 metais 
mokyklos direktoriumi dirbo inži-

nierius A.Ramanauskas. Jis buvo 
baigęs Lietuvos universiteto Tech-
nikos fakultetą. 1933 metais vienam 
neturtingam amatų mokyklos 
moksleiviui buvo skirta notaro Al-
girdo Moigio stipendija. Panevėžyje 
garsi Moigių šeima didelį dėmesį 
skyrė labdarai. Direktorius 
A.Ramanauskas iš pareigų pasitrau-
kė 1933 metų rudenį. Laikinai jo 
pareigas ėjo Burba. Mokykla turėjo 
savo biblioteką. Praktikos darbams 
mokykloje buvo įrengtos dirbtuvės. 
Kiekvienas mokinys turėjo savo 
varstotą ir spintelę su įrankiais.

1934 metais vadovauti mokyk-
lai paskirtas J.Gėgžna. Jis iki tol 
dirbo amatų mokyklos Ukmergėje 

vedėju. Tuo metu jau veikė ir kal-
vių amato mokęs skyrius. Jis vadi-
namas metalininkų skyriumi. 1929 
metų birželio 10 dieną amatų mo-
kykloje įkurtas šaulių skyrius. Jo 
pirmininku išrinktas J.Paštukas, 
sekretoriumi - P.Zulonas. 1930 me-
tais mokyklą baigė pirmoji laida. 
1931 metais išleista pirma metali-
ninkų laida. Metalininkai turėjo sa-
vo spaustuvus ir reikalingus įran-
kius. 1934 metais mokykloje jau 
buvo 46 mokiniai. 1934-1935 me-
tais jau veikė ir dailidžių skyrius. Į 
jį buvo priimami tik baigusieji vie-
ną stalių kursą. Teoriniai užsiėmi-
mai jau vyko Panevėžio mieste Pa-
nevėžio mokytojų seminarijos pa-

talpose. 1935 metais įkurtas naujas 
elektrotechnikos skyrius. Pagal ki-
tus šaltinius tas skyrius buvo įkur-
tas tik 1936 metais. Šiam skyriui 
įrengti Švietimo ministerija skyrė 
52 800 litų. Pati amatų mokykla 
1934-1935 metais persikėlė į Pa-
nevėžio mokytojų seminarijos pa-
talpas.

1939 metais amatų mokykloje 
jau veikė šaulių kuopa. Joje buvo 3 
skyriai: pėstininkų, ryšininkų ir 
pio nierių. Kuopai vadovavo atsar-
gos leitenantas Petniūnas. Moky-
kloje veikė ir mokiniams skirta ra-
movė. Joje buvo galima paskaityti 
laikraščių, žurnalų. Mokykloje bu-
vo ir aviacijos būrelis, jo nariai 
1939 metais ketino sukonstruoti 
sklandytuvą. 1939 metais „Pane-
vėžio balsas“ birželio 24 dienos nu-
meryje rašė, kad Panevėžio apskri-
ties ligoninės kieme buvo pastaty-
tas Panevėžio amatų mokyklos mo-
kinių padarytas kryžius. Nuo 1939 
metų lapkričio 1 dienos mokykloje 
įvedama nauja mėlynos spalvos 
uniforma. Galutinai naujos unifor-
mos dėvėjimas buvo įtvirtintas tik 
1941 metų rugsėjo mėnesį.

Daug ką pakeitė 1940 metai. 
Lietuva neteko savo nepriklauso-
mybės. Panevėžio amatų mokykla 
pavadinta 1-ąja, o nuo rugsėjo 1 
dienos direktoriumi paskirtas Pijus 
Bielskus.

Panevėžio amatų vidurinė mo-
kykla parengė daug reikalingų 
kad rų Panevėžiui ir visai Lietuvai. 
Jie kūrė savo verslą arba dirbo 
kvalifikuotais samdomais darbuo-
tojais.

Elena MArKUcKytĖ, 
Donatas PIlKAUsKAs 

Panevėžio vidurinė amatų mokykla

 �Panevėžio vidurinės amatų mokyklos moksleivių padarytas stogastulpis. Apie 1940 m.

 �Amatų mokyklos moksleivis prie remontuojamo motociklo. 1935 m.  �Panevėžio vidurinės amatų mokyklos moksleivių pagamintos svarstyklės
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