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Aną savaitę Kalvarijų turguje 
pirkau porą kilogramų obuolių. 
Sveria man juos apyjaunė raudon-
skruostė dama ir vis dirst man į 
akis, vis dirst. Pagaliau ryžosi: „Tai 
kodėl neparašėte apie rusų Perga-
lės dienos minėjimą mūsų Sei-
me?..“ Supratusi, kad nieko nesu-
pratau, pridūrė: „Taigi Seimo pir-
mininko pavaduotojas Kirkilas 
įspūdingiausią savo gyvenime pra-
kalbą ta proga pasakė...“

Ir kokias čia dabar nesąmones 
ta moteriškė paisto?.. Tarsi išgir-
dusi mano neištartą mintį, jau pik-
tokai tėškė: „Negi ir jūs nesuvo-
kiate, kad tas Kirkilo „trijų raidžių 
įstatymas“ labiau reikalingas 
Kremliui nei mums, lenkams. 
Taip, taip, aš lenkė, bet tikra lenkė. 
Ir todėl žinau, kad tas įstatymas 
virs dar vienu tarp mūsų besiridi-
nėjančiu nesantaikos obuoliu... O 
čia jums dar trys obuoliai magary-
čių. Už tris naujas raides jūsų rai-
dyne. Susiraskite tą Kirkilo pra-
kalbą. Apsilaižysite labiau negu po 
mano obuolių...“

Dialogas su sąžine
Skaitytojas, neabejoju, jau su-

vokė, kad prakalba buvo pasakyta 
ne Pergalės dienos proga, o teikiant 
Seimui svarstyti Vardų ir pavardžių 
rašymo dokumentuose įstatymo 
projektą, kuriuo siekiama į mūsų 
raidyną ir mūsų pasus per jėgą įkiš-
ti tris papildomas raides. O gegužės 
9-oji - grynas atsitiktinumas. Tik 
gal pernelyg simboliškas.

Parlėkęs namo ir net neparaga-
vęs nė vieno iš trijų magaryčių 
obuolių, sugundžiusių imtis šios te-
mos, puoliau prie Seimo interneto, 
susiradau gegužės 9-osios steno-
gramą, o joje - minėto įstatymo pro-
jekto svarstymo stenogramą. Ir po 
keliolikos minučių atsiprašiau 
obuolių pardavėjos - ji buvo teisi: 
tokios įspūdingos kalbos Kirkilui 
per visą politiko karjerą, ko gero, 
dar nepavyko pasakyti. Ir skaityto-
jas tuo netrukus įsitikins. Kad jam 
būtų lengviau, įtikinėjimą bandysiu 
vykdyti dialogo forma. Dialoge pra-
kalbos fragmentais jus įtikinės Kir-
kilo sąžinė (fragmentai bus pasto-
rinti ir juodesni), o aš bylosiu plo-
nesniais ir blankesniais žodžiais.

Pradedam!

- Įstatymo projektas, kurį 
parėmė, kaip žinote, 70 parla-
mento narių, yra motyvuotas 
štai kuo. Dabar veikiantis Pa-
vardžių įstatymas yra priimtas 
dar 1991 metais, t.y. daugiau 
kaip prieš 25 metus.

- Triuškinantis argumentas! O 
aš, naivuolis, maniau, kad jeigu 
įstatymas ilgai netaisomas, tai jis 
yra tobulas... Dabar žinosiu: įstaty-
mas gali būti imtas taisyti vien dėl 

to, kad per ilgai gyvena netaisomas. 
Kaip žmogus: jeigu ilgai neserga, jį 
reikia priverstinai gydyti nuo tokios 
ligos. Negalima leisti, kad įstaty-
mas Lietuvoje jaustųsi kaip Trakų 
pilis Maironio eilėraštyje: „Jos 
aukštus valdovus užmigdė kapai, o 
ji tebestovi dar vis...“

- Aš jau nekalbu apie tai, ką 
Ministras Pirmininkas vakar 
sutarė su savo kolege B.Šydlo 
dėl energetikos projektų, kaip 
žinote, yra ir transporto projek-
tai. Tai jeigu Lenkijos politikai, 
čia ne paslaptis, galvoja, kad 
mes nevykdome savo dalies 
dvišalės sutarties, nes, dar kar-
tą sakau, lietuvių mažuma, gy-
venanti Lenkijoje, turi teisę ra-
šyti pavardes originalo kalba! 
Mes čia priimame tik dalinį 
sprendimą, kuris yra labai svar-
bus taip pat ir Lenkijai, ir mūsų 
santykiams. Čia nėra ko slėpti.

- Smagu girdėti, kad yra politi-
kų, kurie nežaidžia slėpynių, nes 
šiaip jau, jeigu gyvendamas Lietu-
voje teisingai gebu suprasti, PO-
LITIKA YRA NE TIEK VALSTY-
BĖS VALDYMO, KIEK SLĖPY-
NIŲ MENAS - tai dar gerai, kad ne 
viską pavyksta nuslėpti. Tad tokia-
me nesibaigiančių slėpynių kon-
tekste yra labai malonu, kai randa-
si politikas, kuris prisipažįsta (jeigu 
Kirkilo prakalbos žodžius teisingai 
supratau), kad:

a) ĮSTATYMO PROJEKTAS 
YRA SKIRTAS LENKAMS! Jeigu 
būtų kitaip, Kirkilas, jį pristatyda-
mas, nebūtų tiek daug „koziria-
vęs“ stipriausiomis lenkiškomis 
kortomis. Bet Q ir X lenkų raidy-
ne nėra! Įtariu - jos yra tik pavir-
šutinė maskuotė, kad kas nors, 

bent jau kol įstatymas nepriimtas, 
nesumanytų įtarti, jog juo diskri-
minuotume kitas Lietuvoje gyve-
nančias tautines bendrijas ar už-
sienio piliečius, imančius Lietu-
vos pilietes, tarp jų ir lenkaites, į 
pačias.

b) TRIJŲ RAIDŽIŲ ĮSTATY-
MAS YRA BARTERIS. Ką bendra 
su šiuo papildu į Lietuvos piliečių 
pasus turi Kirkilo beldimasis į 
Seimo narių protus, primenant, 
kad Lietuvos ir Lenkijos premje-
rai „vakar sutarė dėl bendrų ener-
getikos projektų“? Kad už lenkų 
sutikimą dalyvauti bendruose 
energetikos projektuose mes at-
simokame - svetimai W atkeliame 
vartus į mūsų raidyną? Ir ko ta W 
nūnai man tapo tokia panaši į ka-
rūną - tą, kuri uždėta ant ne itin 
taikaus paukščio galvos Lenkijos 
herbe?..

Turiu garbės priminti savo 
seno bičiulio Kirkilo sąžinei, kad 
minimi energetikos ir kitokie 
projektai - jokie koziriai. Jie ne-
gali tapti barteriu, nes dėl mūsų 
valstybių bendradarbiavimo šiose 

srityse seniai, prieš 23 metus, 
yra susitarta LIETUVOS RES-
PUBLIKOS IR LENKIJOS RES-
PUBLIKOS DRAUGIŠKŲ SAN-
TYKIŲ IR GERO KAIMYNINIO 
BEND RADARBIAVIMO SU-
TARTIMI (11 str. 1 d.). Taigi už 
tą bendradarbiavimą nei vie-
niems, nei kitiems atsiskaitinėti 
barteriais, juolab tokiais, nėra 
būtinybės.

c) KIRKILAS NĖRA REGĖ-
JĘS KĄ TIK PAMINĖTOS KAI-
MYNYSTĖS SUTARTIES. Jis, 
kaip ir dauguma mūsų politikų, 
batalijomis bevirstančiose disku-
sijose, kur svarstoma „Trijų rai-
džių kombinacija“, bando impro-
vizuoti šios sutarties tema. Ir 
kiek vienas improvizuoja savo 
naudai. Tik kažkodėl nė vienas, 
bent jau aš tokio negirdėjau, šios 
sutarties necituoja. Kodėl? Neži-
nau. Žinau tik, kodėl necituoja 
Kirkilas. Sudeginkite mane kaip 
raganą, jeigu Kirkilas tos citatos 
nemoka atmintinai. Todėl ir neci-
tuoja, kad moka. Nes sutartyje 
yra nedviprasmiškai sakoma, kad 
lietuvių tautinė mažuma Lenkijo-
je ir lenkų tautinė mažuma Lietu-
voje turi teisę VARTOTI SAVO 
VARDUS IR PAVARDES PAGAL 
TAUTINĖS MAŽUMOS KALBOS 
SKAMBESĮ. Girdite, ponia Tama-
šuniene?.. Pagal skambesį! Ir jo-
kios W. Net jeigu ji nukabinta nuo 
herbo.

d) ČIA DAR NE VISKAS. Jau 
visai žioplas būčiau, jeigu neat-
kreipčiau dėmesio į Kirkilo nu-
mestą, tarsi būtų visai nereikš-
minga, frazelę cituotame prakal-
bos fragmente: „Mes čia priima-
me tik dalinį sprendimą...“ Tai 
leiskite paklausti, ko mūsų raidy-
nas dar gali tikėtis? Lenkų diakri-
tinių ženklų? Znaki diakrytycz-
ne?  Ć, ł, ń, ó, ś, ź, ż ir kt. Tai 
kiekvieną diakritinį ženklą įsilei-
sime į savo raidyną atskiru įsta-
tymu ar visus iš karto, taip sa-
kant, „partiniu sąrašu“?

- Prisiminkime, pavyzdžiui, 
Suomijos pavyzdį. Kaip žinote, 
švedai ilgą laiką buvo okupavę 
Suomiją. Suomija net nepri-
klausomybę įgijo palyginti vi-
siškai neseniai, susiformavo 
kaip valstybė. Bet šioje šalyje 
švedų kalba net valstybinė yra. 
Matome, kaip jie yra pažengę, 
o mes čia sprendžiame gana ne-
didelį klausimą, kuris, taip, ta-
po mūsų tarp valstybinių santy-
kių tam tikro atšalimo priežas-
timi.

- Fantastika, ar ne? Tik nepa-
sakyta, ar šį nepakartojamą tekstą 
ištaręs Lenkijos ir Lietuvos santy-
kius šildantis (kad tik neperkaitin-
tų) Kirkilas lenkų kalbą, kaip antrą 
valstybinę, įvedinės visoje Lietu-
voje ar tik Vilnijoje?

Przyszła koza do woza
Atėjo ožka prie vežimo... Tai 

būtų pažodinis vertimas. O pras-
mė jo būtų maždaug tokia: „Tai 
ką, jau prisižaidėt, šunsnukiai.“ 
Kitados kalbėdamas apie Lietuvo-
je diskriminuojamą lenkų tautinę 
mažumą šiuo posakiu Lietuvą pa-
gerbė mūsų kaimynų prezidentas 
Komarovskis. Tik jis tą posakį pa-
vartojo būsimuoju laiku: „przidze 
koza do woza“ - „ateis ožka prie 
vežimo“, arba „oi, prisižaisit, 
šunsnukiai“.

Ir štai faktas prieš akis - ožka 
atėjo. Šunsnukiai prisižaidė. Ir 
nulenkė galvą. Pergalės dieną pa-
sirašė kapituliacijos aktą: „Pra-
šom, prašom, panele W... Netru-
kus gausite Lietuvos pilietybę. Už 
ypatingus nuopelnus mūsų vals-
tybei...“

Prieš pusantro šimto metų 
Lietuvoje siautėjo caro general-
gubernatorius pėstininkų genero-
las Michailas Muravjovas, lietu-
vių, tik riausiai ir lenkų, vadintas 
Koriku. Savo nurodymus duodavo 
iš Daukanto aikštėje stūksančių 
rūmų. Tų pačių, iš kur nūnai nu-
rodymus duoda mūsų prezidentė, 
ačiū Dievui, vis dar lietuviškai. 
Vienas Muravjovo nurodymas nuo 
namų sienų, tvorų, stulpų, medžių 
ryškiomis raidėmis tada rėkė Lie-
tuvai: „Govoritj po litovski strogo 
vospreščiajetsa“ („Lietuviškai 
kalbėti griežtai draudžiama“). Ir 
dar teigiama, kad Muravjovas 
mėgdavęs sakyti: „Ko nepadarė 
rusų kardas, padarys rusų rai-
dė.“ Tai kokią gi tąsą šiandien ga-
lėtų įgauti tokia Muravjovo supro-
jektuota Lietuvos ateitis? „Ko 
nepadarė rusų kardas, ko nepada-
rė rusų raidė...“ O kas toliau? Na-
gi, nagi, mielas skaitytojau... „Tą 
padarys panelė W?“ Ar „tą pada-
rys ponas Kirkilas?..“ Ar dar kas 
nors?..

Muravjovui buvo pastatytas 
paminklas būsimojoje Daukanto 
aikštėje. Pasakojama, kad keli Vil-
niaus studentai, keršydami už Vil-
niaus universiteto uždarymą, vie-
ną naktį paminklą ištepliojo vilko 
taukais. Kelias naktis visų Vil-
niaus pakampių benamiai šunys, 
pajutę vilko kvapą, sulėkdavę prie 
paminklo ir kaukdavę iki ryto.

Nagi kas sugalvos tęsinį?.. Na-
gi, nagi... Ne, ne, Kirkilo nelies-
kite - jam paminklo lenkai dar ne-
pastatė?..

Be to, Kirkilas, mano galva, 
buvęs vienas išmintingiausių 
žmonių Socialdemokratų partijo-
je, pats negalėjo Pergalės dienos 
proga tokios neišmintingos kalbos 
pasakyti. Nebent jam kažkas lie-
pė... Kas? 

P.S. Ačiū už idėją gražiajai pa-
ni Monikai, prekiaujančiai obuo-
liais Kalvarijų turguje.

Ožka Kirkilo raidyno labirintuose
 � G.Kirkilas, buvęs vienas išmintingiausių 
žmonių Socialdemokratų partijoje, 
pats negalėjo Pergalės dienos proga 
tokios neišmintingos kalbos pasakyti
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Apie tai prie ŽALGiRiO 
NAciO NALiNiO PASiPRiEŠiNi-
MO JUDėJiMO apskritojo stalo 
diskutavo Seimo nariai Artūras 
SKARDŽiUS ir Kęstutis MASiU-
LiS, buvęs valstybės saugumo de-
partamento vadovas, dabar konsul-
tantas saugumo klausimais Gedi-
minas GRiNA. Diskusiją vedė žal-
girietis Gediminas JAKAvONiS.

G.JAKAVONIS: Petras 
Aušt revičius yra pasakęs, kad 
nėra tokios kainos, už kurią 
mes permokėtume už savo bu-
vimą Europos Sąjungoje. Bet 
kiek mes permokėjome už savo 
energetinę nepriklausomybę 
nusipirkę suskystintų gamtinių 
dujų terminalo laivą-saugyklą?

A.SKARDŽIUS: Man kartais 
peršasi mintis, kad esame Vidurio 
Afrikos respublika, toks mentali-
tetas.

Sprendimai nacionalinio saugu-
mo klausimais yra labai svarbūs - 
ar tai būtų nepriklausomas dujų, ar 
elektros tiekimas. Visas civilizuo-
tas pasaulis sugeba tai daryti skaid-
riai, viešai svarstant, priimant par-
lamentams.

O pas mus bandoma pasipini-
gauti prisidengiant Trispalve ir 
šventais tikslais. Lyg būtume Jung-
tiniai Arabų Emyratai, pumpuotu-
me tuos pinigus iš žemės.

Aš nekvestionuoju klausimo, ar 
tai reikalinga, ir tai buvo pradėta 
privačia iniciatyva dujų vartotojo 
„Achemos“.

A.Kubiliaus Vyriausybė buvo 
nutarusi pirkti suskystintų gamti-
nių dujų terminalo laivą, o nusipir-
ko tik nuomą, ir ne išperkamąją 
nuomą, o dienos nuomą. Tyrimo 
metu nustatėme, kad Bermuduose 
registruota norvegų kompanija 
„Hoegh LNG Limited“, iš kurios 
mes nuomojamės šį laivą, jį iš laivų 
statytojo nusipirko už 250 mln. do-
lerių. Mes pasirašėme 10 metų 
nuomą, kai laivas gali veikti keturis 
kartus ilgesnį laiką - 40 metų. Mes 
sutikome už paprastą 10 metų nuo-
mą norvegų kompanijai sumokėti 
720 mln. dolerių. O po 10 metų, 
sumokėję šią pinigų sumą, turėsi-
me teisę laivą nusipirkti. Ir nuro-
dyta kaina. Ji nėra tokia maža, už 
laivą turėsime sumokėti vos ne ke-
turis kartus daugiau, nei jis kaina-
vo „Hoegh LNG Limited“.

Buvo visaip bandoma nuslėpti, 
kad pirkome iš norvegų. Buvo sle-
piamas sutarties adresas. O po to 
paaiškėjo, kad pinigai keliauja į 
Bermudus, iš Bermudų - į kitą 
leng vatinio apmokestinimo ben-
drovę Kipre.

Kas pelnosi, kur tie pinigai nu-
keliauja, nei buvusiam, nei dabarti-
niam Valstybės saugumo departa-
mentui nebuvo svarbu. Tai yra 
šventas reikalas ir nevalia kištis. 
Taip silpninamas nacionalinis sau-
gumas.

G.JAKAVONIS: Ar imsite 
ginti tokį sandėrį?

K.MASIULIS: Diametraliai 
priešingas požiūris. Nenoriu mosi-
kuoti skaičiais, nes nemanau, kad 
A.Skardžiaus skaičiai yra bent kiek 
patikimi.

Galiu išvardyti absoliučiai tei-
giamus vertinimus. Iki tol mes tu-
rėjome didžiausią Europos Sąjun-
goje dujų kainą, kurią politiškai dik-
tavo „Gazprom“. Ką turime dabar? 
Turime vieną mažiausių Europos 
Sąjungoje dujų kainų ir „Gazprom“ 
monopolis yra subliuškęs į blyną.

Matau besinervinančius žmo-
nes, kurie labai norėjo, kad mes 
įklimptume ilgame procese - statant 
nestatant, derantis nesiderant, at-
sisakant, ieškant. Viso to neįvyko.

Mačiau lenkus, kurie daug 
anksčiau negu mes pradėjo statyti. 
10 kartų didino kainas, tik dabar 
kažką užbaigia. Europos Sąjunga 
rodo pirštu į šitą mūsų projektą 
kaip patį sėkmingiausią.

Mačiau estus ir suomius, kurie 
dar prieš šitą projektą planavo kaž-
ką daryti. Kai mes kėlėme savo 
projekto idėją, jie sakė, kad ten nie-
ko nepavyks. Latviai sakė, kad jie 
statys, gaus kažkokius europinius 
projektus. Ar jūs matote šituos įvy-
kius? Nieko mes nematome.

Mūsų projektas įvykdytas žai-
biškai. Jis sumažino kainą visiems 
Lietuvos vartotojams - kiekvienas 
deginantis dujas gauna naudą.

Ir dabar tie žmonės, kurie tikė-
josi kitokio dalyko, spirga absoliu-
čiai nepatenkinti. Ką tik grįžau iš 
Briuselio, kur buvau nuvažiavęs su 
Europos reikalų komitetu. Jie irgi 
minėjo šitą projektą kaip pavyzdinį.

Į Lietuvą atvažiuoja kroatų at-
stovai mokytis, kaip įgyvendinti 
tokį projektą. Tai yra efektyvumo 
ir skaidrumo Europos Sąjungoje 
pavyzdys.

G.JAKAVONIS: Už kiek 
dujas perka „Achema“? Kodėl 
tai padaryta komercine pa-
slaptimi? Už vaistus, papildus 
mes mokame turbūt 10 kartų 
brangiau negu Anglijoje, tris 
kartus brangiau negu Vokieti-
joje. Ar tai nėra nematomų, 
pasipinigauti norinčių veikėjų 
pasek mė?

G.GRINA: Kad ir koks būtų 
projektas, ar terminalo, ar dar koks 
nors, tai yra kažkokios valstybinės 
institucijos atsakomybė.

Tarkim, Vyriausybės atsakomy-
bė yra statyti tokį objektą. Vadina-
si, Vyriausybė yra paslapčių sub-
jektas. Ir paslapčių subjektas 
sprendžia, ką, kada ir kaip, kokio-
mis sąlygomis reikia įslaptinti.

Kiekvienas paslapčių subjektas 
privalo savo paslapčių sąrašą de-
rinti su Paslapčių apsaugos koordi-
navimo komisija. Vadinasi, yra dar 
pertikrinimas, kad viskas būtų 
tvarkingai sudėta.

Kodėl taip yra daroma? Todėl, 
kad po to abi žvalgybos institucijos 

gauna darbą žiūrėti, kad paslaptys 
būtų saugomos. Ne jos sprendžia, 
kas yra slapta, bet tų institucijų 
darbas yra užtikrinti, kad jos būtų 
saugomos, jeigu kas nors nesaugo.

G.JAKAVONIS: Kodėl aš ne-
galiu sužinoti, už kiek tas dujas 
perka valstybinės įmonės? Aš 
galiu internete sužinoti, kiek 
už dujas moka britai, vokiečiai, 
tie patys rusai. O čia, Lietuvo-
je, yra paslaptis? Juk jei nėra 
ekonominės logikos, pagrįstos 
matematika, visada yra šešėlis 
ir gali būti korupcinių dalykų.

G.GRINA: Valstybė su firma 
pasirašo kažkokią sutartį. Nepa-
mirškime, kad nėra tik viena pusė, 
yra dvi. Tam tikri dalykai yra vieši, 
tam tikri nevieši.

Man dabar sunku kalbėti, kodėl 
Vyriausybė turėjo kažkokią pozici-
ją. Ir man sunku kalbėti, kokia bu-
vo pozicija tų, kurie vykdė sutartį. 
Gal jie nenorėjo ko nors viešinti 
dėl savų priežasčių. Čia yra vyriau-
sybinė sutartis, tai Vyriausybė tu-
ri apsispręsti, ar ji dirba pagal savo 
sąlygas, ar priima kitas sąlygas.

G.JAKAVONIS: Kodėl taip 
viskas įslaptinama?

A.SKARDŽIUS: Aš, pavyz-
džiui, nematau čia jokios komerci-
nės paslapties, išskyrus norą iš to 
pasipelnyti.

Buvo pasakyta daug netiesos 
parlamentinei tyrimo komisijai. Su-
klastota viešojo pirkimo ataskaita.

Įsigyjant laivą buvo ignoruoja-
mos Teisingumo ministerijos pas-
tabos, kad turi būti tarptautinis 
konkursas. Atsakymas buvo aiš-
kus - privati kompanija, privatus 
juridinis asmuo, kur 70 proc. val-
doma valstybės. „Klaipėdos naf-
ta“ savo iniciatyva pradėjo įgy-
vendinti projektą, o sąnaudas 
mes socializuosime.

Socializacijos sąnaudos yra 
našta mums visiems. Tada buvo 
socia lizuotos tik laivo nuomos są-
naudos, tad už viską apmoka var-
totojas. Dabar yra socializuotos ir 
dujų pirkimo sąnaudos. Tai kita pa-
daryta afera.

Apie kainas kalbėti net nerei-
kia, nes naftos kainos nuo 100 do-
lerių nukrito iki 30 dolerių ir dar 
mažiau. Dujų, kaip subprodukto, 
kaina taip pat sumažėjo. Nes naftos 
ir dujų kainos susijusios.

Terminalas pradėjo veikti 2014 
metų gruodžio 3 dieną. Visa našta, 
visas projekto ydingumas pasima-
tė 2015 metais.

Aš nekvestionuoju saugumo 
kaip alternatyvaus tiekimo. Aš 
kvestionuoju įsigijimo būdus ir 
įslaptinimą. Dar A.Kubiliaus Vy-
riausybė po rinkimų patvirtino du-
jų įsigijimo metodiką. Tie patys vei-
kiantys asmenys, ta pati advokatų 
kontora, tas pats asmuo derėjosi 
tiek dėl terminalo, tiek dėl dujų.

Dujos buvo įsigytos pagal ypač 
gudrią formulę. Buvo kalbama, kad 
gausime už „teisingą“ kainą. Yra 

2015 m. „European Gas Market“ 
ketvirtinės ataskaitos. Visa Europa 
pirko po 20 eurų už megavatvalan-
dę. Tai yra uosto kaina. Klaipėdos 
uoste kaina buvo 30 eurų už me-
gavatvalandę, tiksliau, 29,75 euro.

Mes mokėjome po 30 eurų, 34 
procentais brangiau negu ispanai, 
prancūzai, patys britai. Vadinasi, 
permokėjome. Jeigu padauginsime 
iš kiekio, 5,4 mln. megavatvalan-
džių, permokėjome lygiai 54 mln. 
pagal europinę suskystintų dujų 
uosto kainą.

2015 metais už laivą mokėjome 
60 mln. eurų, perkėlėme vartoto-
jams ant pečių, už dujas irgi taip 
pat. Iš tikrųjų permokėjome beveik 
120 mln. Aš nelyginu kainos su ru-
siškomis dujomis.

Kodėl žmonėms taip yra? To-
dėl, kad jau 2016-2017 metais buvo 
nustatyta vidutinė rinkos kaina, o 
visa kita kompensuojama iš elek-
tros ir dujų vartotojų. Šita infras-
truktūra mums kasmet kainuoja 
apie 100 mln.

Iš mūsų 2 mlrd. kubinių metrų 
1 mlrd. 200 mln. eina „Achemai“, 
ir jie tos naštos nepakelia. Pažiū-
rėkite, kiek gali, jie ginasi. O 700 
mln. kubinių metrų jau išdujintų 
dujų - pusė kiekio šilumos ūkiui, 
pusė elektros. Nežino, kur iškai-
šioti.

Pirmas objektas - „Geoterma“, 
kuris „užsilenkė“ nuo kovo 1 die-
nos. Pagrindinė to priežastis - ne-

bepakeliama saugumo dedamoji. Ir 
juos užspaudė „Fortum“, deginda-
mas šiukšles, kuris yra dotuoja-
mas. Skaičiai aiškūs. K.Masiulis 
juos matė komisijoje, o ginti savo 
konservatorių aferas, aš manau, 
yra negražu.

G.JAKAVONIS: Kiekvienas 
dalykas tiek teisingas, kiek ga-
li pasakyti skaičiais. Taip nie-
kas ir nepasako, už kiek „Ache-
ma“ priversta iš valstybės pirk-
ti tokį kiekį.

K.MASIULIS: Aš nei advoka-
tas, nei atstovas. Man „Achema“ 
nieko nepasiūlė. Nežinau tų skaičių 
ir nepasitikiu A.Skardžiaus skai-
čiais. Aš operuoju labai aiškiais fak-
tais. Pirma, dujų kaina sumažėjo. 
Tai jaučia kiekvienas žmogus, ku-
ris perka dujas.

Antra, šį projektą puikiai ir tei-
giamai vertina visi socdemai, iš-
skyrus A.Skardžių. Trečia, socde-
mai jau antrą kadenciją iš eilės yra 
valdžioje, kuria specialias A.Skar-
džiaus inicijuotas komisijas ir jos 
baigiasi niekuo. O tie žmonės, ku-
rie dirbo prie šio projekto, buvo 
išaukštinti iki ministro pozicijų. 
Buvo leista ne tik užbaigti tuos 
projektus, bet ir toliau juos plėtoti. 
Kad jie galėtų būti kaip bunkeriai, 
saugyklos.

Ką tik grįžau iš Briuselio, kur 
buvo apie tai kalbama. Ir mes ats-
tovavome tai pozicijai, kad šis pro-
jektas būtų regioninis. Latvija su 
tuo jau sutinka. Dabar bus susitar-
ta dėl linijos į Lenkiją.

Šis projektas stipriai integruo-
tas su Lenkija, Latvija ir Estija. 
Lat vijoje įsigalioja skirstymo ir 
pardavimo dujų sektoriuje atskyri-
mas, vadinamasis trečiasis paketas. 
Dujos iš čia gali nukeliauti iki Es-
tijos.

Su kiekviena diena ryškėja 
naujos šito projekto galimybės, jos 
didina mūsų saugumą energetikos 
sektoriuje ir mažina sąnaudas.

A.SKARDŽIUS: Skirkime 
du dalykus - projektas ir pasipel-
nymas. 

G.JAKAVONIS: Sutartis dėl 
suskystintų gamtinių dujų su-
daroma su norvegais, europine 
valstybe. Po to paaiškėja, kad 
yra Bermudai, dar kažkas. Ne-
žinau nė akcininkų. Valstybė 
šiuos dalykus perka mūsų visų 
pinigais.

G.GRINA: Nežinau visų šių 
procesų turinio. Dėl sužinojimo ar-
ba nesužinojimo. Ekonominiai pro-
cesai yra globalizuoti per visą pa-
saulį, ar būtų iš Bermudų, ar iš 
Rusijos. Žvalgybos tarnybos, net ir 
Amerikos, kartais neturi galimybių 
viską sužinoti. Juo labiau naivu bū-
tų tikėtis, kad Lietuvos žvalgyba 
galėtų 100 proc. kažką sužinoti. 
Bet manau, kad ne tai problema.

Yra du variantai. Pirmas, kaip 
čia madinga sakyti, kažkas įsidėjo 
į kišenę. Jei čia galbūt korupcinis 
aspektas, mano klausimas būtų, 
koks yra STT verdiktas. Durkime 
pirštu į tuos, kurie turėtų duoti at-
sakymus.

Jei Vyriausybė per daug sumo-
kėjo, vėlgi yra politinis, ekonomi-
nis klausimas. Jeigu buvo tikslas 
kažką pasiekti, galima tai pasiekti 
geriau ir galima ne taip gerai. Kas 
dėl to kaltas? Reikia spręsti, buvo 
čia kažkokia nauda ar nebuvo.

Norint įrodyti, kad buvo nusi-
kalstama veika, reikia turėti labai 
daug „Excel“ lentelių ir faktų. Yra 
atitinkamos tarnybos. FNTT irgi 
tiria finansinius nusikaltimus.

K.MASIULIS: Kiek aš žinau, 
tų lentelių A.Skardžius prikūrė.

G.GRINA: Mėgstu technokra-
tinę, techninę kalbą. Yra skaičiai, 
yra lentelės ir tada žiūrėkime. 
Strategiškai vertinant, reikėjo to 
terminalo, nė kiek neabejoju.

G.JAKAVONIS: A.Kubilius 
galėjo būti paprasčiausiai ne-

vykęs premjeras, kuris padarė 
klaidą. Šiuo atveju per bran-
giai sumokėjo. Galbūt ten tik-
rai nieko nėra. Gali būti toks 
variantas.

G.GRINA: Įsivaizduokite, 
yra bet koks verslas. Vienu atve-
ju jis būna sėkmingesnis, kitu 
atveju nesėkmingesnis. Valdytojų 
taryba versle sprendžia, ar vyk-
domieji direktoriai, kurie vykdė 
projektą, sėkmingai jį padarė, ar 
nesėkmingai. Manau, pats laikas 
mūsų valstybei irgi taip žiūrėti. 
Vyriausybė yra kaip direktorius.

K.MASIULIS: Aš ką tiktai 
minėjau, kad šitie vykdomieji di-
rektoriai, kurie vykdė tą verslą, 
ir labai mylimi, ir toliau daro kar-
jerą.

G.JAKAVONIS: Ką daryti, 
kad mūsų valstybėje neliktų 
žmonėms nesuprantamų daly-
kų? Tam tikri įslaptinimai lei-
džia daryti prielaidą, kad čia 
kažkas nešvaraus.

A.SKARDŽIUS: Mus bando 
laikyti kažkokia tamsia aborigenų 
valstybe. „Excel“ - tai naudos ir 
sąnaudų analizė. Net ir visiems 
saugumo objektams privalu atlik-
ti šią analizę. Tai nebuvo daroma. 
Užtekdavo vieno burtažodžio - čia 
reikia nacionaliniam saugumui. 
Tada viską įslaptiname, ar perka-
me dujas, ar išsinuomojame „In-
dependence“ laivą.

Kodėl Vokietijoje ir Danijoje 
dėl bokserių pirkimo parlamentai 
priiminėjo sprendimus? Ir nupirko 
po milijoną dolerių pigiau už vie-
netą. Taip silpninamas nacionalinis 
saugumas, jeigu švaistome pinigus.

„Auksinių šaukštų“ skandalas 
buvo sukeltas rugpjūčio 24 dieną ši-
tam neskaidriam pirkimui pridengti. 
Galėjome dar nusipirkti 15 „Leo-
pard“ tankų už tuos pačius pinigus. 
Tai skelbia interneto puslapiai, atsi-
verskite ir pažiūrėkite. Ten yra iki 
cento surašytos kainos. O pas mus 
kažkodėl tai slapta. Perkame per vi-
sokias tarpininkų organizacijas.

Nesvarbu, kad tai energetinio 
nacionalinio saugumo klausimai. 
Neleiskime pasipelnyti. Jeigu lei-
džiame dar kažkam „otkatus“ su-
simokėti per Bermudus. Šiandien 
niekas negali to paneigti. Europi-
nių pinigų neėmėme, nes būtų 
kontrolė. Regioninio projekto ne-
kūrėme, nes kitos valstybės būtų 
kontroliavusios. Tai mes, durniu-
kai, vieni mokėkime už viską, o 
kiti sakys, gerai, mes pirksime rin-
kos kaina.

Bet skirtumą tarp korupcinės 
kainos ir rinkos, tegul būna socia-
lizuota, padengia visi piliečiai. Tai 
yra nacionalinio saugumo silpnini-
mas.

Rokas Masiulis, „Klaipėdos 
naftos“ direktorius, gavo leidimą 
dirbti su slapta informacija tik prieš 
tapdamas ministru. Tai įsivaizduo-
kite, strateginis objektas, per tą 
laiką dar sugebėjo „Klaipėdos naf-
tos“ valdymo teisę trejiems me-
tams suteikti rusų „Lukoil“ kom-
panijai „Litasco“ - nuo 2012 metų 
spalio 1-os iki 2015 metų spalio 
1-os. Rusų kompanija valdė objek-
tą. Kur žiūri mūsų saugumas? Tai 
būtent ir yra kitų valstybių ekono-
minis interesas. Nereikia net tan-
kų, jeigu gali ekonomiškai užka-
riauti valstybę.

K.MASIULIS: Kai politikas, 
atėjęs į žiniasklaidos priemonę, 
aiškina apie kitus politikus, kokie 
jie yra blogi, tai man skamba ne-
kaip. Nieko mes nenuspręsime, tik 
apjuodinsime kitus žmones.

O jeigu asmuo turi informaci-
jos, jam taip atrodo, tegu kreipiasi 
į STT, į prokuratūrą, ką aš ne vieną 
kartą esu daręs. Kai man kyla abe-
jonių, rašau prokurorui laišką, o jūs 
ten žiūrėkite. Arba kreipiasi į STT 
ar į VSD. Esu rašęs laiškų į visas 
institucijas. O jau jie pagal savo 
kompetenciją sako, verta ar never-
ta, ir gauni atsakymą.

Dabar buvo kuriamos komisi-
jos, nieko iš to neišsiplėtojo. Tai 
manau, kad šitos institucijos ne-
rado jokio pagrindo. Vadinasi, pa-
dėtas taškas. Mes čia nieko neiš-
spręsime ir neapkaltinsime, tik 
papliurpsime. Atsiprašau už šitą 
žodį.

Galiu tik stebėti procesus. Pa-
žiūrėkime į STT. Vienas po kito 
rezonansiniai procesai, Eligijaus 
Masiulio, „MG Baltic“. Tokių mes 
nematėme iki šiol vaizdų. Ir jūs 
dabar sakote, blogai dirba institu-
cija? Aš vėl nusiimu kepurę. Sa-
kau, šaunuoliai.

Yra žmonių, kurie mano, kad 
ten labai blogai, galbūt ne visai 
objektyviai nupirkta. Bet rezulta-
tas toks, kad valstybė ir žmonės 
labai daug laimėjo. Kiekvienam 
kainos sumažėjo, tai faktas. Man 
pradeda kirbėti įtarimas, kad čia 
labai nelaimingas yra „Gazprom“. 
Nes jeigu nebūtų šito projekto, tai 
mes mokėtume visai kitas kainas.

A.SKARDŽIUS: Pirmiausia 
nebuvo naudos ir sąnaudų anali-
zės. Toliau Vyriausybė, kad ne-
stabdytų laivo atplaukimo čia, kad 
nesusilp nintų nacionalinio saugu-
mo, buvo įpareigota nuo 2014 
metų gruodžio 3 dienos Seimo 
tyrimo komisijai atlikti nepriklau-
somą auditą. Jis turėjo būti atlik-
tas 2015-2016 metais. Neįvykdė 
Seimo nurodymo.

Buvo kompromisas nesikreip-
ti į prokuratūrą ir nestabdyti vie-
šojo pirkimo procedūros, kuri bu-
vo suklastota. Tai buvo pažeidi-
mas. Pirko laivą, nupirko tik pa-
prastą nuomą, net ne išperkamą-
ją. Ir suklastojo šalį. Ataskaitoje 
nurodė, kad tai Norvegija, o po to 
keitė į Bermudų salyną.

Dabar prokuratūra netiria, 
nes elgiasi selektyviai. Nukreipė 
į STT, o ne į FNTT. STT neturi 
jokių ekonominės analizės gebė-
jimų. Man teko kaip komisijos 
pirmininkui kalbėtis su pareigū-
nais. Jie patys nesuprato, kodėl 
ten nukreipė. Tai, manau, vėlgi 
čia galima įžvelgti selektyvumą.

Susiskaičiuokite, 100-120 mi-
lijonų per metus kiekvienam 
energijos vartotojui. Tiek dujų, 
tiek elektros. O „Achema“ bus 
nuvaryta iki bankroto. Aš mačiau 
2016 metų skaičius ir visus krei-
pimusis. Nežino, kur kreiptis. Tą 
didžiausią įmonę Lietuvoje mes 
tiesiog užmesdami „užlenksime“. 
Kaip „Geo termą“ nuo kovo 1 die-
nos valstybė „užlenkė“.

G.JAKAVONIS: Rokui Ma-
siuliui tapus susisiekimo mi-
nistru, iš karto buvo pakeistas 
senasis „Lietuvos geležinke-
lių“ vadovas Stasys Dailydka. 
Vietoj jo ėmė dirbti Mantas 
Bartuška, kuris dirbo „Klaipė-
dos naftoje“. Tie patys žmonės 
ateina dirbti į „Lietuvos gele-
žinkelius“. Kaip vertinate po-
kyčius?

A.SKARDŽIUS: Buvome su-
sitikę su naująja vadovybe. „Lie-
tuvos geležinkeliai“ pastaruosius 
dešimt metų dirbo pelningai. 
2016 metais buvo bandoma paro-
dyti, kad įmonė dirbo nepelnin-
gai. Pelnas labai sumažėjo, nes 
Rusija labai spaudė Baltarusiją, 
nedavė naftos gamybai, todėl su-
mažėjo tamsiųjų naftos produktų 
pervežimas. Bet buvo pasiektas 
pelnas.

Naujosios Vyriausybės, Roko 
Masiulio kaip ministro ir valdy-
bos pirmininko Romo Švedo buvo 
sugalvota, kad reikia išmokėti 
tryliktąjį atlyginimą. Buvo už-
dirbta 1,8 mln. eurų pelno, tai 
darbuotojų tryliktajam atlygini-
mui skyrė 2,5 mln. eurų. S.Dai-
lydkos vadovybė buvo susitarusi, 

kadangi negalime rodyti minuso 
ir dirbti nuostolingai, šiemet po 
10 metų pertraukos tryliktojo at-
lyginimo nemokame. Tai parodė 
minusą, kad įmonė patyrė pusę 
milijono ar kiek nuostolių.

Net Europos Parlamente 
svarstė, jog mes neturime atskir-
ti „Lietuvos geležinkelių“ buhal-
terijos ir valdymo, kad jų negali-
ma būtų privatizuoti. Dabar jau 
matome, kad norima išdraskyti. 
Nori biudžetui už keleivių veži-
mą, infrastruktūros dalį permes-
ti 35 mln. nuostolių, o 50-60 mln., 
kiek uždirbama iš krovinių veži-
mo, atiduoti privatininkams.

Labai silpnai atrodo neva pro-
fesionalų Vyriausybė. Atėjo iš 
„Klaipėdos naftos“ tie patys žmo-
nės, kurie ir sudarė sutartį su 
Bermudais per Kiprą. Tai man ke-
lia didžiausių abejonių.

Dėl sukelto skandalo, per ku-
rį kroviniai pradėjo eiti per La-
tviją. Jau dabar aiškus faktas - 20 
proc. krovinių nukeliavo per Lat-
viją, jos uostus vien tam, kad pa-
keistų vadovybę geležinkeliuose. 
Jokių tyrimų rezultatų nėra. Da-
bar jie kalba, kad čia bus auditas. 
Manau, tai yra kenkimas valsty-
bei, jos įvaizdžio juodinimas ir 
rinkų praradimas.

G.JAKAVONIS: Bet „Lie-
tuvos geležinkeliai“ veikė pel-
ningai?

K.MASIULIS: Nomenklatū-
rinių pensininkų prieglauda buvo 
pasidariusi. Mes sukuriame įmo-
nę, kurioje yra daugybė bedarbių 
žmonių su puikiausiais atlygini-
mais. Dar, pasirodo, ir tryliktąjį 
atlyginimą išsimoka, nelabai tu-
rėdami pelno. Dar ir skolą.

Tikrai sutinku, kad nereikia 
išdraskyti keleivių vežimo. Visa 
sistema turi veikti. Keleiviai, ge-
ležinkeliai, lokomotyvų depas, 
viskas, kas sukurta, turi išlikti. 
Bet negali būti neefektyviai vei-
kiama.

Neefektyvumas greičiausiai 
trykšta per siūles ne tiktai įdar-
binant savo pažįstamus, bet ir ne-
efektyviai perkant. Štai vienas 
žmogus iš „Klaipėdos naftos“ at-
eina į „Litesko“, už elektrą atsa-
kingą įmonę. Žiūrėkite, šita įmo-
nė tampa pelningiausia.

Kitas žmogus ateina vadovau-
ti „Vilniaus vandenims“, amžinai 
nuostolingai įmonei. Per metus 
pasidaro nebenuostolinga. Ir vil-
niečiams pradeda pigti vanduo.

Valstybinė įmonė privalo tvar-
kytis verslo principais - efekty-
viai, mažindama sąnaudas, gerin-
dama pirkimą, plėsdama veiklas, 
iš kurių gauna kažkokios naudos. 
Kad pagrindinių produktų - van-
dens, elektros ar dujų - kaina 
žmonėms mažėtų.

A.SKARDŽIUS: Bet kad ne-
daro taip.
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Kuo gilyn į žiemą, tuo 
vasariškesni prisiminimai... 
Net kelios Utenos apskrities 
gyventojų ir jų svečių kartos, 
prisimindamos keliones 
po Aukštaitijos nacionalinį 
parką (NP), geru žodžiu mini 
ir legendinį bene pirmąjį, bet 
tikrai ilgiausiai (kitąmet minės 
80 metų gyvenimo ir 55 metų 
turizmo veiklos sukaktis) 
turistų grupes šiame regione 
lydintį Albertą UmbrAžiūNą. 
impozantiškos išvaizdos, plataus 
intelekto, įspūdingo balso 
šmaikštautojas įsimena ilgam. 
Daugiau nei pusę amžiaus jis yra 
ignalinos (o gal net ir aplinkinių 
Utenos ir Švenčionių rajonų) 
vizitinė kortelė arba, kaip dabar 
sakoma, - veidas. iš Alberto lūpų 
šimtai tūkstančių apsilankiusiųjų 
sužinojo apie jo gimtojo 
rajono savitumą, jo pagalba 
pamatė nuostabų kraštovaizdį, 
išgirdo apie čia gyvenančiųjų 
tikėjimus, verslus ir šventes.

1960 m., pradėjęs studijuoti lie-
tuvių kalbą tuomečiame Pedagogi-
niame institute, jau po antro kurso 
vasaromis lydėjo valčių vilkstines 
Aukštaitijos NP ežerynu iš tuome-
tinės Palūšės turistinės bazės, ku-
ri buvo įkurta 1959 m. Tapo tuomet 
ir net šiomis dienomis tarp mergi-
nų labai populiariu turizmo ins-
truktoriumi. Dabar dažniausia 
„instruktoriai“ - jau privataus vers-
lo atstovai ir vadina save valtinin-
kais, o kas pageidauja solidžiau - 
visokių plaukimo priemonių nuo-
motojais, kurių kompetencija ir 
maršrutų pristatymas. Alberto - 
pėsčiojo turisto - „praktiniai“ už-
siėmimai gana ankstyvi ir grau-
dūs. Iki mokyklos Tverečiuje iš 
ryčiausio Lietuvoje Smilginiškių 
kaimo - 7 km, vėliau vienudu su 
broliu gyveno mažučiame 4x4 m 
namelyje, bet jau neklampojo per 
pusnis. Didžiausias išbandymas 
buvo, kai juos, šauktinius į armiją, 
susodino žiemos metu sunkveži-
min ir iš Tverečiaus nuvežė į Igna-
liną registruoti. Nuvežė ir paliko, 
grįžti nebuvo kuo. Namo vyrukai 
iškeliavo dviese - žiemą, pėsčio-
mis, tamsoje, o kilometrų tai tris-
dešimt trys... Ši turistinė „prakti-
ka“ baigėsi sėkmingai.

Turizmo istorija pasakoja, kad 
nuo Adomo ir Ievos prasidėjusi 
ekskursija į Rojaus sodą prieš Ant-
rąjį pasaulinį karą įgavo naujų 
bruožų. Dutvaileris sugalvojo mažo 
žmogaus, liaudies, turizmą, o Hit-
leris akcentavo stiprių nervų tau-
tos kūrimo idėją, grupinį keliavimą 
poilsio tikslais, savaitgalio žygius. 
Kitaip sakant, „sukūrė“ socialinį 
turizmą, kurio tikslas - palaikyti 
dirbančiųjų darbingumą, ugdyti fi-
zines galias, gerinti psichinės svei-
katos būklę. Pokario metais Sovie-
tų Sąjungoje nuo šios idėjos nebu-
vo toli „nužengta“. Vadinamąjį gru-
pinį, o gražiau - kolektyvinį, turiz-
mą pradėjo organizuoti profsąjun-
gos. Visoje šalyje buvo sudaryta 
apie 150 maršrutų, iš jų vienas po-
puliariausių buvo Ignalina-Trakai-
Birštonas-Palanga. Ignalinoje (su-
praskite - Palūšėje) turistai iš įvai-
riausių didžiulės šalies respublikų 
būdavo savaitę. Keturias iš septy-

nių dienų jie praleisdavo vandens 
žygyje. Į profsąjungų apmokėtų 
paslaugų paketą (kaip sakytume 
dabar) įėjo ir grupę globojančio ins-
truktoriaus paslaugos. Jis atvyku-
siuosius sutikdavo, vesdavo „ins-
truktažą“, surinkdavo parašus, kad 
turistas saugumo instrukciją iš-
klausė, organizuodavo smulkaus 
inventoriaus ir maisto davinių pa-
skirstymą, susodindavo į valtis, 
mokydavo irkluoti, lydėdavo žygy-
je, padėdavo įkurti stovyklavietes, 
ruošti vakarienę, organizuodavo 
atsisveikinimo vakarą ir galybę ki-
tų darbų. Žodžiu, buvo visos gru-
pės ir kiekvieno atskirai tėvas ir 
mama viename... Populiarėjant 
šiam maršrutui atsirado ir instruk-
torių „viršininkas“ - vyr. instruk-
torius. Juo dirbo T.Šarkus. Šiam 
išėjus dirbti žurnalistinio darbo į 
tuometę „Tiesą“, vyr. instruktoriu-

mi tapo Albertas Umbražiūnas. Pa-
lūšėje besiilsintiems per tas 7 die-
nas buvo organizuojamos ir eks-
kursijos pėstute: keliaudavo į Igna-
liną viena Gavio ežero puse (per 
senąją pervažą) iki Sporto centro, 
grįždavo per Strigailiškį (dabarti-
nio kelio nebuvo) smėlėtu keliu. 
Ignalina tuomet atrodė gana liūd-
nai, dabartinėje centrinėje aikštėje 
galėdavai ir besiganančias ožkas 
pamatyti... O kaip tai paaiškinti į 
„vakarus“ atvažiavusiam? Nacio-
nalinio parko dar nebuvo, gamto-
saugos ir malkų poilsiavietėse bei 
šiukšlių išvežimo klausimais bend-
radarbiaudavo su miškų ūkiu (da-
bar urėdija). Ignalinoje įsikūrus Za-
rasų kelionių ir ekskursijų biuro 
filialui, atsirado ir kelionės auto-
mobiliais. Ši turizmo kryptis spar-
čiai populiarėjo įsikūrus NP ir pa-
rengus jo pažintinius maršrutus.

Parduotos studentiškos vasa-
ros ilgainiui tapo pagrindiniu užsi-
ėmimu, pragyvenimo šaltiniu bai-
gus pedagogikos mokslus. Iki šiol 
Albertas pamena jau a.a. moksla-
draugį Tomą Šarkų, kuris jam pa-
siūlė vasaromis padirbėti Palūšėje. 
T.Šarkus buvo ir jo „instrukto-
rius“, nes tokių žemėlapių, marš-
rutų aprašymų, kokius turime da-
bar, tuomet nebuvo... Maršrutas ir 
jame teiktina informacija buvo 
„įrašyta“ galvos „atmintinėje“. 
Pirmuosius kartus visos protakos 
tarp ežerų, visos įlankėlės stovyk-
lavietėms atrodė vienodos... Kai 
jauni instruktoriai pasiklysdavo, 
išsisukdavo sakydami, kad ši pro-
taka užžėlė ir valtis reikia persi-
nešti... Patirtis ir draugiškas pata-
rimas tuomet lėmė daug. Apsisto-
jus poilsiavietėse turistai dar bū-
davo pėsčiomis palydimi į Šuminų, 
Salų kaimus, vykdavo sporto žai-
dynės. Albertas pamena, kokius 
„kryžiaus kelius“ reikėdavo nuei-
ti norint paruošti vienokio ar kito-
kio maršruto aprašymą. Nors ka-
riniais žemėlapiais nelegaliai buvo 
naudojamasi visą laiką, bet, norint 
parengti legalų leidinuką, leidimus 
reikėjo gauti Rygoje veikusioje 
kartografijos tarnyboje...

Susiruošusiems į žygį buvo 
duodama konservų. Suvalgius 
maistą skardinės likdavo. Iš pra-
džių bandydavo jas „laidoti“, bet 
jas užuodę miško žvėrys iškasda-
vo. Atvykusią kitą grupę pasitikda-
vo nekoks vaizdelis. Tuomet direk-
torius įvedė naują tvarką: kiek 
skardinių paėmė grupė, tiek grįžu-
si turi atiduoti. Ne visuomet Lie-
tuvoje vasaros vėsios, kvapelis per 
keturias kelionės dienas tapdavo 
itin nepatrauklus. Kirvius išduoda-
vo tik gaisrui gesinti: kad turistai 
jais nekirstų medžių laužams, įran-
kius ištepdavo juodai... Ilgainiui 
problemų pradėjo kelti ir „laisvieji“ 
turistai bei instruktoriai. Tuo tiks-
lu atsirado dviejų tipų poilsiavie-
tės: organizuotiems ir laisviesiems 
turistams. Tai ne tik todėl, kad 
inst ruktorius buvo atsakingas už 
grupės saugumą, bet ir dėl skirtin-
gai suprantamo „aktyvaus poilsio“. 
Bene garsiausias „laisvasis“ inst-
ruktorius - daugeliui žinomas Tar-
zanas, jau a.a. A.Arcimavičius iš 
Kauno. Jis kurį laiką dirbo turisti-
nėje bazėje, bet vėliau, būdamas 
kaunietiškai verslus, išplėtojo savo 
veiklą. Deja, ne visi ją atsimena po-
zityviai.

Palūšės turistinė bazė, pirmuo-
sius turistus nakvindavusi metali-
nėse lovose karinėse palapinėse, 
skalbti rūbus siūliusi „balėjoje“, 
grandine (kad nepavogtų) prirakin-
toje prie vandens krano, ilgainiui 
tapo moderni ir tenkino tuomečio 
užsienio mažai mačiusio žmogaus 
poreikius, nuolat pirmavo tarp kitų 
turistinių bazių. Pasikeitus politi-
nei santvarkai ir sumažėjus turistų 
srautams iš kitų respublikų, nebe-
liko finansinių pajėgumų keistis. 
Tuomet ją priglaudė NP, taip išgel-
bėdamas nuo bankroto (visos kitos 
Lietuvos bazės bankrutavo). Veikla 
įgavo naujų bruožų. Pradėtas orga-
nizuoti poilsis černobyliečiams, fir-
moms, stovykloms. Lietuvos prof-
sąjungos dalijosi turtą, įmonių eli-
tui pirko vilas, skaidėsi, kūrėsi, o 

paprastų žmonių, darbuotojų sa-
vaitgalio ar ilgesniu poilsiu niekas 
nesirūpino.

Visą šį „transformacijų“ laiką 
iki dabar A.Umbražiūnas veda eks-
kursijas važiuojantiems turistams. 
Pats sako, kad „sausumoje“ dirbti 
paprasčiau. Jis nesistengia klausy-
tojų apstulbinti faktais, ieško būdų, 
kaip apie juos pateikti intriguojan-
čios informacijos, kuri paskatintų 
namo grįžusį ekskursantą detaliau 
pasidomėti. Mėgsta pajuokauti, pa-
teikia kontrolinius klausimus, kad 
pasitikrintų, ar jį girdi.

Albertas liūdnai mini faktą apie 
Trainiškio ąžuolo žūtį. Pirmiausia - 
vedant ekskursijas nebebus tarpi-
nio sustojimo, nes nebėr ko lanky-
ti... Ąžuolas sukeldavo daug emo-
cijų: šalia jo ne tik puikios nuot-
raukos, bet ir daug mistikos. Viena 
uteniškė grupei atsitolinus paprašė 
leidimo pralįsti pro kamiene atsi-
radusius tarpus, mat ji esanti už-
burta, o būrėja sakė, kad ji turi 
„praeiti pro medį“, kaimo žmonės 
pagąsdindavo, kad į kamieno kiau-
rymę įlindusi moteris pastosianti. 
Grupei būdavo juoko stebint jaunas 
paneles...

Jam ne kartą įvairiuose dide-
liuose ir mažuose renginiuose 
teko Ežerinio, Neptūno persona-
žas - ir jie, kaip Albertas dabar, 
žmonėms savo tiesas sakydavo 
sausumoje. Dėl impozantiškos iš-
vaizdos ir griausmingo vokalo ne 
kartą buvo ir žynio rūbus apsivil-
kęs: savo aktoriniais gabumais 
„pritrenkė“ užsienio svečius pir-
majame „Ežerų sietuvos“ festiva-
lio atidaryme ant Ladakalnio, bi-
tininkystės muziejuje. Saviausios 
jam - Užgavėnių kaukės, mat jose 
daug žaismės. Parke organizuotas 
žiemos palydėtuves jis papuošda-
vo ne tik savimi, bet ir savo sodo 
gėrybėmis: tai džiovinti, tai pui-
kiai išlaikyti jo sodo vaisiai iki vė-
lyvo pavasario paįvairindavo bend-
radarbių kavos pertraukėles. Per 
visą spalvingą turizmo organiza-
toriaus veiklą keliavo su supratin-
ga bendražyge, tvirto charakterio 
kurso drauge aukštaite nuo Anta-
lieptės. Tik žiemomis, kuomet 
tekdavo ruošti maršrutų aprašus, 
Albertas galėjo daugiau laiko skir-
ti šeimai, kurioje augo sūnus (jį 
mes pažįstame kaip Vyriausybės 
atstovą Utenos apskrityje) ir duk-
ra. Dabar abu lituanistai Umbra-
žiūnai daug dėmesio skiria tam, 
kad užsienyje gyvenanti vaikaitė 
nepamirštų senelių kalbos, Al-
bertas - savo rečiau naudojamas 
kūrybines galias realizuoja sodi-
ninkystėje. Kiekvienam metų lai-
kui - savas žydėjimas.

Dalia SAvicKAitė

A.Umbražiūnas - legendinis Utenos krašto gidas

 � Iš A.Umbražiūno lūpų šimtai 
tūkstančių apsilankiusiųjų sužinojo 
apie jo gimtojo rajono savitumą, jo 
pagalba pamatė nuostabų kraštovaizdį, 
išgirdo apie čia gyvenančiųjų 
tikėjimus, verslus ir šventes

 � Tik žiemomis, 
kuomet tekdavo 
ruošti maršrutų 
aprašus, 
A.Umbražiūnas 
galėjo daugiau 
laiko skirti 
šeimai
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