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Garsiajai Oninių šventei Punioje šiemet 
šventiškumo suteikė tai, kad jos metu 
Alytaus rajono garbės pilietės regalijos buvo 
įteiktos Dzūkijos sielai Genovaitei Švabienei. 
Už šviečiamąjį kultūrinį darbą, dzūkiškos 
tarmės, krašto tradicijų puoselėjimą, krašto 
garsinimą. Kiekvienas sutiktas Punioje 
tądien džiaugėsi, kad pagerbtas žmogus, 
kuris tos pagarbos nusipelnė. Daugelį 
vardų per daugiau nei 50 veiklos metų 
pelniusi kultūros puoselėtoja sako, kad šis 
įvertinimas jai esąs brangiausias, nes gautas 
iš tų žmonių, kuriems visą gyvenimą dirbo.

- Ko reikia, kad kiekvienas savo gim-
tinėje tave gerbtų ir už suteiktą vardą 
pritariamai sakytų, kad verta? - klausėme 
Genovaitės ŠVABIENĖS.

- Buvimo vienu savo krašto žmogumi. 
Meilės savo gimtinei. Nėra man gražesnių 
dainų nei apie Tėviškę. Kultūrai dirbu nuo 17 
metų. Viskas prasidėjo nuo vieno spektaklio. 
Su gimtojo Vaickūniškės kaimo jaunimu pa-
stačiau spektaklį, mane pastebėjo, pakvietė 
dirbti į Žagarių kaimo klubą-skaityklą. Iš skai-
tyklos perėjau į naujai pastatytus Žagarių kul-
tūros namus. Dirbome Žagariuose kartu su 
vyru Raimundu. 1970 m. mus atsiviliojo į 
Luksnėnus ir čia dirbu iki šiol. Negaliu susto-
ti. Dirbdama parašiau apie 200 dainų. O gal ir 
daugiau. Išleidau tris dainynus ir vieną gies-
mių dainynėlį. Jo man trūko, nes vargonuoju 
vietinėje koplyčioje. Imu iš kantičkų žodžius 
ir papildau. Dainas kurti paskatino paprastas 
dalykas - praktiškumas. Kultūros namuose 
dirbau su kaimo žmonėmis, o kompozitorių 
dainos buvo sunkios, mums tiesiog nemielos, 
sudėtingos. Pradėjau kurti lengvesnes. Švie-
saus atminimo Jonas Švedas kartą pasakė, kad 
mano dainos - beveik kaip liaudies dainos. 
Priėmiau ir priimu tokius žodžius kaip komp-
limentą. Aš ir pati iš liaudies. Liaudies dainas 
girdėjau nuo mažens šeimoje, mokykloje dai-
navau, todėl jos man sugrįžta. Tik kitu pavi-
dalu. Daugelis mano dainų virto liaudies dai-
nomis. Girdžiu, per vieną „Duokim garo“ lai-
dą mano dainą pristatė kaip liaudies. Esą žo-
džiai liaudies, o muzika vadovo. Klausiu vėliau 
to vadovo, kodėl jis mano dainą pasisavino. 
Sutriko. Nežinojęs, kažkas taip užrašė. Nie-
kam nebūtų malonu išgirdus, kad tavo vaikas 
ne tavo, tiesa? Mano visos dainos patentuotos, 
tik kažkodėl ne viena jų savinamasi.

- Tarmių metai praėjo ir nuėjo, nu-
sinešdami sukeltą patosą. Ko reikia, 
kad savo prigimtinę šnektą kiekvienas 
neštų iš kartos į kartą be priminimų, 
natūraliai?

- Didžiavimosi savo tarme. Jos nelaikymo 
provincialumo požymiu. Kaip didžiuojamės 
esą lietuviai, taip turime didžiuotis gimę dzū-
kais, aukštaičiais, žemaičiais, suvalkiečiais. 
Kažkodėl mes, dzūkai, gėdinamės savo tar-
mės. Žemaičiai ja dar šneka, o dzūkai gėdina-
si. Dvylika metų Alytaus radijuje vedu laidas 
ir kviečiu visus kalbėti savo tarme. Vyresni 
dzūkai užkalbinti dar šneka tarmiškai, bet ir 
netrukus pereina į literatūrinę kalbą. Jaunimas 
apskritai vengia dzūkuoti. Džiaugiasi širdis 
nuvažiavus į Punsko kraštą. Jie išlaikė ne tik 
lietuvybę, bet ir savo krašto kalbą. Iš jų rei-
kėtų to mums mokytis. Sakyčiau, Lenkijoje 
gimę ir užaugę lietuvių palikuonys dar dides-
ni gimtosios kalbos patriotai negu mūsų lie-
tuviai. Punskiečių ir dainos senoviškos, tikros 
lietuviškos, patriotiškos.

- Didžiuma jūsų sukurtų dainų apie 
gimtinę, apie kaimą. Ar važiuodama 
per Lietuvą pastebite, kad kaimai yra 
sunykę?

- Yra labai daug sunykusių kaimų, daug 
dar merdinčių. Pjauna per širdį matant. Žino-
te, kas mane džiugina? Kad žmogus, sustojęs 
prie stotelės, laukiančią autobuso mane ne 
tik pavėžėja, bet neklausiamas pasigiria tapęs 
kaimo žmogumi. Sako atbėgęs į kaimą, nes 
pavargo nuo miesto spūsties, grūsties. Džiau-
giuosi, kad ateina jaunimas, miesto žmonės 
į kaimą. Tik ten, kur „juodi“ kaimai, nelabai 
kas eina. O reikėtų ten kažkokio valdžios 
mosto, paskatinimo. Reikėtų kažką sukurti, 
kad patrauktų jaunus žmones grįžti. Gal duo-
ti kokią lengvatinę paskolą, nutiesti gerą ke-
lią, kažką tokio sukurti, o tada sakyti, kad 
kaimas miręs. Juk ir varnėnai pavasarį grįžta 
ten, kur jų laukia inkilai.

- Dažnai tenka girdėti, kad iš užsienio 
lietuviai sugrįžta tik pinigų išleisti. Ar tik?

- Tikrai ne. Kas taip sako, nepažįsta žmo-
gaus širdies. Juos parveda ilgesys, gal tik ne 
visi drįsta pripažinti. Mano anūkas gyvena 
Airijoje ir kiekvieną kartą jis išvažiuodavo 
verkdamas. Dabar, kai jau turi šeimą, kai ap-
siprato ten, gal jam kiek lengviau. Jeigu būtų 
čia darbų, jis tikrai sugrįžtų į Lietuvą. Yra to-
kių, kuriems tas pats, bet didžioji dalis yra 
savo Tėvynę mylinčių ir ją palikusių su didžiu-
le širdgėla. Jie nori sugrįžti, o ką darys čia 
sugrįžę? Reikia, kad valdžia pasirūpintų, to-
kius svyruojančius namo parvesti. Jie išva-
žiuoja ne iš gero. Bet jeigu būtų darbų, jei 
galėtų iš savo darbo išgyventi, daugelis tikrai 
niekur nevažiuotų. Kiekvienas mato, kaip 
sunku išgyventi Lietuvoje. Vien tik kalbos, 
kad gyvenimas gerėja. Gyvenimas eina geryn 
tiems, kurie turi „uabus“, kurie gauna paja-
mas, pusvelčiui samdydami darbininkus. Lie-
tuva pilna ubagų. Dauguma pensininkų tapo 
elgetomis. Tokie kaip aš, kultūros darbuotojai, 

ir tie, kurie mažiausiai uždirbo. Kainos, kurios 
buvo litais, dabar virto eurais. Sako, didėjo 
atlyginimai. O kas padidėjo pensininkui? Jo 
pensijytė eurais sąžiningai atitinka paskirtąją 
litais. Dabar labai didelė žmonių atskirtis. Pra-
gyvena tie, kurie turi versliukus, kurie uždir-
ba ir sau paskiria didelius atlyginimus. Kokį 
versliuką beprasuks pensininkas? Mes išlei-
džiame tas pensijas labai greitai. Anksčiau 
gaudavai 1 tūkst. litų, buvo daug. O dabar - 
300, ir nėr, net nesitaškant. Niekaip nesupran-
tu, kodėl taip pabrango viskas, visur tokius 
didelius pinigus mokame. Vadinasi, kartu tu-
rėtų kilti ir atlyginimai. Giriasi valdžia, kad 
pensijas pakėlė. Pakėlė tiek, kiek duonai te-
užtenka, daugiau nelieka niekam.

- Jūs kultūros darbą, rodos, buvote 
trumpai palikusi. Bet grįžote. Kodėl?

- Viskas tuo metu sutapo. Suėjo pensinis 
amžius, vyko persitvarkymas, nes valdžiai 
ėmė atrodyti, kad iš kultūros galima sutaupy-
ti. Išspyrei kokį kultūros darbuotoją, ir šalies 
biudžetas tampa pilnesnis. Kai toks požiūris, 
kaimuose kultūros namus ne tik užkalė, juos 
ir griauti pradėjo, langus daužyti, nuniokoda-
vo įrangą. Tiesiog akyse. Patys žmonės. Ir 
nieko negalėjai padaryti. Į kino filmą atėjęs 
vyras atsinešė butelį ir geria degtinę. Viešai. 
Gėdinu, o jam - kad bet kas. Ką nori, tą darąs, 
nes atėjusi tikroji demokratija. Beveik vienus 
metus pasėdėjau be darbo ir trūko kantrybė. 
Be to, ir valdžia ėmė prašyti, kad grįžčiau. 
Atsistatėme, kas per trumpą laiką buvo su-
laužyta. Išlaikiau kultūros pastatą, kad jo ne-
išgriautų. Dešimt metų pradirbau už atlygini-
mą ir iki šiol dirbu. Jau be atlyginimo. Visur 
dirbu, kur tik galiu, kur tik paprašo. Kai manęs 
kas klausia, kas man moka, atsakau, kad man 
moka „Sodra“. Taip ir yra. Gaunu pensiją.

- Ar kaimai labai nukentėjo dėl kultū-
ros namų uždarinėjimo?

- Visada buvau prieš uždarinėjimus, nes 
žinau, kad kiekviename, net ir mažiausiame, 
kaime yra žmonių, kurie nori dalyvauti kokio-
je nors veikloje. Jiems negana tik daržus ra-
vėti ir sunykusios parduotuvėlės sienas rams-
tyti. Yra kaime mažuma, kuriai nieko nereikia, 
bet dauguma yra tokių, kuriems reikia. Užda-
rius kultūros namus jie liko be nieko. Gerai, 
kad atsirado kaimo bendruomenės, telkiančios 
tuos, kurie kažką sugeba. Gerai, kad yra Tre-
čiojo amžiaus universitetai. Jie iš dalies užpil-
do tą spragą, kuri atsirado kultūrą ėmus men-
kinti. Tik jiems reikėtų daugiau paramos. Da-
bar žmonių iniciatyva gimę universitetai be-
veik nieko negauna. O darbas daromas didelis 
ir yra labai reikalingas būriui pagyvenusių 
žmonių, tų, kurie niekam nebereikalingi. At-
eina jie į renginius su lazdom. Ateini repetici-
jos daryti, o žmonės jau prieš valandą susirin-
kę už durų stovi.

- Viena istorikė, rengdama savo kny-
gos pristatymą gimtinėje, paprašė anū-
kės padainuoti lietuviškų dainų. Mergina 
baigusi muzikos mokyklą, muzikuojanti, 
regis, gebanti, bet močiutei padėti nega-
lėjo. Kas darosi, kad kurti ir dainuoti lie-
tuviškas dainas lietuviams darosi gėda? 
Visos angliškos.

- Mes, lietuviai, esame labai keista tauta. 
Pirma pasidavėme rusinimui, o dabar iki že-
mės lenkiamės anglų kalbai. O juk lietuvybę 
palaiko tie, kurie išlaiko jos dainas.

- Ar pasirodytume dideli keistuoliai, 
jei „Eurovizijos“ atrankos konkurse būtų 
leidžiama dainuoti tik lietuvių kalba? Kas 
nukentėtų?

- Niekas nenukentėtų. Garbė būtų. Gal 
ir dalyvaujantys neprieštarautų. Bet... Aš 
jau buvau siūliusi iš Alytaus kilusiam žino-
mam prodiuseriui kas savaitę daryti etninių 
kraštų pristatymus. Vieną laidą per savaitę 
skirti dzūkams, kitą savaitę - suvalkiečiams, 
po to žemaičiams, aukštaičiams. Sako, ne-
būsią reitingų, neapsimokės, kas tas laidas 
žiūrės. Koks požiūris, tą ir turime, jaunimas 
nebenori dainuoti savo kalba. Televizija labai 
daug gali. Mūsų ir kompozitoriai, kuriantys 
gimtąja kalba, yra nuvertinti. Man labai pa-
tinka, kai aikštėse dainuojama lietuvių kal-
ba. Bet pažiūrėkime, lietuviškos patriotinės 
dainos kada dainuojamos? Per Nepriklauso-
mybės pagerbimo šventes - Vasario 16-ąją, 
Kovo 11-ąją.

- Ar bus kam pakeisti jus, vyresniąją 
kultūros skleidėjų kartą?

- Patyrusia akimi stebiu, kaip auga ta pa-
maina. Yra labai gerai dirbančių jaunų kultūros 
darbuotojų. Jie dirba iš dūšios, jiems rūpi. Gal 
tik nelabai jie visų mėgstami, pripažinti, nes 
jie - paprasti žmonės. Aš tokius myliu, jais 
domiuosi, su jais draugauju. Tik man gaila, 
kad tiems, kurie dirba iš dūšios, kurie lietu-
vybę skleidžia, per mažai pagalbos ir padėkos. 
Ai, ką aš čia šneku. Padėkos paprastiems kul-
tūros žmonėms juk nebūdavo niekada. 

Kalbėjosi Dalia BYČIENĖ

Meilė gimtinei gimsta iš jos dainų
 � Jie išvažiuoja ne iš 
gero. Jei galėtų iš 
savo darbo išgyventi, 
daugelis tikrai 
niekur nevažiuotų
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 Apie tai prie ŽALGIRIO NA-
CIONALINIO PASIPRIEŠINIMO 
JUDĖJIMO apskritojo stalo disku-
tavo Lietuvos rajonų ligoninių aso-
ciacijos tarybos pirmininkas Vygan-
tas SUDARIS, Varėnos ligoninės 
vyr. gydytojas Algirdas MIKLYČIUS, 
buvęs Seimo narys, psichologas Ge-
diminas NAVAITIS ir Seimo narys 
Juozas OLEKAS. Diskusiją vedė 
žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Kiek realiai 
gali padidėti atlyginimai? 

V.SUDARIS: Mūsų manymu, 
kelti algas visada yra gerai. Jeigu 
skiriamos papildomos lėšos, yra 
gerai. Tai vienas, sakykime, teigia-
mas dalykas. Antras dalykas, skai-
čiai, apie kuriuos kalbėjote, trupu-
tėlį nesueina. Jeigu būtų pasakyta, 
kad kels iki 8 proc., tai tą suprantu. 
Ir 1 proc. telpa į šią ribą. Ligonių 
kasų duomenimis, neigiamą rezul-
tatą turinčių ligoninių daugėja ra-
jonų ligoninių segmente. Situacija 
yra tokia, kad mes turime teikti 
paslaugas, o paslaugų kiekiai ribo-
jami. Užsidirbti galimybės nebetu-
rime.

Lietuvoje kyla infliacija, sutin-
kame, kad reikia kelti atlyginimus. 
Juos reikia kelti visiems. Skaičiai 
turi būti apčiuopiami, nes dabar su-
keliamas tiktai priešiškumo jaus-
mas. Tai turėtų būti 20-30 proc. Tai 
tokie turėtų būti skiriami lėšų kie-
kiai, o ne kaip dabar mes realiai 
gauname.

Pakruojo ligoninė per mėnesį 
gaus 5 tūkstančiais eurų daugiau. 
Darbuotojų yra beveik 200. Gydy-
tojų apie 40, po to slaugytojos, bent 
jau gydytojams ir slaugytojams ke-
liant atlyginimus išeina labai mažos 
lėšų sumos.

G.JAKAVONIS: Kaip kolek-
tyvui, jūsų asociacijos nariams 
turėsite paaiškinti, kodėl neke-
liami atlyginimai, - juk minist-
ras pasakė... Papildomų lėšų 
nei iš Ligonių kasų išmokės, nei 
iš ministerijos biudžeto jų pa-
didins.

V.SUDARIS: Tas lėšas dar rei-
kia uždirbti. Jas reikia pasiimti per 
paslaugas, niekas atskirai neduos. 
Mes, vadovai, tampame kaip ir 
įkaitais - kiek perdėtų žmonių lū-
kesčių ir perdėtos informacijos, 
gautos iš politikų.

A.MIKLYČIUS: Darbuoto-
jams suteikiami nepagrįsti lūkes-
čiai ir dėl to kartais žmonėms yra 
sunku suprasti, kodėl ministras 
pažadėjo vienaip, o realybėje vis-
kas vyksta kitaip. Kartu yra labai 
gerai, kad darbuotojai supranta, 
jog vis dėlto pinigų nėra skiriama 
pakankamai daug ir atlyginimai iš 
esmės nedidės. Ir man džiugu dėl 
savo kolektyvo, kad gydytojai su-
pranta, jog slaugytojų atlyginimai 
yra gerokai mažesni ir juos reikia 
gerokai daugiau didinti. Dėl to tas 
didinimo procentas skiriasi tarp 
gydytojų ir slaugytojų, aišku, slau-
gytojų naudai.

Iš kitos pusės, tarp gydytojų 
pagal profilius labai skiriasi darbo 
užmokesčio dydis. Dėl to, steng-
damasis tą netolygumą išlyginti, 
kolektyvas taip pat geranoriškai 
pritaria, kad tiems, kurie gauna 
mažiausiai, tai yra terapinio profilio 
gydytojams, didinimas būtų dides-
nis nei kitiems. Nors apskritai tai 

nėra ta suma, kuri iš esmės pakeis-
tų situaciją ir pagerintų tiek gydy-
tojų, tiek slaugytojų gyvenimą.

G.JAKAVONIS: Ministras 
ateina su gera žinia, bet pasigi-
linus ji ne tokia jau ir gera. Kas 
tai yra - noras pasirodyti, kad 
aš geras, aš dirbu?

G.NAVAITIS: Šį kartą nebū-
čiau linkęs labai nagrinėti ministro 
psichologijos, o kalbėti apie skai-
čius. Ir pradėti nuo paprasto klau-
simo, kiek mes visi sunešame į Pri-
valomojo sveikatos draudimo fon-
dą. Pasakyčiau, kad nei daug, nei 
mažai - 2017 metais bus surinkta 
1 mlrd. 565 mln. eurų. Be to, jame 
dar yra rezervas 32 mln. eurų. Ir 
čia galėtumėte paklausti, kodėl sa-
kiau „nei daug, nei mažai“. Nes me-
dicinai nuolat reikėtų gal daugiau. 
Taip pasakiau todėl, kad lėšų nuolat 
gausėja. 2015 metais Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudže-
tas buvo 1 mlrd. 380 mln. eurų, 
2014 metais - 4 mlrd. 425 mln. litų, 
o eurais - 1 mlrd. 282 mln.

Kaip matome, lėšų surenkama 
vis daugiau. Tai turbūt sveikatos 
biurokratams leidžia jas skirstyti, 
nes jie vis geriau aprūpinami ir tie-
siog nebepatogu nieko neskirti me-
dikams. Tačiau šitie skaičiai mums 
yra labai svarbūs, nes suskaičiavę, 
kas gi skiriama medikams, deja, 
matome, kad skiriamas tikrai, pa-
sakyčiau, kabutėse „niekas“. Nes 
buvo paskelbta, kad medikų gyve-
nimo gerinimui bus skiriama 
24 mln. eurų. Tai tada labai lengva 
apskaičiuoti, kad ministras A.Ve-
ryga savo įsakymu perskirsto pu-
santro procento Privalomojo svei-
katos draudimo fondo lėšų.

Tai ar apie pusantro procento čia 
labai verta kalbėti? Nes kiekvienas 
laikraščio skaitytojas gali gana leng-
vai apskaičiuoti, kaip pasikeistų jo 
gyvenimas, jeigu, sakysim, jo pen-
sija ar atlyginimas padidėtų pusantro 
procento. Jei, pavyzdžiui, jis gauna 
500 eurų, tai išaugs iki 507.

Žinoma, galima gydytoją pri-
lyginti varguoliui ir pasakyti, kad 
jam ir 10 centų pravers. Tačiau 
kitas klausimas: ar tikrai medikai 
gaus tuos centus? 

Todėl čia ir grįžtu prie klausi-
mo: ar sunku, pavyzdžiui, mums, 
čia visiems sėdintiems, nutarti, 
kad ponui G.Jakavoniui reikia pa-
kelti algą 5 kartus? Mes ir nuta-
rėm. O iš kur gauti pinigų? O tai 
pats pasiimkite, susiraskite kur 
nors. Todėl mano išvada, kad ge-
bėjimas sukčiauti rengiant ataskai-
tas Pasaulio sveikatos organizaci-
jai, registruojantis balsuoti Seime 
ir gebėjimas dirbti gerinant medi-
cinos paslaugų kokybę, medikų gy-
venimą akivaizdžiai skiriasi.

J.OLEKAS: Prisidėsiu prie sa-
vo kolegų gydytojų, kad džiugu ir 
labai svarbu, kad ministras atkrei-

pė dėmesį, jog algos turi kilti. Iš 
tikrųjų turime pasakyti žmonėms, 
kad sveikatos sektoriuje turime 
įvairių problemų - ir vaistų kainos, 
ir prieinamumas, bet viena iš ryš-
kių problemų - tai neadekvatus 
medikų apmokėjimas. Mūsų medi-
kų pasirengimas yra vertinamas 
labai aukštai, jie bet kur - ar tai bū-
tų gydytojas, ar slaugytoja, - bet 
kurioje Europos valstybėje yra lau-

kiami. Be jokių papildomų egzami-
nų jie gali atvažiuoti, yra vertinami 
ir dirba, ir žmonės jų darbu paten-
kinti. Todėl vienintelė sulaikymo 
galimybė yra medikų atlyginimai.

Dėl to, ką paskelbė ministras, - 
skelbiant tokią žinią reikėtų labai 
gerai padirbėti su asocijuotomis 
struktūromis, Rajonų ligoninių aso-
ciacija, ir paskaičiuoti, kaip yra prak-
tikoje. Ne visas lėšas galima panau-
doti dėl įvairių biurokratinių apribo-
jimų, juos reikėtų keisti ir tas 4 proc. 
didinimas galėtų geriau atsiliepti gy-
dytojams, bet tas nėra padaryta.

Ambulatorinėje grandyje, ypač 
šeimos gydytojų grupėje, žmonės 
išvažiuoja. Kasmet matome vis 
mažesnį prisirašymų prie atskirų 
šeimos gydytojų grupių skaičių. Ir 
jeigu pakeli tais keliais procentais, 
o keli procentai išvažiuoja, kaip 
bendrą sumą turi tą patį skaičių.

Pakeliui į tėviškę apvažiavau 
bent kelias įstaigas, ir vienur, ir 
kitur stabtelėjau, pasikalbėjau ir 
man kolegos parodė labai konkre-
čius skaičius. Todėl aš ir sakau, 
kad reikia labai atsargiai, kvalifi-

kuotai tą daryti. Taip, reikia kelti. 
Aš tikrai pritariu, čia pateikti ger-
biamo G.Navaičio skaičiai rodo, 
kad sveikatos sektoriui skiriama 
dvigubai daugiau negu krašto ap-
saugai. Mes dažnai ir pakritikuo-
jame, ir susimąstome, kaip čia tie 
du procentai nuo bendrojo vidaus 
produkto, bet sveikatos apsaugai 
skaičiai yra dvigubai didesni negu 
krašto apsaugai.

Reikia balansuoti tarp įvairių 
investicijų, skirtų vaistams, ki-
tiems dalykams, bet dar kartą sa-
kau: jeigu norime turėti mediciną 
tokią, kokią turime, arba dar geres-
nę, turime atkreipti dėmesį į čia 
dirbančius žmones. Be to, jokio 
progreso nebus, nes turėsime gal-
būt apytuščius pastatus be ten dir-
bančių medikų. Ir tada jokia geriau-
sia aparatūra kvalifikuotų profesio-
nalių žmonių nepakeis.

G.NAVAITIS: Tie klausimai 
mus neišvengiamai atveda prie 
platesnio klausimo, kodėl Lietu-
vos medikai, drąsiai sakykime, 
skursta. Vėlgi surasime labai tur-
tingų žmonių, bet kalbėkime apie 
visumą. Ir tada pastebėsime, kad 

šiandien žmonės, kurie tikrai 
svarbūs valstybei ir tautai, taip sa-
kant, vidurinė klasė, t.y. medikai, 
mokytojai, universitetų dėstytojai, 
kultūros darbuotojai, yra stumiami 
į užribį. Ir to stūmimo prielaida, 
kad mums nuolat aiškinama, jog 
Lietuva yra neturtinga šalis, vals-
tybė nuolat stokoja pinigų ir ne-

gali šitiems žmonėms mokėti de-
ramo atlyginimo. Ir jau tiek kartų 
aiškinta, kad turbūt daug kas tuo 
ir patikėjo.

Bet visgi norintys suprasti, 
kas ir kodėl, gali pasidomėti, pa-
daryti labai paprastą dalyką: pasi-
žiūrėti į Lietuvos statistikos de-
partamento skelbiamą informaciją. 
Ir ten suras, kad bendrojo vidaus 
produkto vienam gyventojui Lie-
tuvoje per metus sukuriama 
19 tūkst., Estijoje - 18 600, Len-
kijoje - 17 500 eurų. Vidutinis dar-
buotojas už vidutinę darbo valandą 
Lietuvoje gauna 6,2, Estijoje - 9, 
Lenkijoje - 7,6 euro.

čia, perskirstymo problemoje, 
ir slypi visos mūsų valstybės bė-
dos, nes kai mums bando įbrukti 
sampratą, kad Lietuva yra skurdi 
ir negali kažko spręsti, tai užduo-
kime tokį labai neparankų klausi-
mą: o kada Lietuva buvo turtinges-
nė? Gal pokario metais, kai pusba-
džiu gyveno, gal stovėdama eilėse 
prie daktariškos dešros sovietiniais 
metais, gal kurdama rinką pirmai-
siais nepriklausomybės metais? Ir 
tada prieiname prie akivaizdaus 

fakto: šiandien Lietuva yra turtin-
giausia ir labiausiai išsilavinusi per 
visą Lietuvos istoriją. Ir todėl no-
rint išspręsti vidurinės klasės, tarp 
jų ir medikų, problemas, akivaizdu, 
reikia ne materialinių resursų, ne 
ten reikia ieškoti problemų, o rei-
kia politinės valios. Nes lengviau 
skųstis, kad trūksta pinigų, ir ne-
užkliudyti įtakingų grupių.

G.JAKAVONIS: Vis dėlto eg-
zistuoja skirtumas tarp rajonų 
ligoninių ir didžiųjų ligoninių. 
Ar rajonų ligoninės jaučiasi nu-
skriaustos?

A.MIKLYČIUS: Manau, kad 
skirtumas tikrai yra, nes didesnės 
ligoninės turi didesnius biudžetus ir 
didesnes galimybes mokėti geres-
nius atlyginimus savo darbuotojams. 
Kiek man žinoma, tarp rajoninės li-
goninės darbo užmokesčio ir di-
džiuosiuose miestuose gaunamo 
darbo užmokesčio gana ryškus skir-
tumas. Ir ne vienas darbuotojas iš 
mūsų ligoninės - ir slaugytojos, ir 
gydytojai - kartais važiuoja, kaip jie 
patys sako, užsidirbti į didžiuosius 
miestus, didžiąsias ligonines.

Kitas klausimas, kad darbo už-
mokestis, kadangi jis skiriasi, stabdo 
rajoninės ligoninės galimybes įdar-
binti jaunus medikus. Nes jaunoji 
karta, kuri baigia studijas, žiūri, kur 
galima geriau uždirbti ir kur darbas 
įdomesnis. Ir rajonas mažiau 
patrauk lus, nes reikia važiuoti iš did-
miesčio, atitrūkti nuo socialinio gy-
venimo, nuo įprastos aplinkos, nuo 
draugų. Ant ras dalykas, rajoninės 
ligoninės negali pasiūlyti geresnio 
darbo užmokesčio, nei siūlo did-
miesčio ligoninės. Kalbant ne tik 
apie darbo užmokesčio padidėjimą, 
bet ir apie perspektyvą, tiek gydy-
tojų, tiek slaugytojų rajoninėse ligo-
ninėse mažės dėl negebėjimo jų pri-
traukti į rajoną.

G.NAVAITIS: Įsiterpčiau vie-
nu sakiniu. čia jūs kažkaip nuver-
tinote rajonines ligonines. čia nė-
ra tyrimas, todėl gal ir ginčytis ga-
lima dėl to, nes kalbant apie kelis 
žmones negalima padaryti plates-
nių išvadų. Keli mano pažįstami, 
kurie turėjo patirtį rajoninėje ligo-
ninėje ir didžiosiose ligoninėse, 
apie rajonines ligonines atsiliepė 
išskirtinai gerai. Tenai daugiau dė-
mesio skiriama žmogui, nes ma-
žiau pacientų. Man atrodo, kad ra-
joninės ligoninės turi galimybę 
šiandien siūlyti bent jau didesnį dė-
mesį, o tai pacientui tikrai svarbu.

G.JAKAVONIS: Ar tokie 
sprendimai neprivers gydytojų 
bėgti į didesnes ligonines, o ra-
joninės ligoninės, neturėdamos 
lėšų vykdyti tokių įsipareigoji-
mų, kaip ir bet kuri mokykla, 
kaip ir kultūrinė įstaiga, bus 
priverstos užsidaryti?

V.SUDARIS: Pirmas dalykas, 
kas yra svarbiausia, ką turime visi 
suvokti: sveikata - brangiausias tur-
tas. Visi tą kalbame, bet pamirštame, 
kad mūsų sektorius į darbo rinką grą-
žina sveikus žmones. Kuo greičiau 
grąžinsime, kuo geriau suteiksime 
paslaugas, tuo Lietuvai bus geriau. 
Turi būti kompleksinis žiūrėjimas.

Rajoninės ligoninės užsidarys, 
ir galbūt labai greitai, jeigu į jas ne-
bus atkreiptas dėmesys. Jeigu bus 
paliktos sveikatos sistemos kelio 
šalikelėje. Nes jauni žmonės neva-
žiuoja į tas vietas, kur nemato 
perspektyvos ar kad tas sveikatos 
tinklas bus stabilus. Nes kiekvie-
nais metais išgyvename naujus iš-
šūkius - uždaroma tai viena, tai ki-
ta, tai kalbama, kad jūsų nereikia, 
tai sumažinamos veiklos apimtys. 
Ir ką turime? Kad tai nestabilu. 
Jaunas žmogus nevažiuos ir savęs 
neinvestuos į socialinę aplinką. Ta-
da turime remtis senais kadrais, 
kurie dabar juda tarp įstaigų.

Pasižiūrėjus į Ligonių kasų 
ataskaitą, geriausia finansinė būklė 
universitetinių ligoninių, ten lėšų 
kiekiai dideli. Kodėl tai susidaro? 
Dėl kainodaros. O mes kartais tu-
rime išlaikyti specialistą dėl to, kad 
jis reikalingas pagal specialiuosius 
detaliuosius reikalavimus. Jo išlai-
kymas kainuoja. Nors kartais jo ir 
nereikia. čia įstaigos galėtų sutau-
pyti masę lėšų. Kaip pavyzdys - 
koks nors būtinas kiaurą parą išlai-
kyti dalykas, sakykime, dabar ėjo 
kova dėl rentgenologo visą laiką 
rajono ligoninėje. Tikrai pertekli-
nis reikalavimas, paprasčiau per-
vežti ligonį. Lėšas turime taupyti 
iš vidaus su ministerijos pagalba. 
Tada galėsime skirti 10-15 proc. 
galbūt iš tų pačių atsilaisvinusių 
lėšų vidinių rezervų.

Kalbant apie tai, kad valstybė 
turi duoti, turime prisiminti vieną 
dalyką, kad valstybė turi valstybės 
draudžiamomis lėšomis skirti kur 
kas didesnę lėšų dalį. Dabar žmo-
gaus, kuris draudžiasi pats, PSD 
įmoka yra didesnė, nei valstybė su-
moka už vaiką ar už tuos, kuriuos 
draudžia. Taip pat turėtų vykdyti 
Konstitucinio Teismo nutarimą, 
kad būtinoji pagalba turi būti finan-
suojama iš valstybės biudžeto.

Nesakau, kad vien šita valdžia 
tiktai bloga. Šleifas eina jau seniai. 
Visos valdžios neskyrė tiek pinigų, 
kiek jų lyg ir reikėtų sveikatos ap-
saugai. Ir taip pat galbūt galėtų 
leisti įforminti priemokas, kad pa-
cientas galėtų oficialiai susimokėti 
už paslaugas, o dabar tai yra abso-
liučiai neleidžiama.

Mums dažnai prikišama: jūs ne-
susitvarkote, mes jums pinigų ne-
duosime. Nemanau, kad tas tink las 
yra labai blogas, jeigu visi dirbtų sa-

vo darbus: pirminė grandis atsaky-
tų už savo pirminį lygį, į ant rą gran-
dį pereitų ligoniai, kurie gali gydytis 
paprastose ligoninėse, ir trečias ly-
gis - tai jau sunkiausia patologija. O 
dabar viskas važiuoja į trečią lygį.

G.JAKAVONIS: Kaip pada-
ryti, kad Lietuvoje su sveikatos 
reikalais viskas būtų gerai, kad 
ir vaistų kainos nebūtų didžiau-
sios Europoje?

V.SUDARIS: Manau, sveika-
tos apsaugos sistema galėtų gy-
vuoti ją sudėliojus, nepastačius ant 
galvos, bet tiesiog kad galėtum 
vykdyti etapinius gydymus, pasi-
dalinti pagal savo kompetencijas ir 
nebūtų ribojamos paslaugos ir spe-
cialiai nukreipiamos į didžiuosius 
fabrikus, kaip sakoma. Pavyzdžiui, 
2010 metų balandžio 1 dieną buvo 
uždaryti chirurgijos, reanimacijos 
skyriai dešimtyje Lietuvos rajoni-
nių ligoninių. Ligonius perkėlė į 
kitas ligonines, respublikinėse li-
goninėse padaugėjo pacientų, jie 
gulėjo koridoriuose ir panašiai. To-
liau jau buvo mestos didžiulės lė-
šos reanimacijoms plėsti, ten su-
tvarkė, bet santykio, ką sutaupė 
biudžetas, tai neliko. Didžiulės lė-
šos investuotos į kitas ligonines, 
nes pacientų nesumažėjo, jie gi ne-
išgijo savaime vien dėl to, kad už-
darytos vienos ar kitos ligoninės.

G.JAKAVONIS: Ir gydytojų 
algos nepadidėjo.

V.SUDARIS: Tikrai ne.
A.MIKLYČIUS: Kalbant apie 

mūsų ligoninę, tai visą laiką ieško-
me racionalaus sprendimo, kad ga-
lėtume išgyventi ir išsimokėti at-
lyginimus, ir tiekėjai mums tiektų 
tiek prekes, tiek paslaugas. Realy-
bė ta, kad gyventojų mažėja, taip 
pat ir Varėnos rajone, ir tokio pas-
laugų kiekio, kiek būdavo prieš 10 
metų, dabar rajoninėje ligoninėje 
jau nėra teikiama. Tačiau vis tiek 
ligoninė turi egzistuoti, reikia už-

tikrinti darbą, reikia užtikrinti pos-
tus tiek gydytojų, tiek slaugytojų 
visą parą ir dabar esame pasiekę 
tokią stadiją, kad esamais pajėgu-
mais galėtume teikti daugiau pas-
laugų, bet tiesiog rajone nėra tiek 
gyventojų.

Pajamos kaip ir nedidėja, nes 
gyventojų skaičius mažėja, o mūsų 
apmokėjimas priklauso nuo teikia-
mų paslaugų kiekio, ir kartu nėra 
galimybės mažinti personalo, nes, 
kaip sakiau, reikia išlaikyti postus, 

dirbančius kiaurą parą. Tai yra ne 
etatas, o beveik penki etatai kiek-
vienai darbo vietai, kad būtų dirba-
ma visą parą visą mėnesį.

Taigi, manau, čia turėtų būti ir 
valstybės politika: ar mums reikia 
rajonų ligoninių, kaip ir kolega mi-
nėjo, kad jinai būtų šalia gyvento-

jo, kad gyventojui būtų patogu, kad 
greitai būtų suteikiama kvalifikuo-
ta pagalba, ar vis dėlto žmonės ga-
li važinėti 100 kilometrų, gaišti 
kelias dienas, kad gautų tą pačią 
paslaugą, kurią dabar gauna savo 
rajone.

G.NAVAITIS: Grįžkime prie 
pagrindinio klausimo apie Lietuvos 
turtingumą, nes šalia jo kitas klau-
simas - apie valdymo kokybę. No-
rėčiau šiek tiek susieti su valdymo 
kokybe ir medicinos srityje. Nuolat 
girdime apie vaistų kainas. 2008-
2012 metų Seime, kaip ir dabar, 
veikė tokia Baltijos Asamblėja, ten 
vienas iš komitetų smarkiai padir-

bėjo ir buvo kai kurie vaistai bend-
rai perkami Baltijos šalims. Latvi-
jos sveikatos apsaugos ministerijos 
darbuotojai, kurie dalyvavo šito 
projekto prastūmime, tvarkyme, 
dokumentų parengime, už tai buvo 
apdovanoti ordinais. Lietuvoje, 
man regis, apie tai mažai žinoma ir 
mažai kalbėta.

Šiandien girdime, kad Lenkijo-
je, pavyzdžiui, vaistai pastebimai 
pigesni, ji gi mūsų strateginė part-
nerė. Kodėl mes neperkame kartu 
vaistų? Štai jums kainos sprendi-
nys ir kainos kritimas. Matome dar 
kartą, kada žmonės daugiau linkę 
plepėti, pasakoti apie savo nuosta-
bias įžvalgas, o ne dirbti, tai ir ne-
dirba prie realių teisinių dokumen-
tų parengimo, realių sutarčių, o 
kuria visokius mistinius variantus 
ir tada rezultato paprastai ir nėra.

Kalbant apie tai, kad Lietuvai 
būtų geriau... Esu sakęs keletą 
kartų, kad, matyt, Lietuva turėtų 
orientuotis į vadinamuosius laimės 
ekonomikos principus. Noriu tie-
siog paminėti dar vieno banko 
skaičiavimus. Skaičiavimai labai 
pap rasti: mes esame bendroje eko-
nominėje erdvėje, be jos būtų dar 
blogiau, ir žmonės natūraliai va-
žiuos ten, kur geriau. Vadinasi, jie 
važiuos, pavyzdžiui, į Vokietiją. 
Turėtų nors apytikriai susilyginti 
atlyginimai Lietuvoje ir Vokietijo-
je, kad jie ten nevažiuotų. Tai jeigu 
ekonomikos augimas bus toks, 
kaip dabar ir Lietuvoje, ir Vokieti-
joje, tai tam, kad atlyginimai susi-
lygintų, jie turėtų kilti per metus 
20 proc. Tai tada per 10 metų jie 
beveik susilygintų. Turbūt visi su-
pranta, kad tai nerealus pasiūly-

mas. Šiek tiek realesnė galimybė, 
kad Vokietijos ir Lietuvos atlygi-
nimai susilygins po 50 metų, tai 
tokiam scenarijui reikia didinti 
juos po 4,5 proc. kasmet.

čia ir yra esmė ir užprograma-
vimas. Jeigu esmingai nekeičiame 
apmokestinimo principų, ekonomi-

kos principų, tai rezultato reikės 
laukti tuos 50 metų. Kaip jie turėtų 
būti pakeisti? Pacituosiu ekonomis-
tą Thomą Piketty, kuris sako: šian-
dien viena tūkstantoji Žemės gyven-
tojų dalis - 4,5 mln. - valdo kapitalus, 
didesnius nei 10 mln. eurų. Tai yra 
valdo 20 proc. pasaulio turto. Jei per-
skirstymo tendencija išliks tokia 
pat, po 30 metų jie valdys 60 proc. 
turto. Nereikia jokių revoliucijų, ne-
reikia nieko, tik truputėlį pakeisti 
apmokestinimą, nes tas pats ekono-
mistas siūlo sprendimą - tik 1 proc. 
didesnius mokesčius turtui, kuris 
viršija milijoną eurų, ir 10 proc. di-
desnius mokesčius turtui, viršijan-
čiam 1 mlrd. eurų. Ir po šito pakei-
timo neliktų socialinių problemų.

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad 
Lietuva sugebėjo antrą kartą užlip-
ti ant to paties grėblio, pavadinčiau 
A.Valinsko grėbliu. Kaip vieną kar-
tą buvo neprofesionali grupė, taip 
ir šita grupė - jos trūkumas yra tai, 
kad jinai sugebėjo pasiūlyti daugy-
bę nesusijusių gražių šūkių ir atei-
ti į valdžią be ideologijos. Šiandien 
mums kaip ir akivaizdžiai rodo, kad 
galime ginčytis, galime nepritarti 
kokiai nors ideologijai, galime, pa-
vyzdžiui, nepritarti socialdemokra-
tams ar konservatoriams, ar libe-
ralams, ar tautininkams, bet jeigu 
žmonės ateina be ideologijos ir sa-
ko: mes darysime, kad būtų gerai, 
galiausiai taip ir išeina, kaip išeina.

J.OLEKAS: Pirmiausia, norint 
teikti geresnes paslaugas, sudary-
ti geresnes gyvenimo sąlygas ir 
geriau apmokėti žmonėms už dar-
bą, turi būti per valstybės biudžetą 
perskirstoma daugiau. Estija ar ki-
tos valstybės susirenka iš turtin-
gesnių žmonių ir teisingiau per-
skirsto visuomenei. Laimingesnė 
visuomenė, kuri yra vienodesnė, 
kuri yra bendresnė, kurioje gali bū-
ti teisingai įvertinama už darbą.

Mano apibendrinimas būtų 
toks: mes iš tikrųjų galime didžiuo-
tis ir džiaugtis tuo progresu, kurį 
padarėme per 30 metų, bet sveika-
tos sektoriuje reikia išskirtinio su-
tarimo, nes čia kiekviena grupė 
paskui pasako savo argumentus, ir 
kadangi kalbama apie gyvybę, apie 
sveikatą, jie labai jautrūs ir labai 
supriešina visuomenę. Manau, esa-
me pajėgūs susitarti be apgaulių, 
be nepamatuotų pažadų. Lietuva 
yra pajėgi sutvarkyti savo sistemą, 
kad žmonės čia gautų paslaugas ir 
galėtume didžiuotis ir džiaugtis sa-
vo valstybe.

Parengė Audrė KUBILIŪTĖ

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pareiškė, kad nuo liepos 
gydytojų ir slaugytojų algos didės vidutiniškai 8 proc., tačiau pamiršo 
pasirūpinti, kad tam būtų skiriamas reikiamas finansavimas. Nes 
paslaugų įkainiai buvo padidinti tik 4,1 proc. Kad ir kaip skaičiuotum, 
suplanuoto padidėjimo nebus. Pažadas - tik viešųjų ryšių akcija? 

A.Veryga savo pažado didinti medikams algas tesėti neprivalo. O kas privalo?

 � Ministras ateina 
su gera žinia, bet 
pasigilinus ji ne 
tokia jau ir gera

Gediminas JakavOniS
Žalgirietis

 � Manau, esame 
pajėgūs susitarti 
be apgaulių, be 
nepamatuotų 
pažadų

Juozas OLekaS
Seimo narys

 � Galima gydytoją 
prilyginti 
varguoliui ir 
pasakyti, kad 
jam ir 10 centų 
pravers. Tačiau...

Gediminas navaitiS
Buvęs Seimo narys, psichologas

 � Žmonėms 
sunku suprasti, 
kodėl ministras 
pažadėjo 
vienaip, o 
realybėje viskas 
vyksta kitaip

Algirdas MikLYčiuS
Varėnos ligoninės vyr. gydytojas

 � Lėšas dar reikia 
uždirbti. Jas 
reikia pasiimti 
per paslaugas, 
niekas atskirai 
neduos

Vygantas SuDaRiS
Lietuvos rajonų ligoninių asociacijos 

tarybos pirmininkas
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Savų išduotą ir sovietams 
sušaudyti atiduotą paskutinės 
ikiokupacinės Lietuvos 
Vyriausybės vidaus reikalų 
ministrą generolą Kazį Skučą, 
be jokios abejonės, privalėtume 
laikyti Lietuvos kankiniu ir 
didvyriu, dirbusiu ir galvą 
paguldžiusiu dėl nepriklausomos 
Lietuvos valstybės interesų, 
kuriems liko ištikimas iki 
paskutinių gyvenimo akimirkų. 
Tik štai iš kitų mūsų tautos 
didvyrių ir laisvės kankinių būrio 
jis išsiskiria tuo, kad ligi šiolei 
taip ir nesulaukė iš tautos nei 
padėkos, nei pagarbos, - dar ir 
šiandien, Lietuvai skaičiuojant jau 
dvidešimt aštuntuosius atgautos 
nepriklausomybės metus, šio 
žmogaus garbė, orumas ir doras 
vardas vis dar nėra reabilituoti.

Rimvydas StankevičiuS 
„Respublikos“ žurnalistas

Apie šį ligi šiolei vengiamą at-
versti Lietuvos istorijos puslapį kal-
bamės su generolo Kazio Skučo 
brolio Jono dukra (šiandien - vienin-
teliu likusiu žmogumi, dar mačiusiu 
jį gyvą) - žinoma lietuvių poete, Na-
cionalinės kultūros ir meno premi-
jos laureate Ramute SKUčAITE.

Truputis istorijos
1940 metų birželio 14 dieną, 

vidurnaktį, Sovnarkomo pirminin-
kas V.M.Molotovas Sovietų Sąjun-
gos vyriausybės vardu įteikė Lie-
tuvos užsienio reikalų ministrui 
Juozui Urbšiui ultimatumą, kurio 
pats pirmasis punktas reikalavo: 
„atiduoti teismui Lietuvos vidaus 
reikalų ministerį generolą K.Skučą 
ir Saugumo departamento direkto-
rių A.Povilaitį, kaip tiesioginius 
provokacinių veiksmų prieš sovie-
tų kariuomenės įgulas Lietuvoje 
kaltininkus“. Atsakyti į ultimatumą 
pareikalauta iki 10 valandos ryto.

Tuometinis Lietuvos preziden-
tas Antanas Smetona Lietuvos va-
dovybės posėdyje kategoriškai pa-
sisakė prieš šių žmonių išdavimą, 
nes „Lietuvai jie nieko blogo nėra 
padarę“, tačiau tuometinis Lietu-
vos ministras pirmininkas Antanas 
Merkys, tuometinis Lietuvos tei-
singumo ministras Antanas Tamo-
šaitis ir dauguma Ministrų kabine-
to narių nusprendė atiduoti K.Sku-
čą ir A.Povilaitį kaip kruviną auką 
Sovietų Sąjungai, naiviai manyda-
mi, jog tuo bus pasitenkinta ir Lie-
tuva okupacijos bei tolesnių repre-
sijų išvengs.

1940 metų birželio 15-ąją Au-
gustino Povilaičio sodyboje Žygai-
čiuose K.Skučas ir pats A.Povilaitis 
A.Merkio įsakymu buvo suimti, 
perduoti sovietų saugumo orga-

nams ir skubiai išvežti į Maskvą. 
1941 metų liepos 30 dieną - Butyr-
kų kalėjime sušaudyti.

- Gerbiama Ramute, kaip jūs 
pati manote, kodėl Lietuva ne-
pasivargino pasidaryti K.Skučo 
bylos kopijos, kurią 1991-aisiais 
buvo pasiskolinusi iš Maskvos 
KGB archyvų, kodėl lig šiolei 
nepasirūpina šios garbingos 
Lietuvos asmenybės reabilita-
cija deramu lygmeniu?..

- Nežinau. Matyt, nenorėta ir 
vis dar nenorima purvinti istorinių 
Lietuvos asmenybių portretų. Na, 
kad ir A.Merkys... Kol apie K.Sku-
čą ir A.Povilaitį tylima, tol jo paties 
portretas puikiai dera tarp Lietu-
vos didvyrių ir didžių kentėtojų. 
Na, taip - negaliu paneigti - tikrai 
nukentėjo ir jo šeima, ir jis pats 
pražuvo sovietiniuose lageriuose... 
Tik štai kai prezidentas A.Smetona 
kategoriškai atsisakė pasirašyti ul-
timatumą ir kai asmeniškai įkalbi-
nėjo K.Skučą ir A.Povilaitį pasi-
traukti į Vokietiją, A.Merkys pri-
mygtinai prašė abiejų vyrų to ne-
daryti - Žygaičiuose A.Povilaičio 
sodyboje laukti jo telefono skam-
bučio, kol jis neva pats pasakys, 
kada jiems pereiti sieną. Nepa-
skambino. Generolas K.Skučas iš 
sodybos bandė skambinti į prezi-
dentūrą pats, tačiau ragelio nei 
A.Merkys, nei kas nors iš jo žmo-
nių nekėlė, o į Žygaičius jau buvo 
pasiųsti policininkai su jo paties 
parašu arešto orderyje.

Esu ne kartą apie tai kalbėjusi 
su JAV gyvenusia K.Skučo dukra 
Birute (jau mirusi prieš penketą 
metų), kuri pati buvo tų įvykių liu-
dininkė. Taigi, ji girdėjo netgi tėvo 
žodžius, ištartus jį suimant: „Vyrai, 
nuleiskit šautuvus, aš gi niekur ne-
bėgu.“ Taip pat citavo man savo 
tėvo žodžius, ištartus ir dieną 
anksčiau, po posėdžio, kuriame bu-
vo svarstomas Sovietų Sąjungos 
ultimatumas ir buvo nuspręsta pri-
imti jo atsistatydinimą iš ministro 

pareigų. Man tai itin giliai atmintin 
įstrigę žodžiai - žodžiai ištarti, tikro 
kario ir tikro Lietuvos sūnaus: 
„Per naktis nemiegojau, stengda-
masis, kad tik Lietuvai būtų geriau, 
bet, matyt, jau tep reikia.“

- Visų šalių ir visų tautų ber-
niukai svajoja užaugti tikrais 
savo šalies sūnumis, gynėjais ir 
didvyriais, nes kiekvienos ša-
lies istorija tvirtina, jog paau-
koję save Tėvynės vardan jos 
gynėjai dėkingų saviškių per 
amžius nebus užmiršti. Kaip vi-
su tuo tikėti lietuviukams, ku-
rių istorija (na, kad ir K.Skučo 
pavyzdys) byloja priešingai?

- Didžiųjų represijų laikais, dar 
prieš ištremiama į Sibirą, po ma-
mos arešto, Panevėžyje, surišusi į 
staltiesę, savo sodybos šulinyje nu-
skandinau visus generolo K.Skučo 
ordinus ir medalius. Tiesa, šiandien 
to šulinio nebėra, bet jo vietą aiškiai 
atsimenu ir tikrai nesunkiai suras-
čiau. Taigi, apie šiuos apdovanoji-
mus esu pranešusi visoms nūdie-
nos valstybės institucijoms, ku-
rioms tik sugalvojau, esu aprašiusi 
tai ir savo knygose, tačiau, pasiro-
do, ir šiandien niekam tų apdova-
nojimų nereikia - nei valstybei, nei 
muziejui, nei kariškiams, guli jie po 
žeme ir turbūt per amžius gulės - 
auksas, platina, sidabras ir emalis 
juk tikrai dar neturėtų būti suirę.

- O kaipgi su ta reabilitaci-
ja? Atgavus Lietuvai nepriklau-
somybę, lyg ir buvo mėginta tai 
padaryti?

- Nemėginta. Pati valstybė šiuo 
klausimu nė piršto nėra pajudinusi. 
Tiesiog Kaune gyvenančios mano 
pusseserės Virginijos (jauniausiojo 
K.Skučo brolio Prano dukra) inicia-
tyva buvo išduotas dokumentas, 
lygiai toks, kokį gavo kiekvienas 
nuo sovietų okupacijos nukentėjęs 
Lietuvos pilietis, skelbiantis, jog 
tas ir anas buvo sovietų represijų 
auka. Tokį patį reabilituojantį do-

kumentą, tiesą sakant, turiu ir aš - 
eilinis Lietuvos žmogus. Bet juk 
jis suimtas buvo ne kaip eilinis pi-
lietis, bet kaip valstybės ministras. 
Ir suimtas jis buvo ne okupantų - o 
Lietuvos policijos, Lietuvos Vy-
riausybės sprendimu. Todėl ši va-
dinamoji K.Skučo reabilitacija iš 
tiesų yra niekinė - tai patvirtina ir 
teisininkai, su kuriais konsultavau-
si, su tuo sutiko ir šviesaus atmi-
nimo Lietuvos prezidentas Algir-
das Brazauskas, pas kurį prašiausi 
audiencijos ir papasakojau visą 
K.Skučo istoriją...

Tuo metu dar gyva buvo K.Sku-
čo dukra Birutė, todėl drauge nu-
sprendėme pasielgti taip - ji sura-
šys Lietuvos prezidentui laišką, o 
aš tą laišką įteiksiu Lietuvos pre-
zidentūrai.

Laiškas buvo surašytas 2003-iai-
siais, tiesa, tuo metu Lietuvos pre-
zidentu jau buvo Rolandas Paksas. 
Laiško kopiją turiu, tad galiu paci-
tuoti: „Pone Prezidente, aš, Birutė 
Skučaitė-Sidzikauskienė, savo ir se-
sers Jūratės Skučaitės-Šukienės 
vardu kreipiuosi į Jus prašydama 
atstatyti istorinį teisingumą ir vie-
šai, valstybiniu mastu paneigti kal-
tinimus mano tėvui, buvusiam Lie-
tuvos vidaus reikalų ministrui Ka-
ziui Skučui, kurie jam buvo iškelti 
1940 metų birželio 15 dieną SSRS 
ultimatume. Tai tarptautinės reikš-
mės dokumentas, kuris iki šiol ne-
nustoja buvęs istorikų tyrinėjimo 
objektu ir yra vertinamas kaip uni-
kalus tarptautinės teisės pažeidimo 
faktas. Kadangi nėra oficialaus Lie-
tuvos Respublikos viešai paskelbto 
šio dokumento vertinimo, mano tė-
vo generolo K.Skučo vaidmuo daž-
nai vertinamas dviprasmiškai tiek 
Lietuvoje, tiek išeivijoje, tiek tarp-
tautinės diplomatijos istorijoje, juo 
labiau kad mano tėvas buvo ir kari-
nis diplomatas (nuo 1934 iki 1938 
metų karinis atašė Maskvoje).

Lietuvos generalinės prokura-
tūros pažymėjimas Nr.5428-89, iš-
duotas tėvo broliui Pranui Skučui, 
šiuo atžvilgiu yra niekinis. Genero-
las K.Skučas prilyginamas žmo-
nėms, kuriuos represavo sovietų 
valdžia, tuo metu mano tėvas buvo 
suimtas Respublikos valdžios, kon-
krečiai - tuometinio ministro pir-
mininko Antano Merkio nurodymu. 

Taigi, mano tėvą - generolą ir 
karinį diplomatą - tuometinės Lie-
tuvos Respublikos vadovybė tie-
siogiai atidavė į svetimos valstybės 
rankas ir jam buvo pritaikyta sve-
timos valstybės jurisdikcija. Tai pa-
diktavo ir tolesnius neteisėtus 
veiksmus, kaip turto konfiskavi-
mas, kurio neteisėtumą iki šiolei 
vengia pripažinti dabartinės Lietu-
vos vyriausybės.

Pone Prezidente, prašau jūsų 
atitinkama forma atstatyti mano 
tėvo K.Skučo, nepriklausomos Lie-

tuvos generolo ir karinio diploma-
to, garbę ir orumą, kad ateities kar-
tų ir tarptautinių santykių istorijo-
je būtų teisingai įvertinta jo veikla 
ir asmenybė. Tikiu Jūsų Ekscelen-
cijos gera valia ir tikiuosi sulaukti 
teisingumo ir žmogiško supratimo. 
Norėčiau, kad dar prieš palikdama 
šį pasaulį (man jau 86-eri) galėčiau 
jaustis padariusi tai, ką privalėjau 
padaryti.“ Ir ypač gražus ir daug 
apie žmogų bylojantis sakinys: 
„Kreiptis į Strasbūro Žmogaus Tei-
sių Teismą prieš savo Tėvynę man 
žema ir nepriimtina.“

- Įteikėte šį laišką prezidentui?
- Įteikiau. Tačiau prezidentas 

R.Paksas buvo nušalintas, taip ir 
nespėjęs į šį laišką kaip nors sure-
aguoti. Tuomet jį 2005-aisiais (jau 
po Birutės mirties) persiunčiau 
prezidentui Valdui Adamkui, pridė-
dama nuo savęs lydraštį: „Supras-
dama, kad kreiptis į Jus su kitam 
asmeniui adresuotu laišku neetiš-
ka, vis dėlto prašau Jūsų Ekscelen-
ciją jį priimti tiesiog kaip prašymą 
Lietuvos valstybės vadovui. Drįstu 
šį laišką atnešti tik todėl, kad mano 
pusseserė Birutė Skučaitė-Sidzi-
kauskienė nebespėjo atitinkamo 
kreipimosi parašyti Jūsų Ekscelen-
cijai - prieš mėnesį ji mirė. Krei-
piuosi su tuo pačiu prašymu ir to-
dėl, kad jame išdėstyti faktai tebė-
ra tokia pat objektyvi tiesa, kaip ir 
prieš porą metų, kai buvo rašomas 
šis mano atneštas prašymas. 

- Ir ką atsakė jums prezi-
dentas V.Adamkus?

- Pasakė, kad Lietuva - ne pre-
zidentinė, o parlamentinė valstybė, 
todėl asmeniniu savo sprendimu 
jis viso to sutvarkyti negali. Sakė, 
kad pats nuo paauglystės jautė ir 
tebejaučia skaudulį dėl neteisybės, 
padarytos šiai asmenybei, ir žadė-
jo padaryti viską, ką gali.

Matyt, Parlamentui nepasirodė, 
jog generolo K.Skučo reabilitacija 
yra svarbi, todėl visa, ką tegalėjo 
padaryti prezidentas, - generolą 
K.Skučą po mirties apdovanoti Vy-
čio Kryžiaus ordino Didžiuoju kry-
žiumi. Ačiū jam ir už tai.

Norėjau tą ordiną tuoj pat po 
įteikimo atiduoti Nacionaliniam 
muziejui, tačiau su žmona itale at-
važiavo iš JAV jauniausios K.Skučo 
dukters sūnus, nė žodelio nebemo-
kantis lietuviškai, pasakė „thank 
you“ ir ordiną išsivežė.

- O istorijos vadovėliuose 
kas apie generolą K.Skučą ra-
šoma?

- Nė žodelio. Absoliuti tyla.

- Vadinasi, galime daryti iš-
vadą, kad dabartinė Lietuvos 
valstybė moralinės atsakomy-
bės turi ne ką daugiau nei 
„smetoninė“ Lietuva?

- Palyginimas visiškai nevy-
kęs - nebent juokaujate. Žinot, aš 
gimiau, augau „smetoninėje“ Lie-
tuvoje, turiu galimybę palyginti, 
todėl nedvejodama sakau - „sme-
toninė“ Lietuva turėtų būti nūdie-
nos Lietuvos siekiamybė, nelygi-
nant koks rojus. Jei tik būtų kelelis, 
vedantis į ją, - nesvarstydama juo 
šiandien pat išeičiau. Net ir su vi-
somis savo negražiausiomis dėmė-
mis - už dabartinę Lietuvą ji nea-
bejotinai buvo moralesnė, dvasin-
gesnė, laisvesnė ir nepalyginti lai-
mingesnė.

Išduotas Lietuvos

 � Per naktis 
nemiegojau, 
stengdamasis, 
kad tik Lietuvai 
būtų geriau, 
bet, matyt, jau 
tep reikia

Kazys SkučaS 
Generolas


