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PastaBėlės

Fe lik sas GRUNS KIS

Biu dže tas – 
sky lė tas
Vy riau sy bė Sei me pri sta tė 

ki tų me tų vals ty bės biu dže
to pro jek tą. Pab rė žia ma, kad 
pir mą kar tą is to ri jo je biu dže
tas pa reng tas vien eu rais. Tar si 
bu vo ga li ma mū sų biu dže te ir 
anks tes niais me tais biu dže te 
pi ni gus ro dy ti eu rais?! Da bar 
esa me prie eu ro slenks čio, to
dėl ne tu ri me kur dė tis. To dėl 
ir pir mas, o ne kaž ke lin tas kar
tas. To dėl vi si skai čiai dau giau 
kaip 3,45 kar to ma žes ni. Ge
riau bū tų at virkš čiai. Yra kaip 
yra, nie ko ne pa da ry si.

Biu dže tas kaip vi sa da bus 
sky lė tas. Vėl dau giau pi ni gų 
iš lei si me, nei su rink si me.

Įdo mu, kad Vy riau sy bės at
sto vai biu dže to pro jek tą va di
na kaip nie ka da so cia liai tei
sin gu. Im si me ir pa ti kė si me?! 
Maž daug pu sė mi li jar do li tų 
nu ma to ma pa pil do mai skir ti 

Apie var ga ną biu dže tą, kom pen sa ci jas ir ait va rų kom bi na ci jas
gy ny bai. Be veik pu sę mi li
jar do li tų teks skir ti per kri zę 
nu sa vin toms pen si joms grą
žin ti. Ne la bai ma ty ti, kur ta 
so cia li nė tei sy bė? Kur at skir
ties tarp tur tin gų jų ir varg šų 
ma ži ni mas? Kur dar bo vie tų 
kū ri mas?

Ta čiau, ma tyt, at si ras nau jų 
mo kes čių. Ke ti na ma iš plės ti 
ne kil no ja mo jo tur to mo kė
to jų ra tą. Tu rė si gan bran gų, 
nors ir vie nin te lį vi są gy ve
ni mą sta ty tą na mą, rei kės už 
tai pi ni gė lių pa klo ti. Ke ti na
ma nai kin ti pri dė ti nės ver tės 
mo kes čio leng va tą cent ra li
zuo tam šil dy mui. Ga li taip ir 
neat si tik ti – po li ti kus bau gi na 
ar tė jan tys rin ki mai. Skai čiuo
ja ma, kad šį mo kes tį pa nai ki
nus pa dau gė tų rem ti nų as me
nų, ku riems tek tų skir ti kom
pen sa ci jas už šil dy mą ir karš tą 
van de nį. Kom pen sa ci jas jau 
pri siei tų mo kė ti dau giau kaip 
200 tūks tan čių gy ven to jų. Ir 
di des niu mo kes čiu bū tų pa
di din tas var guo lių pul kas. 
Juos iš to pa ties biu dže to tek
tų šelp ti. Ta čiau ne pra tę sus 
leng va tos, į biu dže tą įkris tų 
pa pil do mi 200 mi li jo nų li tų. 
Jie bū tų su rink ti iš tų dau gia
bu čių na mų gy ven to jų, ku rie 
dar ga lą su ga lu su du ria. Pa gal 
val diš ką for mu lę dar ne ta po 
so cia liai rem ti nais. Ir tūks tan
čiai nau jų pi lie čių prie varg šų 
priar tė tų. Gal tai va di na ma so

cia liai tei sin gu da ly ku?
Sei mo Biu dže to ir fi nan sų 

ko mi te to pir mi nin kas Bro
nius Bra daus kas, „Va ka ro ži
nių“ dien raš čio pa klaus tas dėl 
ne lo giš ko mo kes čio už sa vo 
lė šo mis pa si sta ty tą na mą, at
sa kė: „Mo kes čiuo se lo gi kos 
ne rei kia ieš ko ti, nes jos ten 
nė ra. Pa sau ly je yra pri gal vo
ta įvai rių mo kes čių, dar la biau 
ne lo giš kų.“

Tad nė ra ko nu si min ti? Pa
sis teng si me pa sau li nę mo kes
čių pra kti ką dar sma giau pas 
sa ve pri tai ky ti? Vie na ran ka 
atim si me, o ki ta – šiek tiek 
ati duo si me. Skriau dą kom
pen suo si me.

sei mo var guo liai
La bai ma din ga už ką nors, 

kam nors, kiek nors kom
pen suo ti. Ži no me, kad mū sų 
iš rink tie siems daug kas kom
pen suo ja ma. Per de vy nis šių 
me tų mė ne sius Sei mo na riai 
iš lei do 2,68 mi li jo no li tų su 
par la men ti ne veik la su si ju
sioms iš lai do mis. Šios iš lai
dos jiems bus kom pen suo tos. 
Tei sin gai: ne gi va žiuo si pas 
rin kė jus nuo sa vu au to mo bi
liu, de gin si nuo sa vą ku rą?! Už 
dy ką do va nė les da lin si? To dėl 
rei kia Sei mo na riams at ly gin ti 
už iš si nuo mo tus pra ban gius 
au to mo bi lius ir jų iš lai ky mą, 
už biu rus, kny gas, gė les, kan
ce lia ri nes pre kes. Iš sa vų at ly

gi ni mų, ku rių ma žiau sias yra 
8,7 tūks tan čio li tų per mė ne sį, 
Sei mo na riai neiš ga li nu si
pirk ti net kom piu te rių. To dėl 
kai ku rie iš rink tie ji juos nuo
mo ja si ir tam iš lei džia ne men
kus pi ni gus. Štai vie nas Sei mo 
na rys per 9 mė ne sius už kom
piu te rių nuo mą su mo kė jo net 
6504 li tus. Už to kius pi ni gus 
vi du ti nis pi lie tis ga lė jo nu si
pirk ti 2, o gal net 3 vi sai ne
blo gus kom piu te rius. Tu rė tų 
nuo sa vus daik tus, ku rie kiek
vie ną mė ne sį ne pra šy tų nuo
mpi ni gių. Be pi gu taip gal vo ti, 
kai rei kia sa vais pi ni gais už ką 
nors mo kė ti! Gau tu me ir mes 
ku ris pa na šių mo kes čių mo
kė to jų pi ni gų, juk iš dul kė tų 
no ras tau py ti. Pul tu me vi sus 
iki pa sku ti nio cen to kur tik 
ga li ma iš leis ti.

ko dėl trūks ta 
Pi ni gų
Kiek tu rė jo me val džių, tiek 

gir dė jo me kal bų: bū tų dau
giau pi ni gų, api pil tu me jais 
vi sus iki au sų. Pa vy di ma, kad 
ki to se vals ty bė se su ren ka ma 
dau giau mo kes čių, to dėl ir 
per skirs to ma dau giau pi ni gų. 
To dėl to se vals ty bė se ir ma žes
nė so cia li nė at skir tis. Ta čiau 
yra nuo mo nė: ne mo kes čių 
ba zė kal ta, kad pus tuš tė mū sų 
biu dže to skry nia. Daug pi ni gų 
pa sle pia ma. Kur tik įma no ma. 
Tiek val diš ko se, tiek pri va čio

se įmo nė se ar įstai go se. To dėl 
vie ni var to si kaip inks tai tau
kuo se, o ki tų puo duo se puk
ši tik lab da ros kruo pų ko šė. 
Kal ba ma, kad ne mi li jo nai, o 
mi li jar dai pi ni gų pa pil do ap
suk ruo lių ki še nes vien per ne
skaid rius vie šuo sius pir ki mus.

Štai ką tik trink te lė jo Spe
cia lių jų ty ri mų tar ny bos pa
rei gū nai. Pa da ry tos kra tos 
Tvar kos ir tei sin gu mo par ti
jos būs ti nė je, kai ku rių po li
ti kų na muo se. Su lai ky ti ke li 
po li ti kai ir vers li nin kai. Vie ni 
ste bė to jai aiš ki na, kad vyks ta 
ko va su po li ti ne ko rup ci ja. Ki
ti sa ko, kad tai tik pa rei gū nų 
pa ro do mie ji veiks mai, ku rie 
baig sis be re zul ta tų. Taip ne 
kar tą bu vo. Ne va tik ko vo ja
ma su ko rup ci ja, o iš tik rų jų 
no ri ma pa veik ti atei nan čių 
rin ki mų re zul ta tus. Jei gu pa
sta ra sis tei gi nys tei sin gas, tai 
ir gi ne leis ti nas po vei kis. Bai
sus da ly kas, jei gu kaž kas tei sė
sau gos ins ti tu ci jas pa si kin ko 
vals ty bei už val dy ti. Ir ei na ma 
val dy ti, ma tyt, tik ti kin tis pa
si pel ny ti. Juk ma no ma, kad 
ge rai tik ta da gau si, jei gu prie 
val džios lo vio pra si brau si.

iš ma žų da ly kų 
di de li gims ta
Val džia su ma ni. Kai rei kia 

pa siim ti – grei ta. Kai rei kia 
ati duo ti – lė ta. Taip yra su 
nu sa vin to mis pen si nin kų 

pen si jo mis. Taip tem pia ma 
gu ma su per mo ka už du jas. 
Paaiš kė jo, kad ne bu vo šven ti 
ir mū sų elekt ros skirs ty to jai. 
Iš siaiš kin ta, kad 2011–2013 
me tais bend ro vė „Les to“ į 
elekt ros ener gi jos skirs ty mo 
są nau das bu vo įtrau ku si są
nau das, ku rių ne tu rė jo tei sės 
įtrauk ti. To dėl klien tų są skai
ta į sa vo ka są su si žė rė net 137 
mi li jo nus li tų ant pel nio. Skai
čiai ga li keis tis, nes bend ro vės 
au di tas dar ne baig tas. Ta čiau 
vals ty bi nė kai nų ir ener ge
ti kos kont ro lės ko mi si ja jau 
nu spren dė, kad mi li jo ni nis 
ant pel nis var to to jams tu rės 
bū ti grą žin tas. Ne žai bais, o 
per tre jus me tus. Lapk ri čio 
pa bai go je tu rė tų paaiš kė ti ga
lu ti nė elekt ros kai na. Ma no te, 
kad elekt ra la bai at pigs? Pas
va jo kim! Ir praeis! Ant pel nio 
grą ži ni mas elekt ros ki lo vat
va lan dę mums ga li at pi gin ti 
tik cen to da li mis. Mat elekt
ros skirs ty mas su da ro tik la bai 
men ką elekt ros kai nos da lį.

Ar da bar aiš ku, kaip pa sa kų 
ait va rai, jei gu juos su ge bi pri
si jau kin ti, sa vo šei mi nin kams 
su ne ša pa sa kiš kus tur tus? 
Nuo vi sų: elekt ros, ši lu mos, 
ku ro, van dens, duo nos, ki tų 
da ly kų, pa slap čia nu gny bia
ma po ma žą ga ba lė lį ir nu
ne ša ma, kur rei kia. Žiū rėk: 
jau ten di de li rū mai sto vi ant 
gin ta ri nės jū ros kran to!

Ne pai sant jau be veik ket vir čio 
am žiaus, kai gy ve nu ir dir bu Klai pė
do je, Bir žai ir Bir žų pa vel do sau gi
nės pro ble mos man nė ra sve ti mos. 
Gai la, kad be jau pa da ry tų tei gia mų 
po slin kių mies to ir jo te ri to ri jo je 
esan čio pa vel do ob jek tų sri ty je, iki 
šiol ne te ko gir dė ti, kad ret sy kiais 
be si kei čian tys ra jo no va do vai (čia 
ne tai kau į konk re čius as me nis) bū
tų ini ci ja vę se na mies čio rai dos pro
jek tą, ku ria me bū tų at si žvelg ta į jo 
kul tū ri nę bei is to ri nę ver tę.

Ne ga liu neap gai les tau ti, kad dar 
šian dien Bir žuo se gims ta to kie „ta
ry bi nių“ lai kų, tik tech no lo giš kai 
mo di fi kuo ti (be to ną kei čia stik las 
ir t. t.) pro jek tai, ku rie kaip sa va
ran kiš kas ob jek tas paim tas iš se na
mies čio kon teks to gal ir yra gra žūs 
bei funk cio na lūs, ta čiau juos įkė lus 
į erd ves gre ta tvir to vės ir iš li ku sių 
baž ny čių, pri me na gra žią, ta čiau 
pa kan ka mai gro tes kiš ką dai li nin
ko Sal va do ro Da li pa veiks lų siur
rea lis ti ką.

La bai keis ta, kad šis erd vi nis se
na mies čio ma ty mas taip sta bi liai 
ne kin ta tiek spe cia lis tų, tiek ir po
li ti kų gal vo se, nors blo gų pa vyz džių 
bir žie čiai tu ri ne tik sa vo mies te, bet 
dar di des niu mas tu, jie yra aki vaiz
džiai ma to mi gre ta esan čia me Pas
va ly je. Ne no riu ti kė ti, kad su dar ky ta 
Vil niaus gat vė Pas va ly je yra bir žie
čių sie kia my bė. Gai la, bet ne ži nau 
jo kio ki to Lie tu vos mies to, kur taip 
bai siai pjau na si is to ri niai pa sta tai, 
sto vin tys vie no je gat vės pu sė je, su 
be to ni nės „sie lų bun ke rių“ ar chi
tek tū ros kū ri niais esan čiais ki to
je gat vės pu sė je. Ne pai sant to, jei 

paim si me at ski rai kiek vie
ną Pas va lio mies to Vil niaus 
gat vės pu sę ir jo je esan čius 
pa sta tus įkel si me į kvar ta lą, 
su pro jek tuo tą tuo sti liu mi, 
tai ob jek tai neat ro dys blo gai, 
bet tik ne vi su mos kon teks te, 
kur jie vi sai ne de ra su pa sta
tais, esan čiais ki ta pus gat vės.

At ro do, kad ir Bir žams te
be per ša ma pa na ši atei tis. Jau 
sto vin tys kul tū ros na mai bei 
prie jų pri kli juo ta dar bo bir ža 
ir tik dėl geo lo gi nių (esan čių 
di de lių kars ti nių ert mių po 
že me) kliū čių ki ta pus J. Ba sa na
vi čiaus gat vės neiš ki lę pre ky bos 
cent ro pa sta tai bei da bar per ša mas 
bu vu sios „est ra dos“ vie to je nu ma
to mos bib lio te kos sta ti nys, ne dvip
ras miš kai ro do la bai pro vin cia lų 
sie kį pa vers ti Bir žus pra mo ni nės 
(stik lo, be to no, plas ti ko) ar chi tek
tū ros sti liaus se na mies tį tu rin čiu 
(bei tik ro se na mies čio ne tu rin čiu) 
mies tu.

Pas ta rai siais de šimt me čiais pla
čiai pa pli tu sio pra mo ni nio sti liaus 
jau kra to si ne tik did mies čių pra
mo ni niai ra jo nai, bet ir ne tu rin tys 
jo kios is to ri nės praei ties mies tai ir 
mies te liai, ku rie bu vo pa sta ty ti so
vie ti nės in dust ria li za ci jos me tais. 
O čia, pra šom, se nas, dau giau kaip 
400 me tų sa vi val dos tei ses tu rin tis 
mies tas, pa ts no ri sa ve su bjau ro ti. 
Siu že tas pri me na vi siems ge rai ži
no mo fil mo „Skry dis virš ge gu tės 
liz do“ (ro ma no au to rius Ken Ke sey, 
re ži sie rius Mi loš For man) siu že tą.

To kią il gą įžan gą ra šiau no rė da
mas tik sa vęs ir jū sų pa klaus ti – ar 

šis pro jek tas yra Bir žų sie kia my
bė, ku rią pa lai ko vie tos gy ven to jų 
dau gu ma, vie tos po li ti kai ir kraš to 
kul tū ri nė vi suo me nė? Jei taip, tai 
ga li me ra miai iš si skirs ty ti ir net 
ne ban dy ti ko vo ti, nes su stab džius 
šį pro jek tą vis tiek ra sis anks čiau 
ar vė liau ki tas ana lo gas. Čia kaip 
ta me po sa ky je – per jė gą mie las 
ne bū si, prie šin gai, tap si pro gre so 
ir pa žan gos kliu vi niu ir švie saus 
ry to jaus tem dy to ju. Juk vis tiek 
vis kas anks čiau ar vė liau bus rea
li zuo ta, ką mums aki vaiz džiai by
lo ja se na mies ty je pa sta ty tas dar bo 
bir žos pa sta tas.

Rei kia ne ko vo ti su pa vie nė mis, 
gal ir spon ta niš ko mis, ini cia ty vo
mis, bet su si telk ti ir vie ną kar tą 
vi siems lai kams tiek sa vęs, tiek ir 
bir žie čių bei jiems at sto vau jan čių 
po li ti kų pa klaus ti: ar mes ren gia
me se na mies čio rai dos vi zi ją ir jos 
lai ko mės, ar pa lie kam vis ką sa vai
mi niam imp ro vi za vi mui.

Prie šin gai, jei mes iš išo rės tik 
ge sin sim, o iš vi daus ir to liau bus 

kurs to mi pa na šūs gais rai, tai bus tik 
tuš čias lai ko są nau dų eik vo ji mas.

Vi so to klau siu ne at si tik ti nai, 
nes atė jo lai kas ap si spręs ti, ko no ri 
Bir žai ir bir žie čiai. Ar jie no ri tu rė ti 
pa trauk lų, pa gal pa vel do sau gi nius 
re konst ra vi mo me to dus at kur tą 
se na mies tį, ku ria me bū tų iš vys ty ta 
tu riz mo ir pa slau gų inf rast ruk tū ra, 
ar jiems pa kan ka be to ni nių dė žu čių, 
į ku rias, iš lin dus iš sa vo na mų, bū tų 
ga li ma nuei ti ap si pirk ti, pa si sko lin ti 
kny gą ar pa žiū rė ti spek tak lį.

Jei gu at sa ky mas po zi ty vus, tai 
ga li ma bū tų pa ban dy ti at gai vin ti 
iš da lies pa reng tą kon cep ci ją, ku
rią siū lė Kau ne gy ve nan tis bir žie
tis, ar chi tek tas, VGTU do cen tas dr. 
Vy tau tas Pet ru šo nis, ku ris, be je, yra 
Tarp tau ti nė pa mink lų ir lan ky ti nų 
vie tų ap sau gos ta ry bos Lie tu vos na
cio na li nio ko mi te to na rys, to dėl jau 
kam kam, bet jam kom pe ten ci jos 
sto kos pri pai šy ti ne ga li ma. Ma nau, 
kad jis pa ts ga lė tų de ta liau pri sta ty
ti sa vo jau prieš 20 me tų pa reng tą 
kon cep ci ją. Pa gal mi nė tą pro jek tą 

Ar pa ver si me Bir žus pra mo ni nės 
ar chi tek tū ros sti liaus se na mies čiu?
Tę sia me dis ku si ją dėl nau jo jo bib lio te kos pa sta to 
pro jek to ir sta ty bos vie tos.

Bir žų is to ri niu ur ba nis ti niu ir ar
cheo lo gi niu pa mink lu pri pa žin ta
me se na mies ty je bū tų ga li ma tik 
ma žaaukš tė sta ty ba.

V. Pet ru šo nio pro jek tu ne si rem
ta ren giant is to ri nį A. Skub lic ko 
bend rą jį mies to pla ną. Bū tent jis 
at vė rė ke lią skar di nė mis ar da žy tų 
si li ka ti nių ply tų dar ži nė mis va di
na mų pre ky bos cent rų sta ty bai se
na mies ty je.

Ke lios pa sta bos dėl pa čios sta
ty bos vie tos. Ši vie ta is to ri niu ir 
ar cheo lo gi niu po žiū riu la bai jaut
ri. Is to ri niu as pek tu, kaip tai ro do 
ži no ma T. Ma kows ki’o gra viū ra 
bei ki ti mies to in ven to riai, tai bu
vo mies to eli to (bur mist ro, ta rė jų, 
tei sė jo) gy ve na mie ji na mai, esan tys 
ties bu vu sios ro tu šės (da bar tur gaus 
ir bu vu sios au to bu sų sto ties vie to je) 
aikš tės ri ba. Vi sai ne se niai gre ta tie
siant dvi ra čių ta ką Bir žuo se ap tik tas 
neo li to lai kų ka pas, kas dar la biau 
ska ti na griež tai reg la men tuo ti bet 
ko kias sta ty bas šio je te ri to ri jo je.

Nors sis te min gai yra pa lai ko mas 
mi tas, kad sta tant prie šais Re for
ma tų baž ny čią est ra dą, že mės bu
vo nu kas tos ir iš vež tos, ne sun kiai, 
pa gal esa mus (bu vu sius) pa vir šių 
ho ri zon tus, ga li ma ma ty ti, kad is
to ri nių pa sta tų vie tos bu vo tie siog 
pa lai do tos po est ra dos py li mais 
nu sku tant ir nu stu miant bu vu sių 
ūki nių te ri to ri jų sluoks nį ir iš jų for
muo jant py li mus. Ne re tai bu vo ga
li ma iš girs ti tei giant, esą kul tū ri nis 
sluoks nis teo riš kai yra su nai kin tas, 
ta čiau šią va sa rą at lik ti Klai pė dos 
pi lia vie tės te ri to ri jos ka si nė ji mai 
pa ro dė, kad net te ri to ri jo se, kur 
bu vo ne pa ly gi na mai di des nė ūki
nė veik la (taip pat ir že mės ka si mo 
dar bai) ga li ma dar fik suo ti la bai 
daug ver tin gų is to ri nių ar te fak tų.

Tai gi, ma no nuo mo ne, nei pro jek
tas, nei jo vie ta, nė ra tin ka mi juos 
ver ti nant pa vel do sau gi niu bei is to
ri niu as pek tu. Ta čiau pa dė tį ga li ma 
bus rea liai kont ro liuo ti tik pa ren gus 
ir įtei si nus de ta lų se na mies čio rai
dos ir jo vys ty mo kryp čių stra te gi
nį pro jek tą bei sta ty bų reg la men tą.

Doc. dr. Arū nas BAUB LYS


