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EP – už maksimalias sankcijas 
– Ukrainos prezidentas Vo-

lodymyras Zelenskis ragina Eu-
ropos Sąjungą (ES) imtis šim-
taprocentinių sankcijų Rusijai 
stabdyti, o ne atskirų sankcijų 
paketų. Kokių iniciatyvų imasi 
Europos Parlamentas?

– V. Zelenskis neslepia prie-
kaištų Europos Sąjungai, kad ji vis 
dar neįveda Rusijos ekonomikai 
maksimalių sankcijų. Vienos iš 
jų turėtų būti nukreiptos į Rusijos 
energetinių resursų embargą. Į ru-
siškos anglies, naftos ir dujų im-
porto į ES neatidėliotiną stabdymą. 
Kiekvieną dieną už tai sumokama 
po 800 milijonų eurų, kitaip sakant, 
tiesiog Putino režimui į kišenę įde-
dama.

Josep Borrell, Europos Komi-
sijos pirmininkės pavaduotojas 
ir ES vyriausiasis įgaliotinis už-
sienio ir saugumo reikalams, yra 
palyginęs, jog ES per mėnesį nuo 
karo pradžios Rusijai sumokėjo 23 
milijardus eurų, tuo metu Ukrainą 
parėmė tik apie 2 milijardais eurų. 
Milžiniškas skirtumas. Taip nebe-
gali tęstis.

Europos Parlamente tą klau-
simą mes nuosekliai keliame nuo 
pat karo pradžios. Pradėti galima 

Andrius Kubilius: „Tai ir mūsų karas“
Europos Parlamento 

(EP) narys Andrius Ku-
bilius subūrė Ukrainai 
remti per 30 šalių parla-
mentarų pasaulinį tinklą 
„United for Ukraine“. Jis 
įsitikinęs, kuo greičiau Va-
karai supras, jog Rusijos 
karas prieš Ukrainą nėra 
tik Ukrainos reikalas, tuo 
greičiau bus sutriuškintas 
Putino režimas. 

nuo naftos, nes rusišką naftą nesunku 
pakeisti nafta iš JAV ar arabų šalių. 
O už naftą Rusijai sumokama net 
70 procentų tos milžiniškos sumos.

Didelių pastangų dėka mums su 
Liaudies partijos frakcija ir su ben-
draminčiais iš kitų frakcijų pavyko 
pasiekti, kad EP priimtoje rezoliuci-
joje dėl Ukrainos yra nuostata, jog 
visiškas Rusijos energetinių resursų 
draudimas turi būti įgyvendintas ne-
delsiant. EP nusistatymas šiuo klau-
simu yra labai tvirtas. Bet sprendi-
mus dėl sankcijų priima Europos 
Vadovų Taryba (EVT), kurioje ES 
šalims atstovauja jų prezidentai ar 
premjerai. EVT vis dar nesugeba 
priimti reikiamo sprendimo, nes 
dalis šalių narių priešinasi. Tarp 
jų, deja, yra ir Vokietija, viena iš 
ES lyderių.

Todėl paraleliai su darbu Europos 
Parlamente, ruošiant rezoliucijas, su-
būriau parlamentarų pasaulinį tinklą 
„United for Ukraine“ ( lietuviškai – 
susivieniję vardan Ukrainos). Jame 
yra per 30 šalių parlamentarai – ES 
šalių, JAV, Kanados, Australijos, 
Naujosios Zelandijos, net ir Gren-
landijos. Mūsų tikslas – įtikinti Va-
karų šalių, pirmiausia didžiųjų šalių, 
vyriausybes remti svarbius Ukrainai 
dalykus.

Vienas iš pirmųjų mūsų veiksmų 
ir buvo pasiekti, kad EP pritartų poli-
tiniam sprendimui dėl naujų sankcijų 
Rusijai. Susivienijusių parlamentarų 
didelė delegacija lankėmės Ukrai-
noje. Delegacijoje buvo ir senosios 
Europos atstovai – ispanai, prancū-
zai, vokiečiai. Jie ypač buvo sukrėsti 
to, ką pamatėme Bučoje ir kitose 
tragiškose vietose, kuriose vyko ci-
vilių gyventojų žudynės.

Kitas mūsų vizitas vyks Berlyne. 
Sieksime įtikinti Vokietijos parla-
mentarus ir vyriausybės narius, kad 
priešinimasis sankcijoms yra nepri-

imtinas daugumai europiečių. Dar 
kovo pradžioje prancūzų kompanija 
Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje ir 

Lenkijoje atliko visuomenės nuo-
monių apklausą, kuri parodė, kad 
dauguma rinkėjų palaiko Ukrainą 
ir remia sankcijų įvedimą Rusijai. 
Net 80 procentų palaiko Ukrainos 
narystę ES. Vadinasi, problema yra 
ne piliečiai, o politikos lyderiai, ne-
apsisprendžiantys dėl maksimalių 
sankcijų.

Ukraina jau birželį
gali tapti ES kandidate

– Jūsų įžvalgomis, koks ir kada 
bus sprendimas dėl ES kandidatės 
statuso Ukrainai suteikimo?

– Tam reikia vieningo Vadovų 
Tarybos politinio sprendimo. Nėra 
apibrėžta, kokius kriterijus turi ati-
tikti šalis kandidatė, viskas priklauso 
nuo ES šalių narių apsisprendimo. 
Pagal susiklosčiusią tvarką Euro-
pos Komisija (EK) vertins Ukrainos 
būseną, jau pateikė jai klausimyną. 
Kaip sakė V. Zelenskis, į jį atsakyti 
užteks vienos dienos. O kaip gir-
dėjome iš EK pirmininkės Ursulos 

von der Leyen, EK savo vertinimą 
planuoja pateikti birželio mėnesį. 
Taigi tempas pakankamai geras.

Bet vienas dalykas vertinti Ukrai-
nos būseną iki karo ir visai kitas – po 
karo. Po karo jos ekonomikai atsta-
tyti reikės labai didelės paramos. 
Tam reikės Rusijos reparacijos, ža-
los, kurią Ukrainai padarė Rusijos 
kariuomenė, įvertinimo. Atstatymas, 
kuriam reikės labai daug lėšų, – vie-
nas dalykas. O kitas – Ukrainos įsta-
tymų bazės ir institucijų atitikimas 
ES standartams.

Tačiau karo akivaizdoje ES ša-
lių sostinėse turi būti suvokta, jog 
kandidatės statuso Ukrainai sutei-
kimas yra labai svarbus politinis 
sprendimas. Taip būtų parodyta, jog 
Ukraina nėra vieniša, jog atliepiama 
į Ukrainos siekį integruotis į Vakarų 
bendruomenės šeimą. Tikiuosi, jog 
jau vasaros pradžioje Ukraina taps 
kandidate į ES nares.

Du frontai 
– Karą Ukrainoje esate pavadi-

nęs „mūsų karu“. Kodėl?
– Todėl vadinu mūsų karu, nes, 

mano manymu, Putino karas prieš 
Ukrainą, tai yra karas prieš Ukrai-
nos pasirinktą integracijos į Va-
karus ir demokratinio vystymosi 
kelią. Tai iššūkis visam demokra-
tiniam pasauliui. Tuo karu Putinas 
testuoja Vakarus – mobilizuosimės 
ir padėsime apsiginti Ukrainai ar 
paliksime vienišą? Ar šiek tiek pa-
dedame, bet stovime nuošalyje? Ar 
manome, kad patogus kasdienis 
gyvenimas, pigi nafta ir dujos yra 
svarbiau nei kovojančios Ukrainos 
reikalai?

Todėl kartoju, jog turime su-
prasti, kad tai mūsų karas. Karo 
fronto linijoje stovi ukrainiečiai, 
bet ir mes turime mobilizuoti savo 
išteklius, kad padėtume jiems karo 
lauke, o sankcijomis Rusijos eko-
nomikai priverstume Kremlių savo 
invaziją stabdyti.

Mes, Lietuvos politikai, turime 
matyti du šio karo frontus. Vie-
nas yra pačioje Ukrainoje, kuriai 
labai reikalinga parama ginklais, 
o kitas – Vakarų šalių sostinėse. 
Čia turime burti įvairias koalicijas 
Ukrainai palaikyti.

Manau, kad ES po šito karo 
turėtų būti žymiai stipresnė ir im-
tis lyderystės geopolitikoje, spren-
džiant kontinente saugumo proble-
mas ir rūpinantis kaimynais – ar tai 
būtų Balkanų, ar Rytų partnerys-
tės šalys, ar Rusijos demokratinė 
transformacija.

Europos Parlamento narių 
biuro nuotr. ir inf.

„Mieliems pasvaliečiams M. Ka-
tiliškio viešosios bibliotekos tvarkda-
riams ir lankytojams – K. Saja, savo 
pėdsakus pradėjęs prie Lėvens...“ – 
tokiu autografu paženklintą knygą 
autorius dovanojo bibliotekai. „Pėd-
sakus“ šiemet išleido leidykla „Alma 
littera“.

Monografijos pavadinimas ta-
rytum pats pasako, kad tai daugiau 
memuarinio pobūdžio leidinys. Bir-
želio 27-ąją 90-ies metų jubiliejų 
minėsiantis iš Skėrių kaimo kilęs 
rašytojas palieka skaitytojui spręs-
ti, ar jau radęs, ko ieškojęs, apra-
šydamas savo gyvenimo vingius ir 
žmones, kuriuos pažinojo. Tuo tarpu 
pats autorius tvirtina, kad vis labiau 
brangindamas sielos ramybę, toliau 
žengia ieškojimų keliu. „Gamta – 

Amžino ieškojimo kelyje 
Pasvalio Mariaus Kati-

liškio viešosios bibliotekos 
gautų leidinių fondą nese-
niai papildė mūsų kraš-
tiečio, Nepriklausomybės 
atkūrimo akto signataro, 
Pasvalio krašto garbės 
piliečio, dramaturgo, ra-
šytojo Kazio Sajos nauja 
prisiminimų, apmąstymų 
knyga „Pėdsakai. Tiesos ir 
prasmės gyvenime beieš-
kant“. 

mano Šventasis Raštas, Lietuva – 
antroji mano motina. O didžiausia 
paslaptis – mūsų sąmonė...“, – teigia 
K. Saja. 

Į 264 puslapių knygą sugulė ryš-
kiausi autoriaus prisiminimai iš įvai-
rių gyvenimo laikotarpių, susitikimų 
su rašytojais, menininkais, Lietuvai 
lemtingų 1990-ųjų. Ji pradedama jau-
triai skambančiu skyriumi „Mamutė, 
mano šventoji mama“ , o baigiama 
trumpu pasakojimu, kaip laidiniame 
telefone dramaturgas aptiko sovie-
tinio saugumo seklių įtaisytą „bla-

kę“ – pokalbių pasiklausymo įrangą. 
K. Saja buvo vienas iš nedaugelio 
principingų rašytojų, savo kūriniais 
nešlovinęs okupacinės sovietų val-

džios ir jai nesilankstęs. Po 
Nepriklausomybės atkūrimo 
rašytojas sužinojo, kad 1989 
m. birželio 27 d. (per gimta-
dienį) sovietinis saugumas 
jam pradėjo baudžiamąją 
bylą už „nacionalizmą, so-
vietų valdžios ir KGB organų 
šmeižimą“. „Jei ne Sąjūdis ir 
ne Kovo 11-oji, aš to „Sku-
durėlių tako“ ir jo pėdsakų 
jau nebūčiau palikęs. Nebent 
kokiam nors Sibiro pusny-
ne“, – svarsto K. Saja.

Be vaikystės prisimini-
mų, „Pėdsakuose“ yra ir dau-
giau pasvalietiškų štrichų. 
K. Saja dalinasi viešnagės 
įspūdžiais pas Marių Kati-
liškį ir jo žmoną Zinaidą Na-
gytę-Katiliškienę (Liūnė Su-
tema) Čikagos priemiestyje 
Lemonte, pažeria teosofinių 
pamąstymų po susitikimų su 

iš Pumpėnų kilusiu teologu, Šven-
tojo Rašto vertėju, kunigu Česlovu 
Kavaliausku. 

„Pėdsakai“ papildo anksčiau 
pasirodžiusias K. Sajos memuari-
nes, asmeninių apmąstymų knygas 
„Skudurėlių takas“ ir „Tuo taku 
ten...“ Visi šie leidiniai praturtinti 
apsakymais, neilgais dramos kū-
riniais. 

Akcijos metu Pasvalio PGT ir 
Pasvalio r. SPT komandose orga-
nizuojamos atvirų durų valandos – 
kviečiami apsilankyti visi norintys 
susipažinti su ugniagesių gelbėtojų 
veikla. Ypač laukiami mokiniai. 
Ekskursijos metu mokiniams (be 
abejo, ir suaugusiems) ne tik bus 
leidžiama pabūti gaisrinių auto-
mobilių viduje, įjungti švyturėlius 
ar garsinį signalą, užsidėti šalmą 
ar palaikyti švirkštą, bet tarnybų 
pareigūnai išsamiai supažindins 
su gelbėjimo automobilio spec. 

Atvirų durų valandos pas 
ugniagesius gelbėtojus 

Ugniagesiai gelbėto-
jai vykdo priešgaisrinį 
gyventojų švietimą. Tad 
Pasvalio priešgaisrinė gel-
bėjimo tarnyba ir Pasva-
lio rajono savivaldybės 
priešgaisrinė tarnyba 
gegužės 4 dieną, trečia-
dienį, nuo 9 iki 15 val. 
vykdys akciją „Svečiuose 
pas ugniagesius“, kurios 
tikslas – didinti gyventojų 
pasitikėjimą ugniagesiais 
gelbėtojais ir populiarinti 
ugniagesio gelbėtojo pro-
fesiją. 

įranga, paaiškins įrangos praktines 
galimybes. Bus stengiamasi jau-
nąją kartą ne tik supažindinti, bet 
ir sudominti ugniagesio gelbėtojo 
profesija. Ugniagesiai gelbėtojai 

lankytojams išaiškins gaisrinės 
saugos svarbą, pagrindines sau-
gaus elgesio taisykles, veiksmus 
kilus gaisrui, saugios evakuacijos 
taisykles. Lankytojams šios žinios 
pravers kuriant saugią pilietinę 
visuomenę, jaunąją kartą galbūt 
paskatins rinktis ugniagesio gel-
bėtojo profesiją. 

Gotaras VASILEVIČIUS
PAGD prie VRM Panevėžio 

PGV Pasvalio PGT
vyresnysis specialistas 
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