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Gerbiamas mere, pastaruoju metu, Jfls, nelyginant JAV prezidentas, atrodo b0site igrjEs
socialiniq tinklq priklausomybg, kuri, kaip matome, didele dalimi apsprende ir Jlsq komunikavimo
stiliq. Dabar jau mes, tarybos nariai, nelyginant JAV senatoriai, turime gaudyti J[sq pasisakymus
Feisbuke, kad suprastume kas Siandien vyksta Jiisq galvoje, kadangi normaliq, realiq derybq J[s,
kaip naujos cyber kartos atstovas ir savo reik5mingumu prilygstantis kone JAV prezidentui (savo
paties vertinimu), vengiate. Zinoma, toks virtuaiaus vienos krypties komunikavimo bfrdas Jums kur
kas palankesnis, nes jame netenka Zifrr0ti i akis realiam pa3nekovui, netenka dia pat, realiuoju laiku
i5girsti Jums oponuojandi4 nuomong ar Jums nepatogius argumentus. Todel mums neliko jokio kito
pasirinkimo, kaip tik priimti ir 5i Jusq primestq komunikacijos stilir1, neabejotinai priskirtin4 prie jau
lifldnai pagarsejusiq Jums bndingq taip vadinamq ,,geranori5kq ir efektyviq krizes sprendimo
priemoniq."

Taigi, pradekim nuosekliai. Savo feisbukineje ,,homilijoje" J[s tarytum Krylovo pasakedioje,

save bandote parodyti nekalto avinelio kailyje apstot4 opozicijos ple5riq vilkq, laikandiq lkaitais vis4
band4 -Arybq. Vilkai pikti ir wlgariai alkani - vieni ,,kalko neteiseto negavg", kiti ,,kaZkuo-viskuo"
nepatenkinti, dar kiti - ,politikoje bet kuria kaina i5likti bandantys" ir tokiais demagogi5kais bfrdais,
neva, medZiojantys sau politinius dividendus viso mi5ko (suprask, vie5ojo intereso) s4skaita.

Gerbiamas mere, Jums tikrai nera reikalo vaidinti nekalto avinelio, nes mes, tarybos nariai,
nesame nei vilkai, nei juo labiau, asilai. Todel galime Jums i tai atsakyti, kad visas rajonas jau
daugiau kaip trys metai yra Jtrsq ir J[sq artimiausios komandos vykdytq darbq ir abejotinos veikos

lkaitas. Del to mes kategori5kai atsisakdme toliau su jumis trinis (rajon4 de facto valde trys Zmones

- Jus, mere, vicemeras - iS 25 taryboje demokrati5kai i5rinktq delegatq bei administracijos
direlrtorius!) ,,sekmingai" ir ,,progresyviai" grimzti i 5i, kaip Jfrs vadinate, dumbt4, nes esame

isipareigojg vieSojo intereso prasme ir visq rajono rinkdjq atZvilgiu bei, matomai, esantys i5 esmes

kitokios politines kult[ros bei s4Zines Zmones, todel sabotavome 5i4 Jflsq vadovaujamo-atstovaujamo

,,dumblo koalicijos" tolesnE veiklq jos, teisiniu poZiuriu, labai klampiame darbe, kurio rezultatus
nuosekliai dar tirs ne tik m0sq savivaldybOs bet ir kitos tamybos. Todel mes ne skaldome, kaip J[s
kad teigiate, sau oponuojandias partijas, bet principingai ir kategori5kai atsiribojome nuo nelvarios
politikos ir j4 vykdandiqiq. Skirkite, mere, Sias principines sqvokas. J[s, mere, esat jaunas,

ambicingas ir politi5kai nepatyrgs. Jts dar, panalu, ligi Siol nesupratote demokratijos sanklodos ir jos
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esmes - kad sprendimai taryboje turi b8ti priimami kolegialiai, politinio konsensuso, o ne politines

,,koneesijos" selektyviq demokratijos teisiq priskyrimo ir paskirstymo ,,saviems" pagrindu. Siq
savybiq derinys, kaip politinio gyvenimo praktika parode, labai pavojingas ne tik Jums, kaip jaunam

Zmogui ir pradedandiam politikui, bet ir tg Jusq ambicdq ikaitu tapusiam rajonui.

Todel visi J[sq metami kaltinimai mums, neva mes blokuojame gyvybiSkai svarbiq rajonui
sprendimq priemim4, i5 esmes yra Jusq desperati5kas bandymas, pasiteikus ,,spalvingos" biografijos
laikinai (pakeliui su Jumis i niekur) einanti $areigas) direktoriq, tgsti Jtsq ginamq neskaidrios

,dumblo" gilinimo politikos kry"ti ir i5 esmes yra Jusq paties vie5qjq rySiq propagandos dalis bei
viso m[sq rajono politinio SantaZo irankis. k mums Siandien labai gaila, kad Jfrsq prie5 daugiau kaip
3 metus sudarytas naujosios kartos jauno ir perspektyvaus politiko fvaizdis bei ispfldis, tada lemgs

Jums pergalg prie5 kur kas labiau patyrusf rajono politik4, netapo tikrove ir suklaidino daugelirajono
rinkejq. Tadiau mes, tarybos nariai, turedami pakankamai solidZi4 politing ir gyvenimi5k4 patirti,
likome demokratijos ir skaidrios politikos sargyboje iki pat Sios dienos. Todel mes nustateme

prioritetus - svarbiausiayranaujas Savivaldybes administracijos direktorius, kardinaliai sprendiiantis
svarbiausius darbotvarkes klausimus ir vykdantis visos tarybos aprobuot4 politikq, o ne

aptamaujantis grupini interesq ar Jflsq, mere, asmeninius nurodymus.

Ar Jus prisimenate i5 literaturos klasikos Krylovo pasakedi4, kurioje dirigentas asilas bande

suburti nemokandiq groti Zvereliq orkestr4? Pirmiesiems bandyrnams nepavykus, dirigento asilo
nurodymu, ,pritrauktieji" muzikantai pasikeitE vietomis, buvo perstumdomos kedes, tadiau i5 to
nieko doro taip ir nei5ejo - normalios ir profesionalios muzikos kaip nebuvo, taip nebuvo. kloralas
dia toks: su tais padiais muzikantais, kad ir kiek (kaip) juos persodinsi (pervadinsi), kitokios
(padorios ir profesionalios) muzikos niekados nebus. Taigi, ar J0s i5 musrtr tydiojates taip sqmoningai
neatsakingai Zaisdamas su rajono politika ir jos svarbiausiu objektu - vieluoju interesu - kurio
pilnutinE realizacrlq rajonui btrtirul skaidrios politikos principais g4stq kompetentingq sprendimrl
prasme ir pavidalu gali uZtikrinti tik naujosios daugumos tarybos konsoliduotos pastangos.

Toliau - del derybq eigos. Jums, gerbiamas mere, jau seniai bflq laikas suprasti, jog derybos
Siuo metu vyksta ne partrjq susitarimq, o naujosios daugumos lygmenyje. Derybq tikslas Jums turejo
bfiti Zinomas jau seniai, tadiau Jiis ji ignoravote ir tebeignoruojate ligi Siol. Kaip jaunas ir ne visados
etikos kodeks4 Zinantis ar jo paisantis politikas, turetumdte atsipra(yti tarybos nario Marijono
Mitkaus, del savo paaugliSkai i5Saukiandio elgesio jo atZvilgiu, o tuo tarpu aukita politine kultDra ir
gilia erudicija pasiZymindios liberalq pirmininkes Jolitos Morkunaites, (kuri, kaip Jus teigiate,
neoficialaus susitikimo metu paradoksaliai perdave Tamstai oficiali4 derybines grupes pozicij4),
demes! turetumete traktuoti kaip nemaZ4 garbg sau ir moralinl kredit4 i5 jos puses avansu.

Taigi, reziumuojant turim pasakyti, kad tikrai yra sunku tartis su Zmogumi, kuris nei5mano
(arba ignoruoja) elementariq savivaldos procesus reglamentuojandiq istatymq ir |statyminiq normq
tiesas. Galbut tai susijg su Jtsq, gerbiamas mere, nepakankama politine patirtimi ir teisine
kompetencija.

Gerbiamas mere, kadangi visi poiymiai rodo, kad Jts vengiate sprendimq i5 esmes ir
laidLiate neatsakingus Zaidimus, todel mes atsakingai pareiSkiame: daugiau tokiq ,,derybq" (t.y.
derybq imitacijos) nebus. J[s raSote, kad Jums nepatinka neteisybe ir politiniai Zaidimai. O mums
nepatinka melas. Ir ypad kai jis liejasi laisvai i5 pirmr4 rajono pirmojo asmens lfipq ir jo teksto
eiludiq.
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Tikros derybos lmanomos tik tuo atveju, jeigu Jss pripaZinsite lstatymo vir5enybg, morales ir
etikos ilormq prioritetiSkum4 bei a@aiinsite nauj4 naujos daugumos tarybos tikrovg, kuri Jus

istatymiSkai ir morali5kai lpareigoja dirbti kolegialiais metodais ir demokratiSkais bEdais bei i5

naujo fvertinti savo kaip politiko jau nueitq keliE. T4 Jums kaip jaunam Zrnogui ir politikui mes labai
patartume padaryti kuo greidiau (anksdiau).
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