






Dėmesio! Uwaga! Vnimanija!
Š. m. spalio 11 d. 18 val. Žirmūnų seniūnijos salėje 

numatyta kandidatų į Seimą Vytenio Andriukaičio 
ir Liudviko Jakimavičiaus diskusija neįvyks, nes 
kandidatas V. Andriukaitis negalės atvykti.

BernarDinai.lt reDaktoriUs – l.jakimaVičiUs neparsiDUos
Prieš ketverius metus čia laimėjo Tėvynės 

sąjungos kandidatė Vilija Aleknaitė-Abramikienė. 
Kiek žinau, ji tikisi pakartoti šį pasiekimą, tačiau 
nesinorėtų, kad jai pasisektų. Nors prieš ketverius 
metus džiaugiausi, jog ji sugebėjo įveikti LSDP 
kandidatą Vytenį Andriukaitį, šiandien jau net 
nebežinau, kuris iš jų geriau. V. Abramikienė garsiai 
deklaruoja krikščioniškas vertybes, dalyvauja 
religiniuose renginiuose, tačiau šiuo atveju man 
norisi kartoti Šventojo Rašto eilutę, kad ne tas pateks 
į Dangaus Karalystę, kuris garsiai kartos „Viešpatie“, 
bet tas, kuris vykdys Dievo valią. Kitaip sakant, 
kuris kasdieniu savo darbu tarnaus artimo meilės 
principui, statys tiltus, o ne barikadas, ne tik garsiai 
demaskuos tikrus ir tariamus priešus, bet pasilenks 
prie tų, kuriems šiandien sunku.

Tiesa, tiek V. Andriukaitis, tiek V. Abramikienė 

yra geriau už liberalcentristų lyderį Algį Čapliką. Labai 
norėčiau, kad nė vieno liberalcentristo nebūtų kitos 
kadencijos Seime. Šios partijos atstovų pasisakymai 
per FNTT skandalą, veiklą Sveikatos apsaugos, Vidaus 
reikalų ir Aplinkos ministerijose, Arūno Valinsko 
benefisas Seimo pirmininko poste – gal jau gana?

Jei būčiau šios apygardos gyventojas, 
nesvyruodamas balsuočiau už poetą, visuomenininką 
Liudviką Jakimavičių, kurį iškėlė „Lietuvos sąrašas“. 
Sutinku, kad Liudvikas neprimena įprasto Lietuvai 
politiko įvaizdžio, tačiau aš asmeniškai pavargau nuo 
respektabilių šypsenų Seime, kurias lydi tarpusavio 
rietenos ir tarnystė nežinia kam. Bent jau tvirtai 
žinau, kad L. Jakimavičius neparsiduos, o tai šiandien 
man kur kas svarbiau nei kompetencija ekonomikos 
ar užsienio reikalų srityse.

Mano pasirinkimas: Liudvikas Jakimavičius. 

Deja, bet alternatyvaus pasirinkimo šioje apygardoje 
nematau.

skelbiama iš andriaus navicko komentaro 
“Šališkos pastabos apie kovas vienmandatėse 
apygardose”, publikuoto portale Bernardinai.lt

Dočio patarimai kanDiDatams į seimą
Vakar į redakcijos duris pasibeldė paštininkė 

ir įteikė registruotą Dočio laišką. Laiške Dočys prašo 
tekstą paviešinti „Žirmūnų žiniose“, nes „Lietuvos 
rytas“ atsisako protingas Dočio mintis skelbti. Net 
visuomeninis LRT neleidžia Dočiui prisėsti šalia 
Laučiaus su Bieliniu ir politinių debatų pakomentuoti. 
Tad, manau, pravartu visuomenę supažindinti su 
Dočio mintimis. 

Dočys rašo: „Įdėmiai stebėdavau visas 
rinkimines kampanijas. Stebiu ir šią. Priešrinkiminis 
laikas man pats įdomiausias. Tiesiog kvapą gniaužia 
partijų ir kandidatų debatai, transliuojami per visus 
TV kanalus. Aišku, gaila, kad negali stebėti visų iš 
karto. Tarkim, per LRT ginčijasi Brazauskienė su 
Čapliku dėl šilumos kainų, o per „Lietuvos ryto TV“ tuo 
pat metu Čaplikas su Mazuroniu aptarinėja naujos 
Visagino atominės jėgainės uždarymo klausimus. 
Problemų gausybė, o rinkėjas kol kas vangus. Ne 
gana to, kad jis neskaito „Lietuvos ryto“, „15 minučių“, 

nežiūri LTV, jis neišeina net ir į kiemą pabendrauti 
su gyvu kandidatu į Seimą, neatidaro jam durų, kai 
tasai beldžiasi. Todėl kyla gausybė klausimų, kaip 
tokį pilietį suaktyvinti, kad jam imtų rūpėti valstybės 
klausimai. Taigi todėl ir siūlau kiekvienam rimtam ir 
save gerbiančiam Kandidatui „DOČIO ATMINTINĘ“.

1. rinkėjo lankymas namuose
Kandidatas į Seimą privalo aplankyti visus 

rinkėjus jo namuose. Paskambinti į kiekvieno duris 
– nesvarbu dieną ar naktį. Žinia, dieną ne kiekvieną 
namuose surasi. Lietuvoje yra dirbančių žmonių, 
kurie gali būti ne namie, o darbo vietoje. Darbo 
vietoje rinkėjo irgi gali nesurasti, nes kai kurie yra 
įdarbinti fiktyviai, tad geriausias laikas aptikti rinkėją 
namuose yra naktis – geriau po vidurnakčio. Į duris 
reikia skambinti ilgai ir įkyriai. Rinkėjas pabunda 
apdujęs. Ta rinkėjo būsena yra labai gera įdiegti jo 
sąmonėn savo rinkiminę programą. Kai rinkėjas 

praveria buto duris, tarpdurin reikia sprausti koją, kad 
rinkėjas jų neužtrenktų. Tada iš visų jėgų stumtelėti 
duris ir įeiti į rinkėjo butą. Tik rinkėjo bute Kandidato ir 
rinkėjo pašnekesys gali duoti apčiuopiamų rezultatų, 
nes bus ir intymesnis, ir dalykiškesnis. Jei rinkėjas 
duris praveria užsikabinęs grandinėle, Kandidatas 
bendravimo kliūtį turi pašalinti akumuliatorine 
„bulgarke“. Bėda ta, kad laiko mažai, o rinkėjų daug. 
Pas kiekvieną gali ir nespėti. Todėl siūlau kitą būdą – 
susitikimą su rinkėjų grupėmis.

2. rinkėjo išrūkinimas
Kandidatas į Seimą naktį privalo patekti į 

gyvenamojo daugiabučio rūsį, į vamzdyno šachtą ir 
joje padegti kelias padangas. Jei gyvenamojo namo 
bendrija tvarkinga, kaip mat įsijungs avarinės sirenos, ir 
rinkėjai su apatiniais išbėgs į kiemą. Ar gali būti geriau? 
Pilnas kiemas panikuojančių rinkėjų. Kažkokie žmonės 
(Kandidato agitatorių brigada) rinkėjams dalina 
šiltus apsiaustus. Į kiemą įvažiuoja gaisrinė mašina, 
ugniagesių gelbėtojų brigada mikliai išvynioja žarnas 
ir, kol gesina rūsyje degančias padangas, yra gražaus 
laiko užsilipus ant gaisrinės bako išdėstyti rinkėjams 
savo rinkiminę programą. Už tokį Kandidatą-gelbėtoją 
rinkėjas tikrai balsuos nedvejodamas.

3. rinkėjo iškvietimas į gatvę.
Šis rinkėjo suaktyvinimo būdas tinkamiausias 

likus dviem – trim dienoms iki rinkimų. Esamo ir 
(be abejo) būsimo Seimo deputatai, nesvarbu, 
atstovaujantys pozicijai ar opozicijai, bendru sutarimu 
turėtų priversti Vyriausybę trigubai pakelti kainas 
būtiniausiems maisto produktams, šildymui, elektrai, 
transportui, panaikinti kompensuojamųjų vaistų 
sąrašą, suspenduoti pensijų ir socialinių išmokų 
mokėjimą, sumažinti algas valstybės ir privataus 
sektoriaus darbuotojams trečdaliu bei įvesti sausą 
įstatymą. Atlikus šią reformą, be abejo, rinkėjai 
plūstelės prie Seimo šimtatūkstantinėmis miniomis. 
Esamo ir būsimo Seimo 141 deputatas tuomet visu 
korpusu išeina iš Seimo pas suplūdusius įtūžusius 
rinkėjus ir ima koneveikti Vyriausybę, kurią čia pat, 
Seimo aikštėje, atstatydina ir sugrąžina buvusias 
kainas, pensijas, algas bei panaikina sausą įstatymą. 
Rinkėjas mato, kad Seimo narys yra patikimas jo 
interesų gynėjas ir už tokį tikrai atiduos savo balsą.

Tiesa, šis planas turi ir spragų. Rinkėjų minios 
po tokios reformos gali patraukti ne prie Seimo ir 
Vyriausybės, o į oro uostus. Tad kartu su reforma 
būtina atšaukti ir visus tarptautinius oro skrydžius.

Visi šie trys darbo su rinkėju būdai yra labai 
veiksmingi ir efektyvūs. Naudojantis jais visais paeiliui 
rinkėjo dalyvavimas rinkimuose garantuotas, o 
rezultatai nuspėjami.

Jūsų Dočys“

Žadėti kandidatų į Seimą Algio Čapliko ir 
Liudviko Jakimavičiaus debatai prie „Iki“ parduotuvės 
atšaukiami, kandidatui A. Čaplikui nesutikus juose 
dalyvauti. 


