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Partija Tvarka ir teisingumas
neleis apiplėšti sodininkų
Sodininkų bendrijų atstovai kreipėsi į Tvarkos ir teisingumo partiją, prašydami apginti nuo monopolininkų – elektros
skirstomųjų tinklų įmonių – savivalės.
Taisys įstatymą

Susitikimo metu.												

Seimo Tvarkos ir teisingumo
frakcijos nariams Valentinui Mazuroniui, Dailiui Barakauskui ir Vytautui Galvonui sodininkai įteikė peticiją su 7000 parašų. Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Jonavos, Kaišiadorių,
Prienų rajonų sodininkų bendrijų
nariai protestuoja prieš tą tvarką,
pagal kurią jie priversti perleisti
Vakarų skirstomiesiems tinklams
(VST) ir Rytų skirstomiesiems tinklams (RST) sodų elektros tinklus ir
dar patys primokėti.

Valdžia pataikauja
monopolininkams
Kaip sakė Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas, pagal Sodininkų bendrijų
įstatymą jau seniai VST ir RST privalėjo tuos tinklus iš sodininkų išpirkti, tačiau Ūkio ministerija daug kartų keitė išpirkimo taisykles. Pernai ir
užpernai dirbo Seimo ir ūkio ministro
sudarytos darbo grupės, kurios turėjo išspręsti sodininkų bendrijų problemas. Tačiau rezultatai po jų darbo
dar pablogėjo. Šiemet birželio mėnesį
ūkio ministras savo įsakyme nurodo,
kad „nustatyta tvarka sodininkų bendrijoms priklausantys bendrai naudojami energetikos objektai negali
būti išperkami, o šie tinklai, perdavus
juos operatoriui eksploatuoti, pagal
operatorių parengtą projektą rekonstruojami, naudojant Europos Sąjun-

gos paramą, ir po šios rekonstrukcijos
sodininkų bendrijose esančių sklypų
savininkų elektros įrenginiai prijungiami prie operatoriaus elektros tinklų, šiems naujiesiems vartotojams
operatoriaus paslaugų kaina yra lygi
20 proc. tinklų rekonstrukcijos darbų kainos“.
Sodininkai nesupranta, kodėl jie,
jau 30 metų prisijungę prie energetikos sistemos, dabar staiga turi
tapti naujais vartotojais ir primokėti po 2-3 tūkst. Lt. Jie įtaria, kad
ūkio ministras Vytas Navickas pataikauja energetikos monopolininkams, o šie, rekonstruodami nesenus ir dar gerus tinklus, plauna ES
pinigus.
Prienų sodų bendrijos „Ąžuolėlis“ atstovas Ričardas Zabelavičius
įsitikinęs, kad „Leo LT“ diktuoja ir
Vyriausybei. „Valstybė yra žemai,
aukščiau Seimas, virš Seimo – „Liūtas“, o paskui – tik Dievas“, – sakė
R.Zabelavičius.

R.Šeštakauskas. Pasak jo, partija
Tvarka ir teisingumas yra vienintelė, į kurią sodininkai žiūri su viltimi.
R.Šeštakauskas sakė, kad Lietuvoje
yra 220 tūkst. sodų sklypų. Sodininkai prašė, kad Tvarkos ir teisingumo
partijos nariai nebalsuotų už naująjį Energetikos įstatymą, kuriame
parengta neteisybė: iš kitų varto-

Iki rinkimų Tvarkos ir teisingumo
partijos nariai pažadėjo sodininkams
atlikti du darbus. „Pirma, mes teiksime įstatymo pataisą, kad sodininkų turto išpirkimas būtų vienodas –
kaip ir kitiems rinkos dalyviams. Antra, jūsų surinktus parašus su laišku,
kaip ir prašote, įteiksime Seimo pirmininkui Česlovui Juršėnui ir premjerui
Gediminui Kirkilui“.
Pasak V.Mazuronio, sodininkų bėdos yra kaip tiksinti bomba. Sovietmečiu priemiesčiuose
sodams žmonės gaudavo po kelis arus ir augindavosi ten daržoves, kurių trūkdavo parduotuvėse.
Dabar sodų namai tapo nuolatine
gyvenimo vieta, bet sodų bendrijos neturi nei miesto gyvenamojo rajono, nei kaimo statuso. „Ten
gyvenantys žmonės apiplėšiami,
XXI amžius, o baudžiavą primena. Ne tik elektros ūkio monopolininkai smaugia, bet sodininkai
Raimundo Šuikos nuotrauka turi patys remontuoti valstybinius
kelius, rūpintis valymo įrenginiais
tojų bendrai naudojami energeti- ir visa infrastruktūra“, – piktinosi
kos objektai gali būti nupirkti pagal V.Mazuronis. Jo teigimu, šias pronepriklausomų ekspertų nustatytą blemas po rinkimų Tvarka ir teikainą, o sodininkai išskirtinai smau- singumas imsis nedelsiant spręsti.
giami. „Jeigu bus priimtas toks pro- „Reikia tik vieno mažmožio – kad
jektas, tada mums jau viskas baig- žmonės balsuotų už partiją ir mes
ta“, – aiškino R.Šeštakauskas, kreip- turėtume daugumą, kuri galėtų
damasis į V.Mazuronį kaip į būsimą imtis spręsti šias problemas iš esmės“, – sakė politikas.
premjerą.

Vienintelė viltis – Tvarka
ir teisingumas
Sodininkai pasakojo, kad juos
mielai priimdavo Seimo pirmininku buvęs Viktoras Muntianas, Ekonomikos komiteto pirmininkė Birutė Vėsaitė ir darbo grupei vadovavęs Seimo narys Juozas Jaruševičius.
„Pridalijo pažadų, kad apmulkintų,
bet sodininkai nėra kvaili“, – teigė

Rinkimų agitacija. Apmokėta iš partijos Tvarka ir teisingumas rinkiminės sąskaitos.

