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Ið onksta bovuom planavë ðemë þornala numerie platiau pakalbietë aple paskotënçs metâs, pu naujuosës Lietovuos administracënë paskirstîma reformas (apskrëtiû panaikënëma), vîkstontius
pasëkeitëmus ðvëitëma sistemuo. Bet... Kou daugiau gëlënuomies
i tou tema, tou aiðkiau sopratuom, ka ëlgesnë kalba aple tou bûtom
tik pilstîms ið toðtë i kiaura.

Prieþastës ta, ka tuos teuorëðkâ vîkosës reformas praktëðkâ kol
kas ligo ër nebova, nes anuos rezultatus pajautë nebënt tik tëi,
katrëi onkstiau dërba vëinuo îstaiguo, vuo dabâ tuokiuo pat, bet jau
pakeitosiuo pavadënëma ër priklausuomîbë. Ðiuokëi tuokëi pasëkeitëmâ vîka þemietvarkas, vëdaus rçkalû sritie, vuo ðvëitëma sistemas rimtâ tas ër nepalietë. Tën reformas, këik jau atmënam,
vîkst nu pat Lietovuos nepriklausuomîbës atstatîma pradiuos. Këik
tas i nauda þmuonëms, sunkç net ër pasakîtë. Kartâs atruoda, ka
vësks, kas keitama, îr ne dël þmuoniû, vuo diel tû, kas valda, kad
anëms lëngviau bûtom sistema sava ronkuos laikîtë, piningus soskaièioutë ër ëðleistë. Aple augonti þmuogo, ka ër studënta, anû
muokîtuojus, diestîtuojus, interesus èe nedaug kas ër galvuo, kâp
ka ër aple tou, ka dërbtënuom reformuom tonkç tik kertam ðaka,
ont katruos patîs siedam. Kad tëi muokslëiviu, stodëntu, muokîtuoju ër diestîtuoju interesâ bûtom gënamë, patîs þmuonis, kâp ër
këtuos srities, îr priverstë bortëis i pruofsâjungas, këtuokës sâjungas ër miegintë itëkënietë valdë, ka ne vësumet Lietovuo pagal èe
prijemamus istatîmus ër këtus teisës aktus îr gîventë gerâ.
No vuo kâp aiðkën patîs naujuosës Lietovuos administracënës
reformas inicetuorç ër vîkdîtuojç, ta naujuojë Lietovuos administracënë reforma torietom bûtë pabëngta tik 2014 metâs. Kâp vësks
tumet atruodîs, dâ îr sunkç ër pasakîtë, neþëna net valdiuos þmuonis.
Mums svarbiausç bova iðsëaiðkintë, ar pu reformas sodarîtë
naujë administracënç jungënç prisëdies pri Lietovuos, anuos istuorëniu-etnuograpëniu regëjuonu savëtoma ëðsauguojëma, esminiu
pasëkeitëmu ðvëitëma sistemuo, anuos îstaiguos, veikontiuos Lietovuos regëjuonûs (perëferëjuo). Kol kas tuo sritie – nieka naujë.
Tou, ka Þemaitëjë bûtom Þemaitëje, kad aukðtaitç sava kraðta savëtoma ëðsauguotom ër kt., kâp ër onkstiau daugiausç rûpënas tik
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patîs tuo kraðta þmuonës, tën veikontës vësuomenënës organizacëjës, tradicënës kultûras puoselietuojç, privatës struktûras (radëjë, televizëjë, spauda, kt.) ër, kâp puolitikâ saka, kuoþna karta prið
rinkëmus i vietënë ër ðalëis valdë sava veikla viel ër viel ëð naujë
miegënontës ëðjudintë ër platiuosës masës sava egzistavëmo soduomintë naujç isëkorontës merkantilënës partëjës. Tas kraðta savëtoms, aiðko, dar laikuos ër unt atskërû sava kraðta istuorëjë,
tradicëjës tîrëniejontiû, anou þënontiû ër þënës aple anou skleidontiû þmuoniû.
Daugiau kuo nuors rimtesnë tuo sritie ligo ër nier.
Ka ðëndëin vëizîs ër vertëni tou, kas vîkst regëjuonu kultûras
sritie, aiðkç matâ, kad ið valdiuos þmuonëms, sava kraðta patrëjuotams, nier kuo geresnë lauktë. Patëms uþ savi, sava isëtëkënëmus rçk stuovietë ër atstuovietë. Tçp, kâp ka mûsa nomûs nieks
këts, vuo tik mes tvarka galem palaikîtë, tik mes patîs torem pasërûpintë, kad mûsa këims bûtom ðvarus, mums patëms maluonos,
tçp ër so tou mûsa kraðta kultûra, tradicëjuom. Tuos valdiuos institucëjës, katruos veik, gal daug kou prisëdietë, ka rçkalâ bûtom
geriau tvarkuomë, bet krizës sâlîguoms prioritetâ kultûrâ nikumet
nebus taikuomë, nuors ër patîs puolitikâ aple anû bûtënoma kalbietom. Prieðingâ. Kultûras, ðvëitëma sritims skëramë finansâ vës
traukas ër traukas, vuo je kor kas nuors ër padëdie, tou padëdiejëma nubrauk iðaugë muokesnç, paslaugû ër priekiu kainas.
Tuoki îr ðiû dëinû tëkruovë.
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Tad pëlnâ gali suprastë tus, katrëi, nuoriedamë kou nuors gera
padarîtë sava kraðtou, metas i komercënës struktûras ër tën tiesiuogënë a perkeltënë prasmë kel sava gimtuojë kraðta vielevas.
Kâp tën beveiziesi, ðëndëin sâlîgas puoselietë sava kraðta istuorëjë, ðvëitëma îr geruokâ palonkesnës nego sovietmetio. Demuokratëjë, je anou pruotingâ nauduojîs, atrëð ronkas kûrîbâ ër
prasmingâ veiklâ. Ër gerâ, ka tou sopront patîs þemaitç, aukðtaitç,
dzûkâ, sovalkietç, Maþuosës Lietovuos (Klaipiedas kraðta) gîventuiojç, gerâ, ka anëi kel sava kraðta vielevas, ne tik atvîkë i prezidëntu inauguracënës ëðkëlmës, par Lietovuos valstîbënës, dainû
ðvëntës Vëlniaus pagrindënies aikðties, bet ër eilënë dëina pri savo nomû... Gerâ, ka ta simbuolënë vieleva kuoþna dëina îr ër anû
patiû ðërdies.
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