
PATIRTIS IR
ATSAKOMYBĖ

VYdAS 
BARAVYKAS 66nr.

Turinys

Kandidato 
kreipimasis į 
rinkėją.

Sužinokite,
ką apie 
V. Baravyką 
galvoja jį gerai 
pažįstantys 
ir žinomi 
žmonės, 
ko vertas 
kandidatas.

Ką veiks 
išrinktas į 
Seimą. 

V. Baravyko 
baravykų 
receptai. 
Išbandyk.



Vydas BaraVykas 66nr.1nr.

Artėja spalio 9-oji – rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą diena. 
Ji svarbi ne tik kandidatams į Seimo narius, bet ir kiekvienam 
Lietuvos žmogui – rinkėjui. Juk kiekvieno balsas reikšmingas 
ir svarbus pasirenkant savo krašto atstovą šalies Parlamente.

Mieli Alytaus krašto žmonės,

Nuoširdžiai Jūsų
Kandidatas į 
Seimo narius 
Vydas 
BaraVykas

Aš esu apsisprendęs kandidatuoti į Seimą ir deramai atstovauti Alytaus 
miesto ir Alytaus rajono žmonių interesus. Šiame krašte sukūriau šeimą, 
auginau vaikus, o dabar  džiaugiuosi anūkais. Čia prasidėjo ir iki šiol tęsiasi 
mano darbo biografija. Teko eiti įvairias, daugiausia atsakingas vadovaujamas 
pareigas. Pažinau daugelį alytiškių ir kaimo žmonių, puikiai žinau jų problemas 
ir matau būdus, kaip jas spręsti ir pagerinti žmonių gyvenimą, atgaivinti 
dabar stagnuojantį Alytaus kraštą. Todėl ryžausi siekti Jūsų palaikymo 
Seimo rinkimuose ir dirbti savo krašto žmonių labui valstybiniu lygiu. 
Esu Lietuvos socialdemokratų partijos narys ir patekęs į Seimą dirbčiau 
kartu su didele partijos bičiulių komanda. Kad ji bus didelė neabejoju, 
tai rodo ir pastoviai aukšti mūsų partijos reitingai. O didelė frakcija 
Seime duoda galimybę efektyviai balsuoti už teikiamas įstatymų pataisas 
ir priimti reikiamus sprendimus. Vienišas balsas – silpnas. 
Viliuosi, kad mane palaikysite ir suteiksite mandatą atstovauti Jūsų interesus 
Seime. Ateikite balsuoti į Dzūkijos rinkimų apygardą Nr. 69, spalio 9 dieną. 
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dalis mano darbų seime,  
jei patikėsite Jus atstovauti!
1. Didesnės galimybės vietos smulkiesiems tiekėjams dalyvauti to 

regiono atskirų (o ne viso rajono) vaikų darželių, mokyklų, ligoninių 
ir kt. skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose – smulkaus vietos 
verslo skatinimas.

2. Sveikatos apsaugos sistemos kaimo vietovėse, miesteliuose 
išsaugojimas. 

3. Valstybinių institucijų ir įstaigų decentralizacija, išsaugant ir 
kuriant darbo vietas regionuose.

4. Palankesnės jaunų žmonių įdarbinimo sąlygos, neapribojant jų 
galimybių stažo reikalavimais.

5. Parama jaunoms šeimoms įsigyjant pirmą būstą.
6. Tiesioginės išmokos žemdirbiams tokios, kaip ir senųjų ES 

valstybių ūkininkams.
7. Socialinės atskirties ir emigracijos mažinimas.
8. Mokesčių politikos nukreipimas žmonių socialinei gerovei kurti.   
9. Regioninės atskirties mažinimas.
10. LR Seimo narių skaičiaus mažinimas, atsižvelgiant į mažėjantį 

šalies gyventojų skaičių.

Daug metų pažįstu Vydą Baravyką, kaip 
aktyvų partijos bičiulį, gabų vadovą ir 
organizatorių, energingą ir nuoširdų 
žmogų. Tai patikimas, labai savo kraštą 
bei jo žmones mylintis ir  daug gerų darbų 
nuveikęs politikas. Savo veikla įvairiose 
pareigose yra įrodęs, kad jei ko imasi, 
padaro iki galo. Manau, kad jis būtų puikus 
Alytaus krašto atstovas bei Jūsų gynėjas 
Seime ir prisidėtų prie Dzūkijos atgaivinimo. 

Lietuvos socialdemokratų partijos 
pirmininkas, 
Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius

3



Vydas BaraVykas 66nr.1nr.

Vydą Baravyką kaip partijos bičiulį 
pažįstu jau daugiau kaip 10 metų 
ir galiu pasakyti, kad jis visada 
buvo atsakingas ir gabus vadovas, 
kur bedirbo, siekė geriausių 
ekonominių ir ūkinių rodiklių. 
Tačiau niekada neužmiršdavo 
pasirūpinti ir žmonėmis. Visada 
dirbo dėl žmonių, o ne dėl savo 
naudos. Socialiniai reikalai buvo 
vienas svarbiausių jo prioritetų. 
Tai labai vertingas politiko, savo 
krašto atstovo bruožas. Tikiu, kad 
dirbdamas Seime Vydas atkakliai 
sieks išspręsti kuo daugiau 
socialiai pažeidžiamų žmonių – 
pensininkų, bedarbių, jaunimo – 
problemų. 

Europos Parlamento narė
Vilija Blinkevičiūtė

Dirbau vyr. buhaltere „Atžalyno“ 
kolūkyje nuo 1978 metų. Ūkio 
vadovas Vydas Baravykas turėjo 
didelį autoritetą, buvo labai reiklus 
ir sau, ir kitiems. Todėl visi kartu 
tikrai daug padarėme. Pirmiausia 
V. Baravyko pastangomis ūkyje 
buvo pastatytas kompleksas, 
grūdų sandėlis, mokykla ir vaikų 
darželis su baseinu, sutvarkytos 
gatvės ir dar daug kas. Stiprus 
buvo ūkis, gal todėl vienintelis 
rajone neiširo per kolūkių griūtį.  
Žmonės iki šiol jį prisimena: 
„Padaryta prie Baravyko“.

Buvusio „Atžalyno“ kolūkio vyr. 
buhalterė Meilutė Germanienė
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Vydą pažįstu nuo bendro 
darbo laikų, kai aš darbavausi 
Marijampolės apskrities 
administracijoje, o jis buvo Alytaus 
apskrities valdytoju ir rūpinosi 
Dzūkijos krašto žmonėmis. Žinau, 
kad jis būtų puikus alytiškių 
atstovas Seime ir tikrai rūpintųsi 
spręsti problemas, kurias gerai 
žino. Vydas mokėtų pakovoti 
už sprendimus, kurie padarytų 
Alytaus krašto žmonių gyvenimą 
geresnį. O aš iš savo patirties 
gerai žinau, kaip svarbu miestui 
turėti aktyvų ir atsidavusį atstovą 
parlamente.

Marijampolės meras 
Vidmantas Brazys

Vydo Baravyko vadovaujamame Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos Žuvivaisos skyriaus Simno poskyryje. Iš dešinės į kairę: tarnybos 
direktorė Indrė Šidlauskienė, žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė ir 
poskyrio vedėjas Vydas Baravykas.
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Skanaus! Vydo Baravyko 
baravykų receptai

Dzūkai – užkietėję grybautojai, o šiemet, kai tokie grybingi metai, jie neša namo 
pilnus krepšius šių miško gėrybių. Ir žinoma, gamina: kepa, verda, džiovina, 
konservuoja, sūdo, raugina. Visi žino ne po vieną tradicinį grybų valgių receptą. Bet 
kartais užsimanai žmogus kažko naujo, neragauto. Aš neseniai radau ir išbandžiau 
kelis puikius baravykų receptus, kuriais noriu su Jumis pasidalinti. Išbandykite ir 
Jūs, nepasigailėsite.  
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Maži „kugeliukai“ su baravykais čenakinėseIngredientai:
•	 Bulvės – 1 kg•	 Pienas – 500 ml•	 Druska – 1 žiupsnelis, pagal skonį

•	 Kiaulienos šoninė – 100 g •	 Švieži baravykai – 500 g •	 Svogūnai – 1 vnt.•	 Alyvuogių aliejus – 2 valg. š. kaip gaminti:
Pasiruošiame įdarą:1. Įpilkite į keptuvę šlakelį alyvuogių aliejaus ir pakepinkite 

kubeliais pjaustytą šoninę.2. Dėkite į keptuvę supjaustytą svogūną.3. Sudėkite pjaustytus šviežius grybus.4. Kepkite apie 15 minučių, kol gražiai apkeps grybai.  Įdaras 
paruoštas.

Gaminame bulvių masę:1. Sutarkuokite bulves.2. Pieną užvirinkite ir supilkite į tarkius, pagardinkite druska 
pagal skonį.

3. Į čenakines pilkite sluoksnį tarkių, tuomet dėkite sluoksnį 
keptų baravykų ir vėl sluoksnį tarkių.4. Dėkite čenakines be dangtelių į iki 200 laipsnių įkaitintą 
orkaitę („kugeliukai“ kyla, tad kils su dangteliu. Be to, kur 
kas skaniau, kai apskrunda viršus). Kepkite apie pusantros 
valandos.   

www.15min.lt
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Ingredientai:

•	 Obuoliai – 4 vnt.

•	 Pomidorai – 1 vnt.

•	 Baravykai – 200 gramų

•	 Kmynai – 1 arbatinis 

šaukštelis

•	 Česnakai – 2 skiltelės

•	 Druska – 1 arbatinis 

šaukštelis

•	 Juodieji pipirai – 1 

arbatinis šaukštelis

Baravykų faršu įdaryti obuoliai

kaip gaminti:

1. Paruoškite obuolius - nupjaukite jų viršų ir švariai juos 

išskobkite.

2. Virtus baravykus sumalkite mėsmale. Visą masę 

sudėkite į dubenį, įpjaustykite česnako skilteles, 

suberkite juoduosius pipirus, druską bei kmynus. 

Supjaustykite pomidorus ir sumaišykite juos su 

baravykų faršu.

3. Paruoštus obuolius prikimškite įdaru ir kepkite 

orkaitėje 8-10 minučių. 

www.gaspadine.lt
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daugiaryžis (rissoto) su baravykais

Ingredientai:

•	 Rizoto ryžiai – 300 g

•	 Baravykai – 3 vnt. 

didesnių baravykų 

•	 Svogūnai – 1 vnt.

•	 Česnakai – 2 skiltelės

•	 Grybų sultinys – 1 l

•	 Aliejus – 2 valg. š.

•	 Druska – 1 arbat. š., 

pagal skonį

•	 Šviežiai malti juodieji 

pipirai – 1 arbat. š., 

pagal skonį 

•	 Šviežiai tarkuotas 

kietasis sūris – pagal 

skonį, nepadauginkite

•	 Vynas – 100 ml, sausas

•	 Sviestas – 1 valg. š.

•	 Krapai – 1 arbat. š. ar 

kelios šviežios šakelės

kaip gaminti:

1. Baravykus nuvalykite, nuplaukite, susmulkinkite, apie 

10 min. pakepinkite svieste, pagal skonį pasūdykite ir 

pagardinkite šviežiai maltais juodaisiais pipirais.

2. Svogūną ir česnakus susmulkinkite. Pirmiausia aliejuje 

pakepinkite svogūnus, tada suberkite kapotus česnakus, 

kai jie dailiai pagels, supilkite maždaug trečdalį sultinio, 

suberkite ryžius ir vis pamaišydami kaitinkite ant silpnos 

ugnies, kol ryžiai sugers visą skystį. Tada pilkite vyną, kai 

ryžiai sugers ir jį – dalį likusio sultinio, kai ir šis susigers, 

supilkite visą ir maišydami kaitinkite ant silpnos ugnies, kol 

ryžiai išsitroškins.

3. Galiausiai į rizotą įmaišykite baravykus, sūrį, krapus, 

pagardinkite pipirais ir tiekite.
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Alytuje jau daug metų vyksta tradiciniai Baravykų karaliaus rinkimai. 
Man teko garbė būti šio konkurso pirmininku. Džiugu, kad Dzūkijos 
miškai dar turtingi šių miško gėrybių. Kokių gražuolių grybų karalių 
konkurse yra tekę matyti! Renkame didžiausią ir gražiausią. Buvo ir po 
pusantro kilogramo sveriančių. Aš taip pat mėgstu baravykus patiekti. 
Visaip bandžiau. Bet vis grįžtu prie savo senojo recepto. Jis labai 
paprastas, bet išbandytas ir tikrai puikus. 
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Firminiai Vydo baravykai
Ingredientai:
•	 Baravykai – kiek pririnkot
•	 Sviesto – nepagailėkit
•	 „Vegetos“ – pagal skonį

kaip gaminti:
1. Į keptuvę dėkite sviesto, tegul šiek tiek įkaista.
2. Baravykus nuvalykite, 

bet neplaukite. Atskirkite grybų galvutes nuo kotų, perpjaukite išilgai ir 
apibarstykite prieskonių mišiniu.

3. Grybus dėkite į keptuvę ir apkepkite iš abiejų pusių po keletą minučių. 
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Medžioklė Vydui - laisvalaikis gamtoje.

Vydas mėgsta savo darbą ir nori juo sudominti jaunimą.
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Anūkai - didžiausias Vydo džiaugsmas.

Su žmona Danute.
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susisiekite su manimi:
Vydas Baravykas,  
tel. +370 655 00403,  
el. paštas vydas.baravykas@zuv.lt

Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato politinės kampanijos sąskaitos.  
Spausdino UAB Alytaus spaustuvė. Užsakymo numeris 1568. Tiražas 300 vnt.
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