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SVARBIAUSIA – ŽMOGUS

Nauja kryptis 
Europai ir Lietuvai

2009-ieji metai yra rinkimų į 
Europos Parlamentą metai. Esa-
me Europos socialistų partijos 
nariai. Tai – vienintelė politinė 
jėga, jungianti broliškas partijas 
iš Europos Sąjungos šalių. Euro-
pos socialistai ir socialdemokra-
tai, progresyvūs demokratai pa-
rengė vieningą rinkimų į Europos 
Parlamentą programą. Jos esmė 
atsispindi rinkimų šūkyje „Svar-
biausia – žmogus“. Ne bankai, ne 
akcijos, ne įmonės, ne jų pelnas. 
Žmogus – svarbiausia vertybė.

Padėtį sunkina tai, kad deši-
nieji, prisidengdami vykdomo-
mis reformomis, numatė prieš 

kilusią pasaulinę krizę kovoti 
kitokiais būdais, negu Europos 
šalys. Užuot ėmęsi priemonių 
ekonomikai gaivinti, kūrę darbo 
vietas, dešinieji pasirinko kitokį 
kelią. Jie pradėjo skubotą mokes-
čių „reformą“, kuri kelia didžiulę 
socialinę įtampą. Naujieji įstaty-
mai yra nukreipti prieš smulkųjį 
ir vidutinį verslą, kuris visose 
šalyse yra ekonomikos stuburas. 
Mažėja socialinės garantijos.  
Žmonės praranda darbą. Mažina-
mos išlaidos švietimui, sveikatos 
apsaugai.

Kovojant su krize Lietuvai 
kaip niekad yra būtina solidari 
Europos šalių pagalba. Lietuvos 
socialdemokratų partija, veik-
dama kartu su broliškosiomis  

Sudėtingą ir skausmingą kelią 
nuėjusi lietuvių tauta sugebėjo 
išlikti. Galime didžiuotis garbin-
ga istorija ir laimėjimais. Išgy-
venome karo metus, tremtį, kartu 
kūrėme ir atkūrėme, kartu statė-
me, kas buvo sugriauta, turėda-
mi viltį, kad kada nors galėsime 
didžiuotis, jog gyvename lais-
voje, demokratinėje ir turtingo-
je šalyje. Lietuvos Respublikos 
Prezidentui, kaip šalies vadovui, 
tenka atsakomybė už tolimesnį 
šalies likimą.

Ar būsime skurdi, atsilikusi 
Rytų Europos provincija, ar vėl, 
kaip kažkada praeityje, atsitiesime 
ir galėsime didžiuotis, kad sugebė-
jome išsikapstyti iš duobės ir iš-
vysti šviesą? Lietuvos socialdemo-
kratų partija kelia savo kandidatą 
į šalies vadovo postą  – Algirdą 
Butkevičių. Tai šiltas, paprastas 
žmogus, darbštus, geras specialis-
tas, išmanantis tai, ko reikia eko-
nominei ir visuomeninei šalies 
gerovei. Gimęs 1958 m. lapkričio 
19 d. Radviliškio rajone, atokiame 
Paežerių kaime, puikiai žinantis 
kaimo žmonių rūpesčius, Algir-
das Butkevičius ir šiandien išliko 
jautrus, įsiklausantis, supratingas, 
ieškantis sprendimų. Niekuomet 
nesiekęs turtų, bet siekęs mokslo, 
jis įstojo į tuometinio Vilniaus in-
žinerinio statybos instituto (dabar 
– Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas) Ekonomikos fakul-

tetą ir 1984 m. įgijo inžinieriaus 
ekonomisto specialybę.

Algirdas Butkevičius matė ir 
šilto, ir šalto. 1982–1985 m. dirbo 
Vilkaviškio rajono gamybiniame 
susivienijime „Žemūktechnika“ 
statybos darbų vykdytoju. Įgijęs 
patirties, 1985–1990 m. tapo Vil-
kaviškio vykdomojo komiteto ar-
chitektu.

Suvokdamas, kad mokslas 
duoda peno ne tik protui, bet ir 
sielai, Algirdas Butkevičius iš-
naudojo galimybes. Nors ir trūko 
lėšų, tačiau jis siekė tobulėti viso-
se srityse. 1990–1991 m. studija-
vo Lietuvos vadybos akademijo-
je ir įgijo technikos vadybininko 
kvalifikaciją, o 1995-aisiais stu-
dijavo Kauno technologijos uni-

versitete vadybos magistrantūrą, 
vėliau įgijo socialinių mokslų 
daktaro laipsnį. 

A. Butkevičiaus kelias į poli-
tiką prasidėjo dar 1990-aisiais. 
Atmintyje įstrigusi rašytojo An-
tono Čechovo frazė “didžiausias 
gyvenimo džiaugsmas – jausti, 
kad esi reikalingas ir artimas 
žmonėms” tapo gyvenimo devi-

zu. 1992 m. A. Butkevičius įstojo į 
Lietuvos socialdemokratų partiją, 
kuriai SVARBIAUSIA – ŽMO-
GUS.  Iki 1997 m. A. Butkevičius 
dirbo Vilkaviškio savivaldybėje. 
Per tą laikotarpį teko vykti stažuo-
tis į užsienį – 1994 m. Vokietijos 
vadybos akademijoje Viurcburge, 
o 1998, 1999, 2001 m. – Jungti-
nėse Amerikos Valstijose ir Dani-
joje.

1996-aisiais pasitikėjimą poli-
tiku išreiškė ir Lietuvos žmonės 
– išrinko A.Butkevičių į Lietuvos 
Respublikos Seimą. Geras savo 
srities žinovas – ekonomistas –  
A.  Butkevičius  2001–2004 m. 
dirbo Seimo Biudžeto ir finan-
sų komiteto pirmininku, metus 
– Lietuvos Respublikos finansų 
ministru.  2005–2006 m. buvo 
Seimo Biudžeto ir finansų komi-
teto bei Europos reikalų komiteto 
narys. 2006 m. liepos 19 d. tapo 
susisiekimo ministru. Sąžiningu-
mas visuomet buvo A.  Butkevi-
čiaus pagrindinis veiklos princi-
pas, nes tik sąžiningas politikas 
gali pelnyti žmonių pasitikėjimą. 
Valstybės vadovas turi būti ne 
simbolinis, bet tikras moralinis 
autoritetas. Dirbdamas susisie-
kimo ministru A. Butkevičius 
nesišvaistė pažadais, bet dirbo 
konkrečius darbus. Ne vienas 
džiaugėsi atnaujintais asfal-

DIDŽIAUSIAS DŽIAUGSMAS – JAUSTI,  KAD ESI ARTIMAS ŽMONĖMS
ALGIRDAS BUTKEVIČIUS: 

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS RINKIMŲ 
Į EUROPOS PARLAMENTĄ 2009 METAIS PROGRAMOS SANTRAUKA

Nukelta į 2 p.

Nukelta 2 p.

Socialdemokratų kandidatas į šalies vadovo postą A.Butkevičius – paprastas, šiltas, mokantis išklausyti ir ieškantis sprendimų 
politikas.

Socialdemokratų kandidatai į Europos Parlamentą tiki, jog Lietuvai šie rinkimai labai svarbūs.
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ALGIRDAS BUTKEVIČIUS: 
DIDŽIAUSIAS DŽIAUGSMAS – 

JAUSTI,  KAD ESI ARTIMAS ŽMONĖMS

tuotais keliais, kurie gal taip ir 
būtų likę neremontuoti, jei ne 
A.Butkevičiaus mokėjimas iš-
klausyti paprastas eilinio žmo-
gaus problemas.

Užimdamas aukštas pareigas 
socialdemokratas A.Butkevičius 
niekuomet nesijautė esąs kitoks 
negu visi kiti lietuviai. Laisvu 
laiku politikas domisi ne tik lite-
ratūra, užsienio kalbomis, bet ir 
Lietuvos sportininkų veikla bei 
jų pasiekimais, todėl yra Lietu-
vos imtynių federacijos prezi-
diumo narys, Europos krepšinio 
čempionato organizacinio ko-
miteto pirmininkas ir Lietuvos 
moterų krepšinio lygos globė-
jas. A.Butkevičius nuolat gilina 
žinias valstybės ir savivaldybių 
finansų sistemos bei mokesčių 
politikos srityse. Ir darbe, ir na-
muose A. Butkevičius šiltas ir ra-
maus būdo. Kaip jis pats ne kartą 
užsiminė, jo ramybės uostas – 
žmona Janina ir duktė Indrė.

A. Butkevičius politikoje – ne 
naujokas, todėl žino, jog Lie-
tuvos žmonės yra pavargę nuo 

melo, nuo neteisybės, nebepasi-
tiki savo valstybe. Socialdemo-
kratų kandidatas mano, jog bū-
tina susigrąžinti šį pasitikėjimą. 
Turėdamas didelį darbo patyrimą 
Seime, Vyriausybėje, savivaldoje 
A. Butkevičius tikrai gali spren-
dimus priimti įsigilinęs, derinda-
mas klausimus tarp suinteresuotų 
pusių. Šalies Prezidentas skiria 
Vyriausybę, todėl labai svarbu, 
kad valstybei vadovautų kompe-
tentingi, išmanantys specialistai, 
kurių svarbiausias rūpestis – Lie-
tuvos gerovė. A.Butkevičius yra 
asmuo, kuris gerai supranta, ko 
reikia Lietuvos žmonėms – šiuo 
metu jiems būtina atrama, spren-
džiant problemas, kurias kelia 
ekonomikos sunkmetis. Mora-
line atrama gali tapti preziden-
tas, kuris atstovauja ne turtin-
giesiems, ne monopolijoms, ne 
verslo sluoksniams, o žmonėms, 
gyvenantiems iš savo darbo, 
smulkaus verslo, kuriantiems 
valstybės ateitį. A.Butkevičius 
sieks, kad būtų įgyvendinti trys 
svarbiausi valstybės raidos tiks-
lai: laisvė, socialinis teisingumas 
ir solidarumas.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS RINKIMŲ 
Į EUROPOS PARLAMENTĄ 2009 METAIS PROGRAMOS SANTRAUKA

kairiosiomis Europos partijo-
mis, yra pasiryžusi sukurti tei-
singesnę, saugesnę visuomenę, 
įveikti iššūkius, su kuriais susi-
duria visa Europa. Mes laikomės 
nuostatos, kad valstybė turi imtis 
reguliavimo svertų krizei įveikti. 
Nuo šiol nebegalime pasitikėti 
nereguliuojama rinka, nes bankų 
ir verslo godumas sukėlė šią kri-
zę, kurios pasekmes pajuto kiek-
vienas žmogus. Todėl mes pa-
sisakome už stipresnį valstybės 
dalyvavimą sprendžiant prob-
lemas, už socialinių garantijų 
išsaugojimą. Mums nepriimtinas 
dešiniųjų noras „apkarpyti“ so-
cialinius iškovojimus. Mes turi-
me labai aiškų veiksmų planą ir, 
dirbdami kartu, galėsime įveikti 
ekonominius sunkumus. Esame 
pasiryžę:

Svarbiausias mūsų siekis – 
kurti darbo vietas, išjudinti eko-
nomiką, įveikti recesiją. Tą ga-
lėsime atlikti išvien su Europos 
partneriais. Daugelis Europos 
šalių pasirinko būtent tokį kelią. 
Neoliberalizmas ir dereguliavi-
mas jau pasiekė savo dugną, o 
laukinė, nereguliuojama rinka 
parodė, kad iš esmės yra nepa-
jėgi išspręsti iškilusių bėdų. Mes 
skatinsime Lietuvos įsiliejimą į 
euro zoną, kuri užtikrintų mums 
finansinį stabilumą. Globalios fi-
nansų krizės kontekste euras su-
vaidino labai efektyvų vaidmenį, 
apsaugant Europos ekonomiką. 
Tačiau mes pasisakome už „ža-
liąją“ ekonomiką – naujos kartos 
energetiką, energijos tiltus tarp 
Rytų ir Vakarų, Šiaurės ir Pietų. 
Turi būti skatinamos inovacijos, 
kuriančios naujas technologijas, 
daugiau investuojama į mokslą ir 

mokymus, į žmonių kvalifikaci-
jos kėlimą. 

Negalime pamiršti, kad ge-
rovę kuria darbo žmogus, todėl 
turėtume suvienodinti minima-
lius atlyginimus visoje Euro-
poje. Aukščiausių vadybininkų 
atlyginimai bei premijos taip pat 
turi būti reguliuojami, kad už-
darbis atspindėtų tiek pelną, tiek 
ir nuostolius. Imsimės veiksmų, 
siekdami apsaugoti darbuotojus 
nuo išnaudojimo, stiprinsime jų 
teisę į kolektyvines derybas. Vi-
suose Europos teisės aktuose turi 
būti įtvirtintas socialinio pro-
greso siekis.  Priimant Europos 
teisės aktus turi būti atsižvelgta 
į socialinio ir aplinkosauginio 
poveikio įvertinimą. Susitarsi-
me dėl Europos šalių socialinės 
gerovės standartų. Šie standartai 
turi prisidėti prie kovos su skurdu 
ir nelygybe, turi užtikrinti ES so-

cialinę ir ekonominę plėtrą. Mes 
sieksime, kad visi išėjusieji į pen-
siją, bedarbiai ar negalintys dirbti 
gautų poreikiais grįstas socialinės 
gerovės išmokas, kurios garan-
tuotų orų gyvenimą. Siūlome plė-
toti ES strategiją dėl vaikų teisių, 
siekiant panaikinti vaikų skurdą 
ir garantuoti jiems švietimo ir 
ikimokyklinės vaikų priežiūros 
paslaugas. Jaunimui sieksime 
sudaryti kuo geresnes mokymosi 
sąlygas, studijų mainus, įvairias 
stažuotes kitose šalyse.

Atsarginės planetos neturime, 
todėl ypatingą dėmesį skirsime 
kovai su klimato kaita. Mažin-
sime priklausomybę nuo iškasa-
mų energijos šaltinių, diegsime 
naujas „žaliąsias“ technologijas, 
panaudodami Europos šalių pa-
galbą, šiltinsime būstus. Siūlysi-
me priimti bendrą Europos šalių 
klimato direktyvą, kuri įparei-
gotų sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimus iki 
30 proc. Remsime modernią, 
bendrą žemės ūkio politiką, užti-
krinančią visapusišką kaimo plė-
trą,  pripažįstančią svarbų žemės 
ūkio vaidmenį aplinkosaugoje, 
garantuojančią maisto kokybę, 
saugančią kraštovaizdį bei be-
sirūpinančią gyvūnų ir augalų 
įvairove. Plėtosime biodegalų 
panaudojimą, tačiau ne maisto 
produktų sąskaita.

Siekdami praktiškai įteisinti 
lyčių lygybę, siūlysime parengti 

lyčių lygybės chartiją, kovosime 
dėl lygaus lyčių atstovavimo, 
priimant sprendimus Europos 
institucijose. Sieksime, kad būtų 
sudarytos kuo geresnės sąlygos 
auginti vaikus bei derinti prie-
žiūrą šeimoje su profesine karje-
ra. Remsime ES ir jos valstybių 
narių pastangas stabdyti  prievar-
tą šeimose ir smurtą prieš vaikus. 
Skatinsime ir remsime moteris 
verslininkes, mokslininkes ir ty-
rėjas, praplėsdami jų veiklos ga-
limybes. 

Kartu su savo partneriais Eu-
ropoje kovosime už taiką visame 
pasaulyje. Stengsimės kylančius 
nesutarimus „karštuose“ pasau-
lio taškuose spręsti derybomis. 
Stiprinsime dialogą ir partnerys-
tę tarp žmonių ir kultūrų, siek-
dami daugiau taikos ir saugumo. 
Stiprinsime Europos šalių ryšius 
su ES kaimynėmis. Skatinsime 
aktyvų dialogą su Kinija ir In-
dija, stiprinsime partnerystę su 
JAV. Bendromis pastangomis 
sieksime įveikti pasaulyje esan-
tį skurdą ir mažinsime konfliktų 
galimybę.

Šiuose Europos Parlamento 
rinkimuose kiekvieno piliečio 
balsas yra svarbus. Todėl tik 
Lietuvos žmonės, kartu su kitų 
Europos šalių piliečiais nuspręs, 
ar pajėgsime pakeisti Europos 
kryptį, įveikti iššūkius ir pasukti 
Europos vystymąsi gerovės ke-
liu.

Gaivinti ir plėtoti ekonomiką, išvengiant naujų finansinių krizių;

Naujoje socialinėje Europoje gerbti kiekvieną žmogų; 

Paversti Europą pirmaujančia globalia jėga kovoje su klimato kaita;

Ginti visų žmonių lygias galimybes ir lyčių lygybę;

Stiprinti Europos kaip partnerės vaidmenį, siekiant taikos, saugumo ir plėtros.

Atkelta iš 1 p.

Atkelta iš 1 p.

Balandžio 17 d, penktadie-
nį, Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) kandidatams į šalies va-
dovo postą įteikė kandidato pažy-
mėjimus. Nuo šios dienos oficia-
liai prasidėjo Prezidento rinkimų 
kampanija.

Socialdemokratų lyderis – kan-
didatas į Prezidentus – Algirdas 
Butkevičius iš VRK pirmininko 

rankų kandidato pažymėjimą gavo 
pirmasis. A.Butkevičius pasira-
šė Garbingų ir sąžiningų rinkimų 
deklaraciją, kuri įpareigoja rinki-
mų kampanijos metu vadovautis 
Konstitucinėmis nuostatomis – 
lygybės, visuotinumo, tiesioginio 
slapto balsavimo ir lygiateisišku-
mo. 

Po pažymėjimo įteikimo kandi-

datas į Prezidentus A.Butkevičius 
teigė, jog šalies vadovas turėtų 
atkreipti dėmesį ne į vieną sritį, 
bet į kelias – Vidaus ir užsienio 
politiką bei teisėtvarkos klausi-
mus. Nors šiuo metu rinkimuo-
se dalyvauja net septyni kandi-
datai, tačiau socialdemokratas 
A.Butkevičius tiki, kad prireiks 
antrojo Prezidento rinkimų turo.

“Jei Lietuvos žmonės stebės 
debatus, matys, kaip kandidatai 
elgiasi prieš rinkimus, bus įver-
tintas žmogiškasis faktorius, lai-
mėtojas nebūtinai bus tas, kurį 
šiuo metu rodo reitingų duome-
nys”, – mano A.Butkevičius.

Po pažymėjimų įteikimo į 
pasitarimą buvo sukviesti kan-
didatai ir jų rinkimų štabų va-
dovai. Tartasi, kaip reikėtų vyk-
dyti rinkiminę kampaniją. Pasak 
A.Butkevičiaus,  jį nustebino 
kandidatės D.Grybauskaitės no-
ras, kuo mažiau dalyvauti tie-
sioginėse diskusijų laidose, bet 
daugiau demonstruoti vaizdo 
įrašus. Kandidatas į Preziden-
tus A.Butkevičius mano, jog tik 
debatų laidose gali atsiskleisti 
tikrosios kandidato savybės ir 
ketinimai.

A. Butkevičiui įteiktas kandidato
 į Prezidentus pažymėjimas

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas Algirdui Butkevičiui 
įteikė kandidato į šalies vadovo postą pažymėjimą.
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Ambasadorius Justas Vincas 
Paleckis jau 40 metų aktyviai 
darbuojasi užsienio politikos 
srityje. Politikas dirbo svarbiau-
siose mums Europos sostinėse: 
8 metus Berlyne, 5 metus Lon-
done, 4 metus Maskvoje, o pas-
taruosius 5 metus jis atstovavo 
Lietuvai ir LSDP Europos Par-
lamento (EP) socialistų frakci-
joje Briuselyje ir Strasbūre. Ten 
Justas Paleckis eina Saugumo 
ir gynybos pakomitečio pirmi-
ninko pavaduotojo pareigas, yra 
Užsienio reikalų komiteto narys, 
Aplinkos, visuomenės sveika-
tos ir maisto saugos komiteto 
pavaduojantysis narys, Klimato 
kaitos komiteto pavaduojantysis 
narys, delegacijos ES ir Rusijos 
parlamentinio bendradarbiavi-
mo komiteto narys, delegacijos 
ryšiams su Baltarusija narys, an-
trojoje kadencijos pusėje – Lie-
tuvos delegacijos EP Socialistų 
frakcijoje vadovas.

Dirbdamas Europos Parla-
mente Justas Paleckis niekada 
nepamiršta, kad į EP jis buvo iš-
rinktas partijos bičiulių ir jos rė-
mėjų dėka. Per penkerius metus 
jis aplankė visus Lietuvos mies-
tus ir rajonus, susitiko su LSDP 
nariais, diskutavo aukštosiose ir 
vidurinėse mokyklose, gydymo 
ir socialinėse įstaigose, bibliote-
kose, bendruomenėse. Kviesda-
mas svečius į EP (per kadenciją 

– 500 žmonių) pirmenybę teikė 
pasižymėjusiems aktyviu darbu 
rinkiminėje ir kitokioje veikloje 
partiečiams, stengėsi, kad į tas 
keliones patektų kuo daugiau 
žmonių, kuriems nepasitaiko 
progų išvažiuoti į užsienį.

Kaip ataskaitą rinkėjams iš-
leido knygą „Gyvenimas trikam-
pyje: Vilnius – Briuselis – Stras-
būras“, kurią gavo visi LSDP 
skyriai, bibliotekos, mokyklos. 
Neseniai pasirodė jo „Žaliasis 
kodeksas“, kuriame surinkti pa-

tarimai, kaip taupyti energiją 
buityje, keisti gyvenimo būdą, 
tuo pačiu padedant sau ir Žemei. 
Tinklalapyje www.paleckis.lt 
politikas teikia informaciją, kuri 
būtų įdomi bičiuliams ir visiems, 
kuriems rūpi visuomeniniai, so-
cialiniai reikalai. Vienintelis iš 
Lietuvoje rinktų europarlamen-
tarų kasdien pateikia savo dar-
botvarkę. Dažnai rašo į šalies 
laikraščius, žurnalus, interneti-
nes svetaines, dalyvauja radijo ir 
TV laidose.

Europarlamentaras organi-
zavo Vilniuje keturias EP so-
cialdemokratų frakcijos kon-
ferencijas, kuriose diskutuota 
įvairiomis temomis. Pagal kalbų 
ir pasiūlymų, klausimų Komisi-
jai ir Tarybai pateikimą bei kitus 
rodiklius Justas yra tarp akty-
viausių Baltijos šalių europarla-
mentarų. Pasitelkus ko-
legas Justui pavyko pasiekti, kad 
būtų padidintas ES finansavimas 
daugiabučių namų renovavimui, 
sulaukti socialdemokratų frakci-
jos EP palaikymo, kad būtų su-
kurtas fondas protų nutekėjimo 
pasekmėms mažinti, tai aktualu 
Lietuvai. Kaip saugumo ir gyny-
bos pakomitečio pavaduotojas 
su EP delegacijomis jis lankėsi 
karštuosiuose pasaulio taškuo-
se, kur tarpininkavo, tariantis 
dėl ES pagalbos. Politikas nuo-
lat kviečiamas skaityti paskai-
tas universitetuose, pranešimus 
konferencijose ES ir Lietuvos 
tematika įvairiose šalyse. 

Svariausias Justo penkerių 
metų darbo EP kraitis – įval-
dytas itin sudėtingas viso euro-
parlamento darbo instrumentas, 
kurį vis labiau pavyksta panau-
doti Lietuvos labui. Per tą laiką 
jis įgijo platų draugų ratą tarp 
kolegų europarlamentarų iš visų 
ES šalių, o taip pat Komisijoje 
bei Taryboje. Kai reikia skubiai 
spręsti svarbų Lietuvai ir Euro-

pai klausimą, jis nesudėtingai 
susilaukia bičiuliškos paramos, 
patarimų iš kolegų Varšuvoje ar 
Berlyne, Londone ar Prahoje. 
Praverčia ir keleto Europos kal-
bų mokėjimas.

Geras europarlamentaras, 
Justo nuomone, turėtų jaustis 
Lietuvos ambasadoriumi Briu-
selyje ir kartu Europos amba-
sadoriumi Lietuvoje. Europos 
Sąjunga – didele dalimi social-
demokratinis kūrinys, kadangi 
jis pagrįstas būdingais Europos 
socialdemokratijai principais. 
Dabar, kai Taryboje ir Komisi-
joje daugumą sudaro dešiniųjų 
partijų atstovai, kai užgriuvo 
sunkmetis, Europos Parlamentui 
būtini stiprūs socialdemokratai 
tam, kad saugotų tuos principus, 
puoselėtų solidarumą. Svarbu 
padėti atsiliekančiai nuo bendro 
lygio šaliai ar regionui numegz-
ti tankų socialinės rinkos tin-
klą, kuris neleistų silpnesniam 
nugrimzti į dugną, išsaugoti ir 
kurti naujas darbo vietas, ne-
skriausti verslo ir kartu tvirtai 
ginti dirbančiųjų teises. 

Justo Paleckio rinkimų šūkis: 
„Į geografinį Europos centrą – 
daugiau Europos!“ Ir ne bet ko-
kios, o socialdemokratų Euro-
pos, kurioje užtikrinamos lygios 
galimybės ir gerovė visiems. 
Tokios Europos Sąjungos reikia 
daugumai Lietuvos žmonių.

Gimiau 1960 m. mažame Šiaurės 
Lietuvos miestelyje – Linkuvoje. 
Ten iki šiol gyvena didžiausia mano 
darbo vertintoja ir kritikė – mano 
Mama, ten švenčiu svarbiausias 
metų šventes ir leidžiu atostogas. 

Linkuvoje aukso medaliu bai-
giau vidurinę mokyklą ir įstojau į 
Vilniaus universiteto Teisės fakulte-
tą. 1983 m. baigusi studijas pradėjau 
dirbti Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijoje – savo gyvenimą pa-
skyriau žmonėms ir jų socialiniams 
rūpesčiams. Ministerijoje išdirbau 
net ketvirtį amžiaus – 25 metus. 
Pradėjusi nuo pačių paprasčiausių 
pareigų, laiptelis po laiptelio, pati 
užkopiau iki pačio aukščiausiojo – 
ministro pareigų. Ministre dirbau 

net 8 metus, esu ilgiausiai dirbusi 
atkurtosios nepriklausomos Lietu-
vos Respublikos ministrė. 2004 m. 
buvau išrinkta į Lietuvos Respubli-
kos Seimą, ir Seime dirbu jau antrą 
kadenciją. Ačiū už Jūsų nuolatinį 
pasitikėjimą manimi. Jūsų dėka jau 
keletą metų esu viena palankiausiai 
vertinamų šalies politikų. 

Dirbdama ministre, o taip pat 
ir 2004 m. dalyvaudama Lietuvos 
Respublikos Prezidento rinkimuo-
se, ne kartą apkeliavau visą Lietuvą. 
Puikiai žinau, kokiais rūpesčiais ir 
vargais gyvena ne tik Vilniaus, bet 
ir pačių mažiausių miestelių ir kai-
melių žmonės. 

Ilgus metus darbuodamasi so-
cialinėje srityje supratau, jog mie-

liausias darbas man – tai darbas su 
žmonėmis, visuomet galvojant apie 
patį silpniausią, jautriausią, pažei-
džiamiausią žmogų. Visuomet sie-
kiau, kad iš mūsų kasdieninio gyve-
nimo išnyktų prievarta, nepagarba 
žmogui, piktnaudžiavimas valdžia 
ir kitos blogybės. Daug Jūsų pro-
blemų pavyko išspręsti, tačiau so-
cialinėms problemoms galo niekada 
turbūt nebus. Todėl jaučiu pareigą 
būti Europos Parlamento nare, kad 
dirbdama jame, galėčiau daryti įtaką 
sprendimams, kurie būtų naudingi 
Lietuvos žmonėms. Ypač svarbu, 
kad Lietuvai Europos 
Parlamente atstovautų 
labai kompetentingi, 
didelę patirtį turintys 
profesionalai, gerai 
žinantys žmonių rū-
pesčius, išmanantys, 
kaip išspręsti proble-
mas, suprantantys, 
kas jaudina  Lietuvos 
žmones. 

Esu reikli ir paty-
rusi specialistė, savo 
žiniomis ir kompe-
tencija galiu puikiai 
prisidėti, atstovau-
jant Lietuvos pozi-
cijas ir problemas 
Europos Sąjungos 
erdvėje, darant įtaką 
įstatymų leidybai. 
Kaip ir dabar, taip ir 

ateityje, besiremdama mūsų šalies 
žmonių nuomone ir išgirsdama jų 
rūpesčius, bendradarbiaudama su 
socialiniais partneriais Lietuvoje 
ir Europoje, dirbsiu ir atstovausiu 
kiekvienam Lietuvos žmogui, to-
dėl visi kartu, panaudodami kitų 
šalių sėkmingą patirtį, Lietuvoje 
sukursime europietišką socialinę 
aplinką.

Esu tikra, kad darbuodamasi 
socialinės apsaugos srityje, turbūt 
niekados negalėsiu pasakyti, kad 
padariau viską. Visuomet yra dėl 
ko stengtis, visuomet reikia tobulė-

ti. Noriu ir toliau dirbti Jums, mie-
li Lietuvos žmonės, todėl tikiuosi 
Jūsų paramos ir pasitikėjimo rinki-
muose į Europos Parlamentą. 

Labai svarbu, kad artėjant Eu-
ropos Parlamento rinkimams, bū-
tumėte aktyvūs, pasitikėtumėte 
savo pasirinktu kandidatu ir savo 
balsus atiduotumėte žmonėms, 
kurie išlaikė išbandymą valdžia 
ir suteiktais įgaliojimais, niekada 
nežarstė tuščių pažadų, kurie savo 
veiksmais įrodė, kad myli darbą, 
vertina žmogų ir brangina žmo-
gaus pasitikėjimą.

Rinkitės žmogų, kuris nežarstė tuščių pažadų
Mieli Lietuvos žmonės, esu Vilija Blinkevičiūtė ir tikiuosi Jūsų paramos birželio 7 d., balsuojant rinkimuose į Europos Parlamentą. 

DARBAS LIETUVAI TRIKAMPYJE: VILNIUS-BRIUSELIS-STRASBŪRAS

Kandidatė į Europos Parlamentą V.Blinkevičiūtė.
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Buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė visuomet rūpinosi tiek jaunimo, tiek pensininkų gerove. 
Vyresnio amžiaus žmonės mielai su ja bendrauja.

Socialdemokratas J.Paleckis Europarlamente – ne naujokas.
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Kandidatas į Europos Parla-
mentą Zigmantas Balčytis gimė 
1953 lapkričio 16 d. Šilutės raj., 
Juodžių kaime. Vedęs, su žmona  
Severina Balčytiene turi du vaikus 
– sūnų Donatą ir dukrą Kamilę.

1968 m. Z. Balčytis baigė Ši-
lutės raj. Žemaitkiemio aštuonme-
tę (dabar – panaikinta) mokyklą, 
1971-aisiais – Šilutės 1-ąją vi-
durinę mokyklą (dabar – Šilutės 
I-oji gimnazija). Įstojo į Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko univer-

sitetą (dabar – Vilniaus 
universitetas). Baigė 
mokslus Finansų ir aps-
kaitos fakultete ir įgijo 
ekonomisto-matematiko 
kvalifikaciją.

1976-1978 m. Z. Bal-
čytis dirbo Maisto pramo-
nės ministerijos Projekta-
vimo-konstravimo biure 
inžinieriumi, vyr. Inži-
nieriumi. 1978-1984 m. 
Z. Balčyčiui teko dirbti 
komjaunimo organiza-
cijoje. 1984-1989 m. jis 
tapo Lietuvos naciona-
linės filharmonijos di-
rektoriaus pavaduotoju. 
1989-1991 m. Z. Balčy-
tis buvo Profesinių są-
jungų reikalų valdytojas 

bei Mokymo centro direktorius. 
Nuo 1992-ųjų iki 1994 m. dirbo 
Vilniaus asfalto-betono gamyklos 
direktoriumi, 1994 m. tapo Vil-
niaus miesto savivaldybės tarybos 
nariu, 1994-1996 m. – Vilniaus 
apskrities valdytojo pavaduotoju, 
o 1996-2000 m. – Lietuvos-Ven-
grijos bendros įmonės “Lithun” 
generalinio direktoriaus pavaduo-
toju. 

Z. Balčytis yra 2000-2004 m. 
ir 2004-2008 m. kadencijų LR 

Seimo narys, išrinktas Šilalės-
Šilutės vienmandatėje rinkimų 
apygardoje (Nr. 33). Nuo 2001-
ųjų Z.Balčytis priklauso Lietuvos 
socialdemokratų partijai (LSDP). 
2001 m. liepos mėn. – 2005 m. 
gegužės mėn. buvo LR susisieki-
mo ministras. Nuo 2005-ųjų iki 
2007 m. gegužės mėn. socialde-
mokratas ėjo finansų ministro par-
eigas. 2005-aisiais Z.Balčytis tapo 
LSDP pirmininko pavaduotoju, 
yra LSDP finansų ir ekonomikos 
komiteto pirmininkas. 2006 m. 
birželio – liepos mėn. laikinai ėjo 
Lietuvos Respublikos Ministro 
Pirmininko pareigas. Nuo 2008-
ųjų lapkričio – Lietuvos socialde-
mokratų partijos frakcijos seniū-
nas.

Z.Balčytis ne kartą buvo apdo-
vanotas: 2002 m. gegužės mėn. 
– Portugalijos Respublikos Gra-
Cruz kryžiaus ordinu, tais pačiais 
metais lapkričio mėn. LR Prezi-
dentas įteikė Z. Balčyčiui atmi-
nimo ženklą už asmeninį indėlį, 
plėtojant Lietuvos transatlantinius 
ryšius LR pakvietimo į NATO pro-
ga. 2003-aisiais Z.Balčytis apdo-
vanotas medaliu, skirtu Lietuvos 
karaliaus Mindaugo karūnavimo 
750-osioms metinėms pažymė-
ti, o rugsėjį apdovanotas Rusijos 

Federacijos Afanasijaus Nikitino 
medaliu už svarų indėlį, plėtojant 
transportą, suartinantį regionus 
ir tautas. 2004 m. vasarį LR Pre-
zidentas apdovanojo Z.Balčytį 
Lietuvos valstybės ordino ,,Už 
nuopelnus Lietuvai“ Komandoro 
kryžiumi. 

Kandidatas į Europos parla-
mentą Z.Balčytis mėgsta sportuo-
ti – išbandęs daugybę sporto šakų 
– futbolą, krepšinį, stalo tenisą, 
čiuožimą vandens slidėmis ir kt. 
Pastaruosius penkerius metus itin 
aktyviai žaidžia tenisą. Politikas 
mano, kad didžiausias šios sporto 
šakos privalumas – ne tik geros 
fizinės formos palaikymas, bet ir 
vidinis nusiteikimas. Tenisas iš-
ugdo gebėjimą būti kolektyve, iš-
moko ne tik laimėti, bet ir pralošti. 
Z.Balčytis įsitikinęs, jog aktyvus 
sportavimas yra geras pavyzdys 
aplinkiniams.

Laisvu laiku politikas užsiima 
medžiokle. Z. Balčyčiui patinka 
ne tik aktyvus laisvalaikis – jis 
mėgsta klasikinės muzikos kon-
certus, kultūrinius renginius. Bū-
damas Seimo narys bei Labdaros 
ir paramos fondo „Padėkime ki-
tiems“ steigėjas jis dažnai daly-
vauja renginiuose, susitikimuose, 
vakaronėse. 

Kodėl kandidatuoja į Euro-
pos Parlamentą?

Z. Balčytis įsitikinęs, jog šie 
rinkimai į Europos Parlamentą 
Lietuvai yra labai svarbūs. Eu-
ropos Sąjunga spręs daug sudė-
tingų problemų bei ekonominių 
iššūkių, todėl daug svarbių ir 
atsakingų funkcijų bus koncen-
truota Europos Parlamente. Teks 
atkreipti dėmesį į finansų prie-
žiūrą, energetikos klausimus, už-
sienio politiką. Z.Balčytis mano, 
kad Europos Parlamente Lietuvai 
turėtų atstovauti parlamentarai, 
kurie ne tik gerai išmanytų vie-
tines problemas, bet ir suvoktų 
tarptautinės politikos bei ekono-
mikos procesus. “Labai svarbu į 
EP deleguoti politikus, kurie ge-
rai žinotų finansų, ekonomikos ir 
energetikos problemas. Manau, 
kad patirtis ir žinios, kurias esu 
sukaupęs, yra vertingos, todėl ir 
kandidatuoju į Europos Parlamen-
tą, tikėdamasis deramai atstovauti 
savo šaliai, padėti išspręsti ne tik 
daugelį politikos klausimų, bet ir 
siekti, kad Lietuva sukauptų kuo 
daugiau finansinių resursų”, – tei-
gia Z. Balčytis.  

Mieli bendrapiliečiai, Lietu-
vos Socialdemokratų partija iš-
kėlė mane kandidate rinkimuose 
į Europos Parlamentą. Manau, 
jog turiu pakankamai darbo pa-
tirties – jau devintus metus Jūsų 
valia dirbu LR Seime. Aštuone-
ri metai darbo Seimo Europos 
reikalų komitete, vienerių metų 
stebėtojos patirtis Europos Par-
lamente, ketveri metai darbo 
Europos Tarybos parlamentinėje 
Asamblėjoje suformavo mano, 
kaip kairiosios politikės, pažiū-
ras.

Seime teko vadovauti Verslo 
ir užimtumo komisijai, Ekono-
mikos  komitetui. Esu apdova-
nota ordino „Už nuopelnus Lie-
tuvai“ Komandoro kryžiumi.

Gimiau Kaune, baigiau Kau-
no politechnikos instituto Che-
minės technologijos fakultetą, 
aspirantūrą studijavau Lenin-
grade (dabar Sankt-Peterbur-
gas), įgijau technikos ir techno-
logijos mokslų daktarės laipsnį. 
Mokiausi anglų kalbos Vilniaus 
universitete. Esu įsitikinusi, kad 
žmogus turi mokytis visą gyve-
nimą, todėl stažavausi Švedijo-
je, Prancūzijoje, Italijoje, JAV, 
Izraelyje, dalyvavau įvairiuose 
tarptautiniuose seminaruose ir 
konferencijose.

Mano darbo veikla prasidėjo 
Dirbtinio pluošto gamykloje – 

dirbau inžiniere. Vėliau Lietuvos 
veterinarijos akademijoje dėsčiau 
chemijos mokslus, įkūriau ir va-
dovavau visuomeninei organiza-
cijai – Kauno moterų užimtumo 
centrui. Buvau Jungtinių Tautų 
Tarptautinės darbo organizacijos 
konsultantė. Šis etapas suforma-
vo mane kaip moterų ir vyrų ly-
gių galimybių gynėją, kovotoją 
už moterų teises.

Jau antrą dešimtmetį esu poli-
tikė – Lietuvos socialdemokratų 
partijos narė, partijos pirminin-
ko pavaduotoja, Lietuvos moterų 
socialdemokračių sąjungos pir-
mininkė. Dukart buvau išrink-

ta į Kauno miesto savivaldybės 
Tarybą, vėliau tris kartus – į LR 
Seimą. 

Visuomet skyriau daug laiko 
ir jėgų visuomeninei veiklai, esu 
moterų socialisčių internaciona-
lo, Europos moterų socialisčių 
partijos biuro narė, Kauno moterų 
užimtumo ir informacijos centro 
tarybos pirmininkė, moterų vers-
lininkių klubo „MVK-21“ garbės 
narė, LR Seimo Visuomenės plė-
tros, reprodukcinės sveikatos ir 
teisių grupės pirmininkė.

Mano gyvenimo džiaugsmas – 
artimiausi žmonės: vyras Edmun-
das Miliutis – inžinierius ir sūnus 
Feliksas – jaunas teisininkas. 
Esame sveikos gyvensenos šali-
ninkai. Mums visuomet smagu 
pabūti gamtoje, su malonumu 
tvarkome aplinką, žvejojame, ke-
liaujame, sportuojame.

Iki šiol Europos Parlamente 
Lietuvai atstovauja tik du kairieji 
politikai. Esu įsitikinusi, kad Lie-
tuvos Socialdemokratų partija, 
būdama solidžiausia politinė jėga 
Lietuvoje, yra verta turėti daugiau 
savo pasiuntinių. Jie labai reika-
lingi Europos socialistų šeimai, 
kuri pasiryžusi kuo skubiau išvesti 
Europą iš globalios finansų krizės 
ir įgyvendinti savo darbotvarkę 
„Svarbiausia – žmogus“.

Visada – su Jumis.
Birutė Vėsaitė

BIRUTĖ VĖSAITĖ: 
Europos socialistų šeimai reikia 

pagalbininkų  iš Lietuvos

ZIgMANTAS BALčYTIS SIEKS, KAD LIETUVA SUKAUPTų 
KUo DAUgIAU fINANSINIų RESURSų
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Už lygias moterų teises kovojanti 
politikė B.Vėsaitė mano, jog moteris 
Europos Parlamente dirbtų atsakingai ir 
diplomatiškai. 

Kandidatas į Europarlamentą Z.Balčytis mano, jog 
Lietuvai reikia finansinių resursų. 

Gimiau per pokarį, 1951 metais, 
Vilniuje, mokytojos ir inžinieriaus 
gausioje septynių vaikų šeimoje. 
Tarp trijų brolių ir keturių seserų esu 
vyriausias, todėl, suprantama, teko 
padėti tėvams. Anksti, jau aštuntoje 
klasėje, pradėjau dirbti. Gyvenome 
sunkiai, nes tėvų atlyginimai buvo 
nedideli, tačiau draugiškai – vienas 
kitam padėdami, vienas kitą palai-
kydami, vienas kito batus paeiliui 
nešiodami. Manau, kad šios aplin-
kybės ir suformavo mane, kaip so-
cialdemokratinių pažiūrų politiką, 
nes tarpusavio pagalba, solidarumas, 
socialinis teisingumas buvo savaime 
suprantamos ir itin gerbiamos mūsų 
šeimos vertybės.

Į tikrąją politiką galėjau įsijungti 
tik “perestroikos” laikais, susikūrus 
Sąjūdžiui ir vėliau, atgavus Nepri-
klausomybę. Aktyviai dalyvavau, at-
siskiriant LKP nuo Maskvos, vėliau, 
kuriant demokratinę darbo partiją, 
labai džiaugiausi jos susijungimu su 

LSDP 2001-aisiais, įkuriant stiprią, 
daug Lietuvai nuveikusią ir dar nu-
veiksiančią, tuo tvirtai tikiu, social-
demokratinę politinę jėgą.

Lietuvos socialdemokratų parti-
joje ėjau įvairias pareigas: esu Pre-
zidiumo, Tarybos narys, pirminin-
ko pavaduotojas, nuo 2007-ųjų iki 
2009-ųjų metų kovo mėnesio buvau 
partijos pirmininkas, šiuo metu vėl 
išrinktas pirmininko pavaduotoju. 
Esu dėkingas savo partijai, visiems 
bičiuliams, sudariusiems galimybę 
jau penktą kadenciją dirbti Lietuvos 
Seime. Dirbau Krašto apsaugos mi-
nistru, o nuo 2007-ųjų vidurio beveik 
dvejus su puse metų keturioliktosios 
mažumos Vyriausybės vadovu. Nors 
tai buvo nelengvi išbandymų metai, 
tačiau mes, socialdemokratai, pirmą 
kartą demokratinės Lietuvos istori-
joje ryžomės vadovauti mažumos 
Vyriausybei. Daug gero padaryta 
mūsų rinkėjams. Mes įvykdėme vi-
sus savo Vyriausybės pažadus 

POLITIKA – 
MANO GYVENIMAS

“Pasaulinė finansų krizė aiškiai liudija, jog pagrindinės jos atsiradimo priežastys yra 
dešiniosios liberalios politikos dominavimas, per maža bankų ir kitų finansinių institucijų 
valstybės kontrolė”, – mano G.Kirkilas.
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Aloyzas Sakalas – 2004-2009  m. 
kadencijos Europos Parlamento na-
rys, Lietuvos Socialdemokratų dele-
gacijos Parlamente vadovas. 

Aloyzas Sakalas gimė 1931 m. 
liepos 6 d. Anykščių rajono Jusiškio 
kaime. 1938-1943 m. mokėsi Kauno 
35-ojoje pradinėje mokykloje, 1943-
1949 m. – Kauno „Aušros“ berniukų 
gimnazijoje (dabar – „Aušros“ gim-
nazija).

Buvo areštuotas ir nuteistas 8 me-
tams už antisovietinę veiklą, 1949-
1954 m. kalėjo Sibiro lageriuose 

Kazachstane ir Rusijos Cha-
barovsko srityje.

1954-1955 m. mokėsi 
Kauno Komjaunimo vi-
durinėje mokykloje (da-
bar – „Aušros“ gimnazija), 
kurią 1955 m. baigė aukso 
medaliu. 1955-aisiais įstojo 
į Kauno politechnikos insti-
tutą (dabar – Kauno techno-
logijos universitetas), kurį 
1960 m. baigė su pagyrimu 
ir įgijo radiotechniko spe-
cialybę. 1969-aisiais apgy-
nė fizikos ir matematikos 
mokslų daktaro disertaciją, 
1976 m. – fizikos ir mate-
matikos mokslų habilituoto 
daktaro disertaciją.

Nuo 1957 iki 1960 m. dir-
bo laborantu Kauno medici-
nos institute (dabar – Kauno 
medicinos universitetas), 
1960-1963 m. – Vilniaus 
elektrografijos moksliniame 
tyrimų institute inžinieriu-
mi, vyresniuoju inžinieriu-

mi, 1960-1965  m. – Respublikinėje 
Vilniaus klinikinėje ligoninėje inži-
nieriumi, 1965-1975  m. – elektro-
mechaniku Vilniaus medicinos tech-
nikos dirbtuvėse.

1963-1969 m. dirbo Vilniaus uni-
versiteto Puslaidininkių fizikos pro-
bleminėje laboratorijoje vyresniuoju 
inžinieriumi. 1969-1971 m. buvo vy-
resnysis dėstytojas Vilniaus universi-
teto Puslaidininkių fizikos katedroje, 
1971-1979 m. – šios katedros docen-
tas, 1979-1992 m. – profesorius.

Aloyzas Sakalas – Lietuvos nepri-
klausomos valstybės atkūrimo Akto 
signataras. 1988-1990 m. – Lietu-
vos persitvarkymo sąjūdžio narys, 
Sąjūdžio Vilniaus tarybos pirminin-
kas. Nuo 1989-ųjų – Lietuvos soci-
aldemokratų partijos narys. 1991-
1999  m. – šios partijos pirmininkas. 
Dabar – Lietuvos socialdemokratų 
partijos garbės pirmininkas.

1990-1992 m. Aloyzas Sakalas 
buvo išrinktas Aukščiausiosios Ta-
rybos–Atkuriamojo Seimo deputa-
tu, jį iškėlė Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdis. Aukščiausiojoje Taryboje  – 
Atkuriamajame Seime buvo Man-
datų ir etikos komisijos pirmininkas, 
Aukščiausiosios Tarybos – Atku-
riamojo Seimo prezidiumo narys. 
1992-1996 m. – VI Seimo narys. 
Seimo nariu buvo išrinktas pagal 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
sąrašą. 1992-1996 m. – Seimo Pir-
mininko pavaduotojas. Vadovavo 
Socialdemokratų partijos frakcijai.

1996 vėl išrinktas jau VII Seimo 
nariu. Seime dirbo Teisės ir teisė-
tvarkos komitete, vadovavo Social-
demokratų frakcijai. Nuo 2000 m. iki 
2004-ųjų buvo VIII Seimo narys, jį 
iškėlė A. Brazausko socialdemokra-
tinė koalicija. Nuo 2000 spalio 20  d. 
iki 2004 m. liepos mėnesio – Social-
demokratinės koalicijos (LDDP-LS-
DP-LRS) frakcijos narys.

Aloyzas Sakalas nuo 2000 m. 
spalio iki 2001 m. liepos 11 d. buvo 
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto narys, nuo 2000 m. lap-
kričio 9 d. tapo Švietimo, mokslo 

ir kultūros komiteto pirmininko pa-
vaduotoju. 2001 m. liepą politikas 
tapo Teisės ir teisėtvarkos komiteto 
pirmininkas.

Nuo 2001-ųjų iki 2004-ųjų buvo 
Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV 
lietuvių bendruomenės komisijos 
narys. Tarpparlamentinių ryšių su 
Taivanu grupės pirmininkas ir tarp-
parlamentinių ryšių su Kanada gru-
pės narys.

Dvejus metus dirbo Seimo de-
legacijos Europos saugumo ir ben-
dradarbiavimo organizacijos Parla-
mentinėje Asamblėjoje pirmininko 
pavaduotoju. Nuo 2003-ųjų – Sei-
mo delegacijos Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organizacijos 
Parlamentinėje Asamblėjoje pirmi-
ninkas.

1981 m. Aloyzas Sakalas buvo 
apdovanotas LTSR valstybine pre-
mija už mokslo darbus, 1987 m. 
jis buvo LTSR Ministrų Tarybos 
premijos laureatas. Nuo 1996 m. 
iki 2004  m. politikas – Lietuvos 
vaikų teisių gynimo organizacijos 
„Gelbėkit vaikus“ pirmininkas, nuo 
2004 m. – vicepirmininkas.

Aloyzas Sakalas yra šešioli-
kos išradimų autorius, parašė 150 
mokslinių ir per 150 kitų publika-
cijų.

Jo pomėgis – kalnų ir pėsčiųjų 
turizmas. Kandidatas į Europarla-
mentą moka anglų ir rusų kalbas. 
Su žmona Rita užaugino tris vai-
kus. Dukra Eglė – gydytoja, dukra 
Rūta – filologė, sūnus Paulius – fi-
zikas.

Vytenio Povilo Andriukai-
čio asmenybę, pasaulėžiūrą ir 
pasaulėjautą suformavo keletas 
aplinkybių. 1990-aisiais kandida-
tuodamas į Aukščiausiąją Tarybą 
Vytenis kalbėjo, kad suvokimą, 
jog Lietuva yra TSRS okupuota 
šalis, išugdė  tėvas, įsitikinęs, kad 
tas režimas žlugs. ,,Ir tą žlugimą 
vaikystėje suvokiau labai aiškiai 
– vienareikšmiškai. Sąmoningai 
nebuvau nei spaliukas, nei pio-
nierius ar komjaunuolis” (,,Atgi-

mimas“. 1990 02 
21-28).

“Vytenio tėvai 
ir tremtinių aplin-
ka suformavo jo 
patriotizmą, meilę 
Tėvynei. Grįžęs į 
Lietuvą, studijuo-
damas Kauno me-
dicinos institute ir 
istoriją Vilniaus 
universitete, Vy-
tenis susipažino 
ne tik su žmogaus 
kūnu, jo negalio-
mis, bet ir su vi-
suomenės struktū-
ra, jos pasiekimais 

ir ligomis. Vytenis ieškojo būdų, 
kuo ir kaip galima gydyti žmogų ir 
visuomenę.” (Gediminas Ilgūnas, 
Lietuvos Nepriklausomybės akto 
signataras, 2008).

V. Andriukaitis – principingas 
politikas, turintis tvirtas pažiūras 
ir įsitikinimus. Jis savo darbais 
siekė ir kovojo dėl nepriklauso-
mos Lietuvos atkūrimo, dėjo daug 
pastangų, siekiant Lietuvos narys-
tės Europos Sąjungoje.

1990-1992 m. V.Andriukaitis 

buvo vienas Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos rengėjų. Vėliau, kad 
Lietuva taptų Europos Sąjungos 
nare, būdamas Parlamento Euro-
pos reikalų komiteto pirmininkas, 
jis inicijavo ir pasiūlė konkrečias 
įstatymų pataisas. Įvairių politinių 
grupių derybos dėl konstitucinių 
pataisų, jų būtinumo aiškinimas 
plačiajai visuomenei reikalavo 
aukščiausių įgūdžių, patirties ir 
pasiryžimo – Vytenis buvo pasi-
ruošęs šią misiją vykdyti.

2000-2004 m. būdamas Seimo 
pirmininko pavaduotojas, Euro-
pos reikalų komiteto pirmininkas, 
V.Andriukaitis vadovavo kelioms 
darbo grupėms, kurioms buvo 
pavesta, iner alia, parengti Seimo 
darbo Europos Sąjungos narystės 
sąlygomis koncepciją ir būtinus 
įstatymus.

Už Lietuvos ribų V. Andriu-
kaitis aktyviai reiškėsi Europos 
Tarybos Parlamentinės Asamblė-
jos, Baltijos Asamblėjos, Lietuvos 
Respublikos Seimo ir Lenkijos 
Respublikos Seimo narių asam-
blėjos, Europos Socialistų parti-
jos prezidiumo ir Konvento dėl 
Europos ateities darbe. Baltijos 

Asamblėjoje politikas buvo dau-
gelio rezoliucijų socialiniais, svei-
katos, užsienio reikalų klausimais, 
o taip pat rezoliucijų dėl Baltijos 
valstybių veiksmų koordinavimo, 
siekiant narystės ES ir NATO, au-
torius ar bendraautorius. Konvente 
dėl Europos ateities V.Andriukaitis 
pateikė keletą nuomonių ir Su-
tarties dėl Konstitucijos Europai 
pataisų. Politikas dirbo keturiose 
Konvento darbo grupėse: dėl Sub-
sidiarumo, dėl Nacionalinių parla-
mentų vaidmens, ES Pagrindinių 
teisių chartijos, dėl Socialinės Eu-
ropos. Konventui baigiant darbą, 
V. Andriukaičiui pavyko gauti pla-
čią paramą labai svarbiai galutinio 
Konvento teksto I-23 straipsnio 
pataisai dėl valstybių narių atstovų 
pirmininkavimo Taryboje lygios 
rotacijos tvarka. Šiai pataisai pri-
tarė 61 Konvencijos narys.

V. Andriukaičiui, kaip Seimo 
Pirmininko pavaduotojui, buvo 
patikėtas Parlamento komitetų, 
komisijų ir Seimo kanceliarijos 
darbo koordinavimas ir planavi-
mas, vykdant ES integracijos pro-
gramą.

Būdamas Europos reikalų komi-

teto pirmininkas V.Andriukaitis 
vadovavo Lietuvos Vyriausybės 
derybų dėl narystės ES svarbiau-
sių etapų parlamentinei kontro-
lei. 

Kaip Europos konvento dėl Eu-
ropos ateities narys jis įgijo žinių 
apie ES institucinę sąrangą ir tei-
kė konkrečius pasiūlymus, kaip ją 
tobulinti. 2002 m. V.Andriukaitis 
inicijavo Seimo atstovybės Euro-
pos Parlamente steigimą, Lietuvos 
forumo dėl Europos ateities, kuria-
me dalyvavo per 130 organizaci-
jų: profsąjungų, nevyriausybinių, 
religinių, akademinių, jaunimo ir 
kitokių organizacijų, įsteigimą. 
Politiko iniciatyva 2002 m., ben-
dradarbiaujant su Jungtinės Kara-
lystės ambasada Vilniuje, Seimo 
patalpose duris atvėrė Europos 
informacijos centras. 

Beveik dvidešimt metų 
V.Andriukaitis aktyviai dalyvavo 
šalies teisinės sistemos kūrime, 
Lietuvos derybose dėl narystės ES 
ir diskusijose dėl Europos ateities. 

Šiuo metu V.Andriukaitis yra 
LR Seimo narys, Europos reikalų 
komiteto pirmininko pavaduoto-
jas.

ALOYzAS SAKALAS
Europos Parlamente – ne naujokas

VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS
VISUOMET SIEKĖ LAISVĖS IR GĖRIO 

LIETUVAI
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A.Sakalas – Lietuvos nepriklausomybės valstybės 
atkūrimo Akto signataras, jau turintis darbo 
Europarlamente patirties. 

V.Andriukaitis vadovavo Lietuvos Vyriausybės derybų dėl 
narystės ES svarbiausių etapų parlamentinei kontrolei.

– padidintos pensijos, pakelti 
atlyginimai, įgyvendinti planai ki-
tose socialinėse srityse, ką šiandien, 
deja tenka apgailestauti, sparčiai 
prarandame dėl nekompetentingos 
A.Kubiliaus dešiniųjų Vyriausybės 
sprendimų.

Lietuvos socialdemokratai vado-
vavo vyriausybėms ir buvo pagrin-
dinė koalicinės Vyriausybės jėga, 
kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą 
2004-aisiais ir įgijo teisę dalyvauti 
Europos Parlamento rinkimuose. 
Šiemet mes rinksime dvylika euro-
parlamentarų, atstovausiančių Lie-
tuvai. Mano požiūriu, ekonominio 
sunkmečio laikais labai svarbu, kad 
Europos Parlamente būtų kuo dau-
giau socialdemokratų ir socialistų. 
Pasaulinė finansų krizė aiškiai liu-
dija, jog pagrindinės jos atsiradimo 
priežastys, yra dešiniosios liberalios 
politikos dominavimas, per maža 
bankų ir kitų finansinių institucijų 
valstybės kontrolė, kuo pasinaudo-
jo nesąžiningi biržų spekuliantai ir 
bankininkai. Todėl tik aiški Europos 
socialistų programa “Svarbiausia – 
žmogus”, kurią kartu su kitais Eu-
ropos socialdemokratų ir socialistų 
lyderiais pasirašiau praėjusių metų 
pabaigoje Madride, šiuo metu gali 
padėti žmonėms visoje Europoje, 
taip pat ir Lietuvoje.

Lietuvos socialdemokratai kartu 
su visais Europos socialistais pa-
sisako už taupančią gamtą, švarią, 
solidarią, darbo vietas kuriančią ir 
teisingą Europą. Jei būsiu išrinktas 
į Europos Parlamentą, visomis išga-
lėmis, patirtimi ir žiniomis prisidė-
siu prie šio kilnaus tikslo.

Gediminas Kirkilas
LSDP pirmininko 

pavaduotojas
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Marija Aušrinė Pavilionienė 
gimė 1944 kovo 6-ą ją Kaune, ak-
torių šeimoje. 1967 m. Vilniaus 
universitete baigė anglų kalbos ir 
literatūros specialybę. 1967-78-ai-
siais dirbo šio universiteto Filo-
logijos fakulteto Anglų kalbos 
katedros dėstytoja. 1969 m.  įstojo 
į VU doktorantūrą, Vakarų Euro-
pos ir Amerikos literatūrų specia-
lybę. 1977-aisiais Kijevo universi-
tete apgynė humanitarinių mokslų 
daktaro disertaciją tema „Žmogaus 
koncepcija ir paveikslas Williamo 
Faulknerio kūryboje“. 1978-1984 
m. dirbo VU Filologijos fakulteto 
Užsienio literatūros katedros vyr. 
dėstytoja. 1984-2001 tapo Visuo-
tinės literatūros katedros docente.

1999 m. VU apgynė habili-
tuoto daktaro disertaciją Vakarų 
literatūros ir feminizmo teorijos 
tema „Lyčių drama“. 1992-aisiais 
VU įkūrė Moterų studijų centrą, 
kuriam vadovavo 1994-2000 m., 
skaitė feminizmo teorijos paskai-
tas. 1995-2001 m.vadovavo VU 
Visuotinės literatūros katedrai. 
2001-2004 m. dirbo šios katedros 
profesore, skaitė teorinius XVII-
XX a. amerikiečių literatūros, 
Vakarų Europos ir Amerikos lite-
ratūrų istorijos kursus filologijos 
ir humanitarinių fakultetų stu-
dentams. Stažavosi Leningrado 
universitete (1979), Georgetow-
no universitete Vašingtone, JAV 
(1985), Madisono Wisconsino 
universitete, JAV (1991), Lundo 
universitete, Švedija (1993). Daly-
vavo JAV tarptautinėje moterų stu-
dijų programoje „Moterų vaidmuo 
politikoje“ (1995). 1991-1996 m. 

buvo Lietuvos universitetų moterų 
asociacijos prezidentė, 1999-2002 
m. – VU žurnalo „Feminizmas, 
visuomenė, kultūra“ sudarytoja 
ir atsakingoji redaktorė. Para-
šė monografijas: „Lyčių drama“ 
(1998), „Gyvenimo ir teatro vai-
dinimai: XX amžiaus Vakarų 
drama“ (2004), straipsnių vado-
vėliuose „XX amžiaus Visuotinė 
literatūra“ (1992), „XX a. Vakarų 
literatūra“ I d. (1994), II d. (1995), 
„Romantizmas Vakarų literatūro-
je“ (2002), VU moksliniuose žur-
naluose „Feminizmas, visuomenė, 
kultūra“, “Literatūra“.

2004-aisiais išrinkta į Sei-
mą Liberalų demokratų partijos 

sąraše. 2008 m. tapo 
Socialdemokratų par-
tijos nare. Seime dirbo 
Švietimo, mokslo, kul-
tūros, Europos reikalų 
komitetuose, Jaunimo 
ir sporto, Peticijų komi-
sijose, vadovavo Seimo 
Vystomojo bendradar-
biavimo, reprodukcinės 
sveikatos ir teisių gru-
pei.

Politikės vyras – Ro-
landas Pavilionis. Nuo 
2006-ųjų – našlė. Sū-
nūs – Šarūnas ir Žygi-
mantas. Turi septynis 
vaikaičius: Mariją, Ga-
brielę, Augustą, Domi-
nyką, Gabrielių, Simo-
ną, Vincentą.

Politikė domisi vaiz-
duojamuoju menu, lite-
ratūra, muzika, teatru. 
Gilinasi į filosofiją, 

psichologiją, feminizmo studijas, 
žmogaus teises ir laisves. Skatina 
žmones būti visuomeniškai akty-
vius, pilietiškus, siekiančius vi-
suomenės pažangos. Skatina tapti 
visuomeninių judėjimų dalyviais, 
ragina piliečius labiau pasitikėti 
savimi ir drąsiai reikšti kritišką 
požiūrį į visų lygių valdžias bei 
politines partijas. Pabrėžia in-
divido savimonės ir savivokos 
būtinybę, asmenybės dvasinio ir 
intelektinio tobulėjimo svarbą, 
kiekvienos žmogaus gyvenimo 
dienos bei viso žmogaus gyveni-
mo būties prasmių ieškojimą, uni-
kalios asmenybės visuomeninę 
raišką.

Politikės Irenos Šiaulienės 
lyg ir neverta iš naujo pristatyti. 
Seimo socialdemokratų frakcijos 
seniūno pirmąją pavaduotoją (bu-
vusią ilgametę frakcijos seniūnę) 
visi puikiai pažįsta iš televizijos 
ekranų, laikraščių puslapių, dau-
geliui teko su ja bendrauti įvai-
riuose partijos renginiuose. Ji – 
vienintelė moteris, kuri kartu su 
šešiais Seimo nariais praėjusių 
metų lapkričio 25 d. paminėjo 16 
metų darbo Seime sukaktį. Politi-
kė turi didžiulę darbo Parlamente 
patirtį, jos galvoje gimsta daugy-
bė įstatymų projektų, siūlymų ir 
vis naujų idėjų.

Svarbiausi biografijos faktai

I. Šiaulienė gimė 1955 m. vasa-
rio 19 d. Kolainių kaime, Kelmės 
rajone, tarnautojų šeimoje. Mokėsi 
Telšių rajono Pavandenės viduri-
nėje mokykloje, kurią baigė 1971 
m. Tų pačių metų rudenį, būdama 

16 metų, įstojo į Vilniaus universi-
teto Istorijos fakultetą, kurį 1976 
m. baigė su pagyrimu ir įgijo is-

torijos ir sociologijos moks-
lų dėstytojos kvalifikaciją. 
1976-1992 m. dirbo Kau-
no politechnikos instituto 
Klaipėdos fakulteto (dabar 
– Klaipėdos universitetas), 
Klaipėdos universiteto Isto-
rijos ir sociologijos katedros 
dėstytoja, docente. 1987  m. 
apgynė humanitarinių 
mokslų kandidatės (dabar – 
mokslų daktarės) disertaci-
ją. I.Šiaulienė yra surengusi 
per 20 mokslinių praktinių 
konferencijų socialdemo-
kratinės minties bei politi-
kos temomis, paskelbusi per 
šimtą straipsnių politikos ir 
istorijos temomis. 2003 m. 
politikė apdovanota Baltijos 
Asamblėjos medaliu už sva-
rų indėlį, stiprinant Baltijos 
valstybių vienybę ir bendra-

darbiavimą. 2004 m. apdovanota 
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
Komandoro kryžiumi.

Kelias į politikos aukštumas

I. Šiaulienės kelias į politiką 
prasidėjo, kaip ir daugelio, kartu 
su Lietuvos atgimimu. Greta pro-
fesinės veiklos I.Šiaulienė aktyviai 
dalyvavo visuomeniniame ir poli-
tiniame šalies gyvenime. Rūpin-
damasi, kad kuo daugiau moterų 
ateitų į politiką, 1991 m. įsteigė 
respublikoje vieną pirmųjų moterų 
organizacijų – Lietuvos demokra-
tinę moterų kolegiją, kuriai vado-
vavo daugiau negu 12 metų. 

Per darbo metus Seime I. Šiau-
lienė daugiausia dėmesio skyrė so-
cialiniams ir švietimo klausimams, 
lyčių lygių galimybių, šalies vidaus 
politikos problemoms ir jų spren-
dimui, informacinės visuomenės 
plėtrai, užsienio politikai. Politikė 
turi puikios darbo tarpparlamenti-
nėse struktūrse patirties. Nuo par-
lamentinės veiklos pradžios dirba 
Baltijos Asamblėjoje, yra BA Pre-
zidiumo narė, dalyvauja bendruose 

BA, Šiaurės Tarybos ir Beneliukso 
Tarpparlamentinės tarybos ben-
dradarbiavimo forumuose.

Išmintinga vadovė

I. Šiaulienei ne kartą teko vado-
vauti Seimo socialdemokratų frak-
cijai. Sugebėjimas vadovauti paty-
rusiems politikos vilkams, mokėti 
išklausyti, bet ir nepasiduoti nepa-
grįstiems norams ar reikalavimams 
– savybės, kurios pelnė politikei ir 
savų bičiulių, ir politinių oponentų 
pagarbą. Socialdemokratų frakci-
ja Seime, ko gero, buvo vienintelė 
frakcija, kurios niekas nepaliko, ji 
pasipildydavo naujais nariais. Kaip 
vieno susitikimo metu pastebėjo bu-
vęs partijos pirmininkas ir premje-
ras Gediminas Kirkilas, I. Šiaulienė 
turi unikalų sugebėjimą vadovauti 
taip, kad visi jos nariai suranda 
bendrą kalbą, nors daug ginčijasi, 
diskutuoja, bet lemiamu momentu 
tampa vieningi lyg kumštis.

SU IRENA ŠIAULIENE – 
PARTIJA VIENINGA LYG KUMŠTIS

MARIJA AUŠRINĖ PAVILIONIENĖ 
pabrėžia individo savivokos 
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Kandidatei I.Šiaulienei galima pavydėti jos suge-
bėjimo tartis ir susitarti.

M.A.Pavilionienė, būdama Seimo narė, dirbo Europos 
reikalų komitete. 

Juozas Olekas gimė 1955 m. spa-
lio 30 d. tremtyje, B.Ungut kaime, 
Mansko rajone, Krasnojarsko kraš-
te. Su tėvais grįžęs į Lietuvą, dar 
mokydamasis Vilkaviškio S.Nėries 
vidurinėje mokykloje, jis neabejo-
jo, kad taps chirurgu. 1974–1976 m. 
studijavo Kauno medicinos institu-
te, vėliau mokslus tęsė Vilniaus uni-
versiteto Medicinos fakultete, kurį 
baigė 1980 m. 
Medikas, neapsiribojęs medicina

Po studijų, J. Olekas su prof. 
Mečislovu Vitkumi ir Kęstučiu Vit-
kumi įkūrė Vilniaus universiteto 
Mikrochirurgijos laboratoriją. Va-
dovaujant prof. M.Vitkui, operavo 
Lietuvos krepšinio legendos Arvy-
do Sabonio trūkusią dešinės kojos 
Achilo sausgyslę. Vilniaus univer-
siteto mikrochirurgų grupei, kurioje 
darbavosi ir J.Olekas, skirta Lietuvos 
nacionalinė mokslo premija. Tais pa-
čiais 1987 m. J.Olekas mokslininko 
ir praktiko patirtį apibendrino savo 
mokslų daktaro disertacijoje. 

Politikas – daugelio racionalių 
pasiūlymų, mokslinių straipsnių ir 
knygų autorius, žurnalų „Medicina“ 
ir „Stomatologija“ redakcinių kole-
gijų narys. Nuo 1992 m. savo moks-
linę ir chirurgijos veiklą sukon-
centravo į įgimtų veido anomalijų 
gydymą ir profilaktiką, atliko daug 
tyrimų, publikavo straipsnius, skaitė 
paskaitas studentams ir gydytojams. 
Vilniaus universitete jam suteiktas 
docento vardas. J.Olekas Vilniaus 
Universiteto Žalgirio klinikoje su-
būrė jaunų medikų kolektyvą ir jam 
vadovavo, gydant vaikus su įgimtais 
veido defektais. Šio kolektyvo pa-
siekimai plačiai žinomi Lietuvoje ir 
pasaulyje. 
Politiko kelias

1988-aisiais J.Olekas prisidėjo, 
kuriant Lietuvos sąjūdį, išrinktas 
Medikų sąjūdžio komisijos pirmi-
ninku, Pirmojo sąjūdžio suvažiavi-

JUOzUI OLEKUI 
SVARBIOS VISOS SRITYS

Nukelta į 9 p.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę garsus medikas J.Olekas paskirtas pirmuoju 
Sveikatos apsaugos ministru. 
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Rimantas Vaitkus gimė 1957 
m. Plungėje. 1975 m. baigęs 
Plungės 3-ąją vidurinę mokyklą 
(dabar –„Saulės“ gimnazija) įsto-
jo į Vilniaus universiteto Chemi-
jos fakultetą. Chemija R.Vaitkus 
susidomėjo dar vaikystėje, jis tris 
kartus tapo Lietuvos moksleivių 
chemijos olimpiados nugalėto-
ju, dalyvavo Sovietų Sąjungos 
moksleivių olimpiadose, pelnė 
pagyrimo raštą. Baigęs universi-

tetą R.Vaitkus dirbo Taikomosios 
enzimologijos mokslinio tyrimo 
institute (dabar – Biotechnologi-
jos institutas), 1992 m. apgynė 
chemijos mokslų daktaro diser-
taciją ir tapo docentu.

R.Vaitkus yra chemijos va-
dovėlių vidurinėms mokykloms 
autorius, paskelbęs nemažai 
mokslinių straipsnių. 1995 m. 
stažavosi Upsalos universitete 
(Švedija), laimėjo JAV chemi-
kų draugijos stipendiją Kreitono 
universitete (Nebraskos valstija, 
JAV).

Dalį savo laisvalaikio R.Vaitkus 
skyrė darbui su gabiais vaikais, 
iki 1987-ųjų antraeilėse pareigose 
dirbo Lietuvos moksleivių techni-
nės kūrybos chemijos būrelio va-
dovu. Nuo 1981 m. buvo Lietuvos 
moksleivių chemijos olimpiados 
žiuri nariu, 1991-2001-aisiais – 
Tarptautinių chemijos olimpiadų 
Lietuvos komandos vadovu, už 
šią veiklą apdovanotas Respu-
blikos Prezidento padėkos raš-
tais. Rimanto ir kolegos iš Rygos 
G.Rumbos iniciatyva nuo 1992-
ųjų iki šiol kasmet vyksta Balti-
jos šalių chemijos olimpiados.

Nuo 1991 m. dėstė Vilniaus 
pedagoginiame universitete, o 
1996-aisiais pradėjo dirbti Švie-

timo ir mokslo ministerijoje sky-
riaus vedėju, 2001-2004 metais 
buvo švietimo ir mokslo vicemi-
nistras. R.Vaitkus buvo stojimo į 
Europos Sąjungą derybų delega-
cijos narys, vadovavo deryboms 
dėl kelių derybinių skyrių. Nuo 
2005 m. dirbo Mykolo Romerio 
universiteto plėtros prorektoriu-
mi, o nuo 2008 m. – Vilniaus 
universiteto prorektoriumi.

Lietuvos socialdemokratų 
partijoje – nuo 1989-ųjų, šiuo 
metu yra partijos prezidiumo 
narys. R.Vaitkus 2000-2007 m. 
buvo Vilniaus miesto savival-
dybės tarybos narys, vadovavo 
socialdemokratų frakcijai. 2004-
2007 m. išrinktas VO „Gelbėkit 
vaikus“ valdybos pirmininku, 
dabar yra šios organizacijos val-
dybos narys.

R.Vaitkaus dienotvarkėje lie-
ka mažai laiko pomėgiams. Jo 
aistra – astronomija. Kandidatas 
į Europarlamentą domisi muzi-
ka, teatru. Žmona Diana ir dukra 
Vestina – chemikės, jaunesnė 
dukra Eglė pasirinko istorikės 
profesiją. Visada skubantis, pil-
nas sumanymų ir idėjų – tokį 
R.Vaitkų pažįsta bendradarbiai 
ir bičiuliai.

Gimiau 1982 m. balandžio 
12  d. Vilniuje, mokiausi Anta-
kalnio vidurinėje mokykloje. Vil-
niaus universiteto Komunikacijos 

fakultete baigiau informologijos 
studijas – įgijau komunikacijos 
ir informacijos mokslų bakalauro 
laipsnį. Tame pačiame universi-
tete baigiau žurnalistikos magis-
trantūros studijas. Studijuodamas 
stažavausi Nyderlandų Karalys-
tėje. Šiuo metu mokausi Vilniaus 
universiteto doktorantūroje.

Darbinę veiklą pradėjau, be-
simokydamas pirmame kurse – 
dirbau Vilniaus universiteto Ko-
munikacijos fakulteto Integruoto 
informacijos centro vadybininku, 
vėliau Europos Parlamento na-
rio Justo Paleckio padėjėju, nuo 
2006 m. rudens vadovauju Jau-
nimo reikalų departamentui prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos.

JURAS POŽELA:
ES gerovę turi pajusti 

kiekvienas lietuvis

Justinas Karosas gimė 1937 m. 
rugsėjo 7 d. Marijampolės rajono 
Sangrūdos kaime valstiečių šeimo-
je. 1958 m. baigė Sangrūdos vidu-
rinę mokyklą ir tais pačiais metais 
įstojo į Vilniaus universiteto Isto-
rijos ir filologijos fakultetą.1963-
aisiais įgijo lietuvių kalbos ir li-
teratūros dėstytojo specialybę. 
1967–1969 m. studijavo Vilniaus 
universiteto aspirantūroje. 1969 m. 
apgynė filosofijos mokslų kandi-
dato (dabar – daktaro) disertaciją. 
1971 m. išvyko stažuotis į Vienos 
universitetą (Austrija). 1981-aisiais 
J.Karosui paskirta A. von Hum-
boldto fondo (VFR) stipendija, to-
dėl nuo 1984-ųjų daugiau negu pu-
santrų metų jis stažavosi Frankfurto 
prie Maino, Manheimo ir Gyseno 
universitetuose, čia rinko medžiagą 
habilitaciniam darbui. 

1994 m. pirmasis iš nepriklau-
somos Lietuvos filosofų Vilniaus 
universitete apgynė habilitacinį 
darbą, už jį suteiktas habilituoto 
humanitarinių mokslų daktaro var-
das. 1963-1967 m. J.Karosas dirbo 
Vilniaus universiteto Filosofijos ka-

tedros asistentu, vyresniuoju dėsty-
toju, vėliau docentu. 

1989 m. buvo išrinktas šio uni-
versiteto Filosofijos fakulteto deka-
nu, juo dirbo iki 1992-ųjų. 2000  m. 
J. Karosui suteiktas profesoriaus 
vardas.

1992-1996 m. ir 1996-2000 m. 
J.Karosas – Lietuvos Respublikos 
Seimo narys, išrinktas pagal Lietu-
vos demokratinės darbo partijos są-
rašą. Seime dirbo Užsienio reikalų 
komitete, Švietimo, mokslo ir kul-
tūros komitete, buvo Europos rei-
kalų komiteto pirmininko pavaduo-
tojas, Lietuvos demokratinės darbo 
partijos frakcijos seniūnas, seniūno 
pavaduotojas. 2000–2003  m. – 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
narys. 2004 m. išrinktas Lietuvos 
Respublikos Seimo nariu Lazdi-
jų–Druskininkų rinkimų apygar-
doje Nr. 71. Yra Lietuvos Res-
publikos Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininko pavaduoto-
jas, Tarptautinių ryšių su Vokietija 
grupės pirmininko pavaduotojas. 
Buvo TSKP narys, aktyvus LKP 
atsiskyrimo nuo TSKP šalininkas. 
Nuo 1990-ųjų politikas – Lietu-
vos demokratinės darbo partijos 
narys. Nuo 2001 m. – Lietuvos 
socialdemokratų partijos tarybos 
narys.

Kandidatas į Europos Parla-
mentą yra kelių knygų, keliasde-
šimties straipsnių ideologijos ir 
vertybių teorijos klausimais, pa-
skelbtų Lietuvoje ir užsienyje, au-
torius. Apdovanotas ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai“ Komandoro 
didžiuoju kryžiumi. J.Karosas 
gavo ir kai kurių kitų Europos 
Sąjungos valstybinių apdovanoji-
mų. Moka vokiečių ir rusų kalbas. 
Laisvu laiku J.Karosas mėgsta 
meistrauti,ūkininkauti sodyboje, 
skaityti gerus detektyvinius roma-
nus. Su žmona Vida Zita Karosie-
ne užaugino dvi dukteris.

Julius Sabatauskas gimė 
1958  m. balandžio 1 d. Rusijoje, 
Komių autonominėje respubli-
koje, Syktyvkare. Nuo 1968 m. 
gyvena Lietuvoje. 1976 m. baigė 
Jonavos 1-ą ją vidurinę mokyklą, 
o 1981  m. baigė Kauno politech-
nikos instituto (dabar – Kauno 
technologijos universitetas) Au-
tomatikos fakultetą ir įgijo au-
tomatizuotos valdymo sistemos 
specialisto kvalifikaciją. 2002 m. 
neakivaizdžiai būdu baigė Lie-
tuvos teisės universiteto teisės ir 
valdymo studijas. 2003-aisiais 
Lietuvos teisės universitete įgijo 
teisės magistro laipsnį. Nuo 1981 
m. iki išrinkimo į Lietuvos Res-
publikos Seimą gyveno ir dirbo 
Alytuje.

1981-1984 m. dirbo Alytaus šal-
dytuvų gamykloje (dabar – akcinė 
bendrovė „Snaigė“), 1984-1993 m. 
– Alytaus 3-ojoje mechanizacijos 
valdyboje (dabar – akcinė bendrovė 
„Alytaus kranai“). 1993-1994 m. 
buvo uždarosios akcinės bendro-
vės „Gebenė“ direktorius, 1994-
1995 m. – Alytaus miesto tarybos 
sekretoriato vadovas, 1995-1998 m. 
– Alytaus miesto Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos vyriausiasis mo-
kesčių inspektorius, 1999-2000  m. 
– Alytaus apskrities Valstybinės 
mokesčių inspekcijos vyriausiasis 
personalo inspektorius. Nuo 2000-
ųjų balandžio mėn. iki išrinkimo į 
Lietuvos Respublikos Seimą dirbo 

Alytaus miesto savivaldybės kon-
trolieriumi.

Kandidato į Europarlamentą 
iniciatyva 1990 m. Syktyvkare pa-
statytas paminklas su Gediminai-
čių stulpais, skirtas 1941 m. trem-
tiniams, likusiems amžinai ilsėtis 
svetimoje žemėje. Apie ekspedi-
ciją į Rusijos Komių autonominę 
respubliką, kurioje 1990  m. daly-
vavo su šeima, išleista R. Racėno 
knyga „Komių žemėje“.

Nuo 1990 m. iki 2000 m. rug-
sėjo mėn. J.Sabatauskas buvo Aly-

taus miesto savivaldybės 
tarybos narys. 1990-1995 
m. – neetatinis Alytaus 
miesto tarybos pirminin-
ko pavaduotojas, 1997-
2000 m. – Alytaus miesto 
savivaldybės valdybos 
narys. Politikas yra Aly-
taus miesto studijų rėmi-
mo fondo iniciatorius, iki 
2003 m. buvo šio fondo 
pirmininkas. Nuo 1998 
m. buvo paremti 125 aly-
tiškiai studentai iš nepasi-
turinčių šeimų. Nuo 2002-
ųjų – Lietuvos šachmatų 
federacijos prezidentas. 

Į Lietuvos socialde-
mokratų partiją įstojo 
1989  m. Nuo 1995 m. 
(perrinktas 2001 m.) 
J.Sabatauskas – šios par-
tijos prezidiumo ir tary-
bos narys, iki 2003  m. 

– Alytaus skyriaus pirmininkas. 
2000-aisiais spalį pradėjo dirb-
ti Seimo Teisės ir teisėtvarkos 
komitete ir Peticijų komisijoje. 
Nuo 2004-ųjų liepos 15  d. ir nuo 
2004  m. lapkričio 23  d. – Teisės 
ir teisėtvarkos komiteto pirminin-
kas. Užsiima valstybės valdymo, 
savivaldos, socialinių reikalų, jau-
nimo, šeimos teisės ir teisėtvarkos 
sritimis. 

Politikas yra vedęs. Domisi is-
torija, geografija, įvairiais gamtos 
reiškiniais, žaidžia šachmatais.

Į Europarlamentą  –
su didele patirtimi

RIMANTAS VAITKUS – 
idėjų generatorius

Europarlamente praverstų 
teisinis išsilavinimas
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Kandidatas J.Požela jaunas, bet turintis 
patirties politikoje.

Kandidatas į Europos Parlamentą R.Vaitkus 
rūpinasi švietimo ir mokslo problemomis.
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Seimo narys J. Karosas savo patirtį 
panaudotų įstatymų leidyboje Europos 
Parlamente.
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Europos Parlamente praverstų kandidato 
J. Sabatausko patirtis teisės srityje.
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Esu Sigita Burbienė – socialde-
mokratė. Visada buvau ir esu nuo-
sekli socialdemokratinių  nuostatų 
gynėja, nepaisanti nei konjunktū-
ros, nei autoritetų. Šiuo laiku Eu-
ropos Parlamento sprendimai vis 

daugiau lemia mūsų gyvenimą. 
Kuo daugiau Lietuvos žmonės de-
leguos socialdemokratų į Europos 
Parlamentą, tuo didesnė bus kairio-
ji frakcija, tuo daugiau solidarumo 
ir socialinio teisingumo atsiras Eu-
ropoje. Balsuodami už mane, Sigi-
tą Burbienę, balsuosite už darbštų, 
sąžiningą ir protingą žmogų, galin-
tį atstovauti Jūsų interesams Lietu-
voje ir Europoje. Aš  turiu profesinį 
pasiruošimą darbui Europos Par-
lamente, moku anglų kalbą, turiu 
darbo su kitų kraštų parlamentarais 
patirtį, sugebu analizuoti ir ruošti 
projektus, apginti savo nuomonę ar 
ieškoti kompromisų bei sutarimo, 
esu tolerantiška. 

Gimiau 1954 m. Vilniuje, žur-
nalistų šeimoje. Vaikystė prabėgo 
Vilniaus senamiestyje. Mokiausi 
Vilniaus S. Nėries vidurinėje mo-
kykloje, po jos 1972 m. įstojau į 
Vilniaus universitetą ir mokiausi 
statistikos. 1977 m. baigiau moks-
lus ir įgijau ekonomistės diplomą 

su pagyrimu. Nuo 1977-ųjų iki 
1992 m. dirbau Statistikos depar-
tamente. Darbą pradėjau vyres-
niąja ekonomiste, o 1992 m. tapau 
skyriaus viršininke.

1992, 1996 ir 2000 m. buvau 
renkama Lietuvos Respublikos 
Seimo nare. Kandidate mane 
iškėlė Demokratinė darbo par-
tija, vėliau – Socialdemokratų 
partija. Visas kadencijas  dirbau 
Seimo Ekonomikos komitete. O 
1996-aisiais buvau išrinkta šio 
komiteto pirmininke. Dirbdama 
Seime pateikiau ne vieną siūly-
mą, priklausiau įstatymų tobulini-
mo grupėms, visuomet stengiausi 
atsižvelgti į įvairių visuomenės 
grupių poreikius, juos derinau, 
ieškojau kompromisų. Aktyvi 
buvau ir Seimo plenariniuose 
posėdžiuose – dalyvaudavau dis-
kusijose, dėstydavau balsavimo 
motyvus, klausdavau pranešėjų. 
Domėjausi ne tik ekonominiais, 
bet ir kitų sričių teisės aktų pro-

jektais – socialiniais, kultūros, 
mokesčių ir kitais.

Dirbdama Seime 1993-1996 ir 
2000-2004 m. buvau Seimo de-
legacijos Europos Tarybos Par-
lamentinėje Asamblėjoje narė, 
Socialistų frakcijos biuro narė bei 
Ekonominių reikalų ir plėtros ko-
miteto pirmininko pirmoji pava-
duotoja. Paruošiau du pranešimus 
(anglų kalba), kurie buvo svarstomi 
Asamblėjos posėdžiuose, ir jiems 
buvo pritarta – tai “Sėkmingos Ka-
liningrado srities ateities užtikrini-
mas – būtinybė Europos solida-
rumui” ir “Ekonominė Moldovos 
plėtra – iššūkiai ir perspektyvos”. 
Be to, 2004-aisiais buvau išrinkta 
Lietuvos Parlamento delegacijos 
pirmininke Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos 
Parlamentinėje Asamblėjoje.

Nuo 2004-ųjų dirbu Seimo So-
cialdemokratų partijos frakcijos se-
niūno referente. Be to, Seimo valdy-
bos sprendimu atstovauju Lietuvai 

Šiaurės investicijų banko Kontrolės 
komitete. Esu aktyvi Socialdemo-
kratų partijos ir LSDP  bei Vilniaus 
miesto skyriaus Tarybos narė. 

Esu miestietė, tačiau mėgstu pa-
sikapstyti sode. Atostogauju Lietu-
voje, labai patinka Palanga. Kelio-
nių metu ir laisvalaikiu sprendžiu 
kryžiažodžius, rebusus, skaitau. La-
biausiai mėgstu fantastinę literatūrą 
ir detektyvus. Namie turiu sukau-
pusi ir vis papildau ąsotėlių kolek-
ciją, kurioje yra apie 250 įvairaus 
dydžio ąsočių ir ąsotėlių. Domiuosi 
gyvūnijos pasauliu, dalyvauju Gy-
vūnų globos ir priežiūros visuome-
ninės komisijos prie Vilniaus mies-
to savivaldybės veikloje.

Stengiuosi nepraleisti televi-
zijos žinių, ypač mėgstu pažinti-
nius kanalus – History (Istorija), 
Animal planet (Gyvūnų planeta), 
Zone reality (Realybės zona).

Daugiau apie mane galima pa-
siskaityti internetiniame puslapyje 
www.burbiene.lt .

Gimiau 1954 m. Vilniuje, mo-
kiausi A.Vienuolio mokykloje, o 
Vilniaus politechnikume įgijau 
radioelektroniko specialybę. Kaip 
ir daugeliui tuometinių jaunuolių, 
3 metus teko atiduoti šauktinei 
tarnybai kariniame laivyne. Nuo 
1976-ųjų dirbau ir mokiausi eko-
nomikos Vilniaus universitete. Vy-
resnioji karta dar prisimena susi-
vienijimą „Vilma“, kuriame buvo 
gaminama įvairi garso technika. 
Čia pradėjau dirbti darbininku, o 
įgijęs daugiau patirties ir baigęs 
mokslus universitete, dirbau įvairių 
padalinių vadovu. Daugiataučiame 
ir daugiakalbiame kolektyve nebu-
vo paprasta, tačiau visais laikais 
bet kuriose pareigose galima siekti 
savo tikslų ir būti naudingu kitiems 
žmonėms. Prasidėjus “perestroi-
kai” buvau išrinktas profesinės 
sąjungos vadovu, ėmiau atstovauti 
silpnesniajai darbo santykių šaliai.

Darbas ir tikslas

Daugelio metų tikslai ir darbai 
buvo susiję su profesinėmis sąjun-
gomis. 1987 m. buvau išrinktas ga-
myklos profesinės sąjungos pirmi-
ninku, o 1989 m. kartu su kolegomis 
įsteigėme nepriklausiusią sovieti-

nei organizacijai Lietuvos laisvųjų 
profsąjungų konfederaciją, 1993 m. 
– Lietuvos profesinių sąjungų susi-
vienijimą. Ilgą laiką buvau renka-
mas šių organizacijų pirmininku, o 
1995 m. susijungus dviems naciona-
linėms profesinėms organizacijoms, 
kolegos patikėjo man Lietuvos pro-
fesinių sąjungų konfederacijos pir-
mininko pareigas.

Profsąjungose išėjau europietišką 
„darbo mokyklą“ – susipažinau, kaip 
darbo rinka veikia Europos šalyse, 
ypač domino Skandinavijos patirtis. 
Deja, Lietuvoje klostėsi daug libera-
lesni nei Europoje darbo santykiai, 
o įstatymai  buvo mažiau palankūs 
dirbančiam žmogui. Kuriantis pri-
vačiam verslui tapo vis sunkiau ginti 
dirbantį, mažas ar vidutines pajamas 
gaunantį žmogų. Tuomet apsispren-
džiau pereiti į politiką – tikėdamas, 
kad čia galiu padaryti daugiau.

Dalyvavimo politikoje pradžia 
– savivaldoje – 1995-1996 m. ir 
2000-2001 m. buvau Vilniaus m. 
tarybos narys, Socialinių reikalų 
komiteto pirmininko pavaduotojas. 
Seime esu nuo 1996 m. Visas ka-
dencijas dirbau ir dabar dirbu Sei-
mo Socialinių reikalų ir darbo ko-
mitete, o nuo 2001 m.iki 2008 m. 
buvau šio komiteto pirmininkas.

LSDP nariu tapau 2005 m., 
pasitraukęs iš pirmininko pareigų 
profsąjungose.

Šalia darbo pagrindiniame ko-
mitete, dirbau ir šiuo metu  dirbu 
Seimo Europos reikalų komite-
te, Jaunimo ir sporto komisijoje, 
Narkotikų ir alkoholio prevencijos 
komisijoje. Buvau ir esu įvairių de-
legacijų narys: Europos Tarybos, 
Tarpparlamentinės Asamblėjos, 
Europos bendradarbiavimo ir sau-
gumo (šiuo metu); esu Pasaulinio 
parlamentarų, dirbančių socialinė-

je srityje, tinklo narys. Visur la-
biausiai domina socialinė sritis ir 
darbo santykių silpnesniosios pu-
sės interesų apsauga. 

Teisėkūra – kasdien į mūšį

Daugelis žmonių, kalbėdami 
apie Seimą, suvokia jį kaip vienin-
gą instituciją. Iš tiesų yra atvirkš-
čiai. Čia kasdien vyksta interesų 
kova ir interesų balansavimas. 
Deja, nuosekliai ginant ir atstovau-
jant samdomo, dirbančio žmogaus 
interesus, dažnai tenka pralaimėti. 
Taip yra todėl, kad teisėkūra nėra 
vieno žmogaus darbo rezultatas, o 
kairiųjų jėgų komandai vis pritrūk-
davo pajėgumo. Tačiau kasdien da-
lyvauti mūšyje būtina, ir tai vienin-
telis būdas pasiekti pergalių.

Tikiu, kad pagrindinės kairiosios 
teisėkūros pergalės – tikrai ne libe-
ralus, šiandien galiojantis, dešinių-
jų kritikuojamas Darbo kodeksas, 
Valstybinio socialinio draudimo 
sistemos įstatyminė bazė, lygių ga-
limybių pagrindų įtvirtinimas.

Visuomenei atrodo, kad socia-
linės srities įstatymai turėtų teikti 
kuo daugiau garantijų, bet jas visa-
da riboja valstybės finansų būklė, 
Lietuvoje dažnai nusveria verslo 
interesai. Tačiau esu įsitikinęs, kad 
įstatymų leidėjai privalo pasirūpin-
ti pažeidžiamiausiais visuomenės 
sluoksniais – tik tokiu būdu galima 
įgyvendinti demokratiją ir suma-
žinti socialinę atskirtį.

Galėčiau didžiuotis, kad per 
1996-2008 m. kadencijas buvau vie-
nas iš aktyviausių ir produktyviau-
sių Seimo narių. Reikia dar daugiau  
pastangų, jei siekiame kurti gerovės 
valstybę. Gerovės visiems pilie-
čiams, nepaisant socialinio statuso. 
Gerovę kuria ir atsakingas verslas, ir 

valdžia, ir kiekvienas pilietis, todėl 
visos pastangos yra reikšmingos.  

Esu kairiųjų pažiūrų 
europietis 

Pripažįstu, kad esu kairiųjų pa-
žiūrų europietis. Todėl kiekvieną 
kadenciją rengiu ir teikiu Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymo pataisas, 
siekdamas, kad būtų įvesti progresi-
niai mokesčiai; teikiu lygių galimy-
bių, žmogaus orumo gynimo, socia-
linio dialogo skatinimo teisės aktų 
pataisas. Norėčiau, kad ir Lietuvoje 
norma taptų tai, kas kitose Europos 
šalyse tapo norma jau prieš dešimt-
mečius. Juk žinome, kad neverta 
išradinėti dviratį, kad paprastus da-
lykus galima įdiegti, tačiau dažnai 
tenka įveikti kitokį požiūrį puoselė-
jančiųjų pasipriešinimą.

Netikiu privilegijomis, proginiais 
apdovanojimais, nenuoširdžiomis 
liaupsėmis.

Tikiu, kad net ir nesulaukdamas 
palaikymo šiandien ir dabar, esu ir 
būsiu kovotojas už dirbančio ir men-
kas ar vidutines pajamas gaunančio 
žmogaus teises ir socialines garanti-
jas.

Žinau, kad tikrosios socialdemo-
kratų vertybės – laisvė, solidarumas 
ir socialinis teisingumas – ne tik gra-
žūs žodžiai. Tai – europinės kairiųjų 
vertybės, kuriomis remiasi ir Lietu-
vos kairieji.

2009 m. Europarlamento
 rinkimų darbotvarkė: 
nuosekliai darysiu tai, 
ką dariau

Kur bebūčiau, atstovausiu ku-
riančiam, dirbančiam žmogui ir 
ginsiu jį, sieksiu įtvirtinti socialinį 
teisingumą ir saugumą, stiprinti 

socialinį dialogą, mažinti socialinę 
atskirtį ir skurdą, sudaryti kiekvie-
nam lygias galimybes mokytis, 
oriai gyventi sulaukus garbingo 
amžiaus. Tai reikia daryti keičiant 
įstatymines normas.

Tikiu, kad dirbdamas Europos 
Parlamente prisidėsiu prie kairio-
sios politikos idėjų įgyvendinimo 
ir Lietuvoje, ir visoje europinėje 
erdvėje. Europarlamentas – tai 
taip pat politinių nuostatų įgyven-
dinimo kovos laukas, Lietuvai 
reikšmingas tuo, kad ten priimti 
sprendimai turi tiesioginės įtakos 
teisėkūrai Lietuvoje.

Po darbų 

Su žmona Irena esame kartu jau 
per 30 metų. Turime du suaugusius 
ir savarankiškus vaikus, kuriais 
didžiuojamės. Laisvalaikį pralei-
džiame gamtoje su draugais, sode 
prie namų, kultūros renginiuose, 
šokių salėje. Mėgiamos sporto 
šakos – orientavimasis (esu klu-
bo „Labirintas“ narys, dalyvauju 
varžybose Lietuvoje ir užsienyje) 
ir bėgimas (ilgos distancijos), taip 
pat kalnų slidinėjimas. Nuo 2004 
m. dalyvauju maratono ir pusma-
ratonio rungtyse.

Vietoj pabaigos

Nesu auksaburnis, tad ir kalbėti ar 
rašyti apie save man neįprasta. Tuo 
noriu pasakyti, kad man lengviau 
darbus dirbti nei gražiai kalbėti.

Mano darbai – tekstai – įstatymai, 
o jų pridėtinė vertė – nauda visų pir-
ma silpnesniam visuomenės nariui.

Siekis – įstatymai, vienodai tei-
singi visiems žmonėms, o ne vie-
nam ar kitam verslui, ne profesinei, 
socialinei ar privilegijų grupei.

SIGITA BURBIENĖ:
Europos Parlamento sprendimai lemia mūsų gyvenimą

ALGIRDAS SYSAS 
visuomet gynė silpnesniuosius 

S.Burbienė: “Balsuodami už mane, bal-
suosite už darbštų, sąžiningą žmogų”.

As
m

en
ini

o 
ar

ch
yv

o 
nu

ot
r.

As
m

en
ini

o 
ar

ch
yv

o 
nu

ot
r.

Kandidatas į Europarlamentą A.Sysas 
sprendžia aktualias socialines problemas. 



9

Kandidatė į Europos Parlamen-
tą Vitalija Kliukienė gimė 1954 m. 
liepos 18 d. Tauragėje. 1977 m. 
baigė Vilniaus universiteto Mate-
matikos fakultetą. Tapusi matema-
tike V.Kliukienė įstojo į Vilniaus 
universiteto Ekonomikos fakultetą 
ir 1983 m. įgijo ekonomisto speci-
alybę. V.Kliukienė mokslus tęsė ir 
1992 m. baigė Ontarijo universite-
tą, 2001-aisiais – Tarptautinę aukš-
tąją vadybos mokyklą.

Nuo 1977-ųjų dirbo Vilniaus 
21-osios vidurinės mokyklos mo-
kytoja, 1978 m. – Prekybos mi-
nisterijos inžiniere programuotoja, 
vyresniąja ekonomiste. 1992-ai-
siais V.Kliukienė tapo leidybos ir 
komercijos įmonės „Vaiva“ ko-
mercijos direktore, o 1996 m.  – 
UAB „Godencija“ direktore. Nuo 
2000-ųjų dirba UAB „Vilniaus 
agrochemija“ finansų ir adminis-
travimo direktore. 2001 m. įstojo 
į Lietuvos socialdemokratų partiją. 
Tapo Pilaitės grupės pirmininke, o 
nuo 2003 m. – skyriaus pirmininko 
pavaduotoja.

V.Kliukienė – Lietuvos social-
demokračių moterų sąjungos Vil-
niaus klubo pirmininkė, LSDMS 
pirmininkės pavaduotoja. 2007-ai-
siais tapo Vilniaus miesto savi-
valdybės tarybos nare. Kandidatė 
moka anglų, rusų, lenkų kalbas. 
Su sutuoktiniu Sigitu užaugino dvi 
dukteris: Jovitą ir  Korneliją. Do-
misi Vakarų Europos kultūra, dra-
ma, žaidžia tenisą, augina gėles.

Gimiau 1983 m. gegužės 3 d. Ma-
rijampolėje, mokytojos ir teisininko 
šeimoje. Mokykloje daugiausiai dė-
mesio skyriau labiausiai patikusiems 
dalykams – socialiniams mokslams: 
istorijai, lietuvių ir užsienio kalboms, 
politologijai. Po pamokų panirdavau 
į visuomeninę veiklą. Įstojęs į ben-
drą Lietuvos – Olandijos jaunimo 
organizaciją talkindavau bičiuliams 
iš svečios šalies organizuoti paramos 
teikimą Marijampolės apskrityje 
sunkiausiai besiverčiančioms šei-
moms.Būdamas dvyliktoje klasėje 
nusprendžiau įsilieti į Lietuvos so-
cialdemokratinio jaunimo sąjungos 
gretas, kad galėčiau ne vien tik padė-
ti organizuoti paramą, bet ir aiškintis 
priežastis, kodėl tos paramos reikia, 
siekti kartu su bendraminčiais kažką 
pabandyti pakeisti.  

2001 m. baigiau Marijampolės 
Rygiškių Jono gimnaziją ir sėkmin-
gai įstojau į Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų institutą. Studentiškas vasa-
ras praleidau, dirbdamas užsienyje. 
Kadangi šalia pagrindinės aistros 

politikai, nuo vaikystės turiu dar ir 
„šalutinę“ aistrą – kulinariją, mais-
tą  – buvau pakviestas gaminti įvai-
riose virtuvėse – teko padirbėti tiek 
seserų vienuolyne, Olandijoje, tiek 
viename populiariausių restoranų 
centrinėje Didžiosios Britanijos da-
lyje. Po vasaros „kulinarinių iškylų“ 
mokslus tęsiau to paties universiteto 
magistrantūroje, Tarptautinių santy-
kių ir diplomatijos magistro progra-
moje, kurią šiais metais sėkmingai 
baigiau.

2005 m. pradėjau dirbti Europos 
Parlamento nario Justo Vinco Pa-
leckio padėjėju Vilniuje. Šis darbas 
leido susipažinti su europarlamen-
taro veiklos specifika. Prieš dvejus 
metus buvau paskirtas eiti Lietuvos 
socialdemokratų partijos tarptautinio 
sekretoriaus pareigas, o šiais metais 
išrinktas LSDP pirmininko pavaduo-
toju. Kalbu lietuvių, anglų, vokiečių, 
rusų, olandų kalbomis. Esu pateikęs 
keliolika straipsnių ir politinių ap-
žvalgų spaudoje.

Sutikau kandidatuoti į Europos 
Parlamentą, manydamas, kad eko-
nominio sunkmečio akivaizdoje Lie-
tuva turi tapti dar aktyvesne Europos 
Sąjungos šalių šeimos nare. Juk  
Europos Sąjunga žavimasi visame 
pasaulyje dėl jos socialinio modelio, 
kuriame įtvirtinta, jog ES – tai ge-
rovės valstybių grupė, besidalinan-
ti bendromis vertybėmis, įskaitant 
žmogaus teises, demokratiją ir soli-
darumą, socialiai atsakingą verslą, 
aplinkosaugą ir efektyvų socialinės 
atskirties mažinimą. Tik atsižvelgda-
mi į gerovės valstybių – Norvegijos, 
Švedijos, Suomijos, Danijos patirtį ir 
siekdami bendrų sprendimų galime 
greičiau įveikti sunkmetį ir sukurti 
Europietišką socialinę aplinką Lietu-
vos žmonėms.

Bičiuliškai,
Justas Pankauskas

Rinkitės ekonomistę

Sukurkime europietišką 
socialinę aplinką 

Lietuvos žmonėms

Alvydas Šedžius gimė 1951 m. 
kovo 12 d. mažame Alytaus raj. kai-
melyje – Galintėnuose. Nuo šešerių 
metų kasdien pėsčiomis keletą kilo-
metrų kulniuodavo į Galintėnų pra-
džios mokyklą. Dar būdamas vaikas 
A.Šedžius suprato, koks nelengvas 
kaimo žmonių gyvenimas, ir pats 
siekė mokslo. Baigęs aštuonmetę 
Nemunaičio mokyklą, mokėsi Ry-
liškių, vėliau Merkinės vidurinėse 
mokyklose. 1973-aisiais sėkmingai 
baigė mokslus Vilniaus inžinerinia-
me statybos institute ir įgijo automo-
bilių transporto inžinieriaus mecha-
niko specialybę.

Keletą metų Alvydas Šedžius 
dirbo Šiaulių politechnikos mokyk-
loje dėstytoju, nuo 1982-ųjų – ga-
myklos “Nuklonas” direktoriaus 
pavaduotoju. Po Lietuvos Respubli-
kos nepriklausomybės atkūrimo Al-
vydas Šedžius nutarė išbandyti save 
ir panaudoti sukauptą patirtį versle. 
Bendrovėje “Vara” jis dirbo direk-
toriumi, o po metų kartu su ben-

draminčiais įkūrė bendrovę “Kraš-
tietis”, ir tapo jos vadovu. 1993 m. 
Alvydas Šedžius priėmė sprendimą 
grįžti į Valstybės tarnybą. Politikas 
buvo paskirtas eiti Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės atstovo Šiaulių 
regione pareigas, o po dviejų metų 
– Šiaulių apskrities valdytoju, juo 
dirbo iki 1997-ųjų. Grįžęs į verslą, 
dirbdamas UAB “MANUKAS” di-
rektoriumi Alvydas Šedžius patyrė 
Rusijos ekonominės krizės išban-
dymus. 2001 m. Algirdo Brazausko 
Vyriausybės paskirtas Šiaulių aps-
krities viršininku, juo dirbo aštuone-
rius metus.

Nuo 1989-ųjų Alvydas Šedžius 
– LDDP, o po susijungimo – LSDP 
Šiaulių miesto tarybos pirmininkas, 
dukart išrinktas Šiaulių miesto savi-
valdybės tarybos nariu. Šiuo metu 
aktyviai darbuojasi Šiaulių rajono 
savivaldybės taryboje, spręsdamas 
aktualias rajono problemas.

Alvydui Šedžiui svarbiausia – 
šeima. Kartu su žmona Natalija Še-

džiuviene užaugino du vaikus – Rūtą 
ir Andrių. Malonių rūpesčių apstu 
su anūkėmis Andrėja, Aleksandra 
ir Lukrecija. Daug dirbdamas po-
litikas randa laiko ir visuomeninei 
veiklai  – pirmininkauja daugiau nei 
pusę tūkstančio narių vienijančiam 
LSDP Šiaulių miesto skyriui, savi-
gynos imtynių ir dziudo Šiaulių fe-
deracijai. Alvydas Šedžius stengiasi 
neatitolti nuo žemiškųjų rūpesčių, 
užsiimdamas žemdirbyste, rūpinasi 
medžioklės plotais, o savaitgaliais 
dažnai sutinkamas šokio ir meno 
kolektyvų pasirodymuose, teatre ar 
miesto bei rajono šventėse. Kandi-
datas į Europarlamentą moka rusų 
ir prancūzų kalbas.

“Europos Parlamentas renkamas 
demokratiškai ir tiesiogiai, todėl 
kiekvienas Europos žmogus turi 
teisę išsirinkti savo atstovą, dirbantį 
daugelyje politikos ir įstatymo kūri-
mo sričių, – mano Alvydas Šedžius 
ir yra įsitikinęs, kad sugebėtų akty-
viai dalyvauti, svarbių kasdieniam 
gyvenimui Europos Sąjungos teisės 
aktų leidybos procese.

 “Kovojant prieš ekonominės 
krizės baubą Lietuvai yra būtina 
solidari Europos partnerių pagal-
ba. Europa šiandien yra mūsų visų 
bendras turtas, bendras likimas ir 
bendra atsakomybė, todėl esu pa-
siryžęs sukauptą ilgametę savo 
patirtį ir žinias tinkamai panaudoti 
Europos Parlamento veikloje. Rū-
pinsiuosi, kad kuriant turtingesnę, 
sąžiningesnę, teisingesnę ir sauges-
nę visuomenę Europoje, niekam 
nestigtų dvasinės ramybės ir mate-
rialinės gerovės”, – teigia kandida-
tas į Europos Parlamentą Alvydas 
Šedžius. 

ALVYDAS ŠEDŽIUS:
sunkmetį Lietuvoje išgyvensime,  tik 

bendradarbiaudami su partneriais Europoje

“Esu pasiryžęs savo patirtį ir žinias tinkamai panaudoti Europos Parlamento veikloje”, – 
teigia A.Šedžius.

“Sunkmečiu Lietuva turi tapti dar aktyvesnė 
Europos Sąjungos šalių šeimos narė”, – 
teigia J.Pankauskas.

Kandidatė į Europarlamentą V.Kliukienė.
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mo delegatu, Sąjūdžio Seimo nariu. 
Jis – vienas aktyviausių Lietuvos 
gydytojų sąjungos atkūrėjų, atku-
riamajame suvažiavime išrinktas jos 
viceprezidentu.
1988 m. J.Olekas galutinai pasirinko 
politinės veiklos kryptį, dalyvavo, 
atkuriant Lietuvos socialdemokratų 
partijos veiklą Lietuvoje, atkuria-
majame XIV suvažiavime išrinktas 
tarybos nariu. Vėliau LSDP tarybos 
nariu perrinktas visuose partijos su-
važiavimuose, o 1999–2004 m. ir 
nuo 2007 m. J.Olekas – LSDP pir-
mininko pavaduotojas. 1989 m. Sū-
duvos krašto žmonės J.Oleką išrinko 
TSRS liaudies deputatu.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 
J.Olekas paskirtas pirmuoju Svei-
katos apsaugos ministru. Juo buvo 
pirmose keturiose Vyriausybėse 
1990–1992 m. ir 2003–2004 m. 
1996-aisiais pirmą kartą išrinktas 
Lietuvos Respublikos Seimo nariu 
Suvalkijos vienmandatėje apygar-
doje J.Olekas savo rinkėjų nenuvylė. 
Politikas dirbo Seimo Sveikatos rei-
kalų, Nacionalinio saugumo ir Gy-

nybos komitetuose, Nukentėjusių 
nuo okupacinių režimų komisijos 
pirmininko pavaduotoju, 2001–2003 
m. ir 2004–2006 m. vadovavo soci-
aldemokratų frakcijai Seime, 2001–
2003 m. buvo Lietuvos Respublikos 
Seimo delegacijos Europos Tarybos 
Parlamentinėje Asamblėjoje nariu. 
2002–2003 m. J.Olekas buvo išrink-
tas šios asamblėjos viceprezidentu.  
Nuo 2004-ųjų iki 2006 m. J.Olekas 
vadovavo Seimo delegacijai NATO 
Parlamentinėje Asamblėjoje, buvo 
šios organizacijos politinio komiteto 
ir biuro narys. 
Nuo 2006 m. iki 2008 m. lapkričio 
mėn. J.Olekas ėjo Krašto apsaugos 
ministro pareigas. Jo iniciatyva Lie-
tuvoje daug dėmesio skirta pilieti-
niam patriotiniam ugdymui, pereita 
prie profesinės kariuomenės. Ka-
riuomenė modernizuota, iš Irako su-
grąžinti Lietuvos kariai. 2008 m. jau 
ketvirtą kartą išrinktas į Lietuvos 
Respublikos Seimą, dirba Švietimo, 
mokslo ir kultūros komitete.
Šeima
J.Olekas su žmona Aurelija užaugi-
no tris vaikus: dukra Laura – odon-
tologė, Joana – ekonomistė, sūnus 

Juozas – studentas. Dabar Olekai jau 
džiaugiasi penkių anūkų: Ulos, Mė-
tos, Aloyzo, Jono ir Antano krykš-
tavimu.
Laisvalaikis
J.Olekas mėgsta padirbėti sode, lan-
kytis teatre, su sutuoktine yra en-
tuziastingi šokėjai, bet daugiausia 
laiko praleidžia aktyviai sportuo-
damas. Vasarą su šeima ir draugais 
išsiruošia į savaitinius žygius bai-
darėmis Lietuvos upėmis ar mina 
dviračių pedalus, o žiemą slidinėja. 
J.Oleką galima sutikti krepšinio, 
futbolo, teniso aikštelėse, įvairiuose 
žygiuose.
Kodėl kandidatuoja į Europos 
Parlamentą?
Lietuva jau paminėjo savo narystės 
Europos Sąjungoje penkerių metų 
sukaktį. “Gana dažnai apie savo 
priimtus sprendimus sakome – tai 
Europos Sąjungos reikalavimai. To-
dėl manau, kad Europos Parlamen-
te Lietuvai turi atstovauti žmonės, 
gerai įsigilinę į įvairias Lietuvos 
gyvenimo sritis, turintys politinio 
darbo patirties Lietuvoje ir tarptau-
tinėse struktūrose”, – sako daktaras 
J.Olekas. 

JUOzUI OLEKUI SVARBIOS VISOS SRITYS

Atkelta iš 6 p.
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DARBAS  PARTIJOJE. 
Daugiau negu 10 metų – “Al-

girdo” grupės pirmininkas. Nuo 
2001 m. iki šiol yra LSDP Vil-
niaus miesto tarybos narys. Dvi 
kadencijas iki 2008-ų jų buvo so-
cialdemokratų partijos respubli-
kinės tarybos narys. 2007-2008 
m. buvo LSDP Nacionalinio sau-
gumo, krašto apsaugos ir užsie-
nio politikos komiteto pirminin-
kas, vienas iš pagrindinių partijos 
rinkiminės programos dalies ren-
gėjų. Dabar šio komiteto pirmi-
ninko (J.Oleko) pavaduotojas. 

Parengė alternatyvios Vyriausy-
bės programos dalį “Nacionalinis 
saugumas ir krašto gynyba”.
DARBO PATIRTIS

1993-1998 m. – Prezidento kan-
celiarijos vadovo pavaduotojas.

1998-2001 m. – Prezidento 
A.Brazausko referentas.

2001-2002 m. – Ministro Pir-
mininko sekretoriato vadovas.

2002-2004 m. – Seimo narys, 
Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto narys.

2003-2004 m. – Stebėtojas 
Europos Parlamente. Priklausė 
EP Socialistų frakcijai, dalyvavo 
EP Užsienio, bendrojo saugumo 
ir gynybos bei žmogaus teisių 
gynimo komiteto darbe, pri-
klausė socialistų frakcijos darbo 
grupei, kuriančiai ES saugumo 
strategiją, su LRS Europos rei-
kalų komitetu (komiteto pirmi-
ninkas buvo V.Andriukaitis) ko-
ordinavo veiklą, vertinant mūsų 
šalies pasirengimą narystei ES. 
Du mėnesius buvo paskirtasis 
EP narys.

2004-2006 m. – Ministro pir-
mininko patarėjas ryšiams su 
Seimu. Koordinavo Ministro 
Pirmininko ryšius su EP nariais, 
su kuriais organizavo ne vieną 
Premjero susitikimą. ESBO de-

legacijos sudėtyje stebėjo rinki-
mus į Ukrainos parlamentą.

2006-2008 m. – Krašto apsau-
gos viceministras. Pavaduodamas 
ministrą dalyvavo ne viename ES 
šalių gynybos ministrų pasitarime 
Briuselyje, tarptautinėse konfe-
rencijose, seminaruose ir kituose 
renginiuose tarptautinio saugumo 
klausimais (Barselona, Ženeva, 
Miunchenas-Fraizingas, Garmi-
šas-Panterkirchenas.). Lankė Lie-
tuvos karius tarptautinėse misi-
jose Afganistane ir Irake. Darbas 
šiose pareigose sustiprino žinias ir 
patirtį užsienio politikos bei tarp-
tautinių santykių srityje. 

ŽINOMUMAS VISUOMENĖJE
Žinomas nepakankamai, tačiau 
atsidavęs partijai ir lojalus jos va-
dovybei. Partijos sprendimus vyk-
do nepriekaištingai.
UŽSIENIO KALBŲ 
MOKĖJIMAS 

Anglų kalba susikalba (ele-
mentarus lygis – mokėsi Kanados 
ginkluotųjų pajėgų užsienio kalbų 
mokykloje). Prancūzų kalba ben-
drauja laisvai (mokėsi vidurinėje 
mokykloje, tobulinosi kursuose, 
stažavosi), dirbdamas stebėtoju 
Europos Parlamente rėmėsi antra 
darbine – prancūzų kalba. 

Mokslas

Gimiau 1960 m. spalio 8 d. Vil-
niuje, kur gyvenu iki šiol – name, 
daugumai vilniečių žinomame kaip 
„Mokslininkų namas“. 1978 m. auk-
so medaliu baigiau Vilniaus 23-iąją 
vidurinę mokyklą. Iš visų mokslo 
disciplinų labiausiai domino che-
mija, buvau sąjunginių jaunųjų che-
mikų olimpiados prizininkas. Sma-
gu buvo eksperimentuoti Vilniaus 
universiteto chemijos fakulteto la-
boratorijose, ruošiantis olimpiadai, 
kai kiti klasiokai tuo metu privalėjo 
sėdėti pamokose mokykloje...

Baigęs mokyklą nuspren-
džiau važiuoti mokytis toliau nuo 
namų – į pačią Maskvą, į Maskvos 
M.Lomonosovo universiteto Che-
mijos fakultetą. Tais laikais baigu-
siems mokyklą aukso medaliu reikė-
davo išlaikyti tik pirmąjį egzaminą: 
jei gauni penketą – įstojai. Matema-
tikos egzaminas man buvo sėkmin-
gas. 1983 m. baigiau šį universitetą 
su pagyrimu. Mano „pirmoji mei-
lė“ – kvantinė chemija, molekulių 
kvantinė mechanika, tarpinė discip-
lina tarp chemijos ir fizikos.

Studentiški metai neįsivaizduo-
jami be nuotykių. Tais laikais jų ieš-
kojome statybos būriuose. Dirbau 
Kazachstane, Celinogrado srityje 
(dabar – Astana, į ją persikėlė Ka-
zachstano sostinė). Darbas būryje 
buvo sekinantis – po 11 valandų 
per dieną, tik sekmadienį ilsėjomės. 
Tačiau rudenį grįždavome ne tik su 

naujais ištikimais draugais, gyveni-
miška patirtimi, bet ir gerokai pil-
nesnėmis kišenėmis.

Chemija ir fizika mane lydėjo 
dar ilgoką laiką: dirbau Vilniaus 
universiteto fizikos fakultete, vėliau 
įsitraukiau į mokslinės (daugiausia 
fizikos ir matematikos) literatūros 
leidybą. Man brangus „Lietuvos 
fizikos žurnalas“, kurį 1994–2001 
metais verčiau iš rusų į anglų kalbą 
(angliškasis variantas buvo leidžia-
mas JAV), vėliau pats organiza-
vau jo leidybą. 1999–2003 metais 
dirbau redaktoriumi mokslinės 
literatūros leidykloje. Dalyvavau, 
rengiant Rusijos ir Ukrainos moks-
lininkų parašytos “Kieto kūno fizi-

kos enciklopedijos” angliškąjį lei-
dimą (Elsevier Science, 2004).

Politika

Į politiką įsitraukiau po visiems 
mums atmintinos 1991 metų sausio 
13-osios. Pajutau, kad negaliu likti 
nuošalėje – norėjau asmeniškai pri-
sidėti, kuriant savąją nepriklausomą 
valstybę bei mūsų žmonių gero-
vę. Mačiau tuomet madingą jaunų 
žmonių „ūžtelėjimą į dešinę“, bet 
savo kairiųjų pažiūrų neišdaviau ir 
todėl tapau Lietuvos demokratinės 
darbo partijos nariu. Nuo 2001-ųjų 
susijungimo esu Lietuvos socialde-
mokratų partijos narys.

Greta tiksliųjų mokslų visuomet 
domėjausi buhalterinės apskaitos, 
mokesčių teisės klausimais. Nuo 
1996 iki 2003 m. vadovavau priva-
čiai konsultacinei firmai. Šis darbas 
ir paskatino keisti profesiją. Todėl 
2002-aisiais baigiau neakivaizdines 
studijas Vilniaus universiteto Teisės 
fakultete ir įgijau teisininko speci-
alybę bei teisės magistro kvalifika-
cinį laipsnį. Taip teisė tapo mano 
„antrąja meile“.

2003 m. aš, neseniai diplomuo-
tas teisininkas, galutinai pasukau 
iš mokslo veiklos ir pradėjau savo 
kelią valstybės tarnyboje. 2003-
2007 m. dirbau socialinės apsaugos 
ir darbo viceministru, sveikatos ap-
saugos viceministru, finansų vice-
ministru. Teko gilintis į socialinių 
įmonių veiklą, pacientų teises, įvai-
rių šalių sveikatos apsaugos sistemų 
finansavimo principus, fiskalinės ir 
biudžeto politikos klausimus. Ma-
nau, sukaupiau unikalią praktinę 
patirtį ir žinias trijose svarbiose sri-
tyse – socialinėje, sveikatos apsau-
gos ir finansų.

2007 m. gegužės 17 d. prisiekiau 
Seime kaip keturioliktosios Vyriau-
sybės finansų ministras. Šios par-
eigos mažumos Vyriausybėje buvo 
pats didžiausias iššūkis mano gyve-
nime. Sudėtinga rinkiminė kampa-
nija 2008 m. pabaigoje sutapo ir su 
natūraliu Lietuvos ūkio plėtros su-
lėtėjimu, ir su atūžusia iš už Atlanto 
pasaulio finansų rinkų griūtimi, kuri 
dabar smogė beveik visų pasaulio 

valstybių ekonomikoms. Lietuva 
neliko išimtis.

Šiandien jau aišku, kad jokia ša-
lis viena pati šios krizės neįveiks. Ir 
Europos, ir pasaulio valstybėms bū-
tina veikti drauge, bet išmintingai. 
Reikia pažaboti rinkos “žaidėjų” 
godumą bei amortizuoti jos stichi-
jos smūgius patiems silpniausiems 
visuomenės nariams. Neabejoju, 
kad Europos Parlamentas – tinkama 
šiems darbams vieta.

Šeima

Su žmona Dalia esame kartu jau 
keturiolika metų, auginame 13 metų 
dukrą Kristiną ir 4 metukų sūnų Al-
mantą.

Mėgstu klasikinę muziką, do-
miuosi užsienio kalbomis. Laisvai 
kalbu anglų, rusų, lenkų, vokiečių 
kalbomis, kiek silpniau – prancūziš-
kai. 

Šeima man visuomet buvo labai 
svarbi. Man ji – atspirties taškas, 
užuovėja, žmogiškas džiaugsmas, 
todėl ir visą savo laisvalaikį sten-
giuosi atiduoti savo šeimai.

Žmogaus – ar suaugusio, ar vai-
ko – saugumo jausmas prasideda 
nuo to, kaip jis jaučiasi šeimoje. Ir 
valstybė turi padaryti viską, kad šis 
saugumo jausmas būtų stiprus, kad 
žmogus žinotų, jog ištikus bėdai 
valstybė jam padės, jog rūpinsis jo 
sveikata ir gerove. Dėl to man ir arti-
mos socialdemokratų idėjos – rūpes-
tis socialiniu piliečių saugumu.

RIMANTAS ŠADŽIUS 
rūpinasi socialiniu Lietuvos piliečių saugumu

“Jokia šalis viena pati krizės neįveiks”, – įsitikinęs R.Šadžius.

As
m

en
ini

o 
ar

ch
yv

o 
nu

ot
r.

Kandidatui A.Valiui yra tekę dirbti 
Europarlamente stebėtoju.

ANTANAS  VALYS –
kandidatas rinkimuose į Europos Parlamentą
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2003 m. buvau pirmą kartą 
išrinktas Vilniaus miesto savival-
dybės tarybos nariu, tapdamas tuo 
metu jauniausiu 
s a v i v a l d y b i ų 
tarybų nariu 
visoje Lietuvo-
je. 2007-aisiais 
buvau išrinktas 
antrai kaden-
cijai, tai verti-
nu kaip vilniečių keltų lūkesčių 
pateisinimą. Šiuo metu esu Vil-
niaus miesto savivaldybės tary-
bos kolegijos narys, socialinių 
reikalų komiteto pirmininkas.

Aktyviai darbuojuosi nevy-
riausybinių organizacijų sekto-
riuje. Ilgą laiką buvau Lietuvos 
socialdemokratinio jaunimo są-
jungos valdybos narys, tarptau-
tinis sekretorius, Vilniaus sky-
riaus pirmininkas, esu vienas iš 
Informacijos ir komunikacijos 
mokslų studentų organizacijos 
steigėjų.

Buvau Europos Regionų ko-
miteto narys-stebėtojas, Europos 
jaunųjų socialistų organizacijos 

biuro narys, buvau Europos jau-
nimo Konvento dėl ES ateities 
narys.

Turiu nemažą patirtį valstybės 
valdyme, savivaldoje, Europos 
Sąjungos politikos formavime.

Laisvai kalbu anglų ir rusų 
kalbomis. Domiuosi politine fi-
losofija, mėgstu skaityti knygas, 
laisvalaikiu plaukioju.

Nuosekliai laikausi kairių-
jų politinių pažiūrų. Labiausiai 
domiuosi socialiniais, jaunimo 
klausimais. Šiose srityse esu su-
kaupęs daug patirties. Išrinktas 
į Europos Parlamentą dirbčiau 
minėta kryptimi, keldamas so-
cialinės Europos idėją ir siekda-
mas jos įgyvendinimo. Europos 
Sąjungos gerovę turi jausti visi 
mūsų šalies žmonės.

Nuoširdžiai,
Juras Požela

JURAS POŽELA:
ES gerovę turi pajusti 

kiekvienas lietuvis

Atkelta iš 7 p.

Aktyviai darbuojuosi nevyriausybinių 
organizacijų sektoriuje.
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Balandžio 15 d. socialdemo-
kratų partijos lyderis ir kandida-
tas į šalies vadovo postą Algirdas 
Butkevičius, šiaulietis – Seimo 
narys – Andrius Šedžius bei kan-
didatai į Europos Parlamentą: 
Sigita Burbienė, Marija Aušri-
nė Pavilionienė, Juozas Olekas, 
Birutė Vėsaitė apsilankė Šiau-
liuose. Juos lydėjo buvęs Šiaulių 
apskrities viršininkas socialde-
mokratas Alvydas Šedžius.

Socialdemokratų atstovai 
svečiavosi ne vienoje reikšmin-
goje Šiaulių miesto įmonėje ir 
įstaigoje, domėjosi, kaip sekasi 
gamyba ir prekyba sunkmečiu, 
kokiais būdais šiauliečiai sten-

giasi išbristi iš sunkios padė-
ties. Svečiai apsilankė Šiaulių 
televizorių gamykloje “Tauras”. 
A.Butkevičiaus teigimu, dauge-
lį metų gyvuojanti televizorių 
gamykla po valdančiųjų priim-
tos mokesčių reformos pajuto 
neigiamus rezultatus. Socialde-
mokratai apsilankė gamybos ce-
chuose, susipažino su dabartine 
situacija.

“Gamyklos vadovas teigė, jog 
po priimtų mokesčių įstatymų 
pakeitimų sumažėjo produkcijos 
realizavimo galimybės, tačiau 
situacija po truputį gerėja”, – ap-
silankęs “Tauro” gamykloje sakė 
A.Butkevičius.

Atvykę į saldainių fabriką 
“Rūta” socialdemokratai turėjo 
galimybę susipažinti su gamy-
bos technologijomis, o įmonės 
vadovas ir darbuotojai pasidalijo 
rūpesčiais ir viltimis.

“Nors ir saldumynų prekyboje 
šiuo metu – štilis, tačiau įmonė 
nenustoja veikusi ir tikisi, jog 
greitai situacija pagerės. Prekyba 
sumažėjo, tačiau “Rūta” atnauji-
no technologines linijas ir tikisi 
užsakymų iš užsienio šalių”, – 
po apsilankymo įmonėje kalbėjo 
Seimo narys – kandidatas į Pre-
zidentus –  A.Butkevičius.

Labiausiai kandidatus į Euro-
parlamentą bei patį A.Butkevičių 

sujaudino situacija Šiaulių Mo-
ters ir vaiko klinikoje. 

“Nors klinika jau pastatyta, 
tačiau iki galo negali funkcio-
nuoti, nes trūksta lėšų ją įrengti. 
Finansavimą ketinama dar labiau 
sumažinti, todėl mes – socialde-
mokratai – stengsimės, kad fi-
nansavimas nebūtų sumažintas, 
tvirtinant biudžetą. Klinikai rei-
kalingos papildomos lėšos”, – 
teigė kandidatas į šalies vadovo 
postą A. Butkevičius.

Po apsilankymo įvairiose 
miesto įmonėse ir įstaigose so-
cialdemokratų atstovų Šiauliuo-
se dar laukė miesto gyventojai. 
Kandidatai į Europarlamentą bei 

socialdemokratų partijos lyderis 
su miestiečiais susitiko Šiaulių 
filharmonijoje. Socialdemokra-
tų atstovai atsakinėjo į miestie-
čiams rūpimus klausimus, da-
lijosi savo mintimis ir planais, 
išklausė šiauliečius. 

Vakare socialdemokratai at-
vyko į Šiaulių areną. Čia vyko 
draugiškos A.Butkevičiaus ir 
Šiaulių apskrities televizijos 
krepšinio komandos varžybos. 
Socialdemokratai džiaugėsi, jog 
turėjo galimybę susirungti krep-
šinio aikštelėje.

“Laimėjo draugystė”, – po 
įtemptos kovos šypsodamasis 
sakė A.Butkevičius.

A. BUTKEVIČIUS:
ŠIAULIEČIAI ATVIRI IR ŠILTI ŽMONĖS

Kandidatas į Prezidentus A.Butkevičius apsilankė televizorių gamykloje “Tauras”. Saldainių fabrike “Rūta”, Šiauliuose.“Rūtoje” demonstruojama saldainių gamyba.

Šiaulių filharmonijoje (iš kairės) M.A.Pavilionienė, V.Blinkevičiūtė, J.Olekas, Z.Balčytis, 
A.Šedžius.

A.Butkevičius atsako į visus miesto gyventojams rūpimus klausimus.

Šiaulių miesto centre.

 A.Butkevičiaus krepšinio komanda. Krepšinio aikštelėje – kaip ungurys vandenyje.Tuoj įkris...
Fotografavo – Mindaugas Ružė



12

Gimiau 1953 m. rugpjūčio 4 d. 
Tauragėje. 1971-aisiais baigiau 
Tauragės 1-ąją vidurinę mokyklą. 
Tais pačiais metais pradėjau ir 
1976 m. baigiau Vilniaus Univer-
siteto Ekonominės kibernetikos ir 
finansų fakultetą – įgijau inžinie-
riaus ekonomisto specialybę.

Po universiteto iki 1982-ųjų 
dirbau Buitinio gyventojų aptar-
navimo ministerijos informaci-
niame skaičiavimo centre sky-
riaus viršininku. Nuo 1982 m. iki 
1996-ųjų dirbau Valstybiniame 
plano komitete, po reorganizaci-
jos – Ekonomikos ministerijoje – 

pirmininko padėjėju. Vėliau ėjau 
skyriaus viršininko, departamen-
to direktoriaus, ministerijos se-
kretoriaus bei ministro pareigas.

Nuo 1996 m. iki 1999-ųjų dir-
bau direktoriumi BĮ “Volmeta”, 
o nuo 2000 m. vienerius metus 
dirbau AB “Limeta” generaliniu 
direktoriumi. 2001-aisiais tapau 
LR Vyriausybės Ministro Pirmi-
ninko vyriausiuoju patarėju, vė-
liau – Vyriausybės kancleriu.

Nuo 2006-ųjų rugsėjo esu AB 
“Lietuvos geležinkeliai” genera-
linio direktoriaus pavaduotojas. 

Buvau Lietuvos verslo darb-
davių konfederacijos viceprezi-
dentas, Trišalės Tarybos narys. 
Dalyvavau, ruošiant daugelį įsta-
tymų projektų. Vadovavau Vy-
riausybės verslo sąlygų gerinimo 
komisijai, Saulėtekio komisi-
jos darbo rinkos liberalizavimo 
klausimų ruošimo grupei.

Esu vedęs. Žmona – Tatjana 
Kaminskienė dirba LR Sveikatos 
ministerijoje. Turime du sūnus. 
Edvinas (g. 1977 m.) šiuo metu 
dirba komercijos atašė Baltarusi-
joje. Rimvydas ( 1979 m.) šiuo 
metu yra Verslo paramos agentū-
ros vyr. specialistas. 

Kandidatas į Europos Parla-
mentą

Antanas Zenonas Kaminskas

Ne vienerius metus Jūs dir-
bote srityje, kurioje itin svarbus 
dėmesys žmogui bei socialinėms 
problemoms. Šiandien esate 
komandoje, kurios programos 
šūkis – “SVARBIAUSIA –ŽMO-
GUS”. Tikriausiai programa 
Jums artima savo idėjomis?

Žmogus – svarbiausia vertybė. 
Ypatingai dabar – laikmečiu, kai 
susiduriame su visomis krizės ap-
raiškomis. Kai sunkmetį išgyvena 
labiausiai pažeidžiamos socialinės 
grupės – neįgalūs, pagyvenę bei 
vieniši žmonės – kai nesaugiai 
jaučiasi net ir pragyvenimo šalti-
nį bei socialines garantijas turin-
tys jauni, išsilavinę, perspektyvūs 
mūsų šalies gyventojai.

Ši programa ne tik atitinka 
mano vidinius įsitikinimus, bet 
yra labai svarbi Lietuvai ir Euro-
pai. O esami ir būsimi europarla-
mentarai kiekvieną darbo dieną, 
rengdami projektus ar tvirtinda-
mi sprendimus, neturėtų užmirš-
ti, kad svarbiausia – žmogus, kad 
dirba būtent jam ir dėl jo.

Kuo Lietuvai naudingas 
bendradarbiavimas su kitomis 
Europos šalimis?

Viena didžiausių vertybių – 
kitų šalių patirtis. Būdama Eu-
ropos dalimi Lietuva gali ir turi 
mokytis iš labiau patyrusių šalių. 
Perimti jų gerąją patirtį, pasi-
dalinti sava, siekti pažangos ir 
nekartoti jau kažkieno padarytų 
klaidų. Lietuva jau žengė daug 
drąsių ir teisingų žingsnių, tar-
kime, socialinėje srityje. Dar 

yra sričių, kuriose turėtume dar 
stipriai tobulėti, sekdami teisin-
gais Europos šalių pavyzdžiais 
– sveikatos apsaugos, regionų 
sanglaudos ir kt. 

Kurie socialdemokratų par-
tijos rinkimų į Europos par-
lamentą programos aspektai 
Jums atrodo svarbiausi?

Viskas, kas numatyta progra-
moje, yra svarbu, nes visi siūly-
mai orientuoti į Lietuvos 
ir Europos žmonių ge-
rovę. Vienas svarbesnių 
aspektų – klimato kaitos 
problema. Nors mūsų 
šalis dėl savo geografinės padė-
ties klimato kaitą jaučia silpnai, 
ir apie tai nelabai susimąstome, 
Europos ir pasaulio mastu, tai – 
labai opi, sprendimų reikalaujan-
ti sfera. Juk visi norime gyventi 
švarioje, neužterštoje aplinkoje, 
išvengti gamtos kataklizmų. O 
tai reikalauja kitokio požiūrio į 
ekonomiką, naujos energetikos 
kūrimą ir netgi į kasdienį atski-
ros šeimos gyvenimą bei išteklių 
vartojimą.

Taip pat labai svarbus punk-

tas dėl sąlygų studijuoti ar kitaip 
lavintis sudarymo kiekvienam. 
Pagal Lisabonos strategiją lygios 
galimybės studijuoti ir dirbti turi 
būti sudarytos visiems norintie-
siems. Taip pat labai svarbu, kad 
galėtume konkurencingai mokytis 
ir dirbti savo šalyje. Ne tik jau-
niems, bet ir vyresniems žmonėms 
turi būti sudarytos galimybės tobu-
lėti, siekti naujų žinių, įgūdžių. Juk 
keičiasi laikai, tobulėja technologi-
jos, darbo metodai. Žmogus, norė-

damas būti konkurencingas darbo 
rinkoje, turi spėti su ja koja kojon. 
Išsprendus mokslo ir darbo savoje 
šalyje problemas, išsispręs ir „pro-
tų nutekėjimo“ klausimas.

Kaip manote, už kurios kryp-
ties partiją šiuose rinkimuose 
balsuos Lietuvos gyventojai?

Nežinau, kaip jie apsispręs. Ta-
čiau, manau, kad šiuo metu, kai vi-
sas pasaulis susiduria su dideliais 
ekonomikos ir finansų iššūkiais, 

būtų protinga rinktis socialdemo-
kratinę kryptį. Tai labiausiai soci-
aliai orientuota politika, vertinanti 
žmogų. Šia kryptimi dirbantiesiems 
svarbus ne pelno ar turto siekimas, 
o darbas žmogui – jo gerovė, sau-
gumas, teisingumas, solidarumas, 
palaikymas visose gyvenimo sri-
tyse – versle (ypač smulkiajame ir 
vidutiniame), kūrybinėje, moksli-
nėje ir kt. veikloje.

Šiandieninė situacija visame 
pasaulyje parodė, kad labai aktuali 

socialinė rinkos ekonomika, 
kuri suteikia galimybę pato-
giai gyventi KIEKVIENAM 
jos dalyviui, o ne atskiriems 
sluoksniams.

Keletą kartų buvote išrinkta 
savivaldybės tarybos nare, ne-
mažai metų dirbote vadove. Ką 
manote apie komandinį darbą?

Aš pati esu komandos žmogus. 
Kokį darbą bedirbčiau visuomet 
jaučiuosi neatskiriama komandos 
dalis. Patirtis parodė, kad rengiant 
ir vykdant įvairius projektus, be 
bendradarbiavimo, pasitarimo ir 
darbo komandoje nieko nepasiek-
si, į priekį nežengsi.

SVARBIAUSIA VERTYBĖ – PATS ŽMOGUS
Pokalbis su kandidate į Europos Parlamentą Ona Balevičiūte.

Antanas zenonas 
Kaminskas 

rūpinosi Lietuvos verslo 
gerove

Balandžio  17 d. Seimo LSDP 
frakcijos nariai lankėsi Šakių rajono 
savivaldybėje. Šakių socialdemo-
kratai kalbėjo, kad tokio gausaus 
būrio garbingų politikų jų krašte 
nėra buvę.

Šakiuose išrinktas Seimo narys 
Mindaugas Bastys pakvietė į savo 
kraštą visą Seimo socialdemokratų 
frakciją. Po pietų prie frakcijos bi-
čiulių prisijungė ir  partijos pirmi-
ninkas bei kandidatas į Prezidento 
postą Algirdas Butkevičius, kuriam 
tą dieną Vyriausioji rinkimų komi-
sija iškilmingai įteikė oficialų kan-
didato pažymėjimą.

Frakcijos nariai apsilankė Ku-
dirkos Naumiestyje, padėjo gėlių 
prie Vinco Kudirkos paminklo bei 
aplankė jo kapą. Vinco Kudirkos 
muziejuje socialdemokratai ne tik 
apžiūrėjo ekspoziciją, bet ir pasira-
šė svečių knygoje. Muziejaus salė-
je svečius pasitiko Šakių rajono sa-
vivaldybės meras Juozas Bertašius. 
Socialdemokratai negailėjo ploji-
mų šaunų koncertą surengusiems 
Šakių moksleiviams ir lininių dra-
bužius demonstravusioms Profe-
sinio rengimo centro mokinėms ir 
pedagogėms.

Išklausę sveikinimo žodžių ir 

koncerto, socialdemokratai išsi-
skirstė po įvairias seniūnijas. Frak-
cijos seniūnas Zigmantas Balčytis, 
Seimo nariai Juozas Olekas, Justi-
nas Karosas ir Mindaugas Bastys 
lankėsi Kudirkos Naumiesčio-Ša-
kių seniūnijose. Apsilankę uždaroje 
akcinėje bendrovėje “Šaka” politi-
kai ne tik pasikalbėjo su  bendrovės 
vadovais apie Lietuvos ekonominę 
padėtį, situaciją žemės ūkyje, bet ir 
parkelyje šalia bendrovės pasodino 
ąžuoliuką kandidato į Lietuvos Pre-
zidentus garbei.

Vinco Kudirkos gimnazijoje so-
cialdemokratus pasitiko direktorius 
Romas Eikevičius ir gausus peda-
gogų būrys. Mokytojai ir politikai 
diskutavo apie švietimo problemas. 
Pedagogai išdėstė savo nerimą dėl 
valdžios ketinimų mažinti atlygini-
mus. Seimo narys J.Olekas kalbė-
jo apie socialdemokratų pastangas 
stabdyti dideliai Lietuvos visuo-
menės daliai nepriimtiną aukštojo 
mokslo reformą. Seimo nariai Vilija 
Blinkevičiūtė,  Vytenis Andriukai-
tis, Algirdas Sysas, Bronius Pauža,  
Irena Šiaulienė,  Rimantas Sinkevi-
čius, Edmundas Jonyla, Jonas Juo-
zapaitis,  Julius Sabatauskas lankė-
si kitose Šakių rajono savivaldybės 
seniūnijose: Lukšių, Griškabūdžio, 
Saudargo, Gelgaudiškio, Lekėčių, 
Kriukų. Šakių rajono savivaldybės 
gyventojai turėjo galimybę pabend-
rauti ne tik su Seimo nariais, bet ir 
su LSDP kandidatais į Europos 
Parlamentą: profesore Aušrine Ma-
rija Pavilioniene, LSDP pirmininko 
pavaduotojais Giedre Purvaneckie-
ne ir Justu Pankausku, buvusiu fi-
nansų ministru Rimantu Šadžiumi, 
LSDP tarybos nare Sigita Burbie-
ne.  Pavakary socialdemokratai ir 
LSDP lyderis A.Butkevičius savi-
valdybės salėje susitiko su Šakių 
miesto gyventojais. 

ŠAKIUOSE – SOCIALDEMOKRATŲ DESANTAS
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Ona Balevičiūtė: “Būdama Europos dalimi 
Lietuva gali ir privalo mokytis iš labiau 
patyrusių šalių”. 

A.Z.Kaminskas ruošė daugelį įstatymų 
projektų, kurie buvo reikalingi skatinti 
verslą.

Žmogus – svarbiausia vertybė. 
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Gerbiamas Prezidente, ar teisin-
gas pasakymas “Algirdas – už 
Algirdą”? Ar, Jūsų nuomone, 
kandidatui į šalies vadovo postą 
Algirdui Butkevičiui pakanka 
kompetencijos?
Žinoma, jam visapusiškai pakan-
ka kompetencijos, tuo neabejoju. 
Tai – žmogus, kuris nuėjo na-
tūralų kelią, kad pasiektų tai, ką 
pasiekė, turiu galvoje jo karjerą. 
Atvažiavęs iš provincijos, pra-
dėjęs darbą Vilkaviškyje, ėjęs 
eilines pareigas, turintis išsilavi-
nimą, dirbęs įmonėje, bendravęs 
su žmonėmis, vėliau ne vienerius 
metus dirbęs savivaldybės admi-
nistracijoje Algirdas Butkevičius 
įgavo patirties. Čia – Vilniuje – jis 
parodė, jog visą laiką progresavo. 
Jis gerokai pakilo virš bendrų 
interesų. Tapo šalies finansų mi-
nistru – tai yra labai atsakingos 
valstybės pareigos. Dirbant Fi-
nansų ministerijoje išsiplėtė Al-
girdo Butkevičiaus akiratis. Jis 
ėmė plačiau matyti valstybės in-
teresus – ir socialinius, ir finansų, 
ir buitinius. Kai buvau Premjeras, 
man teko dirbti kartu su Butkevi-
čiumi ir girdėti apie jo darbą mi-
nisterijoje, atsiliepimai buvo tik 
geri – žmonės jį priėmė šiltai. O 
kai Algirdas Butkevičius užėmė 
Susisiekimo ministro kėdę, man 
atrodo, jis pateko į savo vietą. 
Tuo metu jau neturėjau galimybės 
su juo dirbti, tačiau atgarsiai apie 
jo veiklą buvo tik geri. Manyčiau, 
kad pagrindinis jo bruožas, ža-
vintis žmones, yra natūralumas. 
Jis dirba ne afišoms – jis žmogus, 
dirbantis dėl žmonių. Štai tokį aš 
matau Algirdą Butkevičių.

Kaip manote, kokios politikos 
jam reikėtų laikytis?
Tokios pačios. Jūs pažiūrėkite, jis 
tris kadencijas į Seimą išrinktas tie-
siogiai. Koks čia gali būti rodiklis? 
Tokių žmonių pas mus nedaug.
Kas priverčia žmones juo pasiti-
kėti?
Pirmiausia, būdo savybės. Aš visuo-
met vadovą vertinu pagal jo būdą ir 
pažiūras į kitus žmones. Algirdas 
Butkevičius yra paprastas. Jis nie-
kad nežiūri į žmogų iš aukšto, aš 
bent nepastebėjau. Negirdėjau, kad 
kalbėdamas ką nors įžeistų, kokiu 

veiksmu parodytų nepagarbą. Jis 
labai natūralus žmogus.

Ir geras savo srities specialistas? 
Kaip manote, kodėl žmonės nori 
vadovo – ekonomisto?
Ekonomika – gana plati sąvoka. 
Visi mes – ekonomistai. Tai yra 
valstybės valdymo specialistas. Šita 
Vyriausybė apskritai nesupranta, kas 
tai yra valstybės valdymo profesija. 
Čia reikia atsakomybės. Mūsų parti-
jos turtas – žmonės, buvę ministrais, 
Algirdas Butkevičius – vienas iš jų. 
Viena iš Algirdo Butkevičiaus gerų 
savybių – sugebėjimas matyti žmo-

gų su visomis jo problemomis.  Štai 
koks turi būti vadovas. 

Ar valstybės vadovui pakanka 
galių, kurios jam suteiktos?
Niekaip nesurasite Europoje Kons-
titucijos, kurios galios būtų neribo-
tos. Daugiausia galių turi tik Ameri-
kos Prezidentas. Europos praktikoje 
tokio dalyko nėra. Po karo Šarlis 
de Golis sau išsikovojo labai daug 
teisių, tai turbūt yra vienintelis pa-
vyzdys, ir tai vyko Prancūzijoje. O 
visur kitur... Apsidairykite, Lietuva, 
Latvija, Estija, Suomija, Austrija – 
visi daugmaž turime tą pačią valsty-

bės valdymo struktūrą ten, kur nėra 
monarchijos. 
Kitas dalykas – kitų valdžios insti-
tucijų sugebėjimas bendrauti su Pre-
zidentu. Ir atvirkščiai – Prezidento 
sugebėjimas bendrauti su kitomis 
institucijomis. Turiu galvoje vykdo-
mąją valdžią – Vyriausybę ir Seimą. 
Kai šios institucijos bendradarbiau-
ja, galima padaryti labai daug. 
Turite didelę valstybės valdymo 
patirtį. Gal galite pasakyti, kokio 
Prezidento Lietuvai reikia šiuo 
metu?
Lietuvai reikia tokio Prezidento, kurį 
gerbtų, kuris rastų bendrą kalbą su 
Vyriausybe, kuris padarytų Vyriau-
sybėje, mano supratimu, radikalius 
pakeitimus. Manau, kad ši Vyriau-
sybė nieko gero neduos Lietuvai. 
Žinoma, Prezidentas turi palaikyti 
normalius santykius su Seimu, nes 
įstatymų leidyba be Prezidento ne-
apsieina – nuo jo priklauso atskirų 
asmenų paskyrimai, teisėjų kor-
pusas, jėgos struktūrų pavaldumo 
klausimas. Visa tai pas mus spren-
džiama prastai. Kam turi atsiskaityti 
saugumas, generalinis komisaras? 
Jis už nieką neatsako. Bet tai yra pa-
taisoma.
Algirdui Butkevičiui noriu palinkėti, 
kad jis sugebėtų viską pakeisti, kad 
jam užtektų dvasios stiprybės, nes 
čia reikės labai daug valios. Reikės 
eiti “va bank”. Net prireiks konflik-
tuoti. Aš, būdamas Prezidentu, su 
šita Vyriausybe nedirbčiau. Negali-
ma dirbti su šia Vyriausybe. Ji ne-
sugeba atlikti savo funkcijų, kurios 
numatytos Konstitucijoje, nesugeba 
vadovauti. 
Ačiū už pokalbį.

Užsienio politika – viena svar-
biausių valstybės vadovo atsako-
mybių, kad ir kiek visi šnekėtume 
apie kitas sritis. Matydamas ži-
niasklaidoje prasidėjusias diskusi-
jas svarbiausiais užsienio politikos 
klausimais nusprendžiau ir pats į 
juos atsakyti.

Pirmasis klausimas, ko laukti iš 
JAV ir Rusijos santykių „atšilimo“, 
iš pirmo žvilgsnio yra lengvesnis, 
tačiau turi kiek sudėtingesnę po-
tekstę. Objektyviai Lietuva yra 

suinteresuota 
tokiu atšilimu, 
Prisiminkime 
B.Jelcino lai-
kus, kuomet 
šie santykiai 
tarp JAV ir 
Rusijos, Rusi-
jos bei Vakarų 
ir buvo tokie, 
kai mums 
pavyko kone 
stebuklingai 
išspręsti dau-
gelį svarbių 

klausimų. Visų pirma, sėkmingą 
kariuomenės išvedimą iš Lietuvos 
– dar anksčiau nei iš Rytų Vokie-
tijos. B.Jelcino prezidentavimo 
metu pradėjome sėkmingą inte-
graciją į NATO ir ES. Tam nors 
ir priešinosi nemažai kitų Vakarų 
valstybių, tačiau matydami pakan-
kamai tolerantišką Rusijos pozici-
ją, integracijos bent jau nestabdė.

Lietuvai, akivaizdu, svarbūs 
ekonominiai santykiai su Rusija, 
prekyba, energetikos žaliavų im-

portas, tranzitas, o taip pat mūsų 
prekių eksportas. Ekonominiai 
santykiai – tai aksioma – visuomet 
geriau vystosi, esant palankesniam 
politiniam klimatui, kaip žinome, 
šiuo metu Rusija – vienas didžiau-
sių mūsų ekonomikos ir prekybos 
partnerių. 

Tačiau V.Sirijos Gira (“Delfi.
lt”) būgštauja, jog dėl taktinių su-
metimų dabartinis JAV vadovas 
B.Obama sieks pagerinti santykius 
su Rusija, o vėliau vis tiek juos teks 
peržiūrėti dėl Rusijos neoimperia-
listinių siekių, todėl Lietuvai ne-
tikslinga „aklai sekti besikeičian-
čiais taktiniais vėjais“, o „matyti 
procesus iš ilgalaikės struktūrinės 
perspektyvos“. Pirmiausia, gal-
voju, jog naujasis JAV vadovas iš 
tiesų turi tikslą pagerinti santykius 
su Rusija, ir ne tik todėl, kad yra 
naujasis JAV Prezidentas, o todėl, 
kad tokia yra demokratų partijos 
pozicija. Mano požiūriu, Lietuva 
pirmiausia turi paisyti savo inte-
resų, o geri santykiai su Rusija – 
vienas iš jų. Tai gana akivaizdu. 

Beje, tuo suinteresuotos ir kitos 
ES šalys. Joms nenaudinga kokia 
nors Baltijos valstybių įtampa su 
Rusija, tai pasakoma atvirai.

Todėl nesutikčiau su tokiu 
sprendimu, kokį neseniai ma-
tėme NATO valstybių užsienio 
reikalų ministrų susitikime, kuo-
met V.Ušackas blokavo visų kitų 
(įskaitant JAV) NATO užsienio 
reikalų ministrų sprendimą – atsta-
tyti NATO – Rusijos dialogą. Mes 
pralaimėjome du sykius – vieną 
Aljanso partnerių akyse, kitą Ru-
sijos. Todėl santykiuose su Rusija 
mums būtinas lankstumas, net ne-
paisant to, kad ateityje Rusijos–
JAV santykiai gali kaip nors keistis 
dėl vienokių ar kitokių priežasčių. 

Manau, kad demokratas B. 
Obama vistik sieks tokius santy-
kius išlaikyti, nepaisant to, kad, 
kaip teigia V.Sirijos Gira, „JAV ir 
Rusijos supriešinimas yra struktū-
rinis“. 

Nesutikčiau ir su tuo, kaip tei-
gia keturių klausimų autorius, kad 
„kiekvienas naujas JAV prezi-

dentas savo kadencijos pradžioje 
daro tą pačią klaidą t.y. galvoja, 
jog pavyks pakeisti Rusiją“. To-
kiu atveju niekada nepasieksime 
jokių santykių pagerėjimo – o juk 
tai mūsų visų tikslas. Kietos ir net, 
sakyčiau, priešiškos politikos lai-
kymasis Rusijos atžvilgiu supo-
nuoja neišvengiamai tokią pačią 
ir jos laikyseną. Ką gi mes tokiu 
atveju laimime? Todėl visiškai na-
tūralu – visos JAV administracijos 
siekia tų geresnių santykių, o ne 
konfrontacijos, kuria gyventa pus-
šimtį „šaltojo“ karo metų. 

Antrasis klausimas – ar turė-
tume riboti paramą Rytų Europos 
valstybėms? Lietuva, kaip ir kitos 
Baltijos valstybės, taip pat Lenki-
ja iš tiesų turi didelį demokratijos, 
žmogaus teisių, rinkos ekonomi-
kos plėtros interesą į Rytus. Mums 
ypač svarbi kaimynės Baltarusija, 
Ukraina, negalime būti abejingi 
Gruzijai, kitoms Pietų Kaukazo 
valstybėms. Tačiau ar tai turi būti 

Lietuvos socialdemokratų partijos nutarimu kandidatu į šalies vadovo postą iškeltas Algirdas Butkevičius. 
Šalies žmonės jį myli, tačiau ne vienam kyla klausimas, ar LSDP garbės Pirmininkas, Prezidentas Algirdas Brazauskas taip pat palaiko šį kandidatą. 

„ALGIRDAS – UŽ ALGIRDĄ“

Keturi atsakymai į sunkiausius užsienio politikos klausimus

LSDP garbės Pirmininkas, Prezidentas Algirdas Brazauskas palaiko socialdemokratų kandidatą į šalies vadovo postą Algirdą 
Butkevičių. 
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A.Butkevičiaus nuomone, Lietuvai reikia paisyti savo interesų, bet 
palaikyti gerus santykius su Rusija, JAV ir Europos šalimis. 
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Balandžio mėn. 17-19 dienomis Pa-
langoje vyko Lietuvos socialdemo-
kračių moterų sąjungos (LSDMS) 
ir Frydricho Eberto fondo organi-
zuojama konferencija – seminaras 
“Moterys ir politika: socialinis tei-
singumas ir solidarumas krizės sąly-
gomis”. LSDMS pirmininkė, Seimo 
narė, Birutė Vėsaitė pasidžiaugė, 
kad Socialdemokratų partijoje vis 
svaresnį žodį gali tarti moterys.
Didele pergale politikė pavadino 
iškovotas kvotas, kad rinkimų są-
rašuose dalyvauja ne mažiau kaip 
40 proc.  vienos lyties atstovų. “O 
tai, kad LSDP kandidatų į Europos 
Parlamentą sąrašui vadovauja bi-
čiulė Vilija Blinkevičiūtė – išties 
didelis pasiekimas”, – džiaugėsi 
B.Vėsaitė. Ji tikisi, jog LSDP įgy-
vendins Europos socialistų siūly-
mą, kad lyčių atstovavimo norma 
būtų 50:50. LSDMS pirmininkė 
konferencijoje pristatė ir kitas kan-
didates į EP, visuomenei puikiai 
žinomas politikes: Ireną Šaulienę, 
Aušrinę Mariją Pavilionienę, Sigi-
tą Burbienę, Giedrę Purvaneckie-
nę, Vitaliją Kliukienę. 
Švietimo reformos: kaip jos mus 
palies?
Apie švietimo reformas ir socialinį 
teisingumą kalbėjusi Vilniaus uni-
versiteto Edukologijos katedros 
docentė, LSDP pirmininko pava-
duotoja, Giedrė Purvaneckienė 
negailėjo aštrios kritikos aukštojo 
mokslo reformai ir valdančiosios 
daugumos buldozeriu stumia-
mam Mokslo ir studijų įstatymo 
projektui. Konferencijos dalyvės 
nusprendė savo neigiamą poziciją 
pareikšti rezoliucija. Lietuvos švie-
timo ir mokslo profesinių sąjungų 
federacijos mokymo vadovas Ro-
mas Turonis perskaitė pranešimą 
“Profesinių sąjungų vaidmuo: 
žmonių solidarumas sprendžiant 
darbuotojų problemas”. 
Rezoliucija
Socialdemokratės konferencijo-
je priėmė rezoliuciją, raginančią 
Lietuvos žmones nepritarti ir pa-
sipriešinti Mokslo ir studijų įsta-
tymo projekto priėmimui Seime. 
“LSDMS pareiškia, kad  priėmus 
Mokslo ir studijų įstatymo projek-
tą, būtų sukelta didžiulė socialinė 
nelygybė ir padaryta nepataisoma 
žala  visuomenės  vystymuisi. LS-
DMS protestuoja prieš finansavi-
mo skirstymą “krepšelio” principu, 
studijų privačiose aukštosiose mo-
kyklose finansavimą iš valstybės 
biudžeto bei paskolų sistemos pa-
keitimą iš valstybinės į komercinių 
bankų. “Valstybės remiamos” pa-
skolos reiškia, kad bus remiamos 
ne studijos, o komerciniai bankai. 
Lietuvos socialdemokračių mote-
rų sąjunga reikalauja, kad nebūtų 
eksperimentuojama su Lietuvos 
jaunimu, o aukštojo mokslo refor-
ma būtų įgyvendinama remiantis 
Europos šalių ir JAV patirtimi”, – 
teigiama LSDMS rezoliucijoje.
Žmogaus teisės ir demokratija
antrojoje konferencijos dalyje 
socialdemokratės diskutavo apie 

žmogaus teises ir moterų bei vyrų 
lygias galimybes. Šeimos plana-
vimo asociacijos prezidentė, pro-
fesorė Aušrinė Marija Pavilionie-
nė perskaitė pranešimą “Moters 
teisės – žmogaus teisės”.  Pasak 
profesorės, Lietuvos visuomenė-
je vis dar tvyro žmonių baimė ir 
prisitaikėliškumas, o reikėtų kur 
kas dažniau kalbėti apie piliečių 
santarvę.
“Patys turime tobulėti, ir tik tada 
galime reikalauti iš kitų”, – kal-
bėjo A.M. Pavilionienė. Profesorė 
akcentavo dvasinių vertybių pa-
sirinkimą, nes “intelekto iš žmo-
gaus negali atimti jokia valdžia”. 
A.M. Pavilionienė apgailestavo, 
kad iki šiol Lietuva gyvena “vyrų 
valdomoje visuomenėje, kur lygios 
galimybės kelia susierzinimą”. Jo-
niškio rajono savivaldybės Vaikų 
teisių apsaugos tarnybos vyriausio-
ji specialistė Vilma Bartašienė kal-
bėjo apie vaikų teises, jų apsaugą ir 
pažeidimus. Pranešimuose išsaky-
tas problemas konferencijos daly-
vės aptarė darbo grupėse. 
Moterys ir rinkimai
LSDMS pirmininkė, Seimo narė 
B.Vėsaitė, kalbėdama apie Euro-
pos Parlamento vaidmenį skati-
nant lyčių lygybę, akcentavo, jog 
tik didesnis socialdemokratų man-
datų skaičius gali pakeisti situa-
ciją. Pasak jos, tik LSDP atstovai 
J.Paleckis ir A.Sakalas, dirbda-
mi EP socialistų frakcijoje, gynė  
kairiąsias vertybes, kurios kaip 
niekad aktualios visai Europai. 
Kiti Lietuvos europarlamentarai 
pasirinko darbą dešiniųjų frakci-
jose. B.Vėsaitės teigimu, Europos 
socialistų manifestas “Svarbiau-
sia – žmogus” siūlo visai Europai 
receptą, kaip sumažinti socialinę 
atskirtį ir išspręsti skaudžiausias 
socialines problemas.
“Tik socialistų frakcijai galime būti 
dėkingi, jog pavyko išsaugoti 48 
val. darbo savaitę, o ne 60 val., ką 
siūlė dešinieji. Europos socialistai 
pasiekė, jog būtų įkurtas Europos 
globalizacijos fondas bankrutuo-
jančioms įmonėms remti, kurio 
parama pasinaudojo ir Lietuvos 
įmonės”, – kalbėjo B.Vėsaitė.
Ji informavo, kad 2010 metus so-
cialistai siūlo paskelbti Europos 
kovos su skurdu ir socialine nely-
gybe metais. 
Agitacija už LSDP kandidatą į 
Prezidento postą Algirdą Butke-
vičių
Po konferencijos apie 100 jos da-
lyvių ir svečių žygiavo Palangos 
gatvėmis, agituodamos už LSDP 
kandidatą Algirdą Butkevičių. Pa-
sipuošusios raudonais šalikais ir 
kepuraitėmis socialdemokratės da-
lino kandidato lankstinukus, tikino 
palangiškius, kad A.Butkevičius – 
pats geriausias kandidatas ir tikrai 
vertas Prezidento posto.  

Auksė Kontrimienė,
LSDMS atstovė 

viešiesiems ryšiams 

SOCIALDEMOKRATĖS PALANGOJE 
SURENGĖ KONfERENCIJĄ IR AGITAVO UŽ ALGIRDĄ BUTKEVIČIŲ

Nuotraukos Auksės Kontrimienės
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Lietuvos socialdemokratų par-
tija pritaria Lietuvos profesinių 
sąjungų konfederacijos (LPSK) 
ketinimams Gegužės 1-ąją – Tarp-
tautinę darbo dieną – surengti ei-
tynes ir koncertą Vilniaus Serei-
kiškių parke. Šią tarptautinę darbo 
šventę mini daugelio pasaulio šalių 
dirbantys žmonės.

Mums nesuprantamos Vilniaus 
miesto savivaldybės dvejonės dėl 
leidimo eitynėms organizuoti. Abe-
jones būtų galima paaiškinti nebent 
valdžios baime sulaukti žmonių 
protesto ir nepalankaus požiūrio į 
ekonominę situaciją šalyje.

Socialdemokratai įsitikinę, kad 
būtent viešosios tvarkos sergėtojų 
pareiga užtikrinti tvarką ir saugoti 
rimtį mieste, kad taikios eisenos 
bei mitingai nevirstų riaušėmis. 
Todėl valdžios abejonės, neva pir-
mąjį gegužės savaitgalį numatyta 
daug renginių, vertintinos kaip 
paprasčiausias trukdymas, demo-
kratijos ribojimas ir nenoras leisti 
piliečiams pasinaudoti savo kons-
titucinėmis teisėmis. 

LSDP reikalauja sudaryti sąly-
gas ir užtikrinti saugumą Lietuvos 
profesinių są jungų konfederacijos 
rengiamose eitynėse.

Mielos ir brangios mūsų
Mamos!

Motinos dienos šventė prabyla pirmąja žaluma, pirmaisiais 
žiedais. 

Iš Motinos meilės, šilumos tiesiasi visi keliai, auga visos viltys, 
užgimsta troškimai ir svajonės.

Būkite stiprios, sveikos, laimingos ir mylimos ! 

Tegul Jus visada lydi nuoširdus vaikų dėmesys ir dėkingumas, 
artimųjų meilė ir šiluma.

Nuoširdžiai sveikinu  visas Mamas gražiausios pavasario šven-
tės – artėjančios Motinos dienos proga!

Lietuvos socialdemokratų partijos vardu
Pirmininkas Algirdas Butkevičius

Socialdemokratai palaiko 
profsąjungų siekį surengti 

Gegužės 1-osios eitynes

Kretingoje vadovaujant rajono 
merui socialdemokratui Valerijo-
nui Kubiliui partijos gretos didėja. 
Į partiją stoja ne tik vyresnio am-
žiaus rajono bei miesto gyvento-
jai, bet ir jauni žmonės. Po darbo 
valandų nemažas būrys ilgamečių 
partijos narių aukoja savo laisva-
laikį ir lankosi pas žmones, aiš-
kindami, kaip svarbu dalyvauti 
rinkimuose. Praėjusių metų rude-
nį, per rinkimus, aktyvūs partie-
čiai organizuodavo susirinkimus. 
Šiuo metu, kai artėja Prezidento 
ir Europos Parlamento rinkimai 
socialdemokratai vėl sukruto. 
Kiekvienas žmogus turi teisę pa-
reikšti savo nuomonę rinkimuo-
se. Kiekvieno balsas yra svarbus. 
Kad Kretingos rajono žmonės tai 
sužinotų, rūpinasi ne vienas soci-
aldemokratas.

Kretingos rajono socialde-
mokratų skyriaus pirmininkas 
V.Kubilius partiečių susirinkime 
vienbalsiai išrinktas pirmininku 
dar dviems metams. Tokiu būdu 
partijos nariai parodė, jog pasiti-
ki šiuo žmogumi. Pats V.Kubilius 

didžiuojasi savo pavaduotoju Po-
vilu Turauskiu. Ne tik V.Kubilius, 
bet ir Kretingos rajono gyventojai 
džiaugiasi, kad patirties turintis 
žmogus yra rajono savivaldybės 
narys, Kaimo reikalų komiteto 
pirmininkas.

Prieš rinkimus aktyviai dar-
buojasi ir kiti rajono gyventojai 
socialdemokratai. Partietė Aldona 
Retkienė jau ne pirmą kartą ren-
kama apygardos rinkimų komisi-
jos pirmininke arba pavaduotoja. 
Kretingos rajone rinkimų agitaci-
ja užsiima Antanas Jokūbauskas, 
Bernadeta Litvinienė. Šie žmo-
nės yra tikri socialdemokratų at-
stovai, siekiantys, kad Kretingos 
rajono gyventojai susipažintų su 
šios reikšmingos Lietuvai partijos 
iškeltu kandidatu į Prezidentus 
Algirdu Butkevičiumi, su jo, sie-
kiais ir darbais.

Ačiū visiems kretingiškiam so-
cialdemokratams.

Romualdas Navickas 
Socialdemokratų partijos 

rėmėjas

Skaitytojo laiškas 

Ilgametės socialdemokratų 
partijos narys, Kretingos rajono 

meras, didžiuojasi 
savo partiečiais!

daroma su priešiškumo Rusijai 
prieskoniu? Mano nuomone, turi 
būti priešingai. Tokia yra ir Lietu-
vos socialdemokratų partijos pro-
gramos užsienio politikos nuosta-
ta. 

Net ir minėtų šalių apsisprendi-
mas (jei jis toks iš tiesų yra) inte-
gruotis į ES ir NATO turėtų būti 
pateikiamas kitaip. Prisiminkime, 
kaip mes patys aiškinome Rusi-
jos politikams, jog jiems Baltijos 
valstybių integracija yra naudin-
ga rinkos, ekonominio, kultūri-
nio bendradarbiavimo požiūriu. 
Pažiūrėkime, kiek padidėjo mūsų 
prekyba su Rusija po mūsų įsto-
jimo į NATO ir ES, nors kai kas 
aiškino priešingai. 

Trečiasis klausimas – ar įmano-
mi pragmatiški santykiai su Rusi-
ja. Atsakau – taip, ne tik įmanomi, 
bet ir būtini, tokių ir turime siekti. 
Dirbdamas susisiekimo ministru, 
ne sykį ir ne du praktiškai mačiau, 
kad tai įmanoma, ir pati Rusija 
(nors ir ne visi jos politikai) tuo 
suinteresuota. Tenka pripažinti, 
kad buvo ir daug problemų, bet 
jos buvo daugiausia konkuren-
cinio pobūdžio tarp Klaipėdos ir 
Kaliningrado uostų, dėl tarifų ir 
pan. Manyčiau, tai yra normalu, 
kiekviena šalis gina savo ekono-
minius interesus, tačiau dažnai 
juos su Rusija pavykdavo suderin-
ti. Tenka pripažinti, kad pragma-
tiniams santykiams trukdė vadi-
namas žalos atlyginimo įstatymas. 

Keista, kad jo autoriai – konser-
vatoriai – šiuo metu apie tai tyli, 
nors būdami opozicijoje, nuolat šį 
klausimą kėlė, kaltino tuometinę 
Vyriausybę, esą neišsireikalauja-
ma žalos atlyginimo ir pan. O kaip 
dabar, kai jie turi visus vyriausy-
binius svertus, kodėl to nepadaro? 
Apskritai šis konservatorių spren-
dimas – vienašališkai priimti žalos 
atlyginimo įstatymą – ne tik iš es-
mės sužlugdė, bet ir suardė tą Lie-
tuvos politinių partijų konsensusą 
užsienio ir saugumo politikos klau-
simais, kuris atnešė mums sėkmę, 
integruojantis į ES ir NATO.

Ir ketvirtasis klausimas – su 
kuriais „turtingaisiais“ turėtume 
bendrauti – yra iš tiesų nelen-
gvas, nors jame, mano požiūriu, 
dirbtinai priešinamos JAV ir kitos 
didžiosios ES šalys. Manau, išsau-
godami strateginę partnerystę su 
JAV, turėtume tuo pačiu plėsti ir 
santykius su Vokietija, Prancūzija, 
Jungtine Karalyste, Ispanija, Itali-
ja, gal būt kitomis šalimis, aišku, 
įvertindami mūsų šalies resursus 
ir galimybes. Prioritetu turi išlikti 
ir Šiaurės matmuo, su kuriuo mus 
riša geopolitinė situacija, ekono-
minė ir politinė partnerystė, ypač 
aktuali šiuo ekonomikos sunkme-
čiu.

Svarbiausia, ko reikėtų Lietu-
vos užsienio politikai šiuo metu, 
yra gebėjimas (ir noras, politinė 
valia) veikti daugeliu krypčių, ne-
tapti „vertybes“ demonstruojančia 
šalimi – užsispyrėle. Tokios po-
litikos rezultatai neretai atsisuka 
prieš mus, nes, pripažinkime, ver-

tybių ir interesų santykis užsienio 
politikoje yra gana neaiškus, o di-
džiųjų šalių politikoje dominuoja 
akivaizdūs interesai. 

Nesutikčiau su šių keturių klau-
simų kandidatams į prezidentus 
autoriumi, jog „labai abejotina, ar 
didesnis kliovimasis Vakarų Eu-
ropos valstybėmis galėtų atnešti 
Lietuvai rimtų politinių ir saugu-
mo dividendų“. Galvoju priešin-
gai – atėjo laikas mūsų užsienio 
politiką praturtinti daugiavektori-
niais ir lankstesniais veiksmais. 

Ekonomikos sunkmetis iš tiesų 
reikalauja daugelio valstybių, taip 
pat ir Rusijos, pastangų, o tolesnė 
konfrontacija galėtų atnešti nepa-
geidaujamų reiškinių. Finansinių 
institucijų atžvilgiu didesnės vals-
tybės kontrolės klausimas negali 
būti sprendžiamas vienos ar kitos 
šalies rėmuose. Tam būtinos tarp-
tautinės pastangos, ir Lietuvos 
socialdemokratai kartu su kitais 
Europos socialistais tam pritaria. 

Nepretenduodamas į „galutinę“ 
tiesą, galvoju, jog šie mano ap-
mąstymai reikalautų ir platesnio 
ekspertų (įvairiausių pakraipų) 
aptarimo, diskusijos, ką ir dary-
čiau tapęs Prezidentu. Užsienio 
politikos iššūkiai – dinamiški, 
reikalaujantys ir greitų bei tiks-
lių sprendimų, ir kolektyvinio 
mąstymo, ir idėjų konsolidacijos. 
Prezidento misija ir yra šį poten-
cialą išnaudoti, nes dogmatizmas, 
kuris palengva įsivyrauja dabarti-
nėje užsienio politikoje, neleidžia 
tinkamai apginti nei vertybių, nei 
mūsų interesų.

Atkelta iš 13 p.

Keturi atsakymai į sunkiausius 
užsienio politikos klausimus
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LSDP Informacinio centro vadovas Andrius Šedžius – 8 698 42162.  “Socialdemokratų balso” redaktorė Evelina Butkutė – 8 616 19582.

Nuotraukos Mindaugo Ružės

faktai

2009 m. kovo 7-ą ją įvyko XXIX 
LSDP suvažiavimas. Į suvažiavi-
mą pakviestas 621 delegatas. 

Suvažiavime dalyvavo svečiai 
iš užsienio: Europos Parlamento 
vicepirmininkas Migelis Anchelis 
Martinesas, Bulgarijos socialistų 
partijos Tarybos narė, Užsienio 
reikalų komiteto vicepirmininkės, 
Denitsa Slateva bei Kerstin Engle 
– Švedijos parlamento ir Užsienio 
reikalų komiteto narė.

Į suvažiavimą atvyko LR Seimo 
pirmininkas Arūnas Valinskas, 
Darbo partijos atstovas Kęstutis 
Daukšys, Tvarkos ir teisingumo 
partijos atstovas Vytas Navickas, 
Lietuvos rusų są jungos atstovas 
Michail Mickevič ir Valstiečių 
liaudininkų partijos garbės pirmi-
ninkė Kazimira Prunskienė.

Socialdemokratų suvažiavimas 
priėmė partijos statuto pataisas, 
kuriose numatyta, jog partijos pir-
mininkas renkamas slaptu balsa-
vimu.

Partijos skyriuose pasiūlyti 
kandidatai į partijos pirmininko 
postą: Algirdas Brazauskas, Vy-
tenis Andriukaitis, Zigmantas 
Balčytis, Algirdas Butkevičius, 
Česlovas Juršėnas, Gediminas 
Kirkilas, Juozas Olekas. 

Kandidatai Vytenis Andriukai-
tis, Zigmantas Balčytis, Algirdas 
Butkevičius sutiko rungtis dėl par-
tijos pirmininko posto.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos suvažiavimas pirmaja-
me rinkimu ture partijos vadovu 
išrinko Algirdą Butkevičių.Už 
V.Andriukaitį balsavo 26 delega-
tai, už Zigmantą Balčytį – 242, už 
A.Butkevičių – 329. 

Naujasis pirmininkas Algirdas 
Butkevičius į savo komandą pa-
kvietė visus buvusius LSDP pir-
mininko  pavaduotojus: Vytenį 
Povilą Andriukaitį, Zigmantą Bal-
čytį, Ričardą Malinauską, Juozą 
Oleką, Mildą Petrauskienę, Birutę 
Vėsaitę ir Romą Žakaitienę, buvu-
sį partijos pirmininką Gediminą 
Kirkilą.

Pirmininko siūlymu pavaduoto-
jais taip pat patvirtinti Vilija Blin-
kevičiūtė, Algirdas Sysas, Justas 
Paleckis, Giedrė Purvaneckienė ir 
Justas Pankauskas.

LSDP XXIX suvažiavimas pri-
ėmė nutarimą dėl LSDP kandidato 
į LR Prezidentus. Vadovaujantis 
LSDP statuto 30 straipsniu, LSDP 
kandidatu į LR Prezidentus iškelti 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
pirmininką Algirdą Butkevičių.

LSDP XXIX SUVAŽIAVIMO AKIMIRKOS

Prasidėjo LSDP suvažiavimo klausimų svarstymasĮ suvažiavimą pakviestas 621 delegatas.

Suvažiavimo proga LSDP pasveikino svečiai. LSDP vadovaujasi šūkiu “Svarbiausia – žmogus!” Kairėje: partijos Pirmininko pavaduotojas 
Juozas Olekas, Seimo narė Birutė Vėsaitė, LSDP garbės Pirmininkas, Prezidentas 
Algirdas Brazauskas ir Seimo narė Irena Šiaulienė.

Susikaupę ir pasiruošę priimti sprendimus… Tarp balsuojančiųjų – ir informacinio centro vadovas Andrius Šedžius.

Algirdas Butkevičius su Europos Parlamento vicepirmininku M.A.Martinesu. Jau išrinktas LSDP pirmininku.


