
Sakoma, „jei permainų vėjas nukreipia-
mas į plyšius, jis tampa skersvėju“,  taip at-
sitiko su vadinamosios permainų koalicijos 
atėjimu į valdžią, jų priimtais sprendimais. 
Skersvėjis išvaikė lietuvius iš tėvynės, ne 
vieną verslininką – iš rinkos, tūkstančius 
žmonių – iš jų darbo vietų. Artėjant savival-
dybių tarybų rinkimams verta pamąstyti, ar 
realu tikėtis, kad Lietuvos žmonių gyveni-
mas po savivaldos rinkimų pasikeis?

Rinkimų pažadai ir realybė

Vienos didžiausių Lietuvoje – social-
demokratų partijos pirmininkas Algirdas 
Butkevičius sako, kad prieš rinkimus, kaip 
visuomet, pasipila pažadai, tačiau retas rin-
kėjas pasvarsto, ar kandidatas realiai pajė-
gus išspręsti vieną ar kitą problemą, ar tik 
žaidžia žodžiais.

„Rinkėjams turi būti išaiškina-
ma, kas yra savivaldybių kompeten-
cijoje, kas priklauso Vyriausybei ar 
Parlamentui. Kai kurie politikai nė 
nemirkčiodami meluoja būsimiems 
rinkėjams į akis, neva juos išrinkus, 
sumažės valstybėje mokesčiai. Bet 
juk mokesčių bazė priklauso ne nuo 
savivaldybės tarybos narių. Štai kodėl 
svarbu atskirti grūdus nuo pelų. Kad 
po rinkimų žmogus neliktų it musę 
kandęs“, – mano A.Butkevičius.

Kalbėdamas apie bendrą šalies 
ekonominę ir socialinę padėtį, LSDP 
vadovas ir Seimo opozicijos lyderis 
įvardija aktualiausią problemą – mil-
žinišką nedarbą.

„Šių metų pradžioje nedarbo lygis 

Nukelta į 3 p.
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Anonsai

Kaip užkirsti kelią 
politinės apatijos epidemijai?

Lietuvos valstybės – demo-
kratinės Lietuvos Respublikos 
atsiradimą tapatiname su 1918 
m. Vasario 16 d. Aktu, dar ki-
taip mūsų istorijoje vadinamu 
Nepriklausomybės Aktu. Bet tik 
nedaugelis žino, kad tokios for-
muluotės Vasario 16 d. Aktas, yra 
mažumos signatarų – dviejų to 
meto Lietuvos kairiosios pakrai-
pos politinių partijų atstovų Ste-
pono Kairio ir Mykolo Biržiškos 
bei Jono Vileišio ir Stanislovo 
Narutavičiaus principingos ir at-
kaklios veiklos rezultatas. Kaip 
teigia dešiniosios politinės pa-
kraipos istorikas prof. Z. Ivinskis, 
“S. Kairys, pasirašius šį nutarimą, 
galėjo su dideliu pasitenkinimu 
konstatuoti: „Dauguma pasida-
vė mažumai“(Židinys, Nr. 5-6, 
1938).

S. Kairys, tuo metu atstova-
vęs Lietuvos socialdemokratų 
partijai (LSDP), ir J. Vileišis – Lietuvos so-
cialistų liaudininkų demokratų partijos narys 
(LSLDP), remiami ištikimų bendraminčių 
– socialdemokrato M.Biržiškos ir demokra-
to, Alsėdžių respublikos (1905 m.) įkūrė-
jo S.Narutavičiaus, buvo nepalenkiami dėl 
dviejų akto formuluotės dalykų: už „demo-
kratinės Lietuvos respublikos” būtinybę ir 
prieš antrąją Akto dalį – „bet kokius įsipa-
reigojimus Vokietijai“. Tai buvo principinės 
nuostatos ne tik šių asmenybių, bet ir dviejų 
Lietuvos kairiosios pakraipos partijų pro-
graminiai reikalavimai, priimti jau 1896 m. 
(LSDP) ir 1902 m. (LDP). 

Trumpa Vasario 16-osios Akto istorija

Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje oku-
pacinė vokiečių valdžia, pajutusi karo baigtį 
ir norėdama Lietuvą išlaikyti savo rankose, 

lietuvių inteligentijai leido Vilniuje sušaukti 
konferenciją, kuri deklaruotų Lietuvos vals-
tybės atkūrimą Vokietijos sudėtyje.

Lietuvių Konferencija Vilniuje, įvykusi 
1917 m. rugsėjo 18-22 d., priėmė nutarimą 
dėl Lietuvos Valstybės atkūrimo, suderintą su 
visų politinių nuostatų atstovais, susidedantį 
iš 2 dalių, kuris skelbė: 

„I. Laisvam Lietuvos plėtojimos reikalin-
ga yra sudaryti iš jos nepriklausoma, demo-
kratiškai sutvarkyta valstybė etnografinėmis 
ribomis su būtinai reikalingomis ekonomi-
niam gyvenimui korektyvomis. Lietuvos 
tautinėms mažumoms turi būti patvirtintos 
tinkamos jų kultūros reikalams sąlygos. Ga-
lutinai nustatyti nepriklausomos Lietuvos 
pamatams ir jos santykiams su kaimyninė-
mis valstybėmis turi būti sušauktas Steigia-
mas Lietuvos Seimas Vilniuje, demokratiniu 
būdu visų jos gyventojų išrinktas.

II. Jeigu Vokietija sutiktų dar prieš taikos 
konferenciją proklamuoti Lietuvos valstybę 
ir pačioje konferencijoje paremti Lietuvos 
reikalus, tai Lietuvos Konferencija, turė-
dama omeny, jog Lietuvos interesai yra [...] 
pasvirę ne tiek į rytus ir ne tiek į pietus, kiek 
į vakarus, pripažįsta galima sueiti būsimai 
Lietuvos valstybei, nepakenkiant jos savi-
tam plėtojimos, į tam tikrus dar nustatytinus 
santykius su Vokietija”.

Bet Vilniaus Lietuvių Konferencijos iš-
rinkta 20 atstovų Lietuvos Taryba, kuriai buvo 
pavesta rūpintis Lietuvos ateitimi, spaudžia-
ma vokiečių okupacinės valdžios, dešiniųjų 
daugumos balsais 1917 m. gruodžio 11 d. 
pakeitė antrosios dalies formuluotę:

„II. Valstybei tvarkyti ir jos reikalams 
ginti taikos derybose, Lietuvos Taryba pra-
šo Vokiečių Valstybės apsaugos ir pagalbos. 

Vasario 16-osios Akto formuluotės istorija

Savivaldos problemos. 
Ar pavyks jas išspręsti po rinkimų?

Nukelta į 2 p.

Vasario 16-osios Akto signatarai. Sėdi: J. Vileišis, dr. J. Šaulys, kun. J. Staugaitis, S. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, 
kan. K. Šaulys, S. Kairys, J. Smilgevičius. Stovi: K. Bizauskas, J. Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. V. Mironas, M. Biržiška, 
kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Šernas, Pr. Dovydaitis.

Politologo nuomonė apie 
nepartinius kandidatus

3 p. 

7 p. 
Kairėje: – LSDP pirmininkas, Seimo opozicijos lyderis A. But-
kevičius ir pirmininko pavaduotojas, Seimo narys J. Olekas.

Algirdas Brazauskas. 
Asmenybės žavesys 2 p. 

LSDP skyrių sąrašų lyderiai

4-5 p. 



2

Atsižvelgdama į gyvus Lietuvos 
interesus, kurie reikalauja nie-
ko netrunkant sueiti į artimus ir 
patvarius santykius su Vokiečių 
Valstybe, Lietuvos Taryba stoja 
už amžiną tvirtą sąjungos ryšį su 
Vokietijos Valstybe, kuris turi būti 
įvykdytas ypač militarinės bei su-
sisiekimo konvencijos ir muitų bei 
pinigų sistemos bendrumo pama-
tais”.

Kaip rodo signatarų prisimini-
mai, gruodžio 11 d. Tarybos po-
sėdyje, vykusiame iki vidurnakčio 
Vilniuje, J.Vileišio bute, buvo daug 
aštrių nesutarimų bei emocijų. To-
kiam rezoliucijos tekstui, ypač 
konvencijoms, pasižadėjimams 
Vokietijai, kurių atkakliausias ša-
lininkas buvo A.Smetona, priešta-
ravo J.Vileišis. Jį palaikė S.Kairys, 
S.Narutavičius ir M.Biržiška. 
Tokia formuluotė buvo visiškai 
nepriimtina šiai Tarybos kairiųjų 
mažumai, jie 1918 m. sausio 8 d. 
pasiūlė anuliuoti gruodžio 11 d. 
rezoliucijoje įrašytus įsipareigo-
jimus Vokietijai ir pateikė nepri-
klausomybei skelbti formulę, kuri 
tik redakciniu atžvilgiu skyrėsi 
nuo būsimojo Vasario 16 d. Akto. 
Joje buvo akcentuojama demo-
kratinė Lietuvos respublika, ir be 
antrosios dalies. Keturiems kairie-
siems buvo nepriimtina dešiniųjų 
formuluotė ne tik dėl per didelių 
pažadų Vokietijai, bet ir dėl to, 
kad vietoj demokratinės Lietuvos 
Respublikos pradėta deklaruoti tik 
nepriklausoma Lietuvos valstybė. 
(Kaip pasirodė vėliau, tarp deši-
niųjų jau tada sklandė Lietuvos 

monarchijos idėja.)
Kairiųjų sausio 8 d. pateiktą for-

muluotę iš pradžių atvirai palaikė ir 
dalis dešiniosios pakraipos Tarybos 
narių – A.Stulginskis, P. Klimas, J. 
Staugaitis, A. Petru-
lis, K. Bizauskas. 
Net 12 narių bal-
savo už šią formu-
luotę. Tik 3 buvo 
prieš, o 2 susilaikė. 
Bet jau sausio 24 d. 
(kituose šaltiniuose 
26 d.) A.Smetonai 
ir J.Šauliui pasiūlius 
balsuoti už formulę 
su konvencijomis, 
rezultatas apsiver-
tė: 12 narių balsavo 
už, 5 prieš. Prieš 
A.Smetonos pasiū-
lymą balsavo visi 
kairieji – J. Vileišis, 
S. Kairys, M. Bir-
žiška, S. Narutavi-
čius ir krikščionių 
demokratų atsto-
vas A. Stulginskis. 
Po šio balsavimo, 
protestuodami, kad 
Taryba pažeidė 
Vilniaus Konfe-
rencijos jai duotus 
įgaliojimus, iš Ta-
rybos visi 4 kairieji 
pasitraukė.

1918 m. sau-
sio 28 d. J.Vileišis 
Tarybai įteikė pa-
reiškimą, išdėsty-
damas kairiosios 
opozicijos pasitraukimo argumen-
tus. Panašiai argumentuodami to-
kius pat pareiškimus pateikė ir kiti 

kairieji – S.Kairys, S.Narutavičius 
ir M.Biržiška. Principinga kairiųjų 
pozicija privertė dešiniuosius keis-
ti nuostatas. Vasario 11 d. likusioji 
Tarybos dalis pradėjo svarstyti ga-

limybę daryti nuolaidas ir sudarė 
komisiją deryboms su opozicionie-
riais dėl jų grįžimo. Šiose derybose 

aktyviausiai reiškėsi P. Klimas.
Vasario 15 d. Tarybos kairioji 

opozicija įteikė Tarybos daugumos 
komisijai pareiškimą, kuriame buvo 
ir J.Vileišio ranka parašytas skelb-

tinos Nepriklau-
somybės Akto 
tekstas. Taip pat 
buvo kategoriškai 
pareikšta, kad 4 
kairieji grįš į Ta-
rybą tik tuo atve-
ju, jeigu jos dau-
guma priims šią 
formuluotę, ir jei 
A.Smetona pasi-
trauks iš Lietuvos 
Tarybos pirminin-
ko pareigų kaip 
neprincipingas, 
pataikaujantis vo-
kiečiams, prara-
dęs pasitikėjimą.

Dabar žinome, 
be didelių džiū-
gavimų 1918 m. 
vasario 16 d. po 
šia formuluote, 
pavadinta Nuta-
rimas, pasirašė 
visi 20 Tarybos 
narių. Daug vė-
liau istorikas 
prof. Z.Ivinskis 
šį kairiųjų nuos-
tatos laimėjimą 
taip apibendrins 
– “Dauguma pasi-
davė mažumai”.

Dar po kelių 
mėnesių, kai de-

šinieji slapta pradėjo kurti planus, 
kaip Lietuvą paversti monarchija, 
kvietė vokietį Urachą Lietuvos 

karaliumi – Mindaugu Antruoju, 
kairieji protestuodami iš Lietuvos 
Tarybos pasitraukė.

Reziumuojant tenka atkreipti 
dėmesį, kad jau 1922 m. Steigia-
mojo Seimo priimtoje Lietuvos 
Konstitucijoje pirmasis straipsnis 
prasideda žodžiais „Lietuvos Vals-
tybė yra nepriklausoma demokra-
tinė Respublika...”,  kurių dar nuo 
1896 m. reikalavo socialdemokra-
tai, bet 1918 m. to labai nenorėjo 
dešinieji, o socialdemokratai, prii-
mant Vasario 16 Aktą, buvo pada-
rę tam tikrą nuolaidą demokratams 
dėl žodžio „Respublika”. 

1992 m. Lietuvos Konstitucijos 
1 straipsnyje teigiama: „Lietuvos 
valstybė yra nepriklausoma de-
mokratinė respublika“. Įdomiai 
skamba penktojo straipsnio pas-
kutiniosios formuluotės frazė – 
sakanti, kad „...Valdžios įstaigos 
tarnauja žmonėms.“ Ypač šian-
dien, kai per rinkimus partijos, net 
ir valdančiosios, iškelia pagrindinį 
rinkiminį lozungą – Valdžia turi 
tarnauti žmogui! Juk vien tik tei-
ginys – demokratinė respublika 
reiškia, kad žmonės renka į val-
džią tokius, kurie ir turi tarnauti 
jiems – žmonėms. Tai gal tokią 
valdžią, kuri nevykdo Konstitu-
cijos pagrindinio straipsnio reikia 
atiduot baudžiamajam teismui, nes 
ji nevykdo svarbiausio Lietuvos 
žmonių reikalavimo, iškovoto dar 
1918 metais?

Prof. Dobilas Kirvelis

AKTUALU

S u  Va s a r i o  1 6 - ą j a ,
b i č i u l i a i !

Аtkelta iš 1 p.

Vasario 14 dieną sukanka 18 
metų, kai Lietuva, 1993 m. tiesio-
giai balsuodama, išsirinko savo 
Prezidentą. Rinkimus jau pirma-
jame ture didele persvara laimėjo 
tuometinis LDDP ir būsimas social-
demokratų partijos lyderis Algirdas 
Brazauskas.

Naujovės politikoje

Ir nors šie faktai daugeliui žino-
mi, įdomu prisiminti to meto aplin-
kybes, didelį žmonių aktyvumą ir 
pačią rinkimų kampaniją, kurioje 
teko dalyvauti ir šių eilučių auto-
riui. Iš įvairiausių kitų aplinkybių 
pažymėčiau ir nemažą užsienio 
žiniasklaidos dėmesį pirmiesiems 
nepriklausomos Lietuvos valstybės 
vadovo rinkimams. Užsienio žurna-
listai (aišku, ir Lietuvos) dalyvavo 
įvairiuose kandidatų (A.Brazausko 
ir Stasio Lozoraičio) susitikimuose, 
filmavo, fiksavo, klausinėjo. Daug 
kas tuomet buvo pirmą kartą, ne 
tik patys tiesioginiai rinkimai, nes 
prieškaryje prezidentai buvo renka-
mi Seime. Iš tokių naujovių buvo ir 
tiesioginiai kandidatų A.Brazausko 
ir S.Lozoraičio teledebatai, prikaus-
tę visų Lietuvos žmonių dėmesį prie 
ekranų. Vėliau jie tapo prezidento 

rinkimų norma.
Pamenu taip 

pat net dviejų 
kandidatų į Prezi-
dentus rinkiminių 
štabų draugišką 
krepšinio ko-
mandų susitikimą 
tuometinėje „Žal-
girio“ draugijos 
salėje, kurį fil-
mavo... CNN. Po 
rungtynių, kurias 
įtemptoje kovoje 
laimėjome mes, 
A.Brazausko rin-
kimų štabo nariai, 
CNN žurnalistas 
manęs, dar nesuspėjusio ataušti po 
įtemptos kovos, paklausė, o kas bus 
paskirtas premjeru, jei A.Brazauskas 
taps Prezidentu. Ilgai negalvodamas 
atsakiau, jog būsimas Vyriausybės 
vadovas žaidė mūsų komandoje ir... 
nesuklydau, nors iš tiesų nežinojau. 
Juo vėliau tapo tose rungtynėse cen-
tru žaidęs A.Šleževičius.

Apie tuometinę rinkimų 
kampaniją

Pati rinkimų kampanija buvo gana 
įtempta. Galima sakyti, buvo apva-

žiuota visa Lietuva, o A.Brazausko 
susitikimai su rinkėjais būdavo, kaip 
jam būdinga, nuoširdūs, atviri, tiesa, 
nevengiant ir aštresnės diskusijos. 
Būsimą Prezidentą labiausiai domi-
no šalies ūkio, ekonomikos reikalai, 
žmonių socialinės problemos, san-
tykiai su artimiausiais kaimynais. Ir 
nors vėliau jį, kaip Prezidentą, o ir 
Premjerą, politiniai oponentai kal-
tino „liberalizmu“, iš tiesų jis buvo 
nuoseklus socialdemokratas. Tačiau 
jis niekuomet nebuvo dogmatikas, 
aiškiai suvokė laikmečio reikala-
vimus, o istorija taip lėmė, jog jo 

p rez iden t inės 
kadencijos metu 
teko pereiti nuo 
planinės prie rin-
kos ekonomikos, 
įtvirtinti demo-
kratinės valstybės 
pagrindus pagal 
tik prieš keletą 
mėnesių (1992 
m. spalio 25 d. 
Referendume) 
patvirtintą Kons-
tituciją. Tuo metu 
vyko jau anksčiau 
pradėta masinė 
privatizacija (jos 
sustabdyti jau 

nebuvo įmanoma, nors šiandien kai 
kas tai kritikuoja), turto grąžinimas, 
restitucija, reikėjo greitai įvesti savo 
nacionalinę valiutą – litą. Šalies 
ūkio, energetikos  padėtis po Mas-
kvos blokadų buvo itin sudėtinga, 
tūkstantinė infliacija (jau daugelis 
pamiršom) tiesiog ėdė žmonių paja-
mas, o biudžetas, taip pat ir Sodros, 
buvo labai mažas. Būtent greitas ir 
sėkmingas lito įvedimas pažabojo 
hiperinfliaciją, suteikė žmonėms 
vilties, jog esame pajėgūs tvarkytis 
savarankiškai. Buvo pradėta kurti 
reali socialinės apsaugos sistema, 

tam A.Brazauskas kartu su tuome-
tine Vyriausybe skyrė itin daug dė-
mesio. Beje, čia taip pat išskirtinis 
jo, kaip valstybės vadovo bruožas 
– domėtis ne tik savo „prezidentiniu 
daržu“, bet žvelgti plačiau ir iš es-
mės. Tačiau svarbiausia buvo rūpes-
tis žmonėmis. Jis nuolat klausinėjo 
Seimo, Vyriausybės narių, kaip se-
kasi rinkti pajamas į biudžetą, kokia 
atlyginimų, o ypač pensijų situacija, 
ar vykdoma kita socialinė parama.

Be Jo Lietuva būtų buvusi 
kitokia

Oponentai, o ypač konservatoriai 
ir jų lyderis V.Landsbergis, labai ne-
mėgsta prisiminti, ir, aišku,  pripa-
žinti, nors tai – istorinis faktas, jog 
po 1990 m. Kovo 11-osios valstybės 
atkūrimo ir įtvirtinimo tolesni darbai 
buvo pradėti vadovaujant Preziden-
tui A. Brazauskui. Užbaigtas sveti-
mos kariuomenės išvedimas, Pre-
zidento pateikta paraiška į NATO, 
kiek vėliau į Europos Sąjungą. Pa-
sirašytos pagrindinės tarpvalstybi-
nės draugystės ir bendradarbiavimo 
sutartys su kaimynais. Ypač svarbi 
buvo sutartis su Lenkija. Čia daug 
nulėmė ir A.Brazausko asmenybės 
žavesys, jo šilti ir labai draugiški 

Algirdas Brazauskas. Asmenybės žavesys
„Žmogus iš esmės yra istorija. Pats savaime istorija“.
                                                  Iš Justino Marcinkevičiaus interviu

Vasario 16-osios Akto formuluotės istorija

Nepriklausomybės akto faksimilė. Iš M. Maksimaičio knygos „Lietuvos valstybės 
konstitucijų istorija (XX a. pirmoji pusė)“.

A. a. Prezidentas Algirdas Brazauskas. V. Gulevičiaus nuotr.
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Politologas Lauras Bielinis

Galima suprasti Seimą ir Pre-
zidentę, pasiūliusius ir įvedusius 
naujas pataisas rinkimų įstatyme. 
Dabar teisę iškelti save įgavo ne tik 
partijų nariai per partinius sąrašus 
bet ir atskiri asmenys – teoriškai 
tai išplečia galimybes piliečiams 
dalyvauti politiniame gyvenime, 
atstovauti partijų neaprėptas inte-
resų sferas. Pakeitimus paskatino 
tai, kad, kaip metiniame pranešime 
teigė Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė, „žmonės nepasitiki ne kaž-
kuriais – kairiaisiais, dešiniaisiais 
ar jau spėjusiais nuvilti naujaisiais. 
Jie nepasitiki valdžia, politikais ir 
politika apskritai“. Taigi pakeitimų 
siekis yra išplėsti galimybes pilie-
tinam visuomenės dalyvavimui 
šalies politiniame gyvenime ir su-
kurti kokybiškesnį žmonių intere-
sų atstovavimo mechanizmą.

Tačiau nemanau, kad ši pataisa 
duos tinkamų vaisių. Geri norai at-
ves prie tam tikro chaoso ir nesu-
sipratimų rinkimų dieną. Rinkėjas 
bus priverstas atrasti jo interesams 
atstovaujančią politinę jėgą ar as-
menį, rinkdamasis tarp dešimčių 
kandidatų ir sąrašų. 

Kita vertus, atskiri kandidatai, 
kurie kandidatavo kaip nepriklau-
somi, išties ne visada yra tokie. 
Daugelis jų yra tiesiog partijų de-
leguoti atstovai į nepartinius sąra-
šus. Savotiški paslėpti partiečiai, 
kurie praėję per kitus sąrašus, grįš 
į gimtų partijų frakcijas savival-
dybių tarybose po rinkimų. Yra 
ir tokių, kurie tiesiog yra iš visur 
išstumti ir todėl jiems nieko kito 
nelieka, kaip tik eiti savarankiškai 
į rinkimus. Yra ir nuoširdžiai no-
rinčių pakeisti esamą padėtį savo 
savivaldybėje į geresnę. 

Taigi norinčiųjų eiti į politiką 
atsirado daug, bet politinis pasi-
rinkimas lieka rinkėjui. Štai tada 
rinkėjas suvoks, kad rinktis tarp 
atskirų ir ne visada aiškiai suvo-
kiančių savo galimybes asmenų 
yra sudėtinga. Tie nepriklauso-
mi kandidatai gali tapti bet kokių 
galimų veiksmų trikdytojais. Juk 

Pozicija

Savivaldos problemos. 
Ar pavyks jas išspręsti po rinkimų?

Lietuvoje siekė 14,4 proc. Nors 
Premjeras pareiškė, kad šiemet ne-
darbo rodikliai sušvelnės ir gal net 
pasieks 10 proc., tačiau racionaliai 
mąstant, prognozė primena fantas-
tinį romaną su laiminga pabaiga. 
Bedarbiai šiandien gauna itin men-
ką paramą, o valdantieji nesugeba 
sukurti darbo vietų. Dabar jau aki-
vaizdžiai matome, Vyriausybei tie-
siog trūksta kompetencijos“, – sako 
A.Butkevičius.

Parlamentaras A.Butkevičius 
mano, kad didžioji dalis užsienyje 
įsikūrusių lietuvių į Tėvynę nebe-
grįš, mat, apšilę kojas užsienyje, 
radę ten darbą, išsiveža ir savo ar-
timuosius – tėvus, vaikus. Suvok-
dami pajamų skirtumą tarp to, ką 
gauna ten, ir čia – Lietuvoje, grįžti 
pasiryš nedaugelis. 

„Patirtis rodo, kad dažniausiai 
grįžta tie, kuriems nepasisekė pa-
gauti sėkmės svečioje šalyje, kurie 
ten nesurado darbo arba jo neteko. 
Bet Lietuvoje situacija nesikeičia. 
O pokyčių reikia ne tik valstybiniu, 
bet ir savivaldos lygmeniu. Dauge-
lis miesto ar rajono problemų taip 
ir lieka neišspręstos, nes ne visoms 
savivaldybėms pasiseka vienodai 
išsirinkti darnią, rūpestingą ir kom-
petentingą komandą“, – svarsto 
LSDP pirmininkas.

Savivaldybės galėtų prisidėti 
gerinant sąlygas verslui

Kalbėdamas apie šalyje pras-
tai naudojamas Europos Sąjungos 
paramos lėšas A.Butkevičius pri-

mena, jog 2010-aisiais ministerijos 
turėjo paskirstyti 5,3 mlrd. litų ES 
ir šalies biudžeto paramos, bet pa-
vyko panaudoti tik 3,6 mlrd. litų.

„Didindamas riestainį – didini 
ir jo skylę, taip ir su nepanaudotais 
pinigais. Šalies ūkio konkurencin-
gumui skirti moksliniai tyrimai 
ir technologinė plėtra gavo tik 43 
proc. paramos lėšų iš planuotos su-
mos. Turėjusi paskirstyti 118 mln. 
litų, Ūkio ministerija sugebėjo pa-
naudoti tiktai 51 mln. litų. Manau, 
lėšos būtų įsisavintos efektyviau, jei 
projektų vertinimas vyktų kur kas 
operatyviau. Juk tai – darbo vietos, 
kurių šiandien labiausiai ir reikia 
duobėje įklimpusiai Lietuvai“, – tei-
gia Seimo opozicijos lyderis.

Pasak A.Butkevičiaus, savival-
dybės, kuriant darbo vietas, ir pa-
čios turėtų būti aktyvesnės.

„Dėl konservatorių padidintų 
mokesčių šalyje susitraukė smul-
kusis verslas. Kai kurios savival-
dybės sumažino verslo liudijimų 
kainas, tačiau, mano nuomone, jau 
seniai vertėjo pagalvoti ir apie vers-
lo liudijimus už 1 litą, tai paskatin-
tų sukurti naujų darbo vietų, o ne 
kreiptis į Darbo biržą. Smulkieji 
verslininkai dirbtų legaliai, mažė-
tų šešėlis. Savivaldybės turi teisę 
nustatyti tam tikras rinkliavas ir jų 
dydžius, tad galėtų pasirūpinti, kad 
jose verslui sąlygos būtų geresnės“, 
– sako LSDP pirmininkas.

Rajonų mokyklos tolsta nuo 
moksleivių...

Socialdemokratų partijos rinki-
mų štabo vadovas, parlamentaras 

Juozas Olekas, turėdamas didelę 
politinę patirtį teigia, jog daugelyje 
rajonų savivaldybių problemos yra 
panašios. Dėl liberalų vykdomos 
politikos švietimo ir sveikatos ap-
saugos srityse šiandien padėtis tik 
blogėja, o žmonės skundžiasi.

 „Miestai ir rajonai tuštėja, dau-
gėja išvykstančių į užsienį, mažėja 
gimstančių kūdikių skaičius. Statis-
tika negailestinga Kaunui ir kitiems 
nykstantiems didmiesčiams. Per 
pastarąjį dešimtmetį laikinoji sosti-
nė sumažėjo 31 tūkst., Klaipėda – 11 
tūkst., Šiauliai – 9 tūkst., Panevėžys 
– 7 tūkst. gyventojų. Tik Vilniuje 
gimstamumas didėja. Kas galėtų 
padidinti gimstamumą? Pirmiausia, 
būtina problemą spręsti valstybės 
lygiu. Politikai turi suprasti, kad 
socialdemokratų sėkmingai vyk-
dyta socialinė politika, kai vaikus 
auginantys tėvai gaudavo paramą, 
skatino gimstamumą. Atimti vaiko 
pinigai, pradinukų maitinimas, su-
mažintos vaiko priežiūros atostogų 
išmokos – tai didelės konservatorių 
klaidos. Būtina grįžti prie ankstes-
nės politikos. Labai svarbu keisti 
prioritetus, o pirmiausia, sudaryti 
sąlygas tėvams derinti profesinę 
veiklą su šeima, plėtoti galimybes 
dirbti lanksčiu grafiku. Čia galėtų 
pasidarbuoti ir savivaldybių tary-
bos. Išrinkti vietos gyventojų at-
stovai turėtų pasirūpinti vaikų prie-
žiūros tinklo plėtimu. Mokyklose 
būtina inicijuoti prailgintos dienos 
grupes jaunesnio mokyklinio am-
žiaus vaikams (Vilniuje tik trečda-
lis pradinukų naudojasi prailginta 
dienos grupe), o taip pat užtikrinti 
popamokinę veiklą. Tėvams būtų 

sudaryta galimybė per dieną palikti 
vaikus, prižiūrimus specialistų“, – 
aiškina J.Olekas.

Pasak Seimo nario, nerimą kelia 
su mokyklomis susijusios proble-
mos. Rajonuose pradinukai privers-
ti nepakeliamai anksti keltis ir vykti 
į gerokai nutolusias nuo kaimo gy-
venamųjų namų mokyklas.

„Liberaliųjų rankomis mokinio 
krepšelis kaimiškuose rajonuose 
tapo mokyklų uždarymo spartinimo 
priemone. Puikiai suprantame, kad 
mokykla, atvira biblioteka rajone 
yra šviesulys, bendruomenės kultū-
rinio gyvenimo centras. Savivaldy-
bės turi rūpintis biudžetinių įstaigų 
steigimu ir išlaikymu. Kad netrūk-
tų lopšelių-darželių dirbančių tėvų 
vaikams“, – sako LSDP centrinio 
rinkimų štabo vadovas.

Svarbu – racionaliai paskirstyti 
lėšas

Buvęs sveikatos apsaugos mi-
nistras J.Olekas gana kritiškai verti-
na ir dabartinės sveikatos apsaugos 
sistemos reformą.

„Tiek miestų, tiek rajonų savi-
valdybių gyventojai turi teisę į visa-
pusišką sveikatos priežiūrą. Tiems, 
kurie negali savimi pasirūpinti, pri-
valu suteikti socialinę paramą. Deja, 
to trūksta. Rajoninės ligoninės per 
prievartą buvo priverstos uždaryti 
chirurginius skyrius. Ligoninių pa-
jamos katastrofiškai mažėja, gydy-
tojai-specialistai išvyksta į užsienį. 
Staigaus susirgimo arba nelaimingo 
atsitikimo atveju ligonius artimųjų 
arba greitosios pagalbos automobi-
liai vežioja po aplinkinių rajonų gy-

dymo įstaigas. O svarbiausia – tik 
dabar reformų iniciatoriai suprato, 
kad pokyčiams nebuvo pasiruošta. 
Iš rajoninių ligoninių pacientai ve-
žami į centrus, kuriuose jų niekas 
nelaukia. Centrinės ligoninės per-
pildytos, jos nepasiruošusios pri-
imti pacientų iš aplinkinių rajonų. 
Taigi naujai išrinktiems savivaldy-
bių tarybų nariams tai – puiki dirva 
įrodyti, kad rinkėjai jais pasitikėjo 
ne veltui. Beje, tarybos nariai, esant 
reikalui, gali savivaldybės biudžete 
rasti lėšų ir remti tam tikras gydy-
mo paslaugas. Viskas priklauso nuo 
tarybos narių požiūrio į konkrečią 
sritį, į savivaldybės gyventojų po-
reikius“, – sako LSDP pirmininko 
pavaduotojas J.Olekas.

Pasak LSDP centrinio rinkimų 
štabo vadovo, šiemet rinkimuose 
ketina dalyvauti per pustrečio tūks-
tančio socialdemokratų.

„Socialdemokratų kandidatai 
– žmonės, nestokojantys žinių ir 
darbo patirties, puikiai išmanantys 
savivaldos bėdas, konkrečių rajonų 
problemas. Tarp jų yra apie pusan-
tro šimto jaunų žmonių, kurie ryž-
tingi, aktyvūs, turintys visuomeni-
nio darbo patirties ir, svarbiausia, 
kupini naujų idėjų“, – džiaugiasi 
komanda J.Olekas.

Socialdemokrato teigimu, situ-
acija savivaldybėse pasikeistų, jei 
išrinktieji išmoktų racionaliai pa-
skirstyti lėšas, tačiau tam reikia pa-
tikimos komandos, kuri, pradėjusi 
naują kadenciją, ilgainiui nenutoltų 
nuo visuomenės interesų.

Evelina Butkutė

Аtkelta iš 1 p.

santykiai su būsimu Lenkijos 
Prezidentu A.Kvasnievskiu. Ne ką 
mažiau buvo svarbūs ir jo santykiai 
su Rusijos Prezidentu B.Jelcinu, iš 
esmės lėmę sėkmingą rusų kariuo-
menės išvedimą iš Lietuvos, kai dar 
net Rytų Vokietijoje ji buvo likusi. 
Tenka pripažinti, kad B.Jelcino po-
zicijai, ir tai matydavome iš derybų, 
nelabai pritarė Rusijos URM valdi-
ninkai, tačiau jis pats tvirtai laikėsi 
duoto Lietuvos Prezidentui žodžio.

Įdomu, kad artimiausi A. Bra-
zausko draugai, be jau paminėto 
A. Kvasnievskio, buvo ir kiti būtent 
kaimyninių šalių vadovai – Latvi-
jos Prezidentas G.Ulmanis, Estijos 
Prezidentas A.Riuitelis bei Suomi-
jos Prezidentas M.Achtisari. Kodėl 
taip atsitiko, sunku pasakyti, tačiau 
galvoju, jog čia būta ir valstybinio 
mąstymo, kuris visuomet buvo 
A.Brazauskui būdingas, ir neabe-
jotinų asmeninių tarpusavio simpa-
tijų. 

Apskritai, A. Brazausko sugebė-
jimas užmegzti šiltus santykius su 
žmonėmis buvo išskirtinis. Ne tik 
su jau minėtais, bet ir daugeliu kitų 
vadovų, politikų, ekspertų. 1995 
metais man teko dalyvauti Nor-
vegijos sostinėje – Osle – Šiaurės 
Atlanto Asamblėjos sesijai skirtame 
Norvegijos karaliaus Haraldo V pri-
ėmime. Man prisistačius jo dideny-
bei, karalius dar sykį perklausė, ar 
aš tikrai iš Lietuvos, o po to paprašė 
būtinai perduoti pakvietimą pasli-

dinėti ar pamedžioti Norvegijoje 
ir kuo nuoširdžiausius linkėjimus 
A.Brazauskui, su kuriuo buvo susi-
tikęs trumpai, tačiau Lietuvos Prezi-
dentas jam padaręs didelį įspūdį.

Prezidentūra

A.Brazauskas rūpinosi, iš pirmo 
žvilgsnio, ir paprastesniais reikalais. 
Juk jam tapus Prezidentu, Lietuvo-
je, kaip žinia, net nebuvo preziden-
tūros, o išrinktasis Prezidentas dirbo 
Seime. Ne tik paties Prezidento ar 
prezidentūros kanceliarijos darbuo-
tojų sąlygos, bet svarbiausia šalies 
Konstitucijoje įtvirtintas valdžių 
atskyrimo principas reikalavo šio 
klausimo valstybinio sprendimo. 
Po ilgų ir nelengvų diskusijų buvo 
nuspręsta įkurti valstybės vadovo 
rezidenciją ten, kur ji dabar ir yra – 
S. Daukanto aikštėje, prie Vilniaus 
universiteto. Šie, jau A.Brazausko 
pastangomis restauruoti rūmai, 
visada buvo reprezentaciniai: jau 
XIV a. jie priklausė Lietuvos di-
dikams Goštautams, vėliau – Vil-
niaus vyskupams, juose gyveno 
tuometinis generalgubernatorius 
M.Kutuzovas, o 1812 m. Napole-
onas Bonapartas. Likimo ironija, 
kuri tik pabrėžia, kad šiuose rū-
muose pats A.Brazauskas dirbo tik 
savo kadencijos pabaigoje. Tačiau, 
šiandien prisipažįstu, sunkiai įsi-
vaizduoju, kaip būtume išsivertę be 
jų, ypač nuo 1999 m., kai buvo pats 

mūsų integracijos į ES ir NATO 
įkarštis, kai Lietuvą lankė daugy-
bė užsienio delegacijų, prezidentų, 
karalių. Juos pirmiausia pasitikda-
vo šie rūmai, europinės Lietuvos 
kultūros, istorijos pavyzdys, pabrė-
žiantis mūsų valstybės tęstinumą, 
artimumą europinėms vertybėms. 
Kodėl taip sakau? Ogi todėl, kad 
tuomet, prezidentūros atstatymo 
metu, A.Brazausko politiniai opo-
nentai, panašiai kaip šiuo metu Val-
dovų rūmų atkūrimą, itin aršiai ir, 
aišku, be pagrindo, populistiškai, o 
gal iš nesveiko pavydo, kritikavo. 
V.Landsbergis jau kitos preziden-
tinės rinkiminės kampanijos metu 
net žadėjo, jog jei bus išrinktas, ati-
duos rūmus vaikų darželiui... Tačiau 
šiandien rūmai stovi, jau seniai tapę 
atkurtos Lietuvos valstybingumo 
simboliu.

Jau pačioje pradžioje cituotame 
interviu poetas J.Marcinkevičius 
tęsia mintį: “Žmogų galima įvardyti 
kaip istorijos tikslą. Būtent – ne tik 
priežastį, bet ir tikslą... Žmogus pa-
čiu savo gyvenimu bando tą tikslą 
pajusti, „sugauti“ sau pačiam ir kar-
tu paraginti kuo daugiau šalia esan-
čiųjų mąstyti apie jį, kelti sau kaip 
užduotį“. Šie žodžiai, mano nuomo-
ne, itin dera, prisimenant Algirdą 
Brazauską, pirmąjį prieš aštuonioli-
ka metų tiesiogiai Lietuvos žmonių 
išrinktą Lietuvos Prezidentą.

Gediminas Kirkilas

Nauja rinkimų tvarka gali pagimdyti 
naują savivaldos netvarką

Nukelta į 8 p.
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DAmiJoNAiTiS ALGimANTAS
– ŠAkiAi

PeTRAS PAPoVAS   
ZARASAi

LiuDAS JoNAiTiS 
JoNiŠkiS

ReGimANTAS RAmoNAS  
BiRžAi

miNDAuGAS SiNkeVičiuS  
JoNAVA

ALVyDAS PeTRAS 
DumBLiAuSkAS – PAGėGiAi 

eDVARDAS žAkARiS   
ŠiAuLių mieSTAS

oRiNTA LeiPuTė   
kAuNo mieSTAS   

ALViDAS ŠimeLioNiS   
ŠiLuTė 

VikToRAS GAižAuSkAS  
kėDAiNiAi  

ANTANAS TeNyS  
mAžeikiAi  

VyTAuTAS kLeiVA 
TeLŠiAi  

kAZyS GRyBAuSkAS 
ukmeRGė 

PRANAS PeTRoŠiuS
TAuRAGė

RičARDAS mALiNAuSkAS
DRuSkiNiNkAi

NiJoLė DiRGiNčieNė
BiRŠToNAS

ALGimANTAS GAuBAS
ŠiAuLių RAJ.

VALeRiJuS mAkūNAS 
kAuNo RAJ.

ViLiuS CiBuLSkAS 
iGNALiNA

VyTAuTAS BLAžAiTiS 
RieTAVAS

ALGiRDAS BAGuŠiNSkAS 
 ViLkAViŠkio RAJ.

ALGiS ALiukeVičiuS 
PRieNAi

RomuALDAS kuBiAkAS 
kAiŠiADoRyS

FeLikSAS DžiAuTAS 
ALyTAuS mieSTAS

ARVyDAS VyŠNiAuSkAS 
eLekTRėNAi

DoNATAS kRikŠTAPoNiS 
 ANykŠčių

ViDmANTAS BRAZyS 
mARiJAmPoLė

RomAS ADomAVičiuS 
ViLNiAuS mieSTAS

DANAS PALuCkAS 
PALANGA

eLViNAS JANkeVičiuS 
VARėNA
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VyTAuTAS RAPoLAS GRiTėNAS 
PANeVėžio RAJ.

ANTANAS kiLčAuSkAS 
RASeiNiAi

AuŠRyTė RAmANAuSkieNė 
kAZLų RūDA

VACLoVAS DAčkAuSkAS 
kLAiPėDoS RAJ.

ALVyDAS kATiNAS 
uTeNA

ALBiNAS ežeRSkiS 
ŠiLALėS RAJ.

kAZimieRAS AuGuLiS 
RADViLiŠkiS

ALGiRDAS kReiZA 
LAZDiJAi

ANTANAS ViNkuS 
NeRiNGA

JoNAS GAReLčikoVAS 
ViLNiAuS RAJ.

ALBeRTAS kRAuLeiDiS 
PLuNGė

VyTAuTAS BLAžAiTiS 
RieTAVAS

SAuLiuS GeGieCkAS 
PAkRuoJo RAJ.

VikToRAS GAižAuSkAS 
kėDAiNiAi

kAZimieRAS ŠimkuS 
JuRBARkAS

eLeNA čekieNė 
ViSAGiNAS

ViTALiJuS miTRoFANoVAS 
AkmeNėS RAJ.

PoViLAS VADoPoLAS 
PANeVėžio mieSTAS

JoNAS BLAžeVičiuS 
kuPiŠkiS

koSTAS ARVASeVičiuS 
keLmė

VALeRiJoNAS kuBiLiuS 
kReTiNGA

ReimuNDAS TyRAS 
kALVARiJA

DARiuS SkuSeVičiuS 
ŠALčiNiNkAi

ReGimANTAS DALGeDA 
ŠVeNčioNyS

JuoZAS JoNikAS 
SkuoDAS

ASTA kANDRATAVičieNė 
TRAkAi

RimANTAS CiBAuSkAS 
kLAiPėDA

ANTANAS LiDžiuS 
ŠiRViNTų RAJ.

VyDAS BARAVykAS 
ALyTAuS RAJ.

HeNRikAS iViCkAS 
moLėTAi
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Rengta kartu su Europos Parlamento 
socialistų ir demokratų pažangiojo 
aljanso grupės Lietuvos delegacija.

Artėjantys savivaldos rinkimai 
mums dar kartą primena socialines 
problemas, kurių sprendimo tikisi 
Lietuvos žmonės. Mažėjantys at-
lyginimai ir pensijos, nedarbas, au-
gančios būtiniausių prekių ir būsto 
šildymo kainos, nutolusios sveika-
tos apsaugos paslaugos ir dar daug 
kas kelia nerimą. Kas už tai atsako – 
savivaldybė, Vyriausybė, Seimas ar 
Europos Sąjunga (ES)? Ar gali rin-
kimų rezultatai padaryti gyvenimą 

geresnį? Šie klausimai yra aktualūs 
dažnam rinkėjui. 

Už socialinių problemų sprendi-
mą atsako visų lygių politikai, net 
ir ES, kuri vadovaujasi visų pripa-
žintomis socialinėmis vertybėmis 
– socialiniu teisingumu, lygiomis 
galimybėmis, solidarumu, pagarba 
žmogaus teisėms, visuotinai priei-
namu mokslu, sveikatos ir socialine 
apsauga. Jomis grindžiama Europos 
socialinė politika bei siekis sukurti 

gerovės valstybes. Praėju-
siais metais Europos Par-
lamentas (EP) priėmė daug 
svarbių sprendimų, kuriais 
siekiama pagerinti žmo-
nių gyvenimą Europoje. 
Ypatingas dėmesys buvo 
skirtas skurstantiesiems, 
bedarbiams, neįgaliesiems, 
vaikams, jaunimui, moti-
noms. Pagrindinė atsako-
mybė už savo šalies gerovę 
tenka Lietuvos politikams. 
Apgailestaujame, jog val-
dančioji konservatorių ir 
liberalų dauguma ekono-
minės krizės problemas 
sprendė sunkiausiai gyve-

nančių žmonių sąskaita. Socialinė 
politika jiems tikrai nėra prioritetas. 
Ją pakeitė siekis taupyti bet kokia 
kaina – netgi ir didinant skurdą. Toks 
mūsų valdžios elgesys visiškai nede-
ra su ES socialinėmis vertybėmis. 

Centrinė valdžia daugiausiai 
„padėjo“ patarimais taupyti ir, pasi-
teisindama įžeidžiančiais samprota-
vimais apie išlaikytinių mentalitetą, 
siūlymais griežtinti socialinės para-
mos skyrimą. Tačiau valdantiesiems 

nereikėtų pamiršti, jog socialinės 
išmokos Lietuvoje iš skurdo liūno 
ištraukia beveik 300 tūkst. žmonių. 
Savivaldybės turėtų pasirūpinti, kad 
ši pagalba pasiektų tuos, kuriems jos 
tikrai reikia. Dėl to neturėtų suma-
žėti paskatos dirbti. Jas galėtų palai-
kyti ir bendruomenei naudingas lai-
kinas darbas. Negalima taupyti savų 
socialinių darbuotojų, kurių darbo 
krūvis išaugo kelis kartus, atlygini-
mų sąskaita. Sunkmečiu nuo jų atsa-
kingumo ir pasiaukojimo priklauso 
daugelio žmonių gyvenimai.

Savivalda atsako ir už socialinių 
paslaugų gyventojams organizavimą 
namuose, globos įstaigose, dienos ir 
krizių centruose, būsto ir aplinkos 
pritaikymą neįgaliesiems, transpor-
to paslaugas, vaiko teisių apsaugą. 
Tai labai veiksminga pagalba spren-
džiant bendruomenės socialines 
problemas. ES šį procesą visokerio-
pai skatina ir remia, ragindama soci-
alines paslaugas kuo labiau priartinti 
prie žmogaus bei skirdama nemažas 
savo biudžeto lėšas.

Savivaldybės turėtų būti aktyves-
nės įgyvendinant Europos užimtumo 
politikos gaires. Būtina panaudoti 

visas įstatymo suteiktas teises len-
gvinant verslo sąlygas, pritraukiant 
investicijas, vykdant aktyvią darbo 
rinkos politiką. Negalima pamiršti 
ir svetur padirbėti išvykusių kraštie-
čių. Reikia ne tik pasirūpinti jų pa-
liktais vaikais, bet ir nuolat priminti, 
jog yra laukiami gimtinėje. Žmonės 
turėtų principingai įvertinti savival-
dybių darbą įsisavinant ES finansinę 
paramą ir tai, kiek ilgalaikės naudos 
bendruomenei duoda europinių pro-
jektų įgyvendinimas.

Akivaizdu, jog savivaldybės gali 
ir privalo dirbti žmonių gerovei. 
Nuosekliausiai Europos socialines 
vertybes EP ir Lietuvoje puoselėja 
socialdemokratai. Jie savo darbu 
Vyriausybėje ir savivaldybėse jau 
įrodė, jog sugeba pasirūpinti žmo-
nėmis. Būtent socialdemokratams 
valdant didėjo atlyginimai, pensijos, 
motinystės išmokos, mažėjo nedar-
bas ir skurdas. Todėl šis argumentas 
turėtų būti lemiamas pasirenkant 
vienintelį teisingą sprendimą savi-
valdos rinkimuose.

Vilija Blinkevičiūtė,
Europos Parlamento narė

Ar priartinsime Europos socialines vertybes prie žmogaus? 

Jau ne viena Europos Parlamento 
(EP) posėdžių savaitė Briuselyje ir 
Strasbūre buvo pažymėta Baltarusi-
jos ženklu. EP svarstė, kaip reaguoti 
į smurtą, kuris prasiveržė Minske 
prezidento rinkimų dieną, gruodžio 
19-ąją.

Baltarusijos tema – ne politinia-
me, bet buitiniame lygmenyje – nu-
skambėjo ne kartą ir tada, kai taksi 
važiavau į oro uostą, kad vykčiau 
toliau į Europos sostines. Vairuotojai 
pasakojo, kad beveik kiekvieną pir-
madienį skuba Baltarusijon prisipil-
ti benzino į savo automobilio baką, 
kanistrą. Ten sumoka beveik perpus 
pigiau ir taip išlošia šimtą-kitą litų. 
Pasakojo apie kai kuriuos socialinius 
reikalus ir lengvatas, Baltarusijoje 
sutvarkytas, jų galva, geriau, negu 
pas mus. Savo ruožtu aš paminėjau 
iš diplomatų nugirstą skaičių – per-

nai Baltarusija išdavė 12 tūkstančių 
darbo vizų darbuotojams iš Lietuvos, 
daugiausiai statybininkams. Statisti-
kai teigia suskaičiavę, kad Baltarusi-
ja yra ketvirtoji šalis – po Didžiosios 
Britanijos, Airijos ir JAV – į kurią 
išvažiuoja daugiausia lietuvių. Apy-
tikriai tiek pat, kiek į Vokietiją.

Svarstant Baltarusijos klausimą 
EP pasigirdo balsai, kviečiantys imtis 
ekonominių sankcijų, netgi uždraus-
ti Baltarusijai dalyvauti Olimpinėse 
žaidynėse ir pasaulio pirmenybėse. 
EK komisaras Stefanas Fiulė pabrė-
žė, kad Komisija sustiprins pagalbą 
opozicijai, pilietiniams judėjimams, 
nepriklausomai žiniasklaidai. Atsa-
kymas į gruodžio 19-osios įvykius 
Minske turi būti kietas, bet suba-
lansuotas, išlaikant dialogo kanalus, 
negrįžtant į tą situaciją, kuri buvo 
iki 2008-ųjų. Kai žodį suteikė man, 

kaip EP pranešėjui, apie santykius su 
Baltarusija, sakiau: jeigu dabar apie 
pusė baltarusių pasisako už glaudes-
nius santykius su ES, tai mūsų užda-
vinys reaguoti į įvykius Minske taip, 
kad po metų šis skaičius dar padidė-
tų. Tai būtų skaudus atpildas tiems, 
kurie organizavo gruodžio 19-osios 
įvykius.

Kokia gi įvykių seka atvedė į 
masinės demonstracijos Minske 
virtimą riaušėmis, Vyriausybės pas-
tato langų daužymą, 700 žmonių 
sulaikymą, švaistymąsi „bananais“, 
beveik visų kandidatų į prezidentus 
areštą? Ir dabar dar vis įkalinti ke-
lios dešimtys opozicionierių, jiems 
keliamos bylos. Dar rudenį valdžia 
Minske siuntė signalus, kad rinki-
mų dieną numatomos riaušės, įžiū-
rėdama tuose planuose „Maskvos 
ranką“. Dabartiniuose oficialiuose 

paaiškinimuose kaltinama opozicija, 
kandidatai į prezidentus ir „užsienio 
valstybės“. Pirštu rodoma į Lenkiją 
ir Vokietiją, o taip pat Švediją, Balti-
jos valstybes.

Opozicija aiškina, kad liberales-
nė, negu prieš tai buvusios, rinki-
minė kampanija, galimybė virtinei 
opozicinių kandidatų skelbti radika-
lius šūkius ir pasiūlymus, nukreiptus 
prieš valdžią, išjudino šalį. Todėl 
Aleksandras Lukašenka, nesurinkęs, 
opozicijos duomenimis,  ir 50 proc. 
balsų, pajutęs, kad valdžia slysta jam 
iš rankų, ėmėsi drakoniškų priemo-
nių. Deja, ir prieš gruodžio 19-tąją, ir 
tą dieną opozicijos kandidatai neturė-
jo bendro plano, veikė apgraibomis, 
atskirai. Bet kokiu atveju dabartinio 
režimo ramsčiai dar labiau susvyra-
vo – juos siekia išjudinti ir opozicija, 
ir Maskva, ir Briuselis, ir Vašingto-

nas. Šioje situacijoje daug kas Balta-
rusijoje, kaip ir kitose Europos vieto-
se, viltis sieja su ES. Suartėjimo su ja 
priešininkai, manau, gruodžio 19-ąją 
laimėjo Pyro pergalę. Kuo platesnis 
bendradarbiavimas su ES šalimis 
reikalingas ir baltarusiams, ir lietu-
viams, lenkams, latviams, vokie-
čiams – visų ES šalių gyventojams. 
Todėl Briuselis nesiėmė mojuoti 
sankcijų vėzdu, jos buvo preciziškai 
tiksliai nukreiptos tik prieš režimo 
viršūnę. Būtina turėti galvoje, kad 
Briuselio žingsniai paveiks eilinius 
Baltarusijos ir ES piliečius, verslo, 
turizmo, kultūros ryšius. Žinoma, 
jeigu oficialusis Minskas grubiai pa-
žeidinės žmogaus teises, ES sankci-
jos gali būti sugriežtintos.

Justas Paleckis,
Europos Parlamento narys

Briuselis nesiima mojuoti sankcijų vėzdu Baltarusijai

Europos Sąjunga (ES) 2011-uo-
sius paskelbė Savanorystės metais. 
Manau, savanoriška veikla – vienas 
iš demokratinės valstybės, pilietinės 
visuomenės ir jos gerovės kertinių 
akmenų. Lietuvoje šiandien dirba 
gana daug savanorių grupių, labda-
ros fondų ir kitų organizacijų. Deja, 
kol kas pernelyg mažai kalbama apie 
savanorystės duodamą pridėtinę ver-
tę, tad didžioji dalis visuomenės sa-
vanorystę vis dar suvokia labai siau-
rai, kaip paramą ar pagalbą socialiai 
nuskriaustoms, problemų turinčioms 
grupėms arba „viso gyvenimo auką 
Afrikos vaikams…“. Visa tai svei-
kintina, bet savanorystė turi ir kitų 
reikšmingų aspektų.

Kalbant trumpai, savanorys-
tė – tai laisva valia, pilietinė atsa-
komybė ir aktyvumas, prisidedant 
prie bendrųjų visuomenės vertybių 
puoselėjimo, visuomenės gerovės 
kūrimo. Savanorystę galima pradėti 

nuo iniciatyvų savo nedidelėje ben-
druomenėje – gyvenamosios vietos, 
darbo, ugdymo įstaigos, miestelio ir 
pan. Reikia suvokti, kad pilnavertę 
pilietinę visuomenę kuria ne valdžia, 
o patys žmonės. Esu įsitikinęs – sa-
vanorystė skatina ne ieškoti kaltų, o 
ieškoti galimybių, tai ir yra jos jėga. 
Pavyzdžiui, Europos savanorių cen-
tro paskelbtas manifestas pateikia 
reikšmingų įžvalgų ir „sufleruoja“ 
puikių idėjų. Norėčiau išskirti du, 
mano nuomone, itin svarbius aspek-
tus, kuriuos turėtų įvertinti ne tik Lie-
tuvoje veikiantys savanorių centrai 
ar kitos savanorių organizacijos, bet 
ir kiekvienas pilietis individualiai.

Pirma, vienas iš skaudžiausių 
ekonomikos recesijos padarinių – ne-
darbas. Praradę darbą asmenys „už-
sidaro nuo viso pasaulio“, izoliuojasi 
nuo aktyvaus visuomenės gyveni-
mo. Savanorystė suteikia galimybę 
ne tik „išeiti į žmones“ – būdami 

savanoriais, žmonės įgyja vadova-
vimo, bendravimo ir organizavimo 
įgūdžių bei patirties, praplečia savo 
socialinį ratą, dėl to dažnai pavyksta 
gauti apmokamą darbą. Taigi sava-
norystė suteikia neoficialaus ir ne-
formalaus mokymosi galimybes. Ne 
veltui ji yra itin svarbus mokymosi 
visą gyvenimą strategijos įgyvendi-
nimo ES instrumentas. Beje, minė-
tasis manifestas ragina pripažinti per 
savanorystę įgytus gebėjimus šalių 
narių švietimo sistemose. Manau, tai 
būtų „solidi“ motyvacija dar daugiau 
žmonių įsitraukti į savanorystės vei-
klą.

Antra, ES institucijos raginamos 
ne tik tęsti specialias savanorystės 
programas, skirtas jauniems žmo-
nėms, bet ir kurti panašias progra-
mas kitoms socialinėms grupėms. 
Atsižvelgiant į visuomenės senėjimo 
tendencijas, savanorystės vaidmuo 
„aktyvaus senėjimo“ politikoje – 

akivaizdus, todėl būtina skleisti ir 
remti priemones, padedančias vy-
resnio amžiaus žmonėms dalyvauti 
visuomenės veikloje. Šiemet ES 
mastu bus siekiama ne tik pripažinti 
savanorystės veiklą, bet ir kurti kuo 
palankesnę savanoriškos veiklos 
aplinką įtraukiant visuomenę į pilie-
tišką veiklą, sudarant galimybes sa-
vanorių organizacijoms tapti veiks-
mingesne jėga.

Siekdamas populiarinti savano-
rystės idėją Lietuvoje, skelbiu kon-
kursą – „Mano savanorystės veikla“. 
Jo tikslas – įvertinti aktyvius, tačiau 
visuomenei nežinomus mūsų šalies 
savanorius. Konkurse gali dalyvauti 
visi, kurie dalį savo laiko skiria neat-
lygintinam darbui visuomenės labui. 
Iki kovo 1 d. siųsk savo savanorys-
tės istoriją (tikimės tilpsi į 1 psl.) el. 
pašto adresu info@balcytis.lt. Jūsų 
istorijas vertins autoritetinga komi-
sija. Trys labiausiai įkvepiančios 

istorijos bus paskelbtos mano tinkla-
raštyje www.balcytis.lt, o jų autoriai 
laimės pažintines keliones į Briuselį. 
Nugalėtojai bus paskelbti kovo 10 d.  
Dėmesio: laukiame tikrų, o ne išgal-
votų istorijų, tad nurodykite ir reko-
mendacinio asmens, kuris galėtų pa-
tvirtinti jūsų veiklą, kontaktus.

Sėkmės!

Zigmantas Balčytis,
Europos Parlamento narys

Savanorystė skatina ne ieškoti kaltų, o ieškoti galimybių

Iš kairės europarlamentarai: J. Paleckis, V. Blinkevičiūtė ir Z. Balčytis.                             
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Artėjant savivaldos rinki-
mams, užsakymus skaičiuoja 
žiniasklaida, savo patrauklumą 
rinkėjams demonstruoja kandi-
datai, bet gyvename laikais, kai, 
prieš siekiant įtikinti žmogų eiti 
balsuoti už kažkurį iš kandidatų, 
reikia jį motyvuoti eiti balsuoti 
apskritai.

Galima sakyti, negatyvus arba 
tiesiog „joks“ rinkėjų požiūris į 
rinkimus susijęs su bendra nei-
giama visuomenės nuomone po-
litikos atžvilgiu. Paprašyk gyven-
tojo apibūdinti politikus, sakys: 
„melagiai, daug žada ir nieko ne-
dirba“. Natūralu – žmogui daug 
kas neaišku ir nesuprantama, nes 
politikai jam neatsiskaito, nedis-
kutuoja su juo, koks sprendimas 
turi būti priimtas ar kodėl priim-
tas būtent toks. Galų gale, nepa-
aiškina, kaip veikia miestas.

Pasekmės aiškios – žmogus 
nemato prasmės dalyvauti rin-
kimuose, nepasitikėdamas savo, 
kaip rinkėjo, jėgomis. Reikia pri-
pažinti, visuomenėje išsivysčiusi 
lėtinė ir labai pavojinga liga – po-

litinė apatija, pasireiškianti „Juk 
ką mano balsas pakeis?..“ sindro-
mu. Gydymą būtina pradėti tuoj 
pat – artėja savivaldos rinkimai, 
todėl delsti negalima. Jeigu nieko 
nebus daroma, apatiškumo me-
tastazės bus apėmusios visą poli-
tinį organizmą. Ką daryti, nuo ko 
pradėti?

Gripo epidemijos metu reikia 
saugotis virusinių bakterijų, tuo 
tarpu prieš rinkimus suaktyvė-
jusioje politikų žaidimų aikštė-
je – populistinių siūlymų. Todėl 
atidžiai peržvelkite rinkimų są-
rašus ir išsirinkite keletą jums 
priimtinų kandidatų – nesvarbu 
partiškumas, amžius ar lytis. Ne-
sirinkite pagal mieste iškabintus 
plakatus ar skambius šūkius, ge-
riau pasitarkite su visagaliu „go-
ogle“. Pasidomėkite jo nuveiktais 
darbais, miesto vizija, santykiu 
su rinkėjais bei planais, kaip jis 
toliau bendraus su žmonėmis. 
Pasistenkite pabendrauti su pa-
sirinktais kandidatais, o tam tiks 
elektroniniai laiškai, koks nors 
socialinis tinklapis, skambutis ar 

susitikimas.
Po rinkiminio periodo fini-

šo imkite dar aktyviau stiprinti 
politinio organizmo būklę: pa-
sidomėkite, kokius sprendimus 
priima miesto valdžia, ką veikia 
jūsų išrinktas politikas. Priminki-
te politikui, kurį rinkote, apie at-
siskaitymo būtinybę, pakartokite 
jo pažadus, kuriuos jis dėstė dar 
prieš rinkimus. Tokia profilaktika 
sustiprins ne tik miesto savival-
dos kraujotaką, bet ir padidins 
gyventojų atsparumą politinės 
apatijos ligoms.

Pabaigoje derėtų įspėti: dėl 
minėtų vaistų vartojimo ir gali-
mo šalutinio poveikio nesitarkite 
su politiškai apatiškais ir nuolat 
burbančiais, gyvenimu visada 
nepatenkintais žmonėmis, bet 
pasikonsultuokite su mokytojais, 
tėvais, kolegomis ir aktyviais vi-
suomenės veikėjais, kuriuos su-
tinkate savo aplinkoje.

Marius Skarupskas
LSDJS Vilniaus skyriaus 

pirmininkas

Politinės apatijos 
epidemijos stabdymas

Artėjančiuose savivaldybių ta-
rybų rinkimuose dalyvaus net 130 
socialdemokratinio jaunimo sąjun-
gos atstovų, keturiuose skyriuose 
jaunieji politikai užima pirmąsias 
sąrašo vietas. Su vienu iš jaunimo 
kandidatų Justu Pankausku kalbame 
apie jo pirmuosius žingsnius politi-
nėje arenoje, pasiekimus ir artėjan-
čius rinkimus.

kodėl apsisprendei tapti politiku? 
kas lėmė tavo pasirinkimą?

Dar besimokydamas gimnazi-
joje, Marijampolėje, daugiausiai 
dėmesio skyriau labiausiai pati-
kusiems dalykams – socialiniams 
mokslams: istorijai, lietuvių ir už-
sienio kalboms, politologijai. Po 
pamokų panirdavau į visuomeninę 
veiklą. Šalies ekonominė situacija 
buvo nestabili, Lietuva vis akivaiz-
džiau „plyšo“ į dvi dalis – atotrūkis 
tarp pasiturinčiųjų ir mažiausias pa-
jamas gaunančių žmonių vis didėjo. 
Man buvo smalsu išsiaiškinti, kodėl 
mūsų nepriklausomoje valstybė-
je egzistuoja tokia neteisybė. Apie 
tai diskutavau su tėvais, mokyklos 
draugais, o būdamas dvyliktoje kla-
sėje nusprendžiau įsilieti į Lietuvos 
socialdemokratinio jaunimo sąjun-
gos gretas, kad galėčiau ne vien dis-
kutuoti ir šnekėti, o drauge su kitais 
kažką pabandyti padaryti.

Savo politinę karjerą pradėjai 
Socialdemokratinio jaunimo 
sąjungos veikloje. kaip galėtum 
apibūdinti LSDJS? kuo ji  tave 
praturtino kaip jauną politiką?

Kaip minėjau, su LSDJS „gy-
venti“ pradėjau dar 12 klasėje. Tuo 
metu su entuziazmu organizavome 
įvairias akcijas visuomenei, rengė-
me akademinius seminarus, susitiki-
mus su žinomais politikais, teikėme 
projektus jaunimo iniciatyvoms fi-
nansuoti. Išvykęs studijuoti į Vilnių 
sutikau nemažai įdomių ir veiklių 
žmonių. Bendravimas su jais tapo 
magnetu, dar labiau šliejusiu prie 
LSDJS. Nors studijavau Tarptauti-
nių santykių ir politikos mokslų ins-
titute, kuriame įgijau nemažai teori-

nių politinių žinių, tačiau praktinės 
patirties sėmiausi iš jaunųjų social-
demokratų „virtuvės“. Sąjungą api-
būdinčiau, kaip vieną iš aktyviausių 
jaunų žmonių organizacijų Lietuvo-
je, kuri išties ugdo jauną Lietuvos 
pilietį, besirūpinantį savo valstybės 
ir žmonių reikalais. Neabejodamas 
galiu pasakyti, kad LSDJS yra pui-
kus „tramplinas“ būsimiems Lietu-
vos ir Europos politikams.

Daugiausia veiklos turi Vilniuje, 
tačiau šiuose savivaldos rinkimuo-
se kandidatuoji Lazdijų rajone, 
kodėl?

Didžiąją laiko dalį šaltuoju metų 
laiku su šeima praleidžiame Vil-
niuje, o šiltuoju – Lazdijų rajone, 
Veisiejuose. Todėl sunku pasakyti 
kurie namai pirmieji, kurie antrieji, 
dažnai su žmona pajuokaujame, kad 
tikriausi mūsų namai – „ant ratų“.

Dirbu ne tik Vilniuje, nemažai 
važinėju po Lietuvą, susitikinėju su 
bičiuliais, visuomene, taip pat vyks-
tu į politinius renginius užsienyje. 
Dėl tokios intensyvios veiklos tenka 
vėlokai grįžti namo, o ir dažną sa-
vaitgalį atima įvairūs renginiai. To-
dėl šeimos supratimas ir palaikymas 
yra labai svarbūs. Džiaugiuosi, jog 
šeima mane stipriai palaiko.

ką galėtum patarti jauniems 
žmonėms, svajojantiems tapti 
politikais? Nuo ko jiems reikėtų 
pradėti?

Pirmiausia reikia atsakyti sau pa-
čiam į klausimą, „kodėl aš noriu būti 
politiku?“. Daug kas šiandien politi-
ką sieja su pinigais, geru gyvenimu, 
svaiginančia įtaka ir karjera. Ne tai 
turėtų būti traukos objektas einan-
tiesiems į politiką. Politikas yra 
tas, kuriam įdomi ne tik savo paties 
aplinka ir gerovė, bet tas, kuris mato 
visos šalies ir jos gyventojų rūpes-
čius, įsivaizduoja, kaip stiprinti šalį 
ir gerinti žmonių gyvenimo sąlygas, 
sugeba mąstyti kūrybiškai, pasiūlyti 
išmintingus sprendimus.

Dėkoju už pokalbį.
LSDJS informacija

Politikui labai svarbus 
šeimos palaikymas

Socialdemokratas J. Pankauskas su šeima.                             Nuotr. iš asmeninio archyvo.
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Tai ádomu

GEROS 
NUOTAIKOS!

Atsakykite į klausimus, o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje išbraukite.

Rinkimai į savivaldybių ... .1. 
Problema, su kuria susiduria daugiabučių gyventojai. Didelės sąskaitos už ...2. 
Kiauras namo ...3. 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo institucijos, kurių neretai trūksta miestuose 4. 
ir kaimuose.
Rinkliavos už ... išvežimą.5. 
Nevalytas takas šalia gatvės, kuriuo vaikšto pėstieji.6. 
Menkas gatvių ..., kiemuose tamsu ir nesaugu.7. 
Autobusiuko, vežančio kaimo vaikus į toli nuo namų esančias mokyklas, spalva.8. 
Būtina remti smulkaus ir vidutinio ... plėtrą.9. 
Reikia gerai veikiančios „vieno ...“ sistemos. Sutrumpėtų eilės savivaldybėje.10. 
Socialdemokratai – už ... mokesčių sistemą.11. 
Reikia griežtai reguliuoti šildymo, šiukšlių surinkimo ir kitų paslaugų teikimo ... .12. 
Kaip vadinami žmonės, siekiantys mandato, dalyvaujantys rinkimuose?13. 
LSDP šūkis „Svarbiausia – ...“14. 

Ų A B S E I T J A G K C I A
I N S A S D A R Ž E L I A I
N O L N I D R Z M L U S T A
I Ą O I P R Y S O T I T L Ų
S S M A N A B I G O J Ū I N
E I Z K L I A G U N U S E A
R V Ą I Ę Ž S L S A S O K S
G T V A L A M E N A I L Ų T
O A P Š V I E T I M A S A O
R G A L A S I N A Y S R S G
P I J I S A S B L S U E A A
T L A N G E L I O N I V N S
I A T A D I D N A K M N A Į
O Š I L D Y M Ą S M A Š S P

Direktorius savo pavaldi-
niams:

– Visi skundžiatės krize, 
gyvenimo pablogėjimu dėl 
ekonominės padėties... O, 
beje, šiais metais jūsų atlygi-
nimas 75 proc. didesnis.

– Atleiskite, didesnis negu 
... kuriais metais?

– Negu ateinančiais... 

* * * 

„Darbdavys nepriva-
lo mokėti darbuotojui, nes 
darbuotojas gali ir po darbo 
užsidirbt. Nebūtina gi sėdėt 
namie ir spoksot į televizo-
rių. Tokio daikto darbuotojo 
namuose nė neturi būt.

Darbuotojui gana pa-
valgyt ir apsirengt. Valgyt 
– liesai, rengtis – striukai. 
Tik toks darbuotojas suksis 
sparčiai“. 

Juozas Erlickas

Rinkimų agitacija. Apmokėta iš LSDP rinkimų sąskaitos Nr. LT06 7300 0101 2476 6683.

Minime vieną įsimintiniausių datų Lietuvos valstybingumo kelyje – mūsų valstybės atkūrimo 
dieną. Ši diena, simbolizuojanti stiprią valstybės dvasią ir tikėjimą, neatsiejama nuo pagarbos 
savo tautos istorijai. 

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Šiuo doku-
mentu buvo paskelbta, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų kada nors mūsų valstybę 
siejusių ryšių su kitomis tautomis. Tai buvo pirmas žingsnis nepriklausomybės link.

Vasario 16-oji – tai šventė, simbolizuojanti valstybės stiprybę, vienijanti ir sutelkianti tautą 
bendriems darbams. Tikiu, kad mažos valstybės išdidus nepriklausomybės jausmas bus perduo-
damas iš kartos į kartą. Sveikindamas Jus Valstybės atkūrimo dienos proga, linkiu, kad valstybin-
gumo dvasia visuomet gyvuotų mūsų širdyse.

Algirdas Butkevičius,  LSDP Pirmininkas 

M i n i m e  V a s a r i o  1 6 - ą j ą  –  V a l s t y b ė s  a t k ū r i m o  d i e n ą

2011 metų vasario 14 dieną 
(pirmadienį) 12 val. vyks

LSDP Garbės Pirmininko, 
Respublikos Prezidento 

Algirdo Mykolo Brazausko 
paminklinės lentos atidengimas

ant LSDP būstinės pastato, 
B. Radvilaitės 1, Vilniuje .

Šviesaus atminimo Prezidentas, 
LSDP Garbės Pirmininkas Algirdas Mykolas Brazauskas.

Nauja rinkimų tvarka gali pagimdyti 
naują savivaldos netvarką

kiekvienam sprendimui padaryti 
savivaldybės taryboje yra reikalin-
ga balsų dauguma, kuri pakanka-
mai lengvai numatoma po diskusi-
jų frakcijose (pirminis problemos 
aptarimas). Dabar gi, jei į tarybas 
įeis nepriklausomi, jų balsai taps 
jei ne lemiamais, tai išties stipriai 
darančiais įtaką diskusijoms ir 
sprendimų priėmimui. Ar nenutiks 
taip, kad sprendimų priėmimą pa-
keis nesibaigiantys ginčai ir pozi-
cijų aiškinimasis su tais, kurie bus 
nepriklausomi ir tuo pačiu nesu-
valdomi. 

Mes galime prognozuoti, kad 
tapti nepriklausomu tarybos nariu 
bus netgi pelninga, nes kiekviena 
didesnė frakcija norės tą balsą pri-
traukti pas save. Taigi laukime ne 
tik didesnių diskusijų bet ir daž-
nesnių balsų papirkinėjimo skan-
dalų naujose savivaldos tarybose. 

Neužmirškime, kad vienas ar 

keli nepriklausomi tarybos nariai 
taps, jei ne papirkinėjimo, tai tikrai 
politinių manipuliacijų objektais. 
Taigi jau rinkimuose galimai tam-
pantys partijų satelitais ir įtakos 
agentais kandidatai po rinkimų 
neišvengiamai bus patyrusių ir po-
litiškai stiprių politikų šešėliu, nes 
partinės struktūros bus papildomu, 
galingu resursu kovojant dėl įtakos 
ir sprendimų priėmimo. Nepartiniai 
kandidatai galimai taps chaotiška 
opozicija – silpna ir nesudėtingai 
valdoma. Taigi naujoji mažuma 
realiai yra atsitiktiniai žmonės, ne-
suvokę savo politinio vienišumo ir 
įkliuvę į valdžios struktūras. 

Galų gale tegul tai būna dar vie-
na pamoka visiems, kurie galvoja, 
kad partijoms praradus pasitikėji-
mą jas iškart reikia keisti neparti-
niais, užuot paprasčiausiai atradus 
būdų, kaip pakelti partijų prestižą 
ir jų veiklos kokybę. Bet gal pačios 
partijos susigriebs ir ims atstatinėti 
savo smukusį autoritetą?

Аtkelta iš 3 p.

Lietuvos socialdemokratų par-
tijos numeris vasario 27 dieną 
vyksiančiuose savivaldybių tarybų 
rinkimuose bus 70. LSDP centri-
nio rinkimų štabo vadovas Juozas 
Olekas, burtų keliu ištraukęs par-
tijos sąrašo numerį, įsitikinęs, kad 
pavyko ištraukti skaičių, kuris tu-
rėtų atnešti sėkmę.

„Dešimt kartų didesnė sėkmė, 
juk 7 – sėkmės skaičius. Gyvena-
me septynių savaitės dienų cikle, 

krikščionybėje Dievas per septy-
nias dienas sukūrė pasaulį, tad ti-
kiu, jog skaitmuo 7 yra reikšmin-
gų darbų sėkmės garantas. O 70 
– jau apvalus skaičius, dar labiau 
stiprinantis septyneto reikšmes. 
Tikiu, kad 70 numeris atneš sė-
kmę ir socialdemokratų partijai, 
ir rinkėjams. Dirbsime vieningai, 
tobulindami ir užbaigdami tai, ką 
pradėjome, įvykdysime savo įsipa-
reigojimus“,– teigia J.Olekas.

Socialdemokratų partijos rankose – 
sėkmingas 70 numeris


