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Socialdemokratų vertybių triada – laisvė, solidarumas, socialinis teisingumas.
Valdo Šereikos nuotr.
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Lietuvos socialdemokratai pasisako už daugiau
moterų stambiųjų įmonių valdyme
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Išsamiai pristatoma daugiabučių namų
modernizavimo programa
Aloyzas Sakalas

LSDP garbės pirmininkas

Jau 23 kartą švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Jai
skirtuose iškilminguose renginiuose žymūs politikai, kaip visada, sakys kalbas, kurios kartais sudarydavo įspūdį: tik šie politikai atkūrė
Lietuvos Nepriklausomybę, ir jeigu
ne jie, mes visi ir dabar būtume tik
Rusijos provincija. Toks Nepriklausomybės atkūrimo proceso traktavimas nėra tikslus.

Apie Nepriklausomybės siekį
atvirai prabilti tapo galima tik prasidėjus Michailo Gorbačiovo inicijuotai pertvarkai. Iki tol tai būtų
reiškę - išsirašyti kelialapį į Gulago
salyną. Ekonominės, politinės ar kitos priežastys paskatino M. Gorbačiovą pradėti pertvarką? Jas politologai išnarstė iki paskutinio kauliuko,
todėl nėra prasmės kartoti. Galima
tik tvirtinti, kad Gorbačiovo pertvarka buvo būtina sąlyga Lietuvos
Nepriklausomybei atgauti.
Antra, pertvarka buvo būtina, bet

nepakankama sąlyga: laisvės siekiui
realizuoti reikėjo, kad mumyse per
ilgus okupacijos metus nebūtų užgesusi pati Nepriklausomybės idėja. Šiai idėjai subujoti nepakako vien
politinių disidentų pareiškimų. Ji
brandinta menininkų ir mokslininkų kūryboje, mūsų tėvų pasakojimuose apie didingą Lietuvos istoriją. Todėl Gorbačiovo pertvarkos
fone Nepriklausomybės idėja netapo meteoritu iš dangaus, o buvo ilgai ir nuosekliai subrandintos idėjos
praktinė išraiška.

Trečia, kas gi buvo tie poetai,
rašytojai, dailininkai, mokslininkai, mokytojai ir kiti šviesuoliai, kurie Ezopo kalba kurstydavo Nepriklausomybės siekio
aukurą? Kokios buvo jų oficialios politinės pažiūros? Kiekvienas, prisimenantis okupacijos laikotarpį, gerai žino, kad gabiausi, produktyviausi ir savo darbu pasižymėję žmonės buvo nedelsiant kviečiami tapti: jauni –
komunistinio jaunimo, o vyresni – komunistų partijos nariais.

Jaunimas
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Kada pasakyti moters kovai prieš
vyrus "Stop"?
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Lietuvos moterys,

Sveikiname su
Kovo 11 –osios švente
Visų politinių pažiūrų Lietuvos žmonės, Jūsų solidariai
ir tvirtai pareikštas Nepriklausomybės siekis Baltijos
kelyje ir kitur buvo pagrindinė Kovo 11 –osios akto
atsiradimo sąlyga. Mes, Lietuvos socialdemokratai,
visados buvome Nepriklausomybės puoselėtojais, nes tik
tada mūsų pamatinės vertybės – laisvė, solidarumas ir
socialinis teisingumas – gali tapti neatsiejamomis kiekvieno
Lietuvos žmogaus vertybėmis. Tad būkime laisvi, solidariai
ieškokime sprendimų ir niekados nepamirškime socialinio
teisingumo.
Aloyzas Sakalas ir Česlovas Juršėnas
LSDP Garbės Pirmininkai ir Kovo 11 –osios akto signatarai

bičiulės, bendražygės,

Kovo 8 –oji – Moterų solidarumo, vienybės ir pasaulinės taikos diena. Žinau, kad šią dieną Lietuvos moterys laukia ne tik gėlių ir gražių sveikinimo žodžių. Laukia valdžios sprendimų, nulemiančių, kad nei moterys, nei vaikai nepatirtų fizinio, ekonominio, psichologinio
smurto, o už tą patį darbą moterys gautų nemažesnį atlyginimą nei vyrai, galėtų derinti
karjerą, darbą ir šeimą.
Džiaugiuosi, kad Lietuvoje išsaugojome Kovo 8-osios šventę, nes tai graži proga ne tik pasveikinti bei padėkoti šalia mūsų esančioms kolegėms, bičiulėms, bendražygėms, bet ir pasikalbėti apie visoms mūsų šalies moterims aktualias problemas bei paieškoti kelių joms spręsti.
Tad su Jūsų diena, su švente, su Kovo 8-ąja!
LR Ministras Pirmininkas
LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius
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Žinoma, buvo galima netapti nei vienu nei kitu, bet tada tekdavo susitaikyti su mintimi, kad neteksi kūrybinės nors ir Ezopo kalba išsakomos
laisvės, o tavo darbą prižiūrės ir jam
vadovaus koks nors Maskvos emisaras ar vietinis jų pakalikas. Lietuvoje
buvo gausu inteligentų, tapusių komjaunuoliais ir komunistais ne dėl to,
kad būtų komunistinės ideologijos
apologetai, o kad galėtų reikšti savo
patriotinius jausmus per kūrybą, per
kontaktą su vaikais ir suaugusiais. Ir,
sprendžiant iš 1980-1990 metų įvykių, inteligentų, kuriems partinis bilietas buvo tik apsauga nuo represijų,
buvo dauguma. Kitaip vargu ar būtume visi: komunistai ir ne susitelkę
Baltijos kelyje.
Ketvirta, jei Lietuvos komunistų
daugumą būtų sudarę vien Maskvos
valios vykdytojai, tai ar galėjo įvykti toks Tarybų Sąjungą iš pašaknų
griaunantis įvykis kaip Lietuvos komunistų partijos atsiskyrimas nuo
Tarybų Sąjungos komunistų partijos 1989 metais? Šio įvykio išskirtinę
svarbą, kaip Tarybų Sąjungos griūties
pradžią pažymėjo net dabartiniai uoliausieji antikomunistai, o praeityjekomjaunimo veikėjai ir komunistinės ideologijos platintojai. Ir iš tiesų,
po šio Lietuvos komunistų partijos
iššūkio prasidėjo nebesustabdoma
Tarybų Sąjungos griūtis, o Lietuva
tapo laisva.
Kodėl verta apie tai kalbėti Kovo
11-osios išvakarėse? Todėl, kad vis
dar mėginama rūšiuoti visus Lietuvos žmones į jos patriotus ir priešus.
Patriotai – tie, kurie susitelkė po TSLKD vėliava. Priešai ar bent potencialūs priešai - visi kiti. Ir, žinoma,
socialdemokratai. Bet visų dorų socialdemokratų būdinga savybė - sakyti tik tiesą ir nieko daugiau. Aš,
kaip turintis pakankamai daug pagrindo itin nemėgti komunistų, nes
jų valdžios dėka pabuvojau Gulage
po to, kai 1949 metais mane įskundė saugumui dabar žymus TS-LKD
veikėjas, negaliu klastoti istorijos ir
nematyti faktinės medžiagos, kuri
netelpa į kokios nors dirbtinos konstrukcijos rėmus. Todėl sakau tik tai,
ką mačiau savo akimis 1990 metų

Kovo 11-osios išvakarėse.
Kovo 11 dienos išvakarėse noriu
pakalbėti apie socialdemokratų vertybes, kurių griežtai nesilaikydami
būtume tik „popieriniai“ socialdemokratai. Socialdemokratų vertybių
triada yra laisvė, solidarumas, socialinis teisingumas. Jei mes akcentuotume tik laisvę, tai būtume ne socialdemokratai, o liberalai, kurių lozungas yra „skęstančiųjų gelbėjimaspačių skęstančiųjų reikalas“, todėl
liberalams svetimos tokios sąvokos
kaip solidarumas ir socialinis teisingumas. Bet socialdemokratas negali
abejingai praeiti pro žmogų, kuriam
reikalinga pagalba. Socialdemokratas negali būti abejingas tiems, kurie negali pragyventi iš savo pajamų,
negali leisti vaikų į mokslus, negali
toleruoti skirtingų starto sąlygų turtingų šeimų vaikams ir neturtingų.
Todėl, jei norime solidarios visuomenės, kokia ji buvo 1990 metais,
visų mūsų poelgių ir sprendimų pagrindas turi būti ne tik laisvė, bet ir
socialinis teisingumas. Tik solidari visuomenė pajėgi ištverti sunkius
išbandymus.

vis dar mėginama
rūšiuoti visus
Lietuvos žmones į
jos patriotus
ir priešus
Jei visiems propaguojame solidarumą kaip vieną iš pamatinių mūsų
vertybių, rodykime tai savo darbais
ir partijos viduje. Antraip kas gali tikėti mūsų gerais ketinimais, jei nesugebame būti solidariais net savo
partijos rėmuose? Pats laikas visiems
parodyti, kad esame solidarūs ne tik
žodžiais, o ir darbais. Kaip tik dabar
tam turime puikią progą.
Šiuo metu socialdemokratai renka savo vadovus skyriuose ir ruošiasi

suvažiavimui. Norinčių tapti padalinių vadovais netrūksta. Bet kiekvienas turime įvertinti, ar būsimas vadovas sugebės padaryti savo padalinį
solidariu vienetu. Kad taip įvyktų, jis
turi tenkinti bent jau šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
1. Vadovas turi sugebėti vienyti
pavaldinius. O tai įmanoma, kai tariasi su jais, kartu ieško ir suranda
sprendimus, diskusijose naudoja tik
argumentus. Tik taip padalinyje įsivyraus solidarumo jausmas.
2. Vadovas turi būti vienodai teisingas visiems. Jis negali turėti „grupės draugų“ ir primetinėti jos aprobuotą nuomonę pasitelkdamas net
balsavimo mašiną.
3. Vadovas turi matyti pavaldinių gerąsias savybes ir trūkumus,
bet viešai pabrėžti kiekvieno jų tik
gerąsias savybes. Tada pavaldinys
bus pats suinteresuotas jas puoselėti. Apie pavaldinio trūkumus galima kalbėti (ir tai labai atsargiai) tik
su juo pačiu, jokiu būdu ne su kitais
net ir artimiausiais kolegomis. Nes
tai būtų apkalbos, ir jas skleidžiantis
žmogus negali būti nei geru vadovu,
nei socialdemokratu.
4. Vadovas turi kalbėti su savo pavaldiniais kaip lygus su lygiu, mokėti su jai draugiškai ir šiltai bendrauti. Negali būti jokių kvietimų „ant
kilimo“.
5. Vadovas turi griežtai prižiūrėti, kad visi partiniai renginiai vyktų
LSDP statuto nustatyta tvarka. Jei
kalbėtume apie vadovų rinkimus, tai
kiekvienas kandidatas į vadovus turi pristatyti savo programą ir atsakyti į klausimus. Negali būti užkulisinių- grupinių išankstinių susitarimų
balsuoti už vieną ar kitą kandidatą.
Jei partijos bičiuliai pasirinks vadovą, kuris netenkina išvardintų reikalavimų, tikėtina, kad padalinyje
nebus solidarumo, įsivyraus nesusikalbėjimai bei rietenos. O piliečiai
badys pirštais sakydami: „Žiūrėkite, kaip riejasi tie, kurie kalba apie
solidarumą ir jį mums perša“.
Tad būkime laisvi, solidarūs ir socialiai teisingi - buvimas valdžioje
mums sukuria papildomų galimybių taip elgtis.
Valdo Šereikos nuotr.

socialdemokratas
Parlamentinės moterų grupės sveikimas
Seimo narių, kurios pripažįsta Tarptautinę Moterų solidarumo šventę, vardu nuoširdžiai sveikinu Lietuvos moteris Moters
dienos proga. Kovo 8-oji tarptautinė šventė, kuriai XXI amžius
suteikė naujas prasmes: moterų teisių, lyčių lygių galimybių gynimo, diegimo ir puoselėjimo prasmes.
Tik moterų visuomeninė vienybė, ideologinių prieštarų mažinimas, suartėjimo taškų ieškojimas gali spartinti socialinės atskirties šalinimą, socialinių problemų sprendimą, Lietuvos visuomenės ir šeimos gerovės kūrimą. Todėl Lietuvos visuomenė
turi realiai įgyvendinti lyčių pusiausvyrą visose gyvenimo srityse: partijose, Seime, vyriausybėje, visuomeninėse ir privačiose
institucijose. Tik panaudojus kiekvieno asmens kūrybiškumą visuomenės labui, Lietuva taps šiuolaikiška ir pažangia valstybe.

Marija Aušrinė Pavilionienė

Nuomonė

KAIP MINIME KOVO 8-ąją?
Giedrė Purvaneckienė,

Seimo narė; LSDP Pirmininko pavaduotoja,
LSDMS Pirmininkės pavaduotoja

Kovo 8-oji, Tarptautinė moterų solidarumo diena, minima įvairiai. Vieni sveikina moteris, kiti, o ypač kitos,
daugiau linkusios aptarti moterų problemas. Manau, kad galima suderinti abu būdus, nesimetant į kurį kraštutinumą, bet būtinai neužmirštant,
kad ši diena visada buvo labai reikšminga mūsų promočiutėms ir močiutėms, kurios mums iškovojo labai
daug teisių ir galimybių, kad tik jų
dėka mes Lietuvoje dabar turime Lietuvos Prezidentę ir kitus moterų pasiekimus.
Dabar, pasikeitus valdžiai, privalome vėl rimtai suskaičiuoti, ką mes,
moterys, laimėjome ir ką praradome per konservatorių-liberalų valdymo laikotarpį. Nagrinėjant buvusios
Vyriausybės darbus, matome, kad ji
prirengė daug įstatymų bei programų projektų, kurie gali suveikti kaip
„bombelės“, jeigu jų labai atidžiai neperžiūrėsime ir nepataisysime iš esmės.
Šiandien paliesiu tik vieną temą –
smurto prieš moteris, smurto šeimoje
sumažinimą. Vienas iš moterų, moterų organizacijų, pagaliau visos visuomenės, pasiekimų praeitos kadencijos metu – LR apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje įstatymo priėmimas. Dėl jo kovota daug, jo laukta ilgai, ir, štai, pagaliau jį turime. Tačiau
vieną ranką pakėlusi už šį įstatymą,
kita ranka pereita Vyriausybė parengė net 2 priemones, kaip šį įstatymą
ir jo įgyvendinimą sumenkinti.
Visų pirma, praėjusi Vyriausybė atsisakė prisijungti prie Europos Tarybos Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir
kovos su juo. Formaliai atsisakymas
lyg ir grįstas tuo, kad nepakanka lėšų Konvencijos įgyvendinimui. O iš tikrųjų – nebuvo noro įgyvendinti nei
Konvenciją, nei apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą. Nes
Konvencijoje kaip tik detaliai išdėstyta veiksmų programa, įgyvendinant panašius įstatymus. Bet vietoj
to vyriausybė parengė skambiu pa-

vadinimu „Valstybinę smurto artimoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2013-2020
metų programą“. Tai – toks niekalas,
kad net sunku įsivaizduoti. Ji sutelpa vos penkiuose su puse puslapiuose
(rašant 1,5 intervalu), ją sukurpti per
pusdienį galėtų bet kas, nors truputį girdėjęs apie smurtą. Nes jos tikslas
– ne sukurti prevencijos mechanizmą,
ne naikinti smurto apraiškas ir pasekmes, jos pagrindinis tikslas – panaikinti Valstybinę smurto prieš moteris mažinimo strategiją, nebetęsti jos įgyvendinimo. Vėl viską suvelti,
vėl užtušuoti smurto prieš moteris ir
smurto šeimoje problemą
Mūsų Vyriausybės, visų ministerijų, o ypač Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos laukia labai kritiška visokių užsilikusių projektų peržiūra. O
šiuo atveju, jeigu iš tikrųjų norime kovoti su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje, pirmiausia, reikia išmesti
į šiukšlių dėžę praėjusios Vyriausybės
parengtą programą, prisijungti prie
Konvencijos ir ja vadovaujantis pataisyti buvusią ankstesnę strategiją. Labiausiai prieš prisijungimą prie Konvencijos pasisakė visokie nesveikos
vaizduotės asmenys, viename ar kitame verstiniame termine įžiūrintys
kažkokius pavojus katalikybei ar dorai. Bet mūsų kaimynai lenkai, kurie
tikrai nemažiau dori katalikai už mus,
prisijungė prie šios Konvencijos, kaip
ir dauguma Europos šalių.
Todėl norėčiau palinkėti visoms
moterims ir visiems vyrams, kad kiekvieną kartą, kai tiesime ranką link kito asmens, tą darytume tik norėdami
draugiškai paspausti ranką arba įteikti gėlę.
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Socialdemokratai pirmauja vykstančiuose Seimo rinkimuose

Į antrąjį rinkimų turą išėjo visi trys mūsų bičiuliai: A. Zeltinis, K. Grybauskas ir N. Gusevas

Antrasis Seimo rinkimų turas vyks kovo 17 d. Kviečiame visus socialdemokratų bičiulius aktyviai balsuoti
už partijos kandidatus visose trijose rinkimų apygardose!

Butus šildykime pigiau
Šilumos kainos Biržuose yra vienos
didžiausių Lietuvoje

Aleksandras ZELTINIS

socialdemokratų kandidatas
rinkimuose į LR Seimą

Į susitikimą su daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkais Biržuose pasikviečiau Respublikinių būsto
valdymo ir priežiūros rūmų prezidentą Juozą Antanaitį. Susitikime buvo
aptarti šilumos suvartojimo taupymo
klausimai ir supažindinta su Lenkijos
Augustavo miesto daugiabučių namų
savininkų efektyvaus šilumos energijos vartojimo patirtimi.
Biržuose yra 99 daugiabučiai namai,
iš kurių rajono savivaldybė pateikė Vyriausybei sąrašą 14 namų, atitinkančių nustatytus reikalavimus (ne mažiau 150 KWh/m²/per metus) ir skirtų 2013 metais renovuoti pagal programą „Jessica“. Likusieji namai neatitinka
nurodytų reikalavimų ir nepriskirtini
renovavimui pagal šią programą. Todėl

Interviu
Skaistė VASILIAUSKAITĖ

Sėkmingai patekote Seimo rinkimų į antrąjį turą. Kaip manote, kodėl esate vertas partijos žmonių pasitikėjimo?
Esu dėkingas LSDP Ukmergės rajono skyriaus bičiuliams ir LSDP tarybai, vieningai palaikiusiems mano
kandidatūrą. Manau, jų pasitikėjimą
lėmė mano aktyvus darbas ir bičiulių komandos sutelkimas bendram
partijos tikslų įgyvendinimui, didėjanti partijos skyriaus bičiulių įtaka,
įtvirtinant socialdemokratines vertybes rajone. Pats aktyviai dalyvauju
įvairiose darbo grupėse, rengiant savivaldybės sprendimus, atsižvelgiu į
bičiulių ir bendruomenių nuomonę.
Buvo įvertinta mano visuomeninė bei
darbo miškininkystės srityje patirtis.
Kokie, Jūsų nuomone, svarbiausi
socialdemokratų nuveikti darbai
ukmergiškių labui ir kokias įžvelgiate skaudžiausias nūdienos proNikolajus GUSEVAS

LSDP kandidatas į LR Seimą

Didelė politinė atsakomybė dalyvauti
pakartotiniuose rinkimuose į LR Seimą ir siekti mandato atstovauti daugiau
negu 40 tūkst. Visagino miesto ir Zarasų rajono gyventojų.
Kadangi atstovauju šiuo metu populiariausią ir didžiausią pasitikėjimą tarp
šalies gyventojų turinčią Lietuvos socialdemokratų partiją, suprantu, kad rinkėjas iš manęs tikėsis kur kas daugiau,
nei iš opozicijos atstovo. Tačiau būdamas tokioje pozicijoje nesieksiu dėmesio nepamatuotais pažadais ar sunkiai
įgyvendinamais įsipareigojimais. Todėl
vienas iš pirmųjų mano darbų – kiek
galima plačiau supažindinti valdančiosios Socialdemokratų partijos narius ir
jos koalicijos partnerius su Zarasų ra-

mano komanda išnagrinėjo galimybes
ir pateikė pasiūlymus šilumos suvartojimui sumažinti šiuose namuose.
J. Antanaitis daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkus supažindino su Lenkijos Augustavo miesto namų savininkų patirtimi diegiant
šilumos suvartojimo mažinimo priemones. Nuo 1998 metų buvo pakeisti
Lenkijos energetikos teisės aktai ir iš
valstybės biudžeto nebuvo skiriamos
dotacijos daugiabučiuose namuose suvartojamai šilumos energijai kompensuoti. Gyventojai privalėjo mokėti už
visą suvartotos šilumos energijos kiekį. Esant tokiai situacijai, reikėjo imtis
veiksmų šilumos energijos suvartojamam kiekiui mažinti: sumontuoti termostatinius ventilius, modernizuoti ir
keisti šiluminius mazgus, sumontuoti
ant radiatorių daliklius su nuotoliniu
duomenų nuskaitymu, apšiltinti pas-

tatų sienas, apšiltinti stogų konstrukcijas, pakeisti duris ir langus. Sumontuoti termostatiniai vožtuvai leido reguliuoti oro temperatūrą butuose pagal individualius poreikius. Šiluminio
modernizavimo išlaidas visiškai dengė
Bendrija ir gyventojai. Kas mėnesį gyventojai moka įmokas į šiluminio modernizavimo fondą. Įmoka siekia 0,60
zl/m² naudojamo ploto. Daugiabučių
namų gyventojų patiriamos sąnaudos
labai greitai atsiperka dėl mažesnių šildymo išlaidų. Atlikus šiluminio modernizavimo darbus, sąskaitos už šilumą Augustavo miesto daugiabučiuose
namuose sumažėjo beveik 30 procentų. J. Antanaitis taip pat supažindino
su šilumos suvartojimo taupymo priemonėmis (daliklinės individualaus šilumos reguliavimo sistemų įrengimas),
diegiamomis name Vilniuje, kuriame
jis pats gyvena.
Mano komandos siūlomos efektyvaus šilumos energijos suvartojimo
priemonės:
-karšto vandens pašildymo ir gyvatuko šilumos sumažinimas nuo 23
iki 04 val. (ar kitas gyventojų pasirinktas laikas)
-daliklinio šilumos reguliavimo

sistemų įrengimas.
Atlikta analizė parodė, kad vidutiniškai Biržų daugiabučiuose žiemos mėnesį suvartojama šilumos
8,25 Lt/m², o individualiai reguliuojant šilumos suvartojimą name
- 5,52 Lt/m², skirtumas - 2,73 Lt/ m².
Lyginant individualų šilumos reguliavimą turinčio namo su vidutiniu šilumos suvartojimu daugiabučiuose namuose vidutinio dydžio
(52 m²) bute per šildymo sezoną galima sutaupyti 850 Lt, o visas 40 butų namas per sezoną sutaupo apie 37
tūkst. Lt. Jeigu daliklinės individualaus šilumos reguliavimo sistemos
įrengimas namui kainuotų apie 90
tūkst. Lt, investicija atsipirktų per
3-5 metus. Skaičiavimai rodo, kad
šiluminio punkto rekonstrukcija ir
ekonomiškas šilumos energijos vartojimas 50 butų namui per mėnesį
leidžia sutaupyti apie 30,4 tūkst. Lt.
Daugiabučių namų gyventojai
siūlomų šilumos energijos suvartojimo taupymo priemonių įgyvendinimui turėtų atidaryti bendrijų
kaupiamąją sąskaitą, kuriose būtų
kaupiamos sutaupomos lėšos, skirtos numatomoms techninėms prie-
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monėms įgyvendinti. Tokiu principu būtų galima atlikti efektyvaus šilumos suvartojimo priemonių įgvendinimą be valstybės finansinės paramos.

Interviu su LSDP Ukmergės rajono skyriaus pirmininku, Ukmergės
rajono savivaldybės tarybos nariu, kandidatu į Seimą Kaziu GRYBAUSKU

blemas savame rajone, kaip jas reikėtų spręsti?
Daug Ukmergės socialdemokratų dirba medicinos, švietimo, aptarnavimo, socialinės rūpybos ir kitose
srityse, savo darbu nusipelnė rajono
gyventojų pagarbą. Nemažai jų dalyvauja bendruomenių veikloje. Kovojame už mokyklų, kultūros bei sveikatos įstaigų išsaugojimą kaimų vietovėse, kad čia gyvenantys žmonės turėtų galimybę naudotis visomis paslaugomis, kurios prieinamos miesto
žmonėms. Organizuojame susitikimus su gyventojais, kad būtų išgirsta ir atsižvelgta į jų nuomonę. Diskusijų, metu ar per rajono žiniasklaidą
informuojame visuomenę apie Lietuvos Respublikos Seimo planuojamas
reformas ar jau priimtus nutarimus
bei tvarkas. Mums padeda ir Respublikos bičiuliai. Per šių metų sausio
vasario mėnesius Ukmergėje viešėjo
Europos parlamento nariai, Lietuvos

jono gyventojų problemomis bei galimais šių problemų sprendimo būdais.
Net nebūdamas Seimo nariu siekiu,
kad atsakingų ministerijų, valstybinių
institucijų, įstaigų darbuotojų bei politikų darbotvarkėse būtų įtraukti gyventojų ir regiono tolimesnio vystymosi
probleminiai klausimai, dėsiu visas pastangas, kad jie nebūtų pamiršti ar užsigulėtų politikų rinkiminėse programose ir biurokratų stalčiuose. Manau, kad
dažnos mūsų rajono nesėkmės kyla iš
to, kad jau kelios kadencijos iš eilės LR
Seime neturėjome atstovo, kuris būtų
realiai suvienijęs visas rajono politines
partijas ir bendruomenę konstruktyviam darbui bei galintis sudėtingiausiai sprendžiamas problemas pristatyti
mūsų šalies vadovams.
Apmaudu, bet dažnai išsakyti rinkiminiai politikų pažadai taip ir lieka tik
deklaratyviais lozungais. Tapęs Seimo

Respublikos ministrai, Seimo pirmininko pavaduotojas bei Seimo nariai.
Vizitų tikslas – susitikti su tikslinėmis profesinėmis grupėmis, rajono
valdžia, Ukmergės miesto bei kaimų
žmonėmis, pabendrauti su rinkėjais,
sužinoti rajono bei tikslinių grupių
poreikius, išgirsti eiliniam žmogui
aktualias problemas.
Prie skaudžiausių nūdienos problemų priskirčiau nedarbą, socialinės atskirties didėjimą. Žmonės praranda
viltį. Tada tik žingsnis belieka, kad
gyvenimą „pasilengvintų“ alkoholiu. Mane neramina kasdieninės eilės
savivaldybėje socialinės paramos skyriuje. Problemos savaime neišsispręs.
Reikėtų kiekvienam pradėti nuo savęs, o valdžiai - atsisukti į žmogų, kuris savo darbu kuria lietuvišką prekę.
Kaip manote, ko šiandien labiausia stinga žmonėms? Ko jiems palinkėtumėte?

Mūsų šalyje trūksta žmogiškumo,
socialinio teisingumo. Visose gyvenimo srityse yra daug netiesos, kas
žeidžia žmones. Negaliu susitaikyti
su įsigalėjusiu perdėtu biurokratizmu bei sprendimų vilkinimu. Mano
manymu, valdžios institucijos turi
būti lengvai pasiekiamos eiliniam
žmogui, sprendimai priimami seniūnijose ar rajone. Manau, jog būtina kaimo žmonėms sudaryti galimybes sveikatos, kultūros, švietimo
bei kitomis paslaugomis naudotis jų
gyvenamojoje vietovėje, kad kiekvienas jaustųsi pilnavertis savo aplinkoje. Žmonės, kurie jaučiasi gerai,
pasiekia gerų rezultatų. Džiaugiuosi, kad socialdemokratai, turintys
daugumą Seime, jau ėmėsi spręsti
šias problemas. Lietuviai yra darbštūs ir talentingi. Palinkėčiau, kad jie
jaustųsi reikalingi, galėtų dirbti savo šalyje, jaustųsi gerai, kantrybės
ir geros sveikatos. 6p.

nariu, pirmiausia, sieksiu nuolatinio dialogo su savo rinkėjais. Tarp mano tikslų – ir tiesioginių mero rinkimų įteisinimas, nusavintų pensijų kompensavimas, šildymo kainų mažinimas, socialinių garantijų užtikrinimas, aukštojo
mokslo sistemos pertvarkymas, valstybės regioninės politikos suformavimas, progresinių mokesčių įvedimas,
prioritetų ir paramos sistemos žemės
ūkiui įgyvendinimas, energetinio Lietuvos savarankiškumo užtikrinimas,
daugiabučių namų renovavimo programos gyvybingumas, ES lėšų panaudojimo skaidrumas, jaunimo ir sporto
politikos plėtra, investicijų į Zarasų-Visagino regioną pritraukimas.
Mane skaudina tai, kad žinomos rajone problemos net nepradėtos spręs-

ti ir dažniausiai tikrai ne dėl to, kad
valstybėje ar savivaldoje trūksta pinigų. Pripažinkime, kad neišdiskutuoti prioritetai, trūksta politinės valios
ir atsakomybės prieš rinkėjus, o visuomenės interesą bei žmonių lūkesčius dažnai nustelbia asmeninės ambicijos ir savanaudiški arba siauri grupiniai interesai.
Todėl kviečiu kovo 17 d. pasinaudoti galimybe keisti situaciją rajone – tikiuosi aktyvaus Zarasų rajono gyventojų dalyvavimo rinkimuose į LR Seimą, pagalbos užtikrinant jų skaidrumą bei teisėtumą, pagrįsto reiklumo
politikams ir jų atskaitomybei už Jūsų suteikiamą pasitikėjimo mandatą.
Kviečiu atsakingai rinkti Zarasų rajono atstovą LR Seime!

nikolajus gusevas

Miesto FotoStudija nuotr.
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Lietuvos socialdemokratai –

už daugiau moterų stambiųjų įmonių valdyme
Morta vidūnaitė
politologė

Valdo Šereikos nuotr.

dekse (angl. - The Global Gender
Gap) ji nukrito iš 23 (2008 m.) į 37
(2011 m.) vietą. 2007 m., valdant socialdemokratams, Lietuva šiame indekse buvo 14-a.
Iš konservatorių pilasi dažniausiai
tokie argumentai „kam to išvis reikia?“, „kvotos pakenks verslui.“ Formaliai argumentuojama, kad neva
kvotų principas biržinėse įmonėse
neatitinka subsidiarumo ir proporcingumo principų. Teigiama, kad ir
dabar ES valstybės narės gali taikyti
lyčių kvotas, todėl reglamentavimas
ES lygiu nebūtinas.
Tai atskleidžia, kad Lietuvos konservatoriai iki šiol nesuvokė lyčių lygybės reikšmės ir naudos visuomenei bei fakto, kaip tai žemina pačias
moteris ir apriboja jų galimybės gyvenime.

2012 m. pabaigoje Seimo Europos reikalų komitetas, daugiausia Lietuvos socialdemokratų
partijos frakcijos narių pastangomis ir balsais, vos vieno balso persvara nusprendė, kad Europos Komisijos (EK) pasiūlymas dėl privalomų lyčių kvotų
(40 proc.) biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigose atitinka subsidiarumo principą. Tai reiškia, kad pritarta pačių
kvotų idėjai.
„Europos Sąjungos vertybės,
kurių svarbiausios yra lyčių
lygybė ir žmogaus teisės,
įteisintos Lisabonos sutartimi ir
kitais Europos Sąjungos lygio
dokumentais, ir yra didžiausia
visos ES siekiamybė.“
Aušrinė Marija Pavilionienė, Seimo
Europos reikalų ir Švietimo, mokslo ir
kultūros komitetų narė

Jei EK pasiūlymas bus priimtas, jis
bus taikoma tik stambioms įmonėms, kurių akcijomis prekiaujama
biržoje, (tokių bendrovių visoje ES
– apie 5 tūkst.), bet ne nebiržinėms
bendrovėms bei mažoms ir vidutinėms įmonėms, ir tik nevykdomųjų, o ne vykdomųjų vadovų pareigybėms, t.y., konsultantams. Reikalaujamos kvotos privalo būti pasiektos iki 2020 m., valstybinėms įmonėms - iki 2018 m. Kvotos taisyklė
bus taikoma, tik tada, kai į bendrovių direktorių konsultantų poziciją
pretenduos lygiavertės kvalifikacijos ir patirties vyras ir moteris. Nubrėžtos skaidrumo gairės: vertinimo
kriterijai turi būti iš anksto nustatyti, aiškūs, neutralūs ir nedviprasmiškai suformuluoti. Galimos išimtys
ir saugikliai, atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

Tik tose visuomenėse, kur moterims sudaromos lygiavertės galimybės dalyvauti sprendimų priėmime versle
ir politikoje, įmanomas progresas

Kodėl versle reikia kvotų moterims?
Dėl dominuojančios vyriškos verslo kultūros ir apskritai visuomenėje
klestinčių stereotipų verslo įmonėse
egzistuoja taip vadinamos „stiklo lubos“, kurios trukdo moterims pakilti
karjeros laiptais iki aukščiausių vadovaujamųjų pozicijų. Šiandien ES
bendrovių valdybose dominuoja vyrai – jų yra 85 proc. nevykdomosiose pareigose ir net 91,1 proc. – vykdomose pareigose, nors net 60 proc.
universitetų absolventų yra moterys.
Laisvanoriškos ir savireguliacinės
lyčių lygybės priemonės versle laukiamų rezultatų nedavė. Per metus
visoje Europoje tik 24 bendrovės pasirašė Europos bendrovės įsipareigojimą dėl moterų skaičiaus valdybose
didinimo. Apskritai pažanga matoma tik tose 11 valstybių, kurios pri-

ėmė bendrovių valdyboms teisiškai
privalomus aktus: Belgijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Nyderlanduose,
Ispanijoje, Portugalijoje, Danijoje,
Suomijoje, Graikijoje, Austrijoje ir
Slovėnijoje. 8 iš šių šalių teisės aktai apima valstybines įmones. Taigi,
dvidešimt metų EK rekomendacijomis skatintas didesnis moterų skaičius įmonių valdybose per pastarąjį
dešimtmetį didėjo tik maždaug po
0,6 proc. kasmet.
Konservatoriai vis dar nesuvokia
lyčių lygybės naudos
Dar 2012 m. rudenį, valdžioje
esant Tėvynės Sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų partijai, Lietuva buvo pareiškusi nepritarianti
šiam EK pasiūlymui. Tuometinis
Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas netgi iš-

siuntė nepritarimo laišką Europos
Komisijai.
Per ketverius konservatorių valdymo metus lyčių lygybės situacija
Lietuvoje pablogėjo. Per šį laikotarpį Pasauliniame lyčių skirtumų in„Lietuva galėtų būti priskiriama
prie pažangesnių ES valstybių
narių - nevykdomąsias pareigas
stambiose bendrovėse einančios
moterys Lietuvoje sudaro 17,5
proc. Vis dėlto, pasitempti
Lietuvai dar yra kur - štai
kaimyninėje Latvijoje tokios
moterys jau dabar sudaro 25,9
proc. įmonių valdybos narių,
Suomijoje bei Švedijoje šie
skaičiai yra dar aukštesni.“
Europos Parlamento narė
Vilija Blinkevičiūtė

Verslas, kuriam vadovauja daugiau
moterų, – sėkmingesnis
Tačiau konservatoriai neteisūs tyrimai atskleidžia visiškai kitokias
tendencijas.
Dar 2007 m. konsultacinės įmonės „McKinsey & Company“ atliktas tyrimas atskleidė, kad daugiau
moterų verslo valdyme yra gerai pačioms įmonėms ir jų rezultatams. Ištyrus 89 Europos bendrovių, kuriose vyrauja didžiausia lyčių lygybė, finansinės veiklos rezultatus ir palyginus juos su vidutiniais kitų įmonių
rezultatais iš to paties sektoriaus,
paaiškėjo, kad finansiškai efektyviausiai dirba tos kompanijos, kurios turi didesnę proporciją moterų
savo valdybose.
Be to, įmonės su trečdaliu ar daugiau moterų vadovaujančiose pareigose efektyviau veikia tokiose organizacijos srityse kaip lyderystė, darbo atmosfera ir vertybės, vizija, koordinavimas ir kontrolė, motyvacija ir t. t.

Sulysusiame ES biudžete – riebesnis kąsnelis Lietuvai
Morta vidūnaitė
politologė

Vasario 8 d. Europos Sąjungos
(ES) valstybių narių vadovai po
net 36 valandas nenutrūkstamų derybų pagaliau susitarė dėl
Bendrijos ilgalaikės 2014-2020
m. finansinės perspektyvos. Derybose Lietuvai atstovavo Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Dėl
ES biudžeto dar turės balsuoti
Europos Parlamentas.

Patvirtintas 960 mlrd. eurų ES biudžetas – gerokai mažesnis nei Europos
Komisijos pasiūlytas pradinis 1,047
trln. eurų biudžeto projektas. Be to,
2014-2020 metų finansiniam laikotarpiui numatytos lėšos yra mažesnės ir už 2007-2013 m. septynmečio
biudžetą, kuris siekė 994 mlrd. eurų.
Lietuvai pavyko išsiderėti daugiau
nei iš 2007-2013 m. ES biudžeto. Ji
gavo 4 mlrd. litų arba 10 proc. didesnį biudžetą nei dabartinėje finansinėje
perspektyvoje. Turint galvoje, kad tai
pirmasis ES istorijoje Bendrijos biudžetas, kuris yra mažesnis nei ankstesnysis, Lietuvą šiose derybose vis dėlto

galima laikyti daugiau laimėtoja nei
pralaimėtoja.
Lietuva užsitikrino 450 mln. eurų
(1,55 mln. litų) Ignalinos atominės
elektrinės (AE) uždarymui. Kadangi dar yra likę nepanaudotų 300 mln.
eurų iš ankstesnės perspektyvos, Lietuvai juos leista „persinešti“ į ateinančią perspektyvą. Taigi, 2014-2020 m.
Lietuva Ignalinos AE reikalams galės
panaudoti 750 mln. eurų.
Tiesioginės išmokos Lietuvos žemdirbiams per šį laikotarpį padidės 70
proc. ir 2020 m. sieks 676 litų (196 eurų) už hektarą vietoje dabartinių maždaug 497 litų (144 eurų).

Valdo Šereikos nuotr.

Tačiau Lietuvos žemdirbiai nėra patenkinti išsiderėta suma ir numatytu pereinamuoju laikotarpiu
spartesniam išmokų didinimui –
realiai 196 eurų išmokas jie gaus tik
2020 m., o ne 2014 m. Be to, Lietuvos ūkininkų gaunamos išmokos vis
tiek bus ženkliai mažesnės nei senųjų ES valstybių narių ir sieks mažiau
nei 75 proc. ES vidurkio. Tai toliau
išlaiko nevienodas konkurencines
sąlygas ES, nepalankias Lietuvos
žemdirbiams.

ES finansinė parama Lietuvai (mln. LTL.,einamosiomis kainomis)
ES finansavimas

„Lietuva gavo daugiau lėšų,
bet labiausiai neramina tai,
kad Lietuvos žemdirbiai
vis tiek gaus apie 30 proc.
mažiau finansinės paramos
nei ES senbuvių ūkininkai.
Net Rumunija ir Bulgarija,
regis, gaus daugiau. Tokios
diskriminacijos neturėtų būti.“
Bronius Bradauskas, Seimo Biudžeto
ir finansų komiteto pirmininkas

ES biudžeto išlaidų kategorijos

Pokytis

2007-2013

2014-2020
(2013 02 08)

mln. LTL

%

Sanglaudos politika
Ignalinos programa

23.773
2.891

25.075
1.557

1.302

5,5

2. tvarus augimas (tiesioginės išmokos ir kaimo plėtra)

13.331

17.247

3.916

29,4

3. Saugumas ir pilietybė

483

600

116

24,1

iš viso

40.479

44.478

4.000

9,9

1. Pažangus ir integracinis augimas

* 1.036 mln. LTL papildomai iš 2007-2013 m., todėl 2014-2020 laikotarpyje galės būti panaudota 2.592 LTL
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Keisti ŠALĮ ar ... KEISTI šalį?
Justas Vincas Paleckis
Europos Parlamento narys

Vilniaus knygų mugėje pristačiau knygą „(Ne)emigruosiu! Kodėl aš taip pasirinkau?“, kartu
kviesdamas diskusijai apie judėjimo laisvės Europos Sąjungoje
privalumus ir trūkumus.
Pastarųjų metų statistika rodo, jog
Lietuva vidutiniškai kasdien praranda šimtą ir daugiau žmonių. Pagal išvažiavusių ir įvažiavusių saldo, deja, jau
daug metų pirmaujame ES.
Pasirinkimas vienas – arba keisti šalį,
arba... keisti šalį. Reikia ryžtingai keisti
šalį, kurioje gyveni, į gerąją pusę, darbuojantis ir jos, ir savo, ir savo vaikų labui. Arba keisti savo šalį į kitą, turtin-

gesnę, nusigręžiant nuo savosios ir ieškant laimės užsieniuose.
Praeitais metais paskelbiau konkursą, kurio dalyviams siūliau pagrįsti savo
pasirinkimą - likti Lietuvoje ar išvykti
svetur. Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais
sulaukiau rašinių iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Visi jie sugulė pirmojoje knygos dalyje. Rašiniuose lyg veidrodyje atsispindi lagaminais nešinos
2012-ųjų vasaros Lietuvos paveikslas:
viltis ir sielvartas, pasitikėjimas ir baimė, patriotiški motyvai ir nusivylimas,
pyktis ir savęs padrąsinimas...
Nuo to laiko mūsų šalyje jau daug
kas pasikeitė. Įvyko Seimo rinkimai.
Seimo sudėtis piliečių valia tapo visai kitokia. Socialdemo¬kratų partija prieš rinkimus žadėjo imtis priemonių emigracijai sumažinti, ypač kuriant
naujas darbo vietas, daugiau dėmesio
skiriant išvažiavusiųjų grą¬žinimui
Tėvynėn. Esu tikras, kad ir tai padėjo
laimėti rinkimus. Dabar laikas pereiti prie darbų.
Žinoma, per kelis mėnesius, netgi
per metus, padėtis, lyg mostelėjus burtininko lazdele, nepasikeis. Reikalinga

Su Kovo 8-ąja!
Zigmantas Balčytis

Europos Parlamento narys,
lsdp pirmininko pavaduotojas

Lietuvoje viena iš skaudžiausių
problemų išlieka tai, kad moterys už tą patį darbą gauna mažesnį atlyginimą nei vyrai. Šis
atotrūkis po truputį mažėja, bet
vis dar išlieka didelis ir siekia vidutiniškai apie 13-17 proc., priklausomai nuo ekonominės situacijos, darbo srities, profesijos, išsilavinimo ar amžiaus.
Nustatyta, kad didžiausias darbo užmokesčio skirtumas – tarp jaunų moterų ir vyrų, 25–34 metų amžiaus darbuotojų grupėje. Tai, jog moterys gauna mažesnį atlyginimą negu vyrai, yra
ne tik žmogaus teisių pažeidimas, bet
ir veiksnys, tiesiogiai įtakojantis valstybės ekonominę ir socialinę situaciją.
Panaši padėtis ir visoje Europos Sąjungoje, nors kai kuriose jos valstybėse
narėse lyčių lygybės teisės aktai jau galioja beveik 50 metų. Europos Komisijos duomenimis, moterys Europos Sąjungoje uždirba vidutiniškai 16,4 proc.
mažiau nei vyrai, nors vienodo darbo
užmokesčio vyrams ir moterims už vienodos vertės darbą principas yra įtvirtintas ES sutartyse ir nacionalinės teisės aktuose.
Lietuvoje galioja Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, nustatantis
darbdaviui pareigą už tokį pat ar vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo
užmokestį, įskaitant visus papildomus
uždarbius, bet kokiu būdu darbdavio
išmokamus darbuotojui už jo atliktą
darbą. Statistika ir reali situacija rodo,
kad moterims vis dar nėra sudarytos
vienodos sąlygos dirbti ir užsidirbti.
Darbo rinkoje moterys taip pat nėra saugios: per užsitęsusią ekonominę

krizę moterų nedarbas padidėjo labiau nei vyrų, o tarp moterų paplito darbas ne visą dieną. Europos Sąjungoje 2011 m. ne visą darbo dieną
dirbančių moterų buvo 31,6 proc., o
vyrų – 8,1 proc. Tradiciškai daugiau
šeimos pareigų turinčias moteris socialinės paramos karpymai paveikė
labiau nei vyrus.
Europos Parlamento Moterų teisių komitetas vasario 19 d. paragino Europos Komisiją ir ES valstybes
nares remti moterų patekimą į darbo rinką Europos socialinio fondo
ir kitų programų pagalba. Raginama
skatinti moterų verslininkystę, plėsti lopšelių ir darželių paslaugas, integruoti lyčių lygybės aspektą į užimtumo, ekonominę ir biudžeto politiką.
Be to, paskelbta, kad moterys ir ekonominė krizė yra pagrindinė šių metų Tarptautinei moters dienai skirtų
renginių tema.
Europos Parlamentas vasarį priėmė Rezoliuciją dėl visų formų smurto prieš moteris ir mergaites prevencijos ir panaikinimo. Europos Komisija
ir valstybės narės raginamos pradėti
vykdyti smurto prieš moteris ir mergaites prevencijos visuotinę interesų
gynimo kampaniją, nukreiptą prieš
smurtą šeimoje, prekybą žmonėmis
ir visų formų prievartą.
Jau daugiau kaip metus Lietuvoje
galioja Apsaugos nuo smurto artimoje
aplinkoje įstatymas. Taip už paplitusį
smurtą šeimoje dalį atsakomybės prisiėmė ir valstybė, suteikdama pagalbą
smurto aukoms, dažniausiai – moterims. Įstatymo veikimo rezultatai parodė, kad, nors įstatymą dar reiktų tobulinti, jis yra ir bus veiksminga priemonė prieš smurtą šeimoje.
Mes, socialdemokratai, esame nuoseklūs ir neabejoju, kad įgyvendinsime tai, ką įrašėme savo partijos rinkimų programoje: vienodos vertės darbas turi būti atlyginamas vienodai, o
solidarus augimas įmanomas tik tada, kai užtikrinamos lygios galimybės visiems.
Su Kovo 8-ąja, brangios ir mielos
moterys!

ir visuomenės parama, spaudimas Seimui ir koalicinei Vyriausybei.
Štai 2013-ųjų sausio pabaigoje Nepartinio demokra¬tinio judėjimo konferencijoje „Kaip sustabdyti masinę
migraciją?“ priimta reikšminga rezo-

Reikia ryžtingai
keisti šalį,
kurioje gyveni.
liucija. Joje teigiama, kad emigracijos mastai tampa „pavo¬jingi ne tik
šalies ūkinei raidai, bet ir tautos, o
pirmiausiai jos kuriamųjų galių bei
lietuvių kultūros išsaugojimui“. Siūloma pasiekti Nacionalinį susitarimą, kuris įgalintų pasipriešinti tiems
procesams, parengti valstybinę strateginę demografinės būklės pagerinimo programą.
Tarp patekusių į knygą rašinių autorių daugiau tokių, kurie optimis-

tiškai žvelgia į ateitį ir klausia savęs –
kas, jei ne aš? Tačiau kai kurie atsakymai į klausimą „Kodėl aš taip pasirinkau?“ buvo kieti ir nemalonūs. Štai Rūta Tuomaitė, darbo ieškanti filologė iš
Vilniaus, rašo: „Nori – emigruok iš
Lietuvos, nori – iš gyvenimo, čia laisvė, čia gali rinktis, bet tik tiek, nes Lietuva nesirenka manęs“. Dažnas rašinio autorius siūlo savo receptą milžiniškiems emigracijos mastams iš Lietuvos mažinti.
Antroje knygos dalyje darbo
Vilniuje, Strasbūre ir Briuselyje atšvaitai: mano straipsniai, komentarai, tinklaraščio tekstai apie „emigracijos slibino“ grėsmę Lietuvai, siūlymai, kaip
ES galėtų padėti „nukraujuojančioms“
valstybėms narėms.
Turtingosios Europos šalys, į kurias
nuteka protai ir darbščios darbo rankos
iš naujųjų ES valstybių narių, gražintų
šaliai, paruošusiai ir išugdžiusiai tuos
specialistus, tam tikrą kompensaciją.
Tam, kad galėtume bent kiek išlyginti darbo užmokesčio skirtumus
„čionai“ ir „ten“, ypač „paklausiausiose“ profesijose. Tam, kad įsigytu-
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me naujausią mokslinę, medicininę
aparatūrą ir tokiu būdu sumažintume
paskatą emigruoti mokslo žmonėms ir
gydytojams.
Įdėjau ir savo klausimus Europos
Komisijai bei Tarybai dėl protų ir darbo rankų nutekėjimo iš Lietuvos ir
aptakius, gan skeptiškus EK, ET atsakymus.
Skelbdamas konkursą ir išleisdamas
knygą, norėjau atkreipti dėmesį į emigracijos problemą. Ją įveikti turėtų padėti ir naujosios Vyriausybės dėmesys
ekonomikos augimo skatinimui, darbo vietų kūrimui, visos ES atsigavimas po krizės.
Viliuosi, kad Lietuvos žmonės, naudodamiesi privilegija laisvai keliauti
ir dirbti, visada jaus, jog Tėvynė yra
viena, kad pareiga dirbti Lietuvai neliks tik skambiais žodžiais. O iš dviejų „keisti šalį“ alternatyvų vis daugiau
jaunų, gabių, energingų Lietuvos piliečių rinksis pirmąją – keiskim savo šalį
į gerąją pusę!

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

Apie moteris –
ne tik kovo aštuntąją
Vilija Blinkevičiūtė,

Europos Parlamento narė,
LSDP pirmininko pavaduotoja

Kovo aštuntąją pagerbiame moteris. Vyrai paprastai joms dovanoja gėles, o politikai - pažadus
išspręsti visas moterų problemas. Tačiau Europos Parlamente moterų aktualijos gvildenamos nuolat. Praėjusiais metais
plenarinėse sesijose priėmėme
11 tiesiogiai moterims skirtų
sprendimų. Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas, kurio veikloje aš dalyvauju, net 23 kartus išsakė savo nuomonę dėl kitų Europos Parlamente svarstomų klausimų.
Daugiausia dėmesio buvo
skirta moterų padėčiai darbo
rinkoje. ES strateginius užimtumo tikslus įmanoma pasiekti
tik gerokai padidinus moterų
dalyvavimą darbo rinkoje. Todėl mes paraginome Europos
Komisiją užtikrinti, kad valstybėms narėms būtų pateiktos
griežtesnės moterų užimtumo
didinimo gairės. Labai svarbu,
kad moterys nebūtų diskriminuojamos dėl to, kad, vykdydamos savo įsipareigojimus šeimai,
jos turi ribotas galimybes dirbti. Deja, bet moterys uždirba vidutiniškai 16,2 proc. mažiau už
vyrus. Šiemet Europos vienodo
darbo užmokesčio dieną paminėjome vasario 28 d. Tai reiškia,

kad moterys, lyginant su vyrais, 59
dienas dirbo veltui. Todėl reikia
svarstyti griežtesnes ir veiksmingesnes priemones šiam skirtumui
sumažinti. Sveikintina, jog Europos Komisija pradėjo įgyvendinti
projektą „Lygybė apsimoka“, kuriuo siekiama, kad bendrovės geriau suvoktų lyčių lygybės ir vienodo darbo užmokesčio naudą verslui.
Moterys nepakankamai dalyvauja, organizuojant verslą. Tik 13
proc. Europos biržose registruotų
įmonių vadovų yra moterys. Mes
pasiūlėme iki 2020 metų padidinti šį skaičių iki 40 proc. Jei nepadėtų kitos skatinančios priemonės,
galima būtų įteisinti ir privalomas
kvotas. Taipogi paraginome Tarybą
kuo greičiau sutarti dėl motinystės
apsaugos direktyvos. Vaikus arba
pagyvenusius žmones prižiūrinčių
asmenų veikla turi būti prilyginta
profesinei veiklai, tuo pačiu jiems
užtikrinant reikiamą socialinę apsaugą. Atskiromis rezoliucijomis
atkreipėme dėmesį į būtinybę gerinti moterų darbo sąlygas paslaugų sektoriuje bei ekologiškoje ekonomikoje.
Moterys nepakankamai dalyvauja ir politikoje. Pasaulyje nacionaliniuose parlamentuose moterys vidutiniškai užima tik kas penktą kėdę, ES – kas ketvirtą. Lietuva pagal
moterų skaičių parlamente yra 12-a
ES ir 47-a pasaulyje. Panašiai yra su
moterimis aukščiausioje vykdomojoje valdžioje. ES tik kas ketvirta
ministrė yra moteris. Pasiūlėme apsvarstyti galimybę numatyti privalomas kvotas moterims partijų rinkimų sąrašuose. Galima būtų taikyti taip vadinamąją „užtrauktuko“
sistemą, kai moterys ir vyrai į rinkimų sąrašus įrašomi pakaitomis.
Reikėtų siekti, kad moterys užimtų pusę renkamų pareigybių Euro-

pos Parlamente ir nacionaliniuose
parlamentuose. Kadangi Europos
Komisijoje moterys sudaro tik 33
proc., paraginome šalių vyriausybes
2014 m. pasiūlyti po vieną moterį
ir vyrą kandidatais į Europos Komisijos narius.

Labai svarbu, kad
moterys nebūtų
diskriminuojamos
dėl to, kad,
vykdydamos savo
įsipareigojimus
šeimai, jos turi
ribotas galimybes
dirbti.
Svarstėme ir kitas moterų aktualijas, tarp kurių viena skaudžiausių yra smurto apraiškos. Ketvirtadalis moterų, vaikų ir jaunuolių
Europoje yra bent kartą patyrę fizinį smurtą. Mes pasiūlėme ir toliau finansuoti smurto prevencijos
priemones, kurios vykdomos pagal
„Daphne“ programą, įvertinant ir
naujas smurto formas internetinėje
erdvėje. Pritarėme direktyvai, kuri
turėtų pagerinti smurto aukų apsaugą visoje ES.
Moterų problemos Europos Parlamente bus nagrinėjamos ir šiemet.
O tai, kad Lietuvos Vyriausybės
programoje lyčių lygybei ir moterų
aktualijoms skiriamas didelis dėmesys, įtikina, jog dabar ir Lietuvoje apie moterų problemas prisiminsime ne tik kovo aštuntąją.
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Kas duos duonos,

arba kodėl tikėti socialdemokratais?
Žmonės laukia ne tuščių žodžių,
o mūsų konkrečių darbų

Daiva Norkienė, žurnalistė,
Seimo LSDP frakcijos atstovė
viešiesiems ryšiams

Senovės Romoje žmonės iš valdančiųjų reikalavo duonos ir žaidimų,
dabartinėje visuomenėje jiems reikia
pinigų ir pilietinių teisių. Ir net kai
žmonės ima bruzdėti ir teisių reikalauti daugiau ir daugiau, pasak lietuvių kilmės vokiečių filosofo Immanuelio Kanto, iš tiesų jie trokšta geresnio aprūpinimo. „Tiesos!”, – rudenį vieningai skandavo ir kreidelėmis ant asfalto rašė vienos politinės
jėgos rėmėjai, kas iš esmės reiškė, kad
žmonės pikti ir pavargę nuo nepriteklių, o ne perdėtai susirūpinę vienos
mergaitės istorija.
Sutapimas, kad krizė prasidėjo
valdant buvusiai, konservatorių, Vyriausybei. Bet anaiptol ne atsitiktinumas, kad būtent tuo metu skurdas
Lietuvą užgriuvo ir nusiaubė kaip
cunamis ar tropikų uraganas. Matydamas iš Vakarų atūžiančios krizės
požymius, buvusios Vyriausybės vadovas staiga padidino mokesčius, ir
tokia politika verslui ir paprastiems
dirbantiesiems vos netapo gelmėn
nugramzdinančia devintąja banga.
Ekonomistai teigia, kad Andriaus
Kubiliaus Vyriausybės sprendimas
pateks į istoriją kaip prieštaraujantis
„vadovėlinei logikai“. Ekonomikos
vadovėliuose rašoma, ir tai žino net
studentai, kad tokiais atvejais mokesčius reikia mažinti ar bent nedidinti. Juk verslas ir taip turėjo kovoti
su sunkmečio padariniais – dėl Vakarų Europą apėmusios krizės mažėjo eksporto rinkos, Lietuvoje lėtėjo
ir stojo statybų verslas, sunkumų patyrė logistikos bendrovės. Krizei suvaldyti Lietuva skolinosi ne iš Tarptautinio valiutos fondo už 2-3 proc.
metinių palūkanų, o iš komercinių
bankų – keliskart brangiau. Jei ne
šios klaidos, šalies ūkis gal būtų smukęs ne 15 proc., o kur kas mažiau. Ir
– svarbiausia – lėčiau. Tai reiškia,
kad daugybė mūsų šalies verslininkų būtų spėję persiorientuoti dirbti
naujomis sąlygomis, išsaugoję verslą, o tūkstančiai gyventojų nebūtų
praradę darbo.
Buvusios Vyriausybės gerbėjai aiškina, neva konservatoriai suvaldė
krizę. Gerbiamieji, pakartokite tai,
žiūrėdami į akis žmonėms, kurie dėl
„vienos nakties“ mokesčių reformos
prarado darbą, duoną, o galiausiai Tėvynę. Nes emigravo arba atsidūrė užribyje, iš kurio kelias atgal į visuomenę – dažniausiai – labai akmenuotas ir sunkus. Arba jo iš viso nėra. Ir tai ne tušti žodžiai. Dabartinę
Lietuvą poetiškos sielos žmonės vadina nukraujavusia, arba anemiška. Aš pavadinčiau ją „anomiška“.
Anomija moderniajame socialiniame moksle reiškia būklę, kai dėl ekonominių ar politinių krizių nustoja
galioti socialinės normos, o praradę
socialinius ryšius žmonės savižudybę laiko vienintele išeitimi. Dėl savo pakitusios socialinės padėties jie
nebegali prisiderinti prie visuomenės vertybių, o kaip save sunaikinti: kaip fizinę būtybę – nusižudant,

ar kaip dvasinę – pradedant svaigintis, anomijos aukoms tampa ne taip
ir svarbu. Žinomas sociologas Ralf
Dahrendorf sakė, kad „užribio klasė
tampa susvetimėjusi, susiskaldžiusi
ir letargiška“, ir kuo ilgiau joje užsibūnama, tuo sunkiau grįžti į visuomeninį gyvenimą. „Užribiui“ linkstama priskirti ilgą laiką neturinčius
darbo, gyvenančius iš pašalpų, prasigėrusius, nusikaltimus darančius
asmenis. Kad jie tokiais negimė, ir
kad į užribį nustumtųjų skaičius tiesiog proporcingas valdžios nenorui
iš esmės spręsti socialines problemas,
diskutuoti neverta.
Lietuvos socialdemokratų partijos rinkiminis šūkis apie dėmesį kiekvienam žmogui nebuvo atsitiktinis.
Nors ekonominė krizė nesibaigė, o
Lietuva pagal daugelį rodiklių smarkiai atsilieka nuo kaimynių Latvijos
ir Estijos, dabartinė socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus vadovaujama Vyriausybė elgiasi priešingai
nei jos pirmtakai. Jei pirmtakai suskubo padidinti mokesčius, dabartinė Vyriausybė pirmiausia pakėlė
minimalų atlyginimą. Jei konservatorių Vyriausybė bodėjosi megzti draugiškus santykius su kaimyninėmis šalimis, dabartinis Ministras
Pirmininkas pirmiausia aplankė artimiausius kaimynus, o socialdemokratų deleguotas užsienio reikalų
ministras, nepaisydamas jam grėsusios ir galiausiai užgriuvusios kritikos, padarė viską, kad atšiltų ne dėl
dabartinių valdančiųjų kaltės pašliję
santykiai su Lenkija. Juk per amžius
mūsų šalis siejo bendra istorija, sieja narystė ES ir NATO, o lenkų nakintuvai net ir laikino tarpvalstybinių santykių apledėjimo metu saugojo mūsų šalies oro erdvę. Tiesa, už
savo aktyvumą užsienio politikoje
„socdemai“ sulaukė viešos kritikos.
„Griauti – tai ne kurti“, – skelbia
rusų posakis. Griauti nei kurti lengviau, todėl griaunantieji turi daugiau energijos ir laisvo laiko politinio
oponento akyje paieškoti krislelio,
pamirštant rąstą, pūpsantį savojoje.
Taigi kaip dėl tų pinigų ir gerovės, apie kurią kalbėjome straipsnio
pradžioje? Ar egzistuoja jėga, galinti
sugrąžinti namo ekonominius emigrantus, pasiekti, kad užkietėję pašalpų gavėjai grįžtų į darbo rinką, tai
yra, kad dirbti apsimokėtų labiau nei
vegetuoti iš paramos? Kad šildymo
sezonas netaptų kiekvieno rudens
– žiemos sezono baubu? Dabartinė
Vyriausybė visa tai pažadėjo ir vykdo. Apie sėkmingai startavusią namų renovacijos programą, apie Vyriausybės nuolat atrandamas ir kamšomas landas valstybinio turto švaistytojams (sveikatos reforma, sprendimas apriboti saulės baterijų diegėjų versliuką, turėjusį jiems Lietuvos
gyventojų sąskaita sukrauti pasakiškus pelnus), apie ekspertų grupę,
netrukus pateiksiančią pasiūlymus,
kaip reformuoti šalies šilumos ūkį,
panaudojant daugiau biokuro ir jėgaines pertvarkant į kogeneracines,
nemažai rašyta. Šilumos ūkio pertvarkymo planas Vyriausybei bus
pateiktas balandį, o savivaldybėse,
kuriose šilumos kaina didžiausia,

Valdo Šereikos nuotr.

„Kas yra pinigai?
Tik popierėliai!
Didžiausia vertybė yra
žmogus. Jis gali viską
turėti ir visko pasiekti,
jei bus darbo, jei bus
skatinamas jo verslumas
ir socialinis aktyvumas.
To ir siekia
socialdemokratai.

Vyriausybė žada tam tikrų pakeitimų jau šiais metais. „Žmonės laukia ne
tuščių žodžių, o mūsų konkrečių darbų. Kad šiluma būtų ne tokia brangi,
kad būtų darbo vietų – ir mes turime
aiškią strategiją, kaip tai įgyvendinti“,
- sakė Premjeras Algirdas Butkevičius.
„Kodėl žmogus turėtų būti socialdemokratas? Todėl, kad socialinė demokratija atstovauja daugumos klasės interesams. O daugumos klasės
interesai dominuos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) politikoje“, - rašė garsusis sociologas R. Dahrendorf, beje, nerodęs išskirtinių simpatijų nė vienai
politinei jėgai. Priminsime, kad kaip
daugumos klasę sociologai supranta
mus visus, pradedant paprastais dirbančiaisiais ir baigiant verslininkais
bei politikais.
Ideologijos ideologijomis, o pa-

prastiems žmonėms dažniau rūpi
labai konkretūs dalykai: kiek litų
darbdavys pridės prie atlyginimo, ar
galės įpirkti degalų, mėsos, duonos.
Kas yra pinigai? Nesvarbu, kad ant
dolerio parašyta „In God we trust“
(mes pasitikime Dievu), o litas ir euras be jokių beletristikos žanro nuotrupų – pažymėti Lietuvos ir Europos centrinio bankų pirmininkų
parašais. Tai – tik popierėliai, suteikiantys daugiau teisių (įsigyti prekių
ar paslaugų) ir garantuojantys tam
tikrą saugumo jausmą.
Įsiklausykite į šiuos žodžius: tik
popierėliai! Didžiausia vertybė yra
žmogus. Jis gali viską turėti ir visko
pasiekti, jei bus darbo, jei bus skatinamas jo verslumas ir socialinis aktyvumas, o bėdai ištikus – parems
valstybės petys.
To ir siekia socialdemokratai.
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Deimantai aukso karūnoje
Ministro tribūna
Birutė Vėsaitė,
ūkio ministrė

“Jeigu norite būti lygios su vyrais, eikite nešioti plytų ir kasti griovių”, - reta diskusija apie
moterų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje apsieina be panašių replikų. Tarsi nusiplukusi moteris, pasirėmusi į kastuvą,
bylotų gerėjantį gyvenimą ir laimingesnę visuomenę.
Europos socialdemokračių moterų
organizacijos kelia šiek tiek kitokius
tikslus, nei sulyginti moteris su vyrais
išdalinant joms kastuvus. Mūsų tikslai pagrįsti siekiu užtikrinti pilnavertišką prasmingą gyvenimą visai Europos Sąjungai, kurioje moterys sudaro
52% visų gyventojų (Lietuvoje 53,6%).
Pirmasis tikslas - užtikrinti kuo geresnes darbo vietas moterims ir jų ekonominę laisvę. Politika turi būti orientuota į kuo didesnę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų plėtrą, užtikrinant,
kad moterys, sukuriančios tiek pat vertės kiek vyrai, gaus ne mažesnį atlyginimą. Kalbant plytų ir griovių terminais, mes turime pasiekti, kad verslas
dirbtų efektyviau: darbininkai netampytų plytų rankomis, jei jas galima perkelti kranu, nekastų griovių kastuvais,
jei tai galima padaryti “Bobkatu”. Briuselyje esu mačiusi, kaip sniegą nuo šaligatvių valo traktoriukas, valdomas
moters. Ši moteris per dieną sukuria
20 kartų daugiau vertės nei lietuviai
vyrai, sustojantys parūkyti kas 50 su
kastuvu nukastų metrų.
Taigi daug metų kalbėję apie užimtumą (kai visi užsiėmę griovių kasi-

Pasieksime, kad, valdant socialdemokratams, moterys galės realizuoti
save ir gerai uždirbti.
mu, susiplūkę ir nuvargę), turime pakeisti politiką susitelkdami į aukštos
vertės darbo vietų kūrimą. Mes nesieksime, kad moterys kastų griovius.
Bet, tikiu, pasieksime, kad Lietuvoje
valdant socialdemokratams bus sukurta daug naujų gerai apmokamų
darbo vietų, ir jose moterys galės teikti naudą visuomenei, realizuoti save ir
gerai uždirbti. Tuomet jos galės padovanoti vyrams prabangius kastuvus,
kad šie nukastų sniegą nuo įėjimo šeimos sodyboje.
Antrasis tikslas - užtikrinti balansą tarp darbo, karjeros ir rūpinimosi šeima, buitimi. Dabar gi tam, kad
moteris karjeroje pasiektų tiek, kiek
vyras, ji turi įdėti bent du kartus daugiau pastangų. Metų metus laikydama visus keturis namų kampus, kūrendama židinį, gimdydama ir augindama vaikus ji privalo įgyti karjerai
reikalingų žinių, išsiugdyti įgūdžių
ir šalia viso to - gerai atrodyti! Pažiūrėkite į bet kurį sėkmingą verslininką
ir įsivaizduokite, ko jis būtų pasiekęs,
jei karjeroje būtų padaręs 2-3 poros
metų trukmės pertraukėles, paruošęs 3000 pusryčių ir tiek pat vakarienių ir su įtakingais draugais medžiojęs vos porą kartų?
Trečiasis tikslas - užtikrinti moterų
atstovavimą visuose sprendimų priėmimo lygiuose. Paskaičiuokite, kokią
dalį moterys sudaro įmonių valdybose, pačios vadovauja kompanijoms,
departamentams, skyriams? Statistika rodo, kad Lietuvoje vos 3 proc.
didžiausių įmonių vadovų - moterys.
Tarp valdybos narių moterys sudaro
vos 13 proc. moterų. Kuo organizacijų struktūromis aukštyn, tuo moterų
mažyn. Kodėl taip yra?

Birutė Vėsaitė

Lietuvoje vos 3 proc.
didžiausių įmonių
vadovų - moterys
Pirma, akcininkai supranta, kad
aukščiausio lygio vadovams (ir vadovėms) kompanijos interesai turi būti
pirmoje vietoje. Niekas tiesiai nesako,
kad šiam interesui grėsmę kelia šeima
(ypač sirgti linkę maži vaikai), tačiau
protingai nutylėjus grėsmė neišnyksta. Vyrams yra lengviau būti lojalesniems savo kompanijai, nei šeimai - su
sąlyga, jei šį dėmesio šeimai trūkumą
kompensuoja moterys.
Antra, moterims dažnai pačioms
pritrūksta ryžto imtis daugiau atsako-

mybės. Juk kai susimauna direktorius
vyras, tai “žinot, kam nepasitaiko”. Bet
jei susimaus vadovė moteris, tai “ne boboms vadovauti”. Vadovaujančiam vyrui daugeliu atveju pakanka tiesiog gerai vadovauti, o moteriai šalia to tenka
kasdien įrodinėti, kad ji geresnė, kad
akcininkas nesuklydo ją paskyręs.
Mes nesakome, kad moterų kvota
vadovaujančiuose postuose yra svarbiau nei vadovų kompetencija ir gebėjimai. Nesakome: “Atleisk Joną ir
priimk Marytę vardant proporcijos”.
Anaiptol. Mes tiesiog formuojame ir
vykdome politiką, kuri leistų Marytei
įgyti reikalingus įgūdžius, įgauti būtino pasitikėjimo savo jėgomis, parodyti
savo vertę bei užtikrintų Marytės akcininko objektyvų požiūrį. Kad akcininkas, rinkdamasis tarp Jono ir Marytės, vertintų kandidatų į direktorius
kompetenciją ir gebėjimus, bet ne (ne)
lojalumą šeimai.
Norėčiau pabrėžti mūsų siekį užtikrinti jaunų moterų (mes visos esame
jaunos. Šiuo atveju turiu minty tinkančias man į dukras), verslumą. Dirbant
ūkio ministre tenka susidurti su startuoliais - verslą pradedančiomis jaunomis įmonėmis, dažniausiai kuriančiomis produktas ar paslaugas informacinių technologijų srityje. Džiaugiuosi,
kai tarp šio žavaus jaunimo pamatau
vieną kitą moterišką šypseną. Ir kaskart mintyse svarstau, ką mes, politikai, galėtume padaryti, kad kuo daugiau moterų ryžtųsi imtis savo verslo.
Čia norėčiau kreiptis į mūsų partijos bičiules ir bičiulius, vadovaujančius savivaldybėms, dirbančius Seime
ir apygardose.
Turbūt sutiksite, kad kiekviena Lietuvoje naujai sukurta darbo vieta yra

aukso vertės. Dirbantis žmogus jaučiasi svarbus visuomenei, gali save realizuoti, oriai jaustis. Naudos gauna
ir valstybės biudžetas, užuot išlaikęs
žmogų dabar gaunantis pajamų iš jo
kuriamos vertės. Mūsų biudžeto dydis (ir atitinkamai galimybės finansuoti įvarias sritis) tiesiogiai priklauso nuo mokesčių mokėtojų skaičiaus
ir jų sumokamų mokesčių. Todėl turime vertinti kiekvieną darbo vietą!
Turime skatinti darbdavius plėsti savo
verslus įdarbinant vis daugiau žmonių,
didinti produktyvumą, kad galėtų mokėti žmonėms didesnius atlyginimus.
Ir ypač turime vertinti tuos, kurie
imasi verslo lygioje vietoje. Kurie ryžtasi imtis atsakomybės ne tik už save, bet ir kitus. Sakydama, kad darbo vieta yra aukso vertės - iš tikrųjų
tai ir turiu galvoje. Tačiau svarbiausia - šioje auksinėje karūnoje, tegu ir
nedidelėje žybsi deimantai. Jų - verslaujančių moterų - nedaug. Tačiau
kiekviena verslininkė - tiek save išlaikanti kirpėja, tiek 1000 žmonių įdarbinusi drabužių siuvimo įmonės savininkė - savo pavyzdžiu mala į miltus
stereotipus apie moteris, papuošia ir
praturtina mūsų visuomenę tiesiogine to žodžio prasme.
Todėl prašau bičiulius pagerbti ir
padėkoti tokioms moterims, kurių,
žinau, yra kiekiename rajone. Tarptautinė moters diena tebūnie proga
ištarti “ačiū” toms kelioms ar keliolikai, kurios savo bendruomenėse
jau šiandien yra pasiekusios tikslus,
keliamus Europos socialdemokračių
moterų organizacijų visos ES mastu.
Ilgalaikė socialdemokratų politika
užtikrins, kad aukso karūna plėstųsi, o deimantų joje - gausėtų.

Emigrantai

...ar turi svajonę – grįžti į Lietuvą?
Erika Giedraitytė

Pašnekovas LSDP skyriaus Londone pirmininkas Valdas Lukoševičius teigia, kad žmonės, gyvendami
užsienyje, nori tarti savo žodį, aktyviai gyventi politinį gyvenimą,
nori burtis, turėti juos jungiančią
jėgą. „Be to, Jungtinės Karalystės
lietuvių bendruomenė yra viena didžiausių ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Mūsų tautiečių Jungtinėje
Karalystėje gyvena per daug, tad jų
reikalavimų ir norų Lietuva negali
nepaisyti.“ – apie skyriaus Londone susikūrimo priežastis pasakoja
V. Lukoševičius.
Kaip Lietuva Jums atrodo iš atstumo? Koks žvilgsnis į ją iš toliau? Ar
žmonės kalba apie grįžimą namo?
Tiesa yra liūdna. Deja, bet turiu pripažinti, kad pastaruoju metu ypač didėja tendencija negrįžti į Lietuvą. Šiuo
klausimu emigrantų nuotaikos pesimistinės, pirmiausia, dėl emocinių
priežasčių. Anglijoje požiūris į dirbantį žmogų visai kitoks, čia ne tik daugiau
uždirbama, bet ir daugiau elementarios pagarbos žmogui. Kitas dalykas,
kas „pririša“ žmogų kitoje šalyje – paskolos nekilnojamajam turtui. Taip
pat vaikai, pradėję lankyti ten moky-

klas. Tėvai vaikams nori kuo geresnio išsilavinimo, todėl lieka Anglijoje.
Emigrantai dažniausiai tvirtai įsitikinę, kad Lietuvoje niekas neina geryn,
niekas nesikeičia, ten tik partijos kovoja tarpusavy, o realaus pagerėjimo nėra.
Aš pats 1995 m. išvykau į užsienį,
traukė pažiūrėti, kaip pasaulis atrodo,
o dabar turiu svajonę – grįžti į Lietuvą.
Kaip vertinami lietuviai Jungtinėje
Karalystėje?
Šiuo metu didelės kompanijos, ypač
statybų, atsigręžė į žmogų, investuoja į
savo darbuotojus: domisi jų problemomis, organizuoja kursus, mokymus,
konsultacijas. Reikia pripažinti, kad
lietuviai darbininkai JK yra atpažįstami ir norimi darbuotojai. Jie čia itin
vertinami už greitą integraciją, greitą
anglų kalbos mokymąsi ir, žinoma,
darbštumą. Išgirdę apie lietuvių planus grįžti į savo šalį, didelių kompanijų vadovai sunerimsta: „Nevažiuokit į Lietuvą, likite čia, Jums čia bus
geriau“,- prašo. Ir tai emigracijos fone
taip pat yra nauja.
Bet kaip sustabdyti emigraciją?
Reikėtų rimčiau pradėti žiūrėti į
emigraciją, tačiau užkirsti kelio, sustabdyti jos negalima. Jeigu anksčiau
apklausus žmones, ar jie ketina grįžti į

Info
12 metų Jungtinėje Karalystėje
gyvenantis Valdas Lukoševičius
vadovauja LSDP skyriui Londone.
Tai pirmasis LSDP įkurtas skyrius
užsienyje, veiklą vykdantis
jau trečius metus. Šiuo metu
socialdemokratų narių skaičius
Anglijoje siekia beveik 50.

Lietuvą, trečdalis iš jų atsakydavo, kad
tikrai taip, tai dabar, apklausus 20 žmonių tik vienas iš jų suabejoja, grįžti ar
ne. . tai yra naujiena. Pastarojo pusmečio liūdnoji naujiena.
Emigrantai čia gauna visko, ko reikia. Net Lietuvos kultūra ir šou verslas keliasi į UK. Štai, atlikėjas Marijus

Mikutavičius į savo koncertus lengvai
sutraukia po 2 tūkst. lietuvių.
7-8 m. lietuvių vaikai su savo bendraamžiais jau žaidžia anglų kalba. Savaitgaliais jie eina į lietuviškas mokyklėles,
kad kalbėtų lietuviškai ir išmoktų rašyti, nes ką jie veiks kažkada grįžę į Lietuvą, jei lietuviškai kalbės, bet rašyti ne-

mokės? Todėl Vyriausybė turėtų labai
palaikyti ir remti tokias mokyklėles.
Mano nuomone, reikia ne tik straipsnius apie emigraciją rašyti, reikia rodyti, ką turim gero. Bet to, grįžę į Lietuvą
po tiek metų emigracijos, lietuviai nebebus tolerantiški nei „ vokeliams“, nei
slepiamiems mokesčiams ir t.t.
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Jaunimas

socialdemokratas

Lyčių lygybė. Kada pasakyti kovai „Stop“?
Kristinos Janulaitytės nuotr.

Rima Pielikytė

Šių dienų pasimetusiame pasaulyje, kai nebežinoma, ar moteris stiprioji ar silpnoji lytis, kai nebežinomas vyro vaidmuo, dažnai moterys vis dar vaizduojamos kaip vyro šešėlis. Tačiau tuo pačiu metu
moterys skatinamos būti ne tik namų šeimininkėmis bei savo vyro
pagalbininkėmis, o drauge su juo
turėti profesiją, mokėti kelias kalbas, ir, svarbiausia, vaidinti svarbų
vaidmenį savo gyvenimo misijoje.
Esą vyras gauna iš aukštybių sugebėjimą protu suvokti pasaulį ir įpareigojimą praktiškai jį pertvarkyti.
Moteris – sugebėjimus, reikalaujančius didesnės asmeninės paramos, išreikštos ypač jos kaip vyro
padėjėjos pareigomis, motinystės
dovana. Vyras buvo šeimos galva
ir turėjo sprendimo galią, tuo pat
metu jis buvo ir moters bei šeimos
apsauga. Moteris ilgą laiką buvo
laikoma tėvo arba vyro nuosavybe.
Toleruojama poligamija taip pat
rodė moters nuvertinimą.
Ankstesni skyrybų ir svetimavimo potvarkiai buvo nukreipti visų pirma prieš moteris. Net aiškinant nupuolimą į nuodėmę, moteris yra vaizduojama kaip pagrindinė kaltininkė. Ji apdovanojama
tokiais paniekos vertais atributais
kaip pavydumas, lengvabūdiškumas, neveiklumas, smalsumas, godumas ir atsakomybe už mirtį. Vyrams buvo rekomenduojama viešai
nebendrauti su moterimi. Tendencija išstumti moterį iš visuomenės
buvo akivaizdi. Nepaisant iškreip-

nepagimdo vaikelio, geranoriai susirūpinę ima klausinėti, ko ji delsia, ir siūlyti adresą žinomo nevaisingumo specialisto. Vaikeliui gimus, padėtis tampa dar prastesnė
– jauna moteris įstoja į keistą klubą, kurio nariai privalo suderinti profesionalią karjerą ir tėvų pareigas. Tai ištisa viešo elgesio kodų
sistema, kuri reikalauja iš jaunos
moters būti išsilavinusia motina ir
kvalifikuota profesionale, tuo pat
metu rūpintis išvaizda ir atrodyti
seksualiai.

to krikščioniškojo požiūrio, nėra
jokios prasmės kreiptis į deivių motinų kultūras. Šios deivės nieko nesako apie socialinį moterų statusą. Daugelis senųjų deivių motinų
statulų turi didžiulį kūną, tačiau
yra beveik be galvos, o moterį įvardijančios sąvokos daugelyje kalbų
kilusios iš gimties organų pavadinimų. Lyčių nelygybė galėjo būti
panaikinta tik šimtmečių darbu.
XIX šimtmetyje pasiekta galutinė
pergalė įgyvendinant moterų lygias teises bei galimybes, ir galiausiai tai reiškė asmenų juridinę ir
politinę laisvę nepaisant lyčių.
Sumaištis: moterų teisės
Kai 28 metų Ašdodo gyventoja Tanya Rosenblit prieš keletą metų įlipo į Jeruzalėn vežantį autobusą, ji sukėlė tikrą sumaištį, nes atsisakė paklusti religingam keleiviui,

LSDJS valdyba jau pradėjo darbus

paprašiusiam ją sėstis autobuso gale. Dauguma radikaliųjų ortodoksų, dar vadinamų haredimais, įsitikinę, jog kuklumas neturėtų leisti
moterims sėdėti autobuso priekyje
kartu su vyrais. Gana įprasta matyti tokius segreguotus autobusus,
kur moterys spiečiasi dažnai sausakimšame autobuso gale, o štai priekyje, kur esą vieta vyrams, pilna
laisvų vietų. T. Rosenblit Izraelyje
tapo savotiška įžymybe. Segregacija autobusuose puikiai įkūnija patį
moterų diskriminacijos faktą, tačiau tai tik ledkalnio viršūnė.
Tenka pripažinti, kad anuomet
vyras turėjo kur kas didesnes galimybes. Tai ir sukėlė sumaištį tarp
vyrų ir moterų. Sugriovė iki tol buvusius stereotipus. Tikriausiai sutiksime, kad feminisčių judėjimai
iš dalies palengvino moters gyve-

Lietuvos miestai

LSDJS Panevėžio rajono skyrius –
komanda, einanti pirmyn

venantį jaunimą įtraukti į veiklą ir jį išlaikyti skyriuje, tačiau
LSDJS valdybos narė,
bendri projektai, veiklos, mintys
Panevėžio rajono skyriaus pirmininkė
įveikia atstumus. Kartu su jaunimo pagalba buvo laimėti SeiPanevėžio rajonas – Lietuvos re- mo rinkimai ir Panevėžio rajonas
gionas, kuriame galimybės paturi savo atstovą Domą Petrulį.
kankamai ribotos. Nepaisant
Šis skyrius ir toliau nelėtina sato, Panevėžio rajono jaunimievo veiklos tempų - skyriuje močiai nesnaudžia: nuolatos plakomasi ir tobulėjama. Jau dabar
nuojami, vykdomi projektai,
LSDJS Panevėžio rajono skyrius
bendraujama su mokyklomis,
turi pasitvirtinęs metinį veiklos
dirbama jaunimo organizaciplaną. Artimiausiuose planuose
jų taryboje “Apskritasis stalas”. numatyti seminarai rajono moNuolat domimasi, kuo gyvena
kyklose, kuriais bus stengiamasi
jaunimas, siekiama jį motyvuo- pritraukti kuo daugiau naujų nati, judėti savo tikslų link. 2012
rių ir skatinti jų pilietiškumą, jau
m. Lietuvos socialdemokratinio kovo mėnesį bus organizuojamas
jaunimo sąjungos Panevėžio ra- viso regiono susipažindinimas
jono skyrius pripažintas Metų
su karine tarnyba, jos specifika,
skyriumi. Nominacija skirta už bei vyks LSDP Panevėžio rajono
geriausią komandinį darbą, di- ataskaitinė-rinkiminė konferendžiausius pasiekimus.
cija, kurioje tikimasi, jog aktyviai
Panevėžio rajono jaunimas
dalyvaus ir jaunieji partijos bičiuitin išsibarstęs: vieną nuo kito
liai. Pasak LSDJS valdybos narės,
juos skiria daugiau kaip 60 kiPanevėžio rajono skyriaus pirmilometrų. Dėl šios priežasties, be ninkės Modestos Petrauskaitės
galo sunku tokiu atstumu gy„norint išlaikyti skyrių stiprų ir
Modesta Petrauskaitė

2013 m. sausio 12 dieną įvykusioje
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (toliau - LSDJS) ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje dviejų metų kadencijai LSDJS pirmininku buvo išrinktas LSDJS Marijampolės skyriaus narys Ramūnas
Burokas. Ramūnas Burokas konferencijos metu teigė: „Paskutinis periodas Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjungai buvo iššūkių ir galimybių metas, užsigrūdinome ir sustiprėjome. Esame ties pasirinkimo
kryžkele ir artimiausiu metu Jūs nuspręsite, kaip organizacija atrodys artimiausiu laikotarpiu. Esu tikras, kad
ateinantis periodas bus galimybė jauniesiems socialdemokratams plėsti
ir stiprinti veiklos regioniškumą, didinti narių skaičių, atsigręžiant veidu į socialdemokratines vertybes,
dar labiau įtvirtinti jas visuomenėje.“.
LSDJS konferencija patikėjo Ramūno kompetencija ir noru vesti šią organizaciją progreso keliu.

Šios konferencijos metu taip pat
buvo išrinkta nauja valdyba. Naujieji valdybos nariai jau yra pasiskirstę atsakomybėmis ir JAU PRADĖJO DARBUS. Domas Griškevičius
(Šiaulių m. skyrius) ir Modesta Petrauskaitė (Panevėžio r. skyrius) atsakingi už regionus, jų stiprinimą, bendradarbiavimą, Irma Gudžiūnaitė
(Vilniaus m. skyrius) kuruos LSDJS
politinės programos nuostatų įgyvendinimą, Rima Pielikytė (Vilniaus
m. skyrius) – organizacijos viešieji ryšiai, Ligita Poškaitė (Vilniaus m. skyrius) – tarptautiniai santykiai ir Tomas Šileika (Vilniaus m. skyrius) –
politinių pozicijų ruošimas.
Sąjungos veiklos priežiūrą vieneriems metams vykdyti buvo patikėta Malik Agamalijev (kontrolės komisijos pirmininkas), Akvilei Rudytei, Dariui Skusevičiui ir Artūrui Sabaliauskui. LSDJS biurui vadovauja
Edita Matulevičiūtė.
LSDJS informacija

nimą. Tačiau kada pasakyti kovai
„Stop“? Feminizmą turbūt galima vadinti sėkmingiausia revoliucija žmonijos istorijoje. Tačiau iki
šiol nerimą kelią tokios skaudžios
problemos kaip prekyba moterimis, smurtas prieš moteris. Atrodytų, ko skųstis turi, šiuolaikinė
moteris, ji turi darbą, namus, automobilį. Taip pat vyrą, su kuriuo
augina vaikus. Ji mokėsi universitete ir gavo šiuolaikišką išsilavinimą. Tarkime, jai 34 m., ir ji nesiskundžia sveikata. Taip pat mėgaujasi laisve, apie kokią jos prosenelė
galėjo tik svajoti. Tačiau kas vyksta
su šiuolaikine moterimi? Jei iki 30
m. ji neišteka, visi aplink ima nerimauti, nors moteris galbūt nemažai pasiekusi profesinėje srityje. Visi lengviau atsikvepia, kai ji vis dėlto išteka. Bet jei iki 35 m. moteris

Lyčių lygybė. Kada pasakyti kovai „Stop“?
Ar Jums neatrodo, kad kovojama dėl lyčių lygybės, su prielaida,
kad moters vertė yra mažesnė nei
vyriškosios lyties? Pirmiausia, pačios moterys turime suvokti, kad
mes lygiai tokios pačios vertingos
kaip vyrai, nei mažiau nei daugiau.
Galbūt lygių galimybių problemos
daug dažniau egzistuoja mūsų pačių galvose nei visuomenėje. Jei
moteris už tą patį atliktą darbą uždirba mažiau nei vyras, ar jos vertė
mažesnė? Ar manote, kad jaunos
mamos kvalifikacija yra menkesnė
nei vyro? Taip, tai neteisinga, bet,
ar moters vertė yra mažesnė nei vyro? Jei jūs galvojate, kad lyčių kvotos diegiamos įmonių valdybose,
partijų sąrašuose yra teisinga, galbūt jūs ir šiandien manote, kad vyrai yra aukštesnės vertės, ir jie turi teisę nuspręsti, kokia kvota šiandien reikalinga moterims. Galbūt šiandien mes žmogaus vertę
matuojame remdamiesi tik rinka.
Galbūt prieš pradedant spręsti lyčių lygybės klausimus, pirmiausia,
turėtume suvokti, kas yra žmogus.
Taigi kada pasakyti moters kovai
prieš vyrus „Stop“?

toliau jį vesti į priekį, svarbiausia yra skatinti bendravimą. Svarbu palaikyti ryšį tiek su jaunimu,
tiek senjorais. Mūsų skyriaus stiprybė, kurią galbūt kiti galėtų
palaikyti silpnybe, yra glaudus
ryšys tarp skirtingų kartų. Mūsų skyriuje įvairių akcijų ir iniciatyvų metu bendradarbiaujama
ne tik su vietos jaunimu, dažnai
inicijuojami ir jaunų žmonių susitikimai su senjorais, lankomasi
senelių namuose. Mano nuomone tam, kad visapusiškai tobulėti
ir judėti į priekį tokio bendradarbiavimo skatinimas yra labai reikalingas“.
Panevėžio rajone puikiai veikia
kartu jaunatviškas entuziazmas
ir maksimalizmas bei viską gerai
pamatuojanti vyresniųjų LSDP
kolegų patirtis. Puikiai suprantama, jog jaunimiečiai – socialdemokratų partijos dalis, jos ateitis.
Būtent visiems kartu daug lengviau įgyvendinti idėjas, siekti
partijos tikslų. Juk „po vieną mes
– niekas, kartu mes - jėga“.

Regionai

socialdemokratas

Išrinkta nauja LSDP
Jurbarko skyriaus taryba

Palangoje – jubiliejinė stintų šventė

P

alangoje 10 kartą surengta
stintų šventė pritraukė minias žmonių iš Lietuvos ir užsienio. Paskanauti keptų, rūkytų,
marinuotų stintų į pajūrį atvyko ir
per 100 LSDP bičiulių iš Vilniaus,
Klaipėdos, Plungės, Kretingos, Ne-

ringos ir kt. miestų. Šventėje taip
pat apsilankė Ūkio ministrė Birutė Vėsaitė ir Seimo narys Juras
Požela. Visus juos šeimininkiškai
priėmė ir globojo Palangos LSDP
skyrius.

J

urbarke ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu išrinkta nauja LSDP skyriaus taryba.
Surinkęs 54, iš 105 galimų, partiečių balsus, skyriaus pirmininku perrinktas K. Šimkus. Taip pat patvirtinta nauja 15 narių skyriaus taryba:
K. Šimkus (pirmininkas),
G. Kasputis, I. Pocienė, K. Džiaugienė, G. Navickas (pavaduotojai), nariai: E. Petryla, A. Zairys, J. Ivanauskas, A. Baziliauskas, B. Višinskienė,
A. Šimkus, M. Šlepševičius, A. Tunaitienė, D. Virvilas, R. Misevičienė.
Išrinktos naujos finansų, etikos ir
procedūrų komisijos.
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Premjeras viešėjo
Biržuose ir Kupiškyje

K

upiškyje ir Biržuose apsilankė LR Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, kurį lydėjo LSDP Garbės pirmininkas Česlovas
Juršėnas ir Biržų rajono savivaldybės
Garbės pilietis Aleksandras Zeltinis.
Su Kupiškio ir Biržų savivaldybės
merais buvo aptartos aktualiausios
regionų problemos, o susitikimuose
su gyventojais - kalbamasi, diskutuojama žmonėms rūpimais klausimais.
Premjeras taip pat dalyvavo XVII
profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ atidaryme, kur pasveikino jo dalyvius ir žiūrovus.
biržai

palanga
rokiškis

kupiškis

klaipėda

jurbarkas

jonava
kazlų rūda

Skelbia startą savivaldos rinkimams

alytus

VILNIUS

L

SDP Klaipėdos miesto skyriaus vizijai. „Tai - mūsų skyriaus starpirmininkės Lilijos Petraitienės tas savivaldos rinkimams,“- sako
iniciatyva, prezidiumui pritarus, L. Petraitienė.
skyriaus bičiuliai buriasi į komitetus
pagal savivaldybės tarybos komitetų
struktūrą. Įsteigti penki komitetai: Finansų ir ekonomikos, Ugdymo ir jaunimo reikalų, Miesto ūkio ir aplinkos
apsaugos, Socialinių reikalų ir sveikatos, Teritorijų planavimo ir strateginės plėtros komitetus. Pirmoji užduotis komitetams buvo 2013-2020 metų Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano projekto svarstymas. Po ilgų diskusijų rengėjams pateikti net –
64 punktai pasiūlymų ir idėjų miesto

Jonaviškių laimikis –
17,57 kg žuvies

J

onaviškiai ketvirtus metus rungėsi poledinės žūklės turnyre Seimo nario Rimanto Sinkevičiaus taurei
laimėti.
Trečioji vieta atiteko 1,865
kg žuvies sugavusiam G. Kalinauskui, antroji – vos dešimčia
gramų jį aplenkusiam A. Koskai (sugautų žuvų svoris siekė
1,875 kg). R. Sinkevičiaus taurė ir pirmoji varžybų vieta atiteko G. Tiškai, bendras jo sugautų
žuvų svoris siekė 2,55 kg.
Specialiu prizu buvo apdovanotas G. Balsevičius. Jam pavyko sužvejoti 95 g – tądien daugiausiai svėrusią – žuvį. Apdovanota ir vienintelė ant ledo besivaržiusi dama – Vita Rutkauskienė.
Iš viso poledinės žūklės turnyre sudalyvavo 15 žvejų, jų
pagauto laimikio kiekis siekė
17,57 kg.

Kazlų Rūdoje sugauta 16,60 kg žuvies

T

radiciškai, minint Lietuvos nepriklausomybės dieną, Gulioniškės kaime (Kazlų
Rūdos savivaldybėje) organizuotas poledinės žūklės turnyras Seimo nario, Krašto apsaugos ministro Juozo Oleko taurei laimėti. Penktus metus vykstančios varžybos rengiamos siekiant populiarinti sportinę žūklę, pasidalinti patirtimi ir išrinkti geriausią žveją bei komandą.
Šiemet turnyre dalyvavo net 42 žvejai. Iš viso
tvenkinyje sugauta 16 kg 160 g žuvies. Nugalė-

toju, pagavusiu daugiausiai - 1, 300 kg žuvies,
tapo J. Sudeikis. Antros vietos laimėtojas – V.
Jankauskas, trečiosios - A. Abraitis.
Apdovanoti ir kiti „rekordininkai“ – prizas,
sužvejojusiam mažiausią žuvį, įteiktas S. Grigauskui ir E. Jankauskui, ištraukusiam didžiausią laimikį. Komandinę pirmąją vietą laimėjo ,,A
+ A,, komanda, antroji komandinė vieta atiteko
,,Smakui,, trečioji - iškeliavo į žvejų komandos
,,Balansyras” rankas.

Apdovanoti geriausi sportininkai
Poledinės žūklės varžybos „Dzūkijos ešerys“

A

S

eimo narys Vytautas Saulis
ir Rokiškio meras Vytautas
Vilys Rokiškio krašto muziejuje vykusiame renginyje „Sporto apdovanojimai-2012“ iškilmingai apdovanojo geriausius Rokiškio krašto sportininkus. Iš viso pagerbtas 71 sportininkas. Šventėje
taip pat dalyvavo iš Rokiškio kilę
olimpiečiai - Barselonos olimpietis boksininkas Gytis Juškevičius

ir Londono olimpietis šuolininkas į
aukštį Raivydas Stanys. Jiems buvo įteiktos miesto vėliavas.
V. Saulis ir miesto meras taip
pat dalyvavo Rokiškio rajono Savivaldybės tarybos iškilmingame
Vasario 16-osios posėdyje Rokiškio kultūros centre, kur apdovanojo Rokiškio rajonui nusipelniusius
žmones.

lytaus rajone, ant Luksnėnų ežero, 11 komandų po du dalyvius varžėsi dėl LSDP Alytaus miesto skyriaus įsteigtos poledinės žūklės varžybų „Dzūkijos ešerys“ pereinamosios
taurės.
Žvejai išsiskirstė į paruoštų keturių sektorių (F.
Džiauto ir „Margirio“, J. Sabatausko, A. Jurčiaus limuzinų ir UAB „MyPC“, G. Kirkilo ir UAB „Avytė“, V.
Baravyko ir UAB „ALT reklama“) vietas. Gręžė vieną po kitos eketes ir viliojo žuveles.
Kol žūklautojai sėdėjo prie ekečių, lauko virtuvėje buvo ruošiama košė su šonine ir kopūstienė
bei verdama arbata.
Po keturių valandų žvejybos paaiškėjo, kad geriausiai sekėsi „Mes“ komandai, kurios nariai Paulius Adomaitis ir Deivydas Kaminskas kartu sugavo 1,132 kg žuvų. „Kilbukų“ komanda –Virgilijus
Pranskevičius ir Inga Pranskevičiūtė sugavo 0,250
gramų mažiau ir turėjo tenkintis antrąja vieta. „Lydekos“ – Ramunė Jakulytė ir Dovydas Vidzbelis
iš ekečių pritraukė 0,730 kg žuvų ir užėmė trečiąją vietą.

9

Asmeninėje įskaitoje pirmąją vietą užėmė Dovydas Vidzbelis, sugavęs 0,617 kg žuvų, antrąją vietą užėmė Deivydas Kaminskas, sugavęs keliais gramais mažiau, o trečiąją vietą užėmė Inga
Pranskevičiūtė, sugavusi 0,569 kg žuvų.
Iš viso poledinės žūklės turnyre pagauto laimikio svoris siekė 6,155 kg.

Lietuvoje
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socialdemokratas

Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programa

socialdemokratų modelis

Būsto savininkams patiems nereikia prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių įsipareigojimų
bei projektų įgyvendinimo rizikų
Aplinkos ministerijos iniciatyva buvo parengtas naujas daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) programos (toliau – Programa) įgyvendinimo modelis, kuris, visų pirma yra skirtas energinio efektyvumo didinimui
tuose daugiabučiuose pastatuose, kurie
yra socialiai ir ekonomiškai jautriausi,
tai yra ten, kur energijos suvartojama
daugiausiai ir būsto savininkams tenka didžiausia finansinė našta būsto išlaikymo išlaidoms padengti. Šio, naujai
parengto modelio esmė yra ta, kad būsto savininkams patiems nereikia prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių
įsipareigojimų bei projektų įgyvendinimo rizikų. Jiems reikia tik iš principo pritarti energijos efektyvumą didinančių investicijų projektų įgyvendinimui ir nepatiriant jokių papildomų
finansinių išlaidų, jų namui padarytas
investicijas išmokėti bendra komunalinių mokesčių surinkimo tvarka sutaupytomis už energiją lėšomis.
Naujame Programos įgyvendinimo
modelyje siūloma ženkliai padidinti savivaldybių vaidmenį ir planuojama, kad pačios savivaldybės, įvertinusios esamą būklę galėtų pradėti rengti
energinio efektyvumo didinimo programas, kurios apimtų ne tik neefektyviai energiją vartojančius daugiabučius namus, bet ir kitos paskirties savivaldos teritorijoje esančius pastatus bei
kitą inžinierinę infrastruktūrą.
Siekiant greičiau sukurti naujo Programos modelio įgyvendinimo mechanizmus bei padėti savivaldybėms
greičiau įsitraukti į energinio efektyvumo didinimo programų parengimo ir įgyvendinimo veiklą, aplinkos
ministerija pakvietė savivaldybes įvertinti ir atrinkti jų teritorijoje esančius
neefektyviausiai energiją vartojančius
daugiabučius gyvenamuosius namus
ir surinktą informaciją pateikti aplinkos ministerijai. Aplinkos ministerija,
naudodama savo finansinius ir organizacinius resursus padės savivaldybėms
įvertinti daugiau kaip 500 neefektyviausiai energiją vartojančių pastatų,

padės parengti jų energinio efektyvumo didinimo projektus bei padės savivaldybėms parengti ir įgyvendinti
energinio efektyvumo didinimo programas šiuose pastatuose. Tokiu būdu
bendromis aplinkos ministerijos ir savivaldybių pastangomis atsiras realios
galimybės dar šiais metais pradėti įgyvendinti neefektyviausių daugiabučių
pastatų energinio efektyvumo didinimo projektus ir savivaldybėse sukurti
tinkamus techninius, organizacinius
ir finansinius mechanizmus didesnės
apimties daugiabučių pastatų energinio efektyvumo didinimo programų
ir projektų įgyvendinimui.
Savivaldybių atrinktiems pastatams
įvertinti konkurso tvarka bus atrinkti kvalifikuoti specialistai. Konkurso
organizavimui reikalingą standartinę
dokumentaciją parengs ir už atliktus
darbus apmokės aplinkos ministerija (jos įgaliota institucija). Konkursus, pasirašius partnerystės sutartis su
aplinkos ministerijos įgaliotomis institucijomis vykdys pačios savivaldybės.
Atrinkti specialistai atliks techninį ir
energinį atrinktų pastatų įvertinimą,
parengs investicijų planus ir parinks
tokias energiją taupančias priemones,
kad po jų įgyvendinimo būsto savininkų sutaupytų energijos lėšų užtektų padengti investicijoms. Esant galimybei būsto savininkai iš karto po šių
priemonių įgyvendinimo šildymui bei
investicijų grąžai mokėtų apie 10 proc.
mažiau nei vien tik už šildymą nieko
nedarant (detalesni principai yra pateikti 1 schemoje).
Kiekvienam namui yra siūloma
įgyvendinti šias priemones:
- stogo ir sienų šiltinimas;
- langų butuose ir laiptinėse keitimas
(tik tų langų, kurie dar nepakeisti) bei
lauko durų keitimas;
- balkonų stiklinimas pagal vieningą projektą;
- šildymo sistemų modernizavimas,
balansinių ventilių įrengimas ir vamzdynų šiltinimas (tik ten kur nesutvarkyta).

Valdo Šereikos nuotr.

Taip pat gyventojams kaip labai
efektyvi energijos poreikio reguliavimo priemonė yra siūloma įsirengti
individualius termostatinius ventilius ir šilumos suvartojimo apskaitos
prietaisus ant kiekvieno radiatoriaus.
Įgyvendinant parengtus projektus
galimos ir kitos priemonės, tokios
kaip šilumos siurblio ar saulės kolektoriaus įrengimas karšto vandens
parengimui ir cirkuliacijai užtikrinti („gyvatukui“) bei kitos gyventojų
papildomai pasirinktos energiją taupančios priemonės. Tačiau šių papildomų priemonių įgyvendinimui
reikalingų investicijų išmokėjimui
gali neužtekti sutaupytų už energiją lėšų ir gyventojams tektų mokėti
papildomai.
Kiekvienam atrinktam namui bus
atliktas auditas bei parengtas investicijų planas, dėl kurio įgyvendinimo iki savivaldybės nustatyto laiko
sprendimą turės priimti konkretaus
namo būsto savininkai (50% + 1).

Programos parengimas

Įvertinus atrinktus pastatus ir parengus jų energinio efektyvumo didinimo investicijų planus, gautų rezultatų
pagrindu bus parengta savivaldybės
energinio efektyvumo didinimo atrinktuose daugiabučiuose pastatuose
programa (toliau – Programa), kurios
įgyvendinimas bus pradėtas iš karto
savivaldybei ją patvirtinus. Programoje bus numatyta kokie konkrečiai pastatai bus atnaujinami, kokie rezultatai
bus pasiekti po jų atnaujinimo bei kokios finansinės bei organizacinės priemonės šios programos įgyvendinimui
bus naudojamos. Aplinkos ministerija suteiks visą reikiamą pagalbą savivaldybėms programos rengimo ir jos
svarstymo metu.
Programos įgyvendinimo
administratoriaus paskyrimas

Savivaldybė patvirtinusi Programą turės paskirti jos įgyvendinimo administratorių. Programos įgyvendinimo

Atsiminimai apie Prezidentą Algirdą M. Brazauską
„Prezidento Algirdo M. Brazausko gyvenimo negalima
skirstyti pagal epochas,“ – įsitikinęs žurnalistas, buvęs Prezidento patarėjas Vilius Kavaliauskas, vasarį tarptautinėje Vilniaus
knygų mugėje pristatęs neseniai
išleistą savo knygą „Žmogus laiko taikinyje. Algirdas Brazauskas draugų ir oponentų akimis“.
Joje atsispindi A. M. Brazausko draugų ir oponentų prisiminimai apie iškilųjį Lietuvos politiką socialdemokratą. Kitas leidinio išskirtinumas – V. Kavaliauskui visi liudininkai yra lygūs: ar tai būtų Prezidento patarėjai ir artimiausi bendražygiai, ar jo sekretorė ir vairuotojas.
Knygoje sudėti 146 žmonių
liudijimai, nors jos autorius,
rengdamas jai medžiagą, jų išklausė net 400.

Knygos autorius Vilius Kavaliauskas

administratoriumi gali būti paskirtas
daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojas, specialiai šiam
tikslui savivaldybės įsteigta ne pelno
siekianti viešoji įstaiga ar kitas, konkurso tvarka atrinktas reikiamas kompetencijas turintis administratorius .
Paskirtasis Programos įgyvendinimo administratorius teisės aktų nustatyta tvarka turi organizuoti gyventojų
susirinkimus dėl sprendimų priėmimo
įgyvendinti parengtus investicijų planus, užtikrinti tinkamą rangos darbų konkursų organizavimą, statybos
procesų valdymą, užtikrinti atliekamų darbų kokybę, turėti pakankamus
gebėjimus dirbti su finansų įstaigomis
bei valdyti finansus, o taip pat užtikrinti tinkamą komunikaciją su atnaujinamų pastatų būsto savininkais bei kitais
Programos įgyvendinimo dalyviais.
Sprendimų įgyvendinti investicijų
planus priėmimas

Sprendimus dėl dalyvavimo Progra-

Valdo Šereikos nuotr.

Lietuvoje

socialdemokratas
moje turės priimti kiekvieno namo butų savininkai susirinkimo metu (ar balsavimo raštu būdu), kuris turėtų būti
organizuotas pagal savivaldybės nustatytą Programos įgyvendinimo grafiką.
Sprendimas atnaujinti namą bus priimamas tik tuomet, jei už investicijų
projektą pasisakys ne mažiau kaip 50
procentų daugiabučio namo butų ir
kitų patalpų savininkų. Kai kurios finansinės įstaigos, administruojančios
JESSICA apyvartinio fondo lėšas pageidauja, kad sprendimai būtų priima-

VISUS RANGOS DARBŲ
(ĮSKAITANT IR PROJEKTAVIMO DARBUS) PIRKIMUS PLANUOJAMA VYKDYTI NAUDOJANTIS CPO ELEKTRONIU PIRKIMŲ KATALOGŲ
Vykdomų darbų priežiūra

Programos įgyvendinimo kontrolę
bei atliekamų darbų priežiūrą turi užtikrinti Savivaldybė bei jos paskirtas
Programos įgyvendinimo administratorius. Kaip ir numato statybos įsta-

proc. parama Klimato kaitos programos lėšomis po projekto įgyvendinimo pasiekus ne mažesnį kaip 40 proc.
energinį efektyvumą. Tad įvertinus
visą teikiamą Valstybės paramą energijos taupymo priemonių įgyvendinimas Programoje dalyvaujantiems namams kainuos tik 60 procentų sumos,
kuri bus investuota į jų namo modernizavimą. Papildoma Valstybės parama
bus teikiama projekto parengimui, statybos techninei priežiūrai bei projekto
administravimo išlaidoms apmokėti.

Investicijų projekto rengimo principai rengiant investicijų planą

šildymas

150 kwh/m2

Iki modernizavimo

mi ne mažiau kaip 60 procentų balsų.
Gyventojų susirinkimuose rekomenduojama dalyvauti savivaldybės
ir kitų savivaldos institucijų darbuotojams, kurie gyventojams galėtų kompetentingai atsakyti į visus klausimus,
susijusius su Programos įgyvendinimu.
Pagal galimybes gyventojų susirinkimuose dalyvaus ir VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūros darbuotojai.
Rangos konkursų organizavimas

Programoje dalyvaujančių pastatų atnaujinimo techninio projekto parengimo, statybos techninės priežiūros
bei darbų rangos konkursą organizuos
savivaldybės paskirtas Programos įgyvendinimo administratorius.
Siekiant gauti stipresnių rangovinių organizacijų pasiūlymus, geresnę
kainą bei lengvesnį statybos procesų
valdymą, rangos darbų konkursai bus
organizuojami ne kiekvienam namui
atskirai kaip įprasta, bet ne mažiau kaip
5 – 10 namų grupei.
Siekiant užtikrinti rangos darbų
konkursų organizavimo skaidrumą
siūloma sudaryti pirkimų komisijas,
į kurių sudėtį būtų pakviesti ir tų namų, kuriems perkami darbai iniciatyvūs gyventojai.

0 - 15 kwh/m2

Sutaupymas

60 - 75 kwh/m2

Investicijų
Išmokėjimas

75 kwh/m2

šildymas

Rengiant investicijų planus kiekvienam pastatui bus užfiksuojamos
dabartinės jo energijos sąnaudos
(pvz.: 150 kWh/m² per metus),
Ir energijos sąnaudų dalis, kuri po
efektyvių energiją taupančių priemonių įgyvendinimo bus nukreipta
investicijų grąžai.
Esant galimybei (nustatys investicijų planus rengiantys specialistai), dalis (apie 10 proc.) sutaupytos
energijos kaštų bus nukreipta būsto savininkams kaip nauda, kurią
jie galėtų gauti iš karto po projekto
įgyvendinimo.

Modernizavus

tymas vykdant tokio pobūdžio darbus turės būti užtikrinta ir atestuoto
statybos techninės priežiūros specialisto priežiūra, kuris ir bus atsakingas
už kokybišką modernizavimo darbų
įgyvendinimą. Viso projekto įgyvendinimo metu papildomą statybos kokybės priežiūrą užtikrins Statybos inspekcijos specialistai bei administracinę projekto priežiūrą vykdys ir pagalbą teiks aplinkos ministerijos bei VšĮ
Būsto energijos taupymo agentūros
specialistai.
Finansavimas

Investicijų projektų įgyvendinimui reikalingomis lėšomis pasirūpins savivaldybė, tad gyventojams jokių kreditinių
įsipareigojimų prisiimti nereikės. Lengvatiniai kreditai, naudojant JESSICA
apyvartinio fondo lėšas (kreditai suteikiami iki 20 metų su fiksuotomis 3
proc. palūkanomis visą paskolos laikotarpį) bus teikiami savivaldybių paskirtiems Programos įgyvendinimo administratoriams tiesiogiai apmokant rangovinėms organizacijoms už faktiškai
atliktus darbus.
Investicijų projektams po jų įgyvendinimo bus teikiama 15 proc. Valstybės parama, papildomai teikiama 25

Investicijų, tenkančių
gyventojams išmokėjimas

Kiekvieno namo butų savininkai, priimdami sprendimus dėl investicijų projektų įgyvendinimo, kartu nuspręs ir
dėl investicijų išmokėjimo sąlygų, tai
yra turės būti priimtas sprendimas per
kokį laikotarpį ir kokiu būdu – kas
mėnesį, ketvirtį ar tik šildymo sezono
metu buto savininkai mokės. Tačiau
mokama suma nebus didesnė, negu
suma, tenkanti 1 m², kuri buvo nustatyta investicijų projekte kWh/m²/metus padauginta iš 1 kWh kainos (pvz.
1 schemoje).
Asmenims turintiems teisę į būsto
šildymo išlaidų kompensaciją jos nepraranda, tik ta kompensacijos lėšų dalis teks investicijų išmokėjimui, kaip tai
numatyta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme.
Investicijų išmokėjimo administravimui bus parengta speciali kompiuterinė programa, kuria galės naudotis visi
Programų įgyvendinimo administratoriai ar daugiabučių namų bendrojo
naudojimo objektų valdytojai, administruojantys investicijų išmokėjimus.
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Dažniausiai pasitaikantys savivaldybių klausimai:

Klausimas: Ar Programos įgyvendinimui kreditus savo vardu turės imti pačios savivaldybės?
Atsakymas: Ne, įgyvendinant šias
Programas savivaldybėms nereikės prisiimti jokių kreditinių įsipareigojimų.
Kreditus savo vardu paims savivaldybės paskirtas Programos įgyvendinimo administratorius, kuris prisiimtus
finansinius įsipareigojimus apskaitys
už balansinėje apskaitoje.
Klausimas: Aplinkos ministerijai
pagal jos nustatytus reikalavimus buvo pateiktas sąrašas neefektyviausiai
energiją vartojančių pastatų. Ar savivaldybė į Programos įgyvendinimą galėtų įtraukti ir kitus, aplinkos ministerijos nustatytus kriterijus neatitinkančius (pvz. tuos, kurie suvartoja mažiau
kaip 150 kWh/m² per metus, mažesni
nei 10 butų ir kt.) pastatus?
Atsakymas: Taip, savivaldybė į Programos įgyvendinimą galėtų įtraukti ir
kitus pastatus. Tačiau naujai įtrauktų
į sąrašus pastatų investicijų planų parengimo išlaidas savo lėšomis turėtų
padengti arba savivaldybės, arba patys
būsto savininkai. Šios investicijų planų parengimo išlaidos, teisės aktų nustatyta tvarka vėliau būtų kompensuojamos jų rengėjams valstybės lėšomis.
Klausimas: Ar savivaldybė Programos įgyvendinimo administratoriumi galėtų paskirti šiuo metu pastatus
administruojančią butų ūkio įmonę?
Atsakymas: Taip, savivaldybė galėtų Programos įgyvendinimo administratoriumi paskirti pastatus administruojančią butų ūkio įmonę. Tačiau savivaldybei, siekiant sėkmingo
Programos įgyvendinimo reikėtų sustiprinti šios įmonės gebėjimus, reikalingus tinkamam statybos procesų ir
finansų valdymui.
Dažniausiai pasitaikantys
gyventojų klausimai:

Klausimas: Esu pasikeitęs langus
bute. Ar įgyvendinant projektą pakeistus langus reikės keisti dar kartą?
Atsakymas: Ne, jeigu jūsų langai jau
yra pakeisti, jų keisti nėra reikalo. Tuomet investicija, tenkanti jūsų butui sumažės. Bet jeigu liko nepakeistas kuris
nors buto langas, tuomet būtų naudinga jį pakeisti, nes jį galima pakeisti gerokai pigiau jau vien dėl to, kad visuomet,
kai perkama daug langų, jų kaina būna gerokai pigesnė, o kita vertus, kaip ir
kitoms įgyvendinamoms priemonėms
taip ir langų keitimui bus teikiama be-

Moterų vaidmuo švietimui ir mokslui

Taip jau surėdytas pasaulis, kad pirmąsias savo pamokas gauname iš savo
mamos dar būdami jos įsčiose. Taigi,
mama, moteris yra pati pirmoji vaiko
mokytoja. Vėliau vaikas mokosi iš ne
tik iš mamos, tėčio, bet ir iš kitų aplinkinių. Paaugus vaikas vedamas į mokyklą, kurioje dirba pedagogai – vaiko
ugdymo specialistai. Mokykla tampa
ta vieta, kurioje formuojama asmenybė, perteikiamos šiuolaikinės žinios.
Mokykla tarsi pratęsia šeimos modelį.
Pasaulis jau seniai pripažino, kad
moterų vaidmuo švietimui yra ypatingas. Išsilavinusios moterys geriau auklėja savo vaikus, jie pasiekia kur kas
geresnių mokymo si rezultatų. Lietuvoje atlikti tyrimai parodė, kad vaiko
pasiekimai labai priklauso ir nuo to, ar
vaikystėje jam buvo skaitomos pasakos.
Šeimoje yra tėtis ir mama, tačiau Lietuvos mokyklose dominuoja moterys.

Moterų ir vyrų santykis švietimo ir mokslo įstaigose.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2013.

Kaip rodo statistika, moterys sudaro daugiau kaip penkis šeštadalius visų bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų
mokytojų, nors tarp mokyklų vadovų
moterų mažiau – tik 80 proc.. Kitose
švietimo ir mokslo įstaigose – profesinėse mokyklose, kolegijose – moterų

mokytojų ir dėstytojų dalis mažėja,
bet vis tiek, moterų yra žymiai daugiau
negu vyrų. Ir tik tarp universitetų dėstytojų šis santykis yra lygus (žr. pav.).
Pav.: Tuo tarpu aukščiausius postus užimančių moterų dalis Lietuvos
švietimo ir mokslo įstaigose kur kas

mažesnė. Neturime nė vienos moters
universiteto rektorės. Nedaug moterų
prorektorių. Kiek geriau su mokyklų
vadovais, tačiau ir čia moterų – vadovių santykis su vyrais yra ne toks, koks
moterų ir vyrų santykis mokykloje.
Lygiomis moterų ir vyrų galimybėmis jau seniai susirūpino Europa. Daugiau kaip pusė visų studentų Europoje
yra moterys, o tarp mokslo laipsnį turinčių žmonių – 43 proc. Aukščiausiame akademiniame elite moterų dalis
tėra tik 15 proc. Štai Vilniaus universiteto partnerio Greifsvaldo universitete (Vokietija) moteris tapo rektore
tik praėjus daugiau kaip 500 metų nuo
universiteto įkūrimo. Juokaujama, kad
Vilniaus universitetas dar tam gerokai
„per jaunas“.
Nedaug moterų, pasiekusių pačius
aukščiausiu mokslo laimėjimus. Turime dvi moteris fizikes, Nobelio pre-
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veik 50 proc. finansinė parama.
Klausimas: Ar galima visą butui
tenkančią investiciją išmokėti iš karto?
Atsakymas: Taip, butui tenkančią
visą investiciją galima išmokėti iš karto, arba suderinus su Programos įgyvendinimo administratoriumi, ją galima išmokėti dalimis, tarkime, šiais
metais pusę sumos, o po metų – likusią.
Klausimas: Ar galima įgyvendinti daugiau ar mažiau priemonių, negu
numatyta investicijų projekte?
Atsakymas: Taip, galima įgyvendinti daugiau investicijų priemonių
negu numatyta savivaldybės parengtame investicijų projekte ir dėl to namas bus labiau efektyvus energijos
vartojimo požiūriu. Bet tam, kad užsitikrinti valstybės teikiamą paramą
(15%+25%), būtina savivaldybės parengtą investicijų projektą papildyti
planuojama įgyvendinti priemone.
Įgyvendinti mažiau priemonių negu numatyta investicijų projekte taip
pat galima, bet įgyvendintos priemonės turi užtikrinti, kad skaičiuojamasis energijos suvartojimo sumažėjimas
bus ne mažesnis, negu 40 proc. Nuo to
priklauso Klimato kaitos programos
teikiama 25 proc. finansinė parama.
Klausimas: Kaip užsitikrinti, kad
darbai nebūtų atliekami „atkatinėmis“ kainomis?
Atsakymas: Savivaldybė turėtų numatyti, kad organizuojant rangos darbų pirkimus ir juos įgyvendinant kuo
aktyviau šiuose procesuose dalyvautų
atnaujinamuose namuose gyvenantys
žmonės. Tai ir turi užtikrinti darbų
pirkimų ir jų įgyvendinimo skaidrumą, o taip pat užtikrinti, kad optimaliausiomis kainomis būtų pasiekiama
aukščiausia darbų kokybė. Atkreiptinas dėmesys, visi pirkimai bus organizuojami naudojantis CPO elektroniniu katalogu, kur žmogiškasis faktorius, galintis įtakoti į rangovo ar jo
siūlomos kainos pasirinkimą yra minimalus. Šios ir kitos kompleksinės
priemonės ir turėtų užtikrinti tai, kad
darbai nebūtų atliekami „atkatinėmis“ kainomis.
Klausimas: Ar aš turėsiu apmokėti
investicijų išmokėjimo mokestį už kitus
namo gyventojus, jeigu jie neapmokės
savo sąskaitos?
Atsakymas: Investicijų išmokėjimo
mokestis tai yra mokestis, kuris yra toks
pat, kaip ir kiti komunaliniai mokesčiai. Tad, kaip ir visada, komunalinius
mokesčius moka kiekvienas už save.

mijos laureates. Nobelio premijas gavo
keturios chemikės, dešimt jų suteikta
moterims medicinos srityje. Lietuvoje
tėra tik viena profesorė fizikė – tai habil. dr. Gražina Tautvaišienė, Vilniaus
universiteto teorinės fizikos ir astronomijos direktorė. Profesorių chemikių
yra kiek daugiau, tačiau jų skaičius nesiekia dešimties.
Prieš septyneris metus 2008 m. Švietimo ir mokslo ministras patvirtino
“Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimo moksle strategiją“. Deja, ji liko
tik popieriuje. Vėliau atėjusi vyriausybė
nedarė nieko, kad šios galimybės būtų
užtikrintos. Tiesa, buvo keli projektai, kuriuos finansavo Europos Sąjunga, tačiau svarbiausioji problema, kad
moterys moksle per menkai atstovaujamos, išliko. Todėl mūsų, socialdemokratų pareiga pasiekti, kad moterų padėtis mokslo įstaigose gerėtų, o moterų mokslininkių skaičius susilygintų su
vyrų mokslininkų skaičiumi.
Rimantas Vaitkus,
Švietimo ir mokslo viceministras
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Svarbiausia – žmogus

socialdemokratas

94 –erių A. Stabinskienė:

Valdo Šereikos nuotr.

„Neverta skubėti“
Jolanta Grigorjevienė
korespondentė

Vartydama dar spaustuvės dažais kvepiančias knygas apie šviesios atminties Prezidentą A. M. Brazauską ir autoriaus pasirašytą „Lietuviškas imunitetas: Vytenio Povilo Andriukaičio gyvenimo interviu; Bausmė be
nusikaltimo“, Apolonija Stabinskienė šypsosi: „labai džiaugiuosi pabuvojusi Knygų mugėje, nes ne tik pamačiau, bet ir įsigijau tai, ką norėjau.
Tik sunku nešti buvo“.
Tarp rietuvių knygų ir daugybės
gėlių kaip vijurkas sukdamasi 94 metus einanti socialdemokratė A. Stabinskienė greitai užkaičia kavos ir
prisėdusi pradeda pasakoti.
Jūravos kaime, Vitebsko srities Pastovių rajone – dabartinėje Baltrusijos teritorijoje, tiek rusų, tiek lenkų,
tiek lietuvių ilgai besidalintose žemėse, 1920 m.lapkričio 12 d. likimas jai
lėmė gimti vyriausiąja dukra. Be jos,
šeimoje dar augo 12 vaikų.
Mokslas beūžiant karo
lėktuvams

Gimatąjame Jūrave, Apolonija mokėsi 4 metų pradinėje, tačiau tęsti mokslus vienintelėje Adutiškio gimnazijoje – galimybių nebuvo. Kiekvienas,
panoręs mokytis lietuviškoje gim-

Pasaulis laikosi ant darnios šeimos
pamato, kurio stiprioji ašis yra moteris.
nazijoje, turėjo įrodyti savo lietuvišką kilmę. Ir nors visas kaimas žinojo,
kad Ivanauskų šeima lietuviška, bet
tuometinė lenkų valdžia pažymą išduoti atsisakė. Tik karui einant į pabaigą Apolonija gavo neįkainojamą
galimybę toliau tęsti mokslus Švenčionių žemės ūkio mokykloje. Jau vėliau, besimokinant, Švenčionių vartotojų kooperatyvas ieškojo raštingų žmonių ir pasiūlė baigti 4 mėnesių
tobulinimosi kursus Kaune. Baigusi
kursus 24 metų Aplolonija pasiprašė dirbti į Vilnių – iš sostinės geležinkeliu ar arkliuku buvo galima paprasčiau pasiekti gimtuosius namus.
Sunkus pokario gyvenimas

Su šviesios atminties savo vyru Stasiu Stabinsku– sužeistu fronte karo
veteranu, susipažino pradėjusi dirbti
Lietkopsąjungoje. Skyriai, kuriuose
jie darbavosi buvo šalia,todėl jauni
specialistai netruko pajusti simpatiją vienas kitam.
„Sunkus buvo pokario gyvenimas
– dirbome negailėdami savęs po 12
val., nors darbo valandos buvo kaip
įprasta – 8 val.“ – sako Apolonija.
Sovietinė propoganda neleido abejoti jokiais priimtais sprendimais, lai-

kraščiai, radijas – skirta tik sovietinės
tvarkos šlovinimui. Maisto daviniai
dalijami tik pagal korteles, užsimanei daugiau nei vieno pakelio sviesto – tuomet klok pusę algos – 250
rublių. Sunkus darbas ir materialinė
padėtis išsunkė sveikatą.
Apolonija užaugino sūnų Algimantą, kuris sekdamas motinos pėdomis, dirba Lietuvos kooperatyvų
sąjungoje energetiku.
Ne griauk, o pertvarkyk

Patyrusi ir šalto ir karšto, gyvenusiai
įvairių santvarkų metu, Apolonijai
buvo skaudu matyti, kaip iš pamatų
griaunamas sunkiai žmonių sukurtas turtas. Nepamatuotos pertvarkos, didelių gamyklų, fabrikų ir sugriautų kolūkių vaizdas smarkiai sukrėtė Apoloniją.
„A. Brazauskas visuomet sakė, kad
skubėti neverta. Nereikia griauti, nes
visuomet sunkiau statyti. Išlaikyti
tai, kas buvo sukurta yra paprasčiau
ir lengviau. Jei netinka naujai valdžiai
– tai ne griauk, o pertvarkyk, patvarkyk, - sako ji. „Neduok Dieve, grįžti į
smetoninę santvarką, kur paprastam
žmogui ištrūkti iš skurdo rato buvo
neįmanoma.“

Jai nekilo abejonių kokios partijos
veikloje nori dalyvauti, socialdemokratinės vertybės buvo artimiausios.
Mokėdama lietuvių, rusų ir lenkų
kalbas, pasisiūlė padirbėti rinkimuose. Taip pamažu įsisuko į socialdemokratinių darbų sūkurį.
Apolonijai imponuoja socialdemokratų mokėjimas rūpintis žmonių gerove, jų orumas, kompetetingas politinis darbas, mokėjimas bendradarbiauti su įvairiomis politinėmis partijomis, korektiškumas.
Metų skaičiuoti nėra kada

„Visi mano žemiečiai: ilgametė LTV
laidų vedėja Eglė Bučelytė ir buvęs
Seimo narys Česlovas Juršėnas– žinomi kaip garbingi ir dvasiškai stiprūs žmonės“, - didžiuojasi kraštiečiais Apolonija. Metų skaičiuoti nėra
kada - ji aktyviai dalyvauja Lietkopsąjungos veteranų ir Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijų veiklose,

nepraleidžia Lietuvos socialdemokratų partijos renginių, lankosi visose Valstybės šventėse bei minėjimuose ir skaito skaito skaito.
Praėjusi karus ir marus – ji sako: „Sunkiausia išsaugoti savo tapatybę.
Baisu pagalvoti, kad svetimtaučiai gali supirkti mūsų žemę ir lietuviai bus
vėl baudžiauninkai“ - cituoja Apolonija šviesios atminties tėvą Stanislovą.
Jai imponuoja politikai, kurių kalbos nesiskiria nuo darbų, todėl vieną
iš puikių moterų politikių pavyzdžių
ji pamini Ireną Šiaulienę, o verčiausias Lietuvos Prezidento posto, jos
manymu – Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas ir Premjeras
Algirdas Butkevičius.
„Linkiu Lietuvos moterims – mylėti savo vyrus, juk visas pasaulis laikosi ant darnios šeimos pamato, kurio stiprioji ašis yra moteris“ – sako
Apolonija ir tyliai ištaria – „Aš taip
svajoju apie anūkus...“

Kaziuko mugėje….
Kaziuko mugėj reikia pabuvoti ir savo akimis viską pamatyti. Tam, kas
nesiderėjo visur ir dėl visko, mugė
buvo mažiau nusisekusi. Aš ten buvau. Derėjausi. Baronkų su skyle
pigiai pirkau. Nosį nužvarbau. Socialdemokratų arbatos gėriau. Šokau. Dainavau. Mačiau daug darbščių žmonių. Sužinojau, kad Vilniaus
socialdemokratų paviljoną įkūrė
LSDP Vilniaus miesto skyriaus Sekretoriatas ir specialiai suburta energingų bičiulių grupė, kad paviljone
nuoširdžiai dirbo Naujininkų, Senamieščio, Lazdynų, Antakalnio, Žirmūnų, Fabijoniškių, Naujosios Vilnios, Naujamiesčio ir kitų poskyrių
bičiuliai. Visko apeiti tikrai neapė-

jau. Jei ir jūs nenukulniavote tų 9 kilometrų - ne bėda. Ir jei Vilniaus socialdemokratų paviljono neaplankėte - irgi ne bėda. Susitiksime kitame
Kaziuke. Iki greito!
Aldona Jeleniauskienė
LSDP Vilniaus miesto skyriaus
atstovė spaudai

Valdo Šereikos nuotr.
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