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A. Bieliauskas: „Būkime šeimininkais –
savo žemės, valstybės, likimo“

Aktualijos

Vyriausybė pritarė 2014 m.
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų projektui, kuris jau
pateiktas svarstyti Seimui. Numatoma, kad į nacionalinį (valstybės ir savivaldybių) biudžetą
(kartu su ES ir kitomis tarptautinės paramos lėšomis, kurios
sudaro 7,4 mlrd. litų) 2014 m.
įplauks 29,8 mlrd. litų pajamų,
t. y. 3 proc. daugiau nei planuojama gauti šiemet. O vien tik į
valstybės biudžetą – beveik 26
mlrd. litų, t. y. 0,9 proc. daugiau

nei laukiama šiemet. Daugiau
pajamų tikimasi gauti iš augančios ekonomikos, geresnio mokesčių surinkimo, atlyginimų didėjimo.
Kitų metų biudžetas rodo, kad pamažu lipame iš duobės, į kurią Lietuva buvo įkritusi pasaulinės krizės metu. Tačiau šalies finansai dar nepajėgūs išspręsti visų susikaupusių problemų. Siekiant geresnio gyvenimo ateityje, būtina ir toliau laikytis griežtos
finansinės drausmės, atsakingai sko-

lintis ir nepamatuotai neišlaidauti.
Gerėjantys Lietuvos ekonomikos
rodikliai signalizuoja, kad taikomi finansiniai instrumentai pradeda duoti rezultatų. Jei ekonomikos augimo
tempai nesikeis, greitai pagerėjimą turėtų pajusti daugiau šalies gyventojų.
„Savivaldybinis“ biudžetas

Kitų metų biudžetas smarkiai sutvirtins savivaldybių finansinius pamatus: didėja jų finansinis svoris ir atsakomybė – jos gaus daugiau lėšų ir
savarankiškumo. Jau dabar bankai

tvirtina dėl planuojamo biudžeto didinantys kredito reitingą visoms Lietuvos savivaldybėms.
Savivaldybių biudžetams tenkanti
valstybės ir savivaldybių biudžetų dalis išaugs net 5 proc. ir valstybės biudžeto asignavimai savivaldybių biudžetams didės 332 mln. Lt.
Pirma, didinamas švietimo finansavimas. Mokinio krepšelis didinamas iki 3 348 Lt, o tai daugiau
nei 60 mln. Lt papildomų lėšų. Jos
padės regionuose išsaugoti daugiau
mokyklų. 2p.
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835 tūkst. gyventojų neapsisprendė
dėl tolesnio pensijų kaupimo

Lietuvoje

7p.

Kaip pagerinti neįgalių vaikų
gyvenimą Lietuvoje?

Renovaciją įsiūbavo pasitikėjimas
Kornelija Petravičienė

www.sxc.hu nuotr.

Daugiabučių namų atnaujinimo
procesas įsisiūbavo visose šalies
savivaldybėse. Renovaciją iš mirties taško išjudino Vyriausybės
ir Aplinkos ministerijos sprendimas į daugiabučių modernizavimo programą įtraukti pačias savivaldybes. Pagal naują namų renovacijos modelį savivaldybės
pačios rengia ir tvirtina energijos
efektyvumo programas, peržiūri
energijos suvartojimą daugiabučiuose namuose, atrenka neefektyviausiai energiją naudojančius
namus ir pasiūlo gyventojams
vykdyti renovaciją. Savivaldybės
atsakingos ir už galutinį renovacijos rezultatą.

Prisijungia vis daugiau savivaldybių

Renovuojant namą pagrindinis dėmesys
skiriamas namo energetiniam efektyvumui
didinti. Tam pačiam plotui šildyti siekiama
sunaudoti perpus mažiau energijos ir mažinti gyventojų sąskaitas už šildymą.
Pirmam renovacijos etapui savivaldybės
atrinko daugiau kaip 800 neefektyviausiai
energiją vartojančių daugiabučių iš 56 šalies
savivaldybių. Į antrą renovacijos etapą pateko neefektyviausiai energiją naudojantys
pastatai iš 58 savivaldybių, kurių sąrašuose
beveik 1 700 daugiabučių.
Lūkuriavusios didžiųjų miestų Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos savivaldybės taip pat įsijungia į energetinio modernizavimo procesą. Pirmam renovacijos etapui Vilniuje buvo
pateikti vos 26 daugiabučiai. Antram etapui
Vilniaus miesto savivaldybė Būsto energijos
taupymo agentūrai pateikė jau 211 daugiabučių sąrašą. Į antrą daugiabučių namų re-

novavimo etapą pateko ir daugiabučiai didmiesčių centre – statiniai, įtraukti į kultūros paveldą. Šių pastatų projektams paruošti
reikia daugiau laiko.
Išryškėjo pasipriešinimo
renovacijai priežastys

Antrame renovacijos etape dalyvauja Skuodo rajono ir Kalvarijos savivaldybės, kurios
pirmame etape nedalyvavo. „Kalvarijos gyventojų neapsisprendimą pirmame etape
lėmė vietinės valdžios nepasiruošimas, nebendravimas su gyventojais, informacijos
stoka. Gyventojus gąsdino paskolos. Kai
į Kalvariją atvyko atstovai iš Vyriausybės,
Aplinkos ministerijos, kai su mūsų gyventojais susitiko Seimo narys, Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, situacija pasikeitė. Gyventojus įkvėpė kaimyninių savivaldybių pavyzdžiai, iš lūpų į lūpas sklindanti renovuojamų namų šeimininkų patirtis.
12p.
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„savivaldybinis“ ir
visam
paradui?
socialiai jautresnis
Atkelta iš 1p.

Antra, savivaldybių kelių finansavimas iš Kelių
priežiūros ir plėtros finansavimo programos didinamas nuo 20 iki 25 proc.
Trečia, reikšmingas pokytis – savivaldybių žinion
perduodama socialinių pašalpų skyrimo funkcija. Tai
motyvuoja racionalų ir atsakingą požiūrį remti tik tuos
asmenis, kurie patys nebeįstengia pasirūpinti savimi ir
kuriems tikrai reikalinga finansinė pagalba.
Tam numatoma beveik 500 mln. Lt tikslinė dotacija savivaldybių biudžetams. Nuspręsta, kad kiekviena
savivaldybė gaus tiek lėšų, kiek realiai išleido sunkiais
2012 metais. Papildomai iš valstybės biudžeto turėtų
būti skirta 85 mln. litų. Tai leis savivaldybėms pačioms
kontroliuoti, kad socialinė parama nebūtų gaunama
neteisėtai. reguliuoti išlaidas pagal savo prioritetus. Sutaupytus pinigus savivaldybės galės nukreipti užimtumo skatinimui, aktyvių, savimi besirūpinančių žmonių
darbo vietų kūrimui. Tokia praktika jau pasiteisino penkiose savivaldybėse.
Taip pat siūloma pagalvoti dėl teisės savivaldybėms
pačioms nustatyti socialinių pašalpų dydį. Tačiau kol
kas ši teisė bus palikta Seimui.
Finansiškai atsakingesnės savivaldybės

Ugdomas savivaldybių atsakingas požiūris į skolinimąsi per atsakingo savivaldybių skolinimosi reglamentavimą – suformuojama užduotis savivaldybių skolą sumažinti bent 10 proc.
Skiriant papildomų asignavimų, kurie sudarys prielaidas refinansuoti skolas, inicijuojamas Vilniaus miesto savivaldybės skolos ilgalaikio suvaldymo procesas.
Dar vienas svarbus žingsnis, ypač sostinei, – didinamas gyventojų pajamų mokesčio atskaitymo procentas
Vilniaus miesto savivaldybėje nuo 42 iki 48 proc. Taip
papildomai būtų surinkta apie 100 mln. litų, kurie pagal įstatymą nueis kreditinių įsiskolinimų mažinimui.
Vyriausybės skiriami papildomi pinigai ir griežti reikalavimai išlaidoms yra rimti signalai bankams. Tokiomis priemonėmis bus padidintas jų pasitikėjimas Lietuvos savivaldybėmis.
Daugiau fiskalinės drausmės
ir investicijų

Atsakingai laikantis fiskalinės drausmės, bus siekiama,
kad mažėtų valstybės skolos aptarnavimo našta, kuri sudarys 2 263 mln. Lt, t. y. mažės beveik 40 mln. litų. Įvertindama prognozuojamą 3,4 proc. BVP augimą ir siekdama įvesti eurą 2015 m., Vyriausybė sieks užtikrinti ne
didesnį kaip 1,9 proc. biudžeto deficitą.
Lietuvos istorijoje – retas atvejis, kada mokesčių įstatymo pataisos, kurios turi įsigalioti 2014 m. sausio 1 d.,
buvo priimtos laiku. Tai rimtas pasiekimas, nes vienas
iš prioritetinių punktų šios Vyriausybės programoje –
mokesčių sistemos stabilumas.
Tęsiamos racionalios investicinės programos. Investicijų programai, kurios prioritetas – baigti anksčiau
pradėtus darbus, numatoma skirti 5 063 mln. Lt (6,8
proc., t. y. 322 mln. Lt daugiau) valstybės biudžeto asignavimų, o 380 mln. Lt (127 mln. Lt daugiau) – valstybės garantijų paskoloms ir 35 mln. Lt valstybės pasiskolintų lėšų.
Toks požiūris – svarbi prielaida tarptautinėms finansų rinkoms pasitikėti šalimi, kuri eina ambicingu, gerai
apgalvotų pokyčių, leisiančių užtikrinti tvarų ilgalaikį
ūkio ir žmonių gerovės augimą, keliu.

Grąžinamos skolos žmonėms

Šis biudžetas atlygins nepamatuotų ankstesnės konservatorių ir liberalų Vyriausybės finansinių sprendimų,
kuriuos Konstitucinis Teismas pripažino prieštaraujančiais Konstitucijai, skolas. Dalis išaugusių pajamų bus
skirta Konstitucinio Teismo nutarimui, įpareigojančiam
atkurti koeficientus ir priedus valstybės tarnautojams,
teisėjams bei pareigūnams, vykdyti, taip pat valstybines pensijas, kurios kitąmet turi pasiekti ikikrizinį lygį.

Šis biudžetas atlygins nepamatuotų
ankstesnės konservatorių ir liberalų
Vyriausybės finansinių
sprendimų, skolas.
Neproporcingai sumažintos atlyginimų dalies atkūrimui skiriama (kartu su asignavimais savivaldybių biudžetams) apie 250 mln. Lt. Iš jų 177 mln. Lt
teks 2014 m. valstybės biudžeto finansuojamoms išlaidoms. Pensijoms ir šalpos išmokoms atkurti reikia
per 100 mln. litų.
Nuo sausio 1 d. nustoja galioti privalomas Socialinių išmokų perskaičiavimo įstatymas, kuris sumažino mokslininkų ir pareigūnų valstybines pensijas bei
socialines išmokas asmenims, prižiūrintiems visiškos
negalios neįgaliuosius. O senatvės pensijos iki prieš
krizinį lygį jau atstatytos 2012 m. pabaigoje.
Teisingesni ir stabilesni mokesčiai

Gyventojų pajamų mokesčio pakeitimai, kai apmokestinamos pajamos iš kapitalo, yra istorinis žingsnis, kurį anksčiau visi bijojo žengti. Baigiasi rojaus
laikai tiems, kurie gyvena iš palūkanų, dividendų ir
kitų pajamų, gaunamų iš prekybos vertybiniais popieriais. Be to, šias pajamas reikės deklaruoti, kaip ir
pajamas, gaunamas iš kitų pasaulio valstybių už indėlius bei kitas investicijas.
Taip pat siūloma apriboti galimybę įmonėms perkelti mokestinius nuostolius į kitus metus. Už nuostolingus metus įmonėms mokėti nereikės, tačiau už
pelningus metus reikės mokėti pajamų mokestį už 50
proc. pelno. Pirmiausia tai palies bankus. Taip bus papildytas valstybės biudžetas.
Pakeitus neapmokestinamą pajamų dydį, bus mažiau apmokestinamos mažiausiai uždirbančių gyventojų pajamos. Sumos nėra didelės, tačiau tai jau šiokia
tokia parama.
Deja, 2014 m. nespėta įvesti progresinio gyventojų
pajamų mokesčio tarifo, tačiau tai bus siekiama įgyvendinti 2015 metais.
Daugiau darbo užmokesčio apmokestinti negalima, atvirkščiai – reikia mažinti mažai uždirbančiųjų
darbo apmokestinimą. Tačiau tai kainuotų viešiesiems
fondams. Geresnis pridėtinės vertės mokesčio surinkimas padėtų tai kompensuoti. Kitas galimas būdas –
turto apmokestinimas. Tačiau tai yra karštas politinis
klausimas, reikalaujantis daugybės darbo ir diskusijų...
LSDP informacijos centras

www.sxc.hu nuotr.

Morta Vidūnaitė,
politologė

Rusijos „pieno karo“ Lietuvai
įkarštyje Prezidentės pareiškimas,
kad „darbų pasiskirstymas, kai aš
dirbu su Vakarais, o Vyriausybė –
su Rytais, ko gero, atneš geriausią
rezultatą“, siunčia aiškų signalą,
kad Prezidentė nori diktuoti sąlygas ir užsienio politikoje.
Tačiau reikėtų nuraminti tuos, kurie
baiminasi, kad Lietuvai gresia autoritarizmas. Tikrai negresia. Ir tikrai ne
iš Prezidentės. Galbūt Dalia Grybauskaitė yra valdinga bei itin ambicinga asmenybė, bet ji puikiai supranta,
kokios politinio žaidimo taisyklės galioja Europos Sąjungos (ES) valstybėje narėje.
Ji gali kalbėti griežtai, moralizuoti, per spaudos konferencijas mosuoti smiliumi, net retkarčiais trinktelėti
kumščiu į stalą. Negailestingame politinės konkurencijos žaidime D. Grybauskaitė gali vienaip ar kitaip pagrasinti savo priešininkams ar juos pagąsdinti, nustumti į politikos pakraščius ar į užribį.

Siekdama išlaikyti valdžią ir aukštus
reitingus, D. Grybauskaitė labiau
taikstosi ir pataikauja vyraujančiai
visuomenės nuomonei tam tikrais
svarbiais klausimais.
Prezidentė taip pat gali praplėsti savo praktines valdžios galias, atsižvelgdama į tai, ko jai nedraudžia
Konstitucija ir įstatymai. Arba kai už
ją prasčiau žaidžia jos politiniai konkurentai.
Bet D. Grybauskaitė tikrai neperžengs tos ribos, kuri skiria demokratiją ir diktatūrą, net nepriartės pernelyg arti, nes ji labai žino, kad tokiu
atveju nebus gerai nei jai, nei Lietuvai. Jos elgesio schemos nėra nei tiesus, nei kreivas kelias į autoritarizmą.
Vis dėlto Prezidentės politinis braižas (taip pat ir politikos turinys, tik rečiau) – progresyvios lyderystės sąskaita, kas gali turėti nepalankių pase-

kmių Lietuvos visuomenei, ypač ilgesnėje laiko perspektyvoje.
Siekdama išlaikyti valdžią ir aukštus reitingus, D. Grybauskaitė labiau
taikstosi ir pataikauja vyraujančiai visuomenės nuomonei tam tikrais svarbiais klausimais. Jos valdingumas ir
tvirtos valdžios rankos imitacija labiau
skatina sovietmečiui būdingą žmonių
paklusnumą ir prisitaikėliškumą apskritai, o ne kritinį mąstymą ir išsilaisvinimą iš atgyvenusių socialinių normų ir nuostatų.
D. Grybauskaitė nesiima lyderystės,
kuri keistų individų, visuomenės daugumos nuostatas į progresyvesnes,
turinčias aiškesnę viziją ar orientaciją
į tas valstybes, kur yra aukščiausi materialinės gerovės, socialinės lygybės,
demokratijos ir žmogaus teisių standartai, o piliečiai jaučiasi laimingi.
Prezidentė nedaug dėmesio skiria
lyčių lygybei ar lygioms galimybėms,
o apie homoseksualus yra pasakiusi,
kad apie jų teises Lietuvoje apskritai
kalbėti yra per anksti. Nors jos dėmesys būtent žmogaus teisėms, tiek retorinis, tiek praktinis, pagerintų tarptautinę Lietuvos reputaciją ir prestižą, demokratijos ir žmogaus teisių reitingus.
Tačiau šiemetinis Prezidentės metinis pranešimas labiau atsidavė konservatorių politine retorika. Ir šį kloną ji jiems mestelėjo kaip riebų kaulą,
kad tik šie remtų ją Prezidento rinkimuose.
Kai dabar D. Grybauskaitės favoritai
vis dar desperatiškai bando susitaikyti
(tiksliau nesusitaikyti) su valdžios praradimu, draugiškas patarimas jiems
būtų toks: atidžiau klausyti, ką Prezidentė sako, kad vėliau jų neatidumas
jiems karčiai neatsirūgtų.
Tą patį trečiadienį (spalio 9 d.), kai
Prezidentė paskelbė apie darbų pasidalijimą Lietuvos užsienio politikoje
Rusijos atžvilgiu, įgudusi konservatorių propagandistė Rasa Juknevičienė
per LRT radijo laidą pareiškė, kad Rusija nori nuversti, nušalinti Lietuvos
Prezidentę.
Virsk iš koto! Nereikia būti gudročiumi, kad suprastumei, kam taikoma
tokia manipuliatyvi užuomina.
Vis dėlto buvusi krašto apsaugos
ministrė turbūt bus minėtus Prezidentės žodžius praleidusi pro ausis. Juk
Prezidentė aiškiai davė suprasti, kad
ji pasitiki socialdemokratais – jog šie,
derėdamasi su Rusijos vyriausybe ir
jos agentūromis, reikalų Lietuvai tikrai
nepagadins, kol ji pati kalbėsis su Europos Komisija.
Juk kitaip nebūtų siūliusi tokio darbų užsienio politikoje pasidalijimo.
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Kam labiausiai reikalinga
Rytų partnerystė?

Vytautas Plečkaitis,
ambasadorius

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai darbą
užsienio politikos srityje turėtų
vainikuoti Rytų partnerystė ir
asocijuotų sutarčių pasirašymas
su šalimis kandidatėmis Vilniuje lapkričio mėnesio pabaigoje.
Rytų partnerystė yra sudedamoji
Europos Sąjungos kaimynystės politikos dalis. Ji atsirado kaip atsakas
Viduržemio jūros politikai, kurią
plėtoti buvo suinteresuotos Prancūzija, Ispanija, Italija ir kai kurios
kitos ES vakarų valstybės. Europos
kaimynystės politikai priklauso dešimt šiaurės Afrikos šalių, įskaitant
Siriją ir Izraelį, o taip pat šešios Rytų
Europos, išskyrus Rusiją, valstybės:
Armėnija, Azerbaidžanas, Gruzija, Baltarusija, Moldova ir Ukraina.
Formaliai Rytų partnerystė buvo
įsteigta tik 2009 m. Prahoje. Jos tikslas yra plėtoti gerus, patikimus santykius su ES kaimynais Rytų Europoje, siekiant abipusio saugumo ir
stabilumo. Rytų partnerystė kol kas

rodo joje dalyvaujančių šalių kryptį – geografinę ir politinę orientaciją, kur jos ateityje norėtų būti. Vienom šalim daugiau priimtina vakarietiška orientacija, galbūt, ateityje
narystė Europos Sąjungoje, kitoms
– draugiški santykiai su ES ir glaudesni santykiai su Rusija bei jos kuriama Muitų sąjunga.
Žinoma, Rusija susirūpinusi stebi,
kaip nuo jos siūlomos Muitų sąjungos nusigręžia jos artimiausi kaimynai, net NVS priklausančios šalys.
Ir ne tik stebi, bet ir imasi prieš jas
spaudimo priemonių. Iš esmės Rusija be pigesnių dujų ne kažin ką turi pasiūlyti, todėl griebiasi prekybinio embargo politikos, ribojančios
tam tikrų prekių įvežimą, pavyzdžiui, vyno iš Moldovos ar šokolado iš Ukrainos, o paskutiniu metu
– pieno produktų iš Lietuvos.
Kita vertus, nederėtų pervertinti
Rusijos spaudimo. Galutinį žodį, priimant strateginius sprendimus, taria
konkrečių šalių piliečiai ir jų valdžia.
Ten, kur ji yra labiau ryžtinga ir kur
piliečiai labiau palaiko reformas ir vakarietišką orientaciją, spaudimas rezultatų neduoda.
Mūsų kaimynė Baltarusija, ištikima Rusijos sąjungininkė, jau seniai
yra pasirinkusi Eurazijos muitų sąjungą. Neseniai ją pasirinko ir Armėnija, kuri Rusiją vertina labiau kaip savo draugą, o ne priešą. Rusijai, galbūt,
nereikėjo net per daug spausti Armėnijos valdžią, kad ji pasirinktų glaudesnę sąjungą su ja, o ne su ES, nes tik
tokiu būdu tikisi išspręsti savo teritorines problemas, susijusias su Karabachu, kurį ir Armėnija, ir Azerbaidžanas laiko savo teritorija.

Azerbaidžanas stengiasi laviruoti
tarp Maskvos ir Europos Sąjungos,
į kurią žvelgia palankiai ir siekia su
ja kuo glaudžiau bendradarbiauti.
Tačiau tai nereiškia, kad jis trokšta pyktis su Rusija, kad pasirašytų
įpareigojančią sutartį su ES. Tokia
jo pozicija tinka ir Europos Sąjungai, kuri dar nėra pasiruošusi naujų narių priėmimui Rytų Europoje.
Viena skurdžiausių Europos šalių
Moldova, prieš karą buvusi Rumunijos provincija, neseniai atsikračiusi komunistų valdžios, nuo 2007 m.
pareiškė norą jungtis prie ES. Jos siekį tapti ES nare visokeriopai remia
Rumunija. Apie pusė visų Moldovos
gyventojų turi Rumunijos pilietybę,
nes Rumunijos įstatymai tokią teisę
jiems suteikia. Tačiau Moldovos siekį tapti ES nare sunkina Padniestrės
problema. Moldovos valstybės dalis
Padniestrė, kurioje gyvena daugiausia rusai ir ukrainiečiai, faktiškai nėra Moldovos valdoma teritorija, nes
ten stovi Maskvos kontroliuojama
karinė grupuotė. Šią problemą gali
išspręsti tik ES derybose su Rusija.
Kitaip kelias į ES Moldovai bus ir
toliau užtvertas.

žmonės Ukrainoje
gyvena skurdžiau nei
Lietuvoje, o nelygybė
tarp oligarchų ir paprastų
mirtingųjų yra milžiniška.
Daugiau kaip pusė Gruzijos gyventojų norėtų priklausyti ir Euro-

pos Sąjungai, ir NATO. Tačiau šiandien sunku pasakyti, kada šis Gruzijos žmonių noras taps realybe. Kai
kurios Gruzijos teritorijos karo su
Rusija metu rusų kariuomenės buvo
užimtos ir „paskelbtos nepriklausomomis“. Rinkimus į parlamentą laimėjus milijardieriui Bindzinai Ivanašviliui, Gruzijoje sustiprėjo prorusiškos nuotaikos, atsirado įtampa
tarp naujos valdžios ir pozicijos, tarp
premjero ir prezidento. Dalis M. Saakašvilio reformų buvo sustabdytos. Ateitis parodys, kokia linkme
eis nauja Gruzijos valdžia.
Svarbiausia Rytų partnerystės dalyvė Ukraina pagal plotą yra didesnė už Prancūziją, o pagal gyventojų skaičių (apie 46 mln.) prilygsta
Ispanijai. Tačiau žmonės čia gyvena skurdžiau nei Lietuvoje, o nelygybė tarp oligarchų milijardierių,
valdančių Ukrainos ūkį, ir paprastų mirtingųjų yra milžiniška. Neseniai Vilniuje pabuvojęs vienas opozicijos vadovas, pasaulio bokso čempionas Vladimiras Klyčko dabartinį Ukrainos režimą „Lietuvos rytui“
įvardijo kaip „kriminalinę finansinę
grupuotę“.
Tačiau ši grupuotė, vadovaujama
prezidento Viktoro Janukovičiaus,
pasiryžusi Vilniuje lapkričio mėnesį pasirašyti asocijuotos narystės sutartį su Europos Sąjunga, nepaisant
Maskvos daromo spaudimo. Bet reikalaujama, kad Ukraina įvykdytų
ES iškeltas sąlygas: demokratizuotų savo teisinę bei rinkimų sistemas ir paleistų iš kalėjimo buvusią
premjerę Juliją Tymošenko. Pastarosios sąlygos geopolitiniais sumetimais Lenkija ir Lietuva iš esmės

buvo atsisakiusios, kietai laikantis
V. Janukovičiui. Tačiau Vakarų šalys, ypač Vokietija ir Prancūzija, kuri apskritai yra prieš Ukrainos priėmimą į ES, nesutiko nusileisti V. Janukovičiui dėl J. Tymošenko paleidimo iš kalėjimo.
Sakydamas kalbą Niujorke Jungtinėse Tautose Ukrainos prezidentas
V. Janukovičius viešai pareiškė, kad
J. Tymošenko bus paleista. ES vadovai spaudė rankas V. Janukovičiui
po jo pasisakymo Jungtinėse Tautose. Ukrainos apsisprendimas dėl ES
yra itin svarbus jai pačiai. Geopolitiškai jis svarbus Rytų ir Vidurio ES
šalims, ypač Lenkijai ir Baltijos šalims, kurios, Ukrainai tapus ES nare, pasijustų saugesnėmis.
Kita vertus, tokios didelės ir ekonomiškai atsilikusios valstybės priėmimas į ES pareikalaus nemažų finansinių resursų iš ES šalių senbuvių, tarp jų iš tų pačių Rytų ir Vidurio Europos šalių, dabar gaunančių
didelę paramą iš ES iždo.
Tačiau ir po sutarties pasirašymo
Ukrainos laukia ilgas kelias į tikrąją
narystę, įtikinant visas ES šalis, kad
ji yra verta būti Europos Sąjungoje.
Lietuvai nuo asocijuotos narystės iki
įstojimo jis užtruko beveik 10 metų.
Ukrainai pereinamuoju laikotarpiui
teks įgyvendinti daug reformų ir gana skausmingų, atsisakant glaudesnių ekonominių ryšių su Rusija ir
kitomis NVS šalimis bei persiorientuojant į ES šalių rinką. Tačiau ateityje tai apsimokės. Ukraina greičiau
modernės, jos ekonomika taps skaidresnė, o visuomenei atsivers didesnės galimybės labiau demokratinėje
šalyje, remiamoje Europos Sąjungos.

Atšalę santykiai su Kinija smogė eksportui
ir investicijoms
porto, ir dėl kinų investicijų į Kauno
laisvąją ekonominę zoną, Logistikos
centrą, kuris leistų geriau išnaudoti
Klaipėdos uostą.

Stasys JOKŪBAITIS

Vyriausybė įdėjo daug pastangų bandydama atverti Lietuvos
eksportui milžiniškas Kinijos rinkas. Jau buvo beveik sutvarkytos kai kurios licencijos, net paruoštos pirmosios pieno miltelių
siuntos. Bet dėl kai kurių neapgalvotų mūsų aukštų politikų susitikimų su šalyje viešėjusiu Dalai Lama viskas sustabdyta. Po Tibeto dvasinio lyderio vizito Kinija nutraukė bet kokius prekybinius santykius su Lietuva. Kodėl
taip atsitiko? Ar tikrai šis Kinijos
žingsnis, sujaukęs perspektyvius
mūsų eksporto ir kinų investicijų
planus, buvo netikėtas?
Laukė geros eksporto galimybės

Prieš kurį laiką Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba gavo iš savo kolegų kinų patvirtinimą, kad Lietuva
taps sertifikuota valstybe ir netrukus
mūsų maisto perdirbėjai į Kiniją ga-

Lietuvai buvo susidariusios
puikios galimybės plėtoti
ekonominius ryšius ir
eksportą į šią didžiulę šalį.

Seimo narė Birutė Vėsaitė

lės vežti savo gaminius. Tikėtasi, kad
realus eksportas galbūt prasidės spalį. Tačiau taip neįvyko. Aukšti mūsų
pareigūnai dėl to gali kaltinti tik save.
„Dar būdama ūkio ministre lankiausi su verslininkų delegacija Pekine. Komercijos ministerijoje derėjomės dėl pieno miltelių eksporto iš
Lietuvos. Tarėmės ir dėl mėsos eks-

Kinai pastaruoju metu ieško kelių
investuoti į Europos Sąjungos šalis ir
pirmiausiai pasirenka nedideles valstybes, kaip savotišką trampliną tolimesnėms ir didesnėms investicijoms.
Lietuvai buvo susidariusios puikios
galimybės plėtoti ekonominius ryšius
ir eksportą į šią didžiulę šalį. Jau buvo suderinti sertifikatai eksportuoti
pieno miltelius, tačiau po Dalai Lamos vizito Lietuvoje grįžtamųjų sertifikatų patvirtinimo taip ir negavome. Be to, pristabdytos kai kurios planuotos kinų verslininkų investicijos,
tarp jų – į Kauno laisvąją ekonominę zoną“, – komentuodama susidariusią situaciją, Pekinui nusprendus
kuriam laikui apriboti ekonominius

ryšius su Lietuva, sakė Seimo narė Birutė Vėsaitė.
Brangiai kainavęs žingsnis

Po šių įvykių Lietuvos pieno produktų ir mėsos eksportas į Kiniją
buvo įšaldytas jam net neprasidėjus. Viena bėda – ne bėda. Kinijos ambasada informavo Lietuvos susisiekimo ministeriją, kad
spalį komercijos viceministro Jiang Zengvvei vizitas, kurio metu ketinta aptarti galimą bendradarbiavimą susisiekimo srities
projektuose, kinų investicijas į
Klaipėdos giliavandenio uosto
statybą Lietuvoje, neįvyks.
Ministerijoje apsilankę kinų
diplomatai atsiprašė dėl tokio
savo šalies sprendimo ir pareiškė, kad tai „tik politinė priemonė", reaguojant į Lietuvos oficialių asmenų parodytą dėmesį
Kinijos nepripažįstamam Tibeto dvasiniam vadovui Dalai Lamai, oficialių asmenų susitikimus su juo. Pranešta, kad dėl šių
priežasčių daugiau jokių aukšto
politinio lygio vizitų mūsų šalyje
Kinija šiais metais nebeplanuoja.
„Prezidentė Dalia Grybaus-

kaitė, susitikusi su Dalai Lama, manau, žengė neapgalvotą žingsnį, kuris
padarė nemažai žalos šalies verslui.
Kinija paprastai jautriai reaguoja į bet kokius veiksmus, keliančius
abejonių dėl šalies vientisumo. Šios
šalies ambasadorius buvo apie tai
perspėjęs, nežinau, kodėl į tai nebuvo įsiklausyta. Dabar premjerui teks
kaip nors švelninti santykius su Kinija, nes visiškai prarasti tokią didžiulę eksporto rinką Lietuvai būtų negerai,“ – komantavo B. Vėsaitė
Pasak parlamentarės, jau Estijos
pavyzdys parodė, kad kinai dėl tokių dalykų nejuokauja. Po kaimyninės šalies prezidento susutikimo
su Dalai Lama visi Kinijos prekybos
ryšiai su Estija buvo nutraukti ir įšaldyti vos ne metams laiko.
Sulaukta konkretaus kvietimo

Kinijoje lankęsis Ministro Pirmininko patarėjas Justas Pankauskas
sakė, jog gerai prisimena didelį kinų
susidomėjimą Lietuvos pieno produktų eksportu.
„Jau liepos mėnesį sulaukėme gana konkretaus Kinijos Vyriausybės
kvietimo eksportuoti lietuviškus
pieno produktus į šios šalies rinką.
6p.
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Atmintis

socialdemokratas

A. Bieliauskas: „Būkime šeimininkais –
savo žemės, valstybės, likimo“
kiekviename žurnalo skyriuje dirbo
2–3 žmonės. Numerio temų planą
svarstydavome visi kartu. Aš, redaktorius, skaitydavau jau skyrių atrinktus tekstus. Visi kariavo dėl vietos savo sričiai...
Redaktoriaus vadovavimas labiau
autoritarinis, jis turi daugiau teisių,
bet jo ir atsakomybė didesnė. Kartais redaktorių galvos kitose redakcijose lėkdavo. Ir gana greitai. Reikėjo diplomatijos.
Organizuodavome susitikimus su
skaitytojais bibliotekose, didelių gamyklų klubuose. Vykdavau aš ir keli
darbuotojai. Pasižymėdavome skaitytojų pastabas, grįžę aptardavome.

Spalio 5 d. mūsų bičiulis Alfonsas
Bieliauskas šventė gražų 90-metį. Su
žvaliu ir pasitempusiu rašytoju Alfonsu Bieliausku kalbėjomės spalio 7
d. jo namuose Antakalnyje, Vilniuje.
Tvarkingas darbo stalas bylojo, kad
laukia labai konkretus pokalbis...
Kaip praėjo spalio 5-oji?
Jei sakyčiau, kad kaip visos – būtų
netiesa. Paprastai dieną pradedu prie
darbo stalo, rašau. Spalio 5-osios akcentas – LSDP tarybos posėdis Seime,
kuriame buvau gražiai pasveikintas.
Esu dėkingas partijos vadovybei... Kai
kas paskambino, kai kas užėjo į namus.
Susitikome būrelis draugų, giminių,
bendraminčių. Taip ir praėjo diena...
Kokį kūrinį dabar rašote?
Romaną. Pavadinimo dar nėra. Nieko negaliu pasakyti apie siužetą ir veikėjus, nes man bus paskui neįdomu rašyti. Jei išsipasakoju, negaliu rašyti. Kiti
rašytojai išsipasakoja, pasitikrina, kaip
klausytojai reaguoja į kurį nors kūrinio
epizodą, veikėją ar keliamą problemą.
Aš viską sprendžiu pats.
Kiekvienas žmogaus amžiaus
tarpsnis savaip žavus ir problemiškas. Kuris dešimtmetis artimesnis
Jūsų širdžiai?
Žmogui visi gyvenimo laikotarpiai
turi būti geri. Kol gyveni, tol gerai.
Sunku rūšiuoti… Čia politikai „rūšiuoja“, o eiliniai žmonės tiesiog gyvena. Šviesesnių ir tamsesnių dienų
yra bet kuriuo gyvenimo laikotarpiu.
Savo metų nenorėčiau skirstyti dalimis… Visada reikia dirbti – nuoširdžiai, kokybiškai. Tuomet ir žmonės
tave supras.

Visada reikia dirbti –
nuoširdžiai, kokybiškai.
Tuomet ir žmonės tave
supras.
Jūs aktyviai dalyvote politikoje.
1939 metais įstojote į LLKJS, 19441946 m. dirbote LLKJS Kauno miesto komiteto pirmuoju sekretoriumi, 1971–1976 m. buvote LKP CK
nariu, 1971–1980 m. LTSR AT deputatu…
Kiekvienas sąmoningas žmogus, kuriam rūpi, kas vyksta su juo, visuomene
ir epocha, savaip dalyvauja politikoje.
Man visada rūpi paprasti žmonės, ku-

rie savo rankomis duoną užsidirba. Politikoje dalyvauti – ne nuodėmė nei rašytojui, nei skaitytojui. Be politikos sąmoningas mūsų epochos žmogus neišsiverčia.
Keičiantis valdžioms politikos dalyviai sulaukia ir pylos…
Visaip būna. Tarybiniais laikais net
16 metų redagavau „Švyturio“ žurnalą.
Iš viso spaudoje dirbau 21 metus. Vėliau
dirbau tik kūrybinį darbą. 6 metus vadovavau LTSR Rašytojų sąjungai. Teko
aktyviai bendrauti su to meto politikos
veikėjais kaip redaktoriui ir Rašytojų sąjungos valdybos pirmininkui.
Kai 1954 m. pradėjau dirbti „Švyturio“ redaktoriumi, žurnalo tiražas buvo 7
200. Po 16 metų jo tiražas siekė 130 000.
Visam žurnalo kolektyvui teko padirbėti. Daug dėmesio skyrėme kultūrai, literatūrai. Dabar kai kas sako: „Tarnavote valdžiai…“. Vieni tarnavo, kiti tiesiog
dirbo. Mes stengėmės atspindėti būtent
lietuvių – ne sovietų – kultūros įvykius.
Po J. Stalino mirties 1953 m. spaudoje gal būta daugiau laisvės? Kiek buvote laisvas kaip redaktorius?
Numerio plano niekam rodyti nereikėjo. Tiesa tokia: visi leidiniai buvo kieno nors „organai“ – komjaunimo, komunistų partijos, Aukščiausios Tarybos,
kūrybinių sąjungų ir t. t. Politikos, visuomenės gyvenimo, kultūros ir literatūros
iliustruotas žurnalas „Švyturys“ formaliai niekam nepriklausė. Buvome gana
savarankiški, nors mėginimų žurnalą
paversti „organu“ būta. Žurnalą steigė
poetas Vladas Mozūriūnas (1922–1964,
„Švyturio“ redaktorius 1948–1954 m.).
„Švyturyje“ dirbo nedaug žurnalistų, bet
jie buvo geriausi (pvz., Vytautas Misevičius, Jonas Tadas Teseckas, Tomas Sakalauskas, Rimantas Budrys...), nors materialinės sąlygos nebuvo puikios. Tuo metu buvo madingi papeikimai, įspėjimai,
kurie turėjo didelės įtakos žmonių karjerai... Paskaičiavau, kad papeikimų rašyti neteko visą dešimtmetį...
Saviems autoriams honorarai buvo ribojami. Honorarą už interviu anais laikais gaudavo ne žurnalistas, o pašnekovas, kaip informacijos teikėjas. Mes stengėmės savo žurnalistams mokėti bent
30 proc. iš honorarų fondo, o vadinamam „aktyvui“ – 70. Turėjome stiprią
visuomeninę redakcijos kolegiją (pvz.,
grafikas Vytautas Jurkūnas patardavo
iliustracijų klausimais, rašytojas Teofilis Tilvytis – kūrybos), kuri rinkdavosi
kas dvi savaites, peržiūrėdavo siunčiamą
į spaustuvę medžiagą. Kolegija numerio
plano netvirtindavo, nes spaudoje aktualijos keisdavosi greitai. Dabar leidinių
kokybei trukdo taupumas, anuo metu

Kaip sekėsi vadovauti Rašytojų
sąjungai 1970–1976 metais? Kokios buvo to meto realijos? Rašytojų bendruomenė, kaip ir bet kuri kita, nėra rami...
...Ir negali būti rami.

Rašytojų sąjungoje
teko spręsti daugybę
socialinių klausimų.
Dėl knygų leidybos, apdovanojimų visais laikais kyla šurmulio...
Rašytojų sąjungoje teko kitaip
dirbti. Ten kiekvienas buvo daug
didesnis pats už save, peraugęs visus
kitus rašytojus, vienintelis tikras kūrėjas... Kaip literatas pats tai žinojau.
Reikėjo jausti, kur yra ta didybės riba. Ironizuoju, bet... Ne visi žavėjosi
mano darbo stiliumi, tačiau tvarką
šiokią tokią padariau. Teko spręsti
daugybę socialinių klausimų. Tarkim, kas yra rašytojas be nuosavo buto, be savo darbo kambario? Jis negali dirbti atsisėdęs „ant kelmo“. Nors
ryškus LKP veikėjas Kazys Preikšas
(1903–1961) yra sakęs: „Tikras rašytojas parašys knygą ir ant kelmo sėdėdamas.“ „Jei gali, tai ir rašyk „ant
kelmo“, man įkvėpimo „kelmas“ neteikia...“, – galvojau.
Daugybė rašytojų (tarp jų – ir dabartinio LRS pirmininko Antano
A. Jonyno tėvas Antanas Jonynas)
prašė, kad vadovaučiau sąjungai.
Nenorėjau, tačiau suvažiavimo me-

tu mane išrinko. Prieš tai LTSR Rašytojų sąjungai vadovavo mano draugas
poetas Eduardas Mieželaitis (1919–
1997). Bet jis daug laiko praleisdavo
Maskvoje, kur ėjo ir TSRS Rašytojų
sąjungos sekretoriaus pareigas, jo knygos buvo leidžiamos rusų kalba, poetas daug keliavo po pasaulį, todėl mūsų Rašytojų sąjungos reikalams skyrė
mažai dėmesio. Tam, kad išrūpintum
kuriam nors rašytojui butą, reikėdavo
100 kartų skambinti valdininkams ir
50 kartų pas juos nueiti. O nuomoti
butus jauniems, pradedantiems rašytojams butus – keblu…
Svarbiausias tikslas anuo metu buvo pakelti Rašytojų sąjungos autoritetą. Rašytojų sąjunga turi būti matoma, jos žodį viena ar kita aktualia
tema visuomenė turi išgirsti. Su Rašytojų sąjunga tuo metu, kaip ir dabar,
niekas nesiskaitė – nei miesto valdžia,
sprendusi butų klausimą, nei aukštesnė. Vyravo požiūris – „rašytojukai“.
Teko turėti reikalų su visomis ministerijomis, bendrauti su LKP CK pirmuoju sekretorium Antanu Sniečkumi (1903–1974). Buvo ne taip paprasta patekti pas jį. Su LTSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo pirmininku
Justu Paleckiu (1899–1980) bendrauti buvo paprasčiau. „Mes – rašytojai,
gerbkite mus“, – taip nepasakysi. Reikėjo veikti kitaip. Rašytojų sąjungos
klube organizuodavome susitikimus
su ministrais. Juos kviesdavau asmeniškai: „Draugas ministre, seniai Jūsų
nematėme, būtų gerai, kad papasakotumėte rašytojams apie pagrindines
savo srities problemas.“ Salės būdavo
pilnutėlės, žmonės daug klausinėdavo, būdavo ir „nepatogių“ klausimų.
Reikalus aptardavome ir „arbatėlės“
metu po renginio. Galiausiai pavyko
pakviesti ir aukštesnes pareigas ėjusius asmenis. Dalyvauti susitikimuose
su rašytojais valdžios atstovams tapo
garbės reikalu. Reikėjo mokėti, kaip
įveikti valdžios labirintus. Pažintys
buvo svarbios. Kai su Rašytojų sąjunga pradėjo bendrauti LKP CK sekretoriai, pasikeitė ir Vilniaus miesto vykdomojo komiteto pareigūnų
požiūris į mus, būtus gauti tapo lengviau. Galiausiai pasiekėme, kad visi
Rašytojų sąjungos nariai turėjo butus. Mano vadovavimo sąjungai laikais buvo pastatytas namas rašytojams Švyturio gatvėje (nors iš pradžių
jis buvo numatytas LTSR Ministrų

tarybos nariams), kiti rašytojai gavo
butus Muziejaus (dabar Vokiečių g.)
ir Antakalnio gatvėse, iš viso apie 120
rašytojų pagerino gyvenimo sąlygas.
Kai ėjau Maskvoje TSRS Rašytojų
sąjungos sekretoriaus pareigas, išrūpinau leidimą kūrybos namų Nidoje statybai. Ir gudrumu pasiekiau, kad nutarimo projekte atsirastų frazė „pastatyti kūrybos namus lietuvių rašytojams
Nidoje“. Už tokį nutarimą visi, gerai
neįsiskaitę, ir balsavo. Vėliau šie kūrybos ir poilsio namai vadinti „Urbo
kalnu“, kelialapius skirstė mūsų Rašytojų sąjunga, o ne TSRS. Rašytojai
nemokamai gyveno ir maitinosi tuose
kūrybos namuose. Dar ir „kūrybinės
komandiruotės“ pinigus gaudavo. Atrodo, smulkmena, bet... iš smulkmenų dideli dalykai sukuriami. Pinigus
išpešti – darbas ir menas. TSRS Literatūros fondas per respublikinius skyrius, rėmęs ir šelpęs rašytojus (pvz., ligos atvejais du kartus per metus galėjai
gauti solidžią pašalpą), veikė kaip savarankiška ūkinė organizacija ir valdė
milžiniškas lėšas. Reikėjo „globoti“ jo
vadovus, kai jie lankydavosi Lietuvoje (kiek ungurių jiems padovanota...).
Dabar kita situacija. Pinigų pasaulyje mūsų naudoti metodai netinka.
Bet Lietuvos rašytojų sąjungai reikia
kelti autoritetą visuomenėje. Ji, kaip
ir kitos kūrybinės organizacijos, net
neturi profesinės sąjungos teisių, todėl negali ginti profesinių interesų,
pvz., streiko forma. Kūrybinių sąjungų vadovai turi siekti, kad įstatymuose būtų numatyta tai, kad jų organizacijos turėtų profesinės sąjungos teises. Kūrybinės sąjungos taip
pat negali iškelti savo kandidatų per
rinkimus. Negerai.
Reikia aktyviau bendrauti su politikais ir valdžios atstovais, aiškinti šiems savo problemas. Kūrybinių
sajungų vadovams reikia veikti. Ne
vien festivaliais gyva kultūra. Festivalių gausa giluminės kultūros prasmės neatskleidžia.
Artėja 2014-ieji... Ko palinkėtumėte kitais metais bičiuliams ir sau?
Ištvermės. Laikai visomis prasmėmis nelengvi. Gerbkime vieni kitus,
atskirkime vertybes. Dar reikės gyventi... Būkime šeimininkais – savo
žemės, valstybės, likimo...
Kalbėjosi Ridas Viskauskas

Vilnius-Briuselis-Strasbūras
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ES parama – tik gyvybiškai svarbiausiems
energetiniams projektams
Zigmantas P. Balčytis

Europos Parlamento narys,
lsdp pirmininko pavaduotojas

Europos Komisija (EK) paskelbė sąrašą 250 svarbiausių energetikos projektų, kurie galės pretenduoti į Europos Sąjungos (ES) paramą. Šis sąrašas
atspindi ES valstybių siekį dar labiau
integruoti savo energetiką į bendrą
tinklą, užtikrinti saugesnį energetinių išteklių tiekimą, didinti konkurencingumą.
Projektų sąraše – ir projektai, tiesiogiai susiję su Lietuva bei jos siekiu stiprinti energetinius ryšius su kaimyninėmis valstybėmis.
Visiems 250 projektams įgyvendinti 2014–2020 m. numatyta 5,85 milijardo eurų (20,2 milijardo litų) para-

ma. Visiems projektams lėšų neužteks.
Didesnę tikimybę gauti ES paramą turi projektai, stiprinantys ne tik vienos
valstybės, bet regiono ir visos ES energetinę sistemą.
Estiją, Latviją ir Lietuvą vienija bendras projektas – Baltijos šalių elektros
tinklų sinchronizavimas su Europos
elektros tinklais. Estijos, Latvijos ir
Lietuvos elektros energetikos sistemos
iki šiol sujungtos su Rusijos tinklu, todėl šiuo metu elektros sistemos valdymas ir rinkos veikimas nėra suderintas
su ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimais. Sinchronizavimas su Europos elektros tinklais įmanomas tik
nutiesus Lietuvos ir Lenkijos elektros
jungtį. Šis projektas įtrauktas į svarbiausiųjų sąrašą.
Geras galimybes gauti finansinę paramą turi ir dujų jungtis iš Lietuvos į
Lenkiją. Oficialiai teigiama, kad jungtis integruotų Baltijos šalis į ES dujų
rinkas ir per Lenkijos Svinoustės SGD
terminalą sukurtų prieigą prie pasaulinės suskystintųjų gamtinių dujų rinkos. Lietuvos ir Lenkijos dujų jungtis
yra dalis plano integruoti Suomiją,

Baltijos šalis ir Lenkiją į bendrą Europos rinką.
Svarbiausiųjų ES energetinių projektų sąraše nėra Klaipėdos suskystintų
gamtinių dujų terminalo.
Priešingai, jau veikiančio Lenkijos
Svinoustės suskystintų gamtinių dujų
terminalo galingumų didinimo projektas į svarbiausiųjų sąrašą įtrauktas.
Į sąrašą įtrauktas ir regioninis Rytų Baltijos suskystintų gamtinių dujų
terminalo projektas, nors dar neapsispręsta, kur jis bus statomas – Estijoje,
Suomijoje ar Latvijoje. Atliktos studijos rodo, kad šio regioninio terminalo
statyba užtruktų mažiausiai 17 metų.
Europos Komisijai esu pateikęs argumentus, kad tokio regioninio terminalo statyba netenka prasmės, prasilenkia
su ekonomine ir politine logika, lemia
dar didesnę Baltijos regiono energetinę priklausomybę nuo išorės tiekėjo.
Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalas jau 2015 m. galės pirkti
dujas konkurencingomis, manau, žemesnėmis nei dabar kainomis iš kitų tiekėjų.
Lietuva turi siekti bent dalinės ES

Progresiniai mokesčiai –
lakmuso popierėlis
Justas Vincas Paleckis
Europos Parlamento narys

Prieš gerus penkiolika metų Vokietijos kancleris
Helmutas Kolis (Helmut Kohl) neoficialiame pokalbyje paklausė Algirdo Brazausko: „Kokie pas jus
pajamų mokesčiai – progresiniai ar plokštieji?“ „Jau
dešimt metų Lietuvoje turime vienodus, plokščius
mokesčius.“ Kancleris atsiduso: „Plokštieji mokesčiai gal ir neblogas dalykas. Bet jei aš pamėginčiau
įvesti juos Vokietijoje vietoj progresinių, kitą dieną į gatves išeitų milijonai ir nušluotų mane su visa vyriausybe.“
Kancleris trumpai paaiškino, kodėl visose senosiose ES valstybėse taikomi progresiniai mokesčiai.
Kaip ir, beje, JAV, kur jie pirmiausiai buvo įvesti. Jei
uždirbi daugiau, tai ir atiduodi per mokesčius daugiau – visuomenės labui. Ši taisyklė daugumai europiečių atrodo vienintelė galima, nes ji socialiai
teisinga. Žmonės protestuodami neleistų sulaužyti tos taisyklės, neleistų valstybei tapti tik turtingųjų gynėja.
Progresiniai mokesčiai veikė ir Tarybų Sąjungoje,
ir jos įtakojamose šalyse. Sugriuvus „kareivinių socializmo“ sistemai, pirmieji tuos mokesčius griauti
suskubo nenuoramos estai. Jie 1993 m. įvedė „plokščius“ mokesčius – visi, nepaisant skirtingų pajamų,
moką tą patį procentą. Po metų jų pavyzdžiu pasekė latviai, paskui lietuviai. Netrukus ir bulgarai,
čekai, rumunai, slovakai. „Laukinio kapitalizmo“
laikais, kai turtai buvo kraunami ir teisėtais, ir neteisėtais būdais, niekas neprotestavo, niekas nesistebėjo. Iš naujų ES šalių progresinius mokesčius
išlaikė tik Lenkija, Vengrija ir Slovėnija.
Atrodė, kad plokščias mokestis nesustabdomai
skinasi sau kelią, ypač Rytų kryptimi – jį įsivedė ir
Rusija, Ukraina, Pietų Kaukazo, Vidurinės Azijos
valstybės. Juk ten multimilijonieriai ir milijardieriai irgi dygo kaip grybai po lietaus.
Kai tarp Lietuvos socialdemokratų kildavo diskusijos, ar verta grįžti prie progresinio mokesčio,

visada buvau tarp jo palaikytojų. Bet kartu kirbėjo mintis: ar sugebės Lietuva būti ta šalimi, kuri išdrįs pirmoji pasukti prieš plokščio mokesčio įsigalėjimo Rytų Europoje srovę?
Tad apsidžiaugiau, iš kolegų slovakų Europos
Parlamente sužinojęs, kad jų šalyje socialdemokratai laimėjo rinkimus, tvirtai pažadėję grįžti prie
progresinio mokesčio. Jie gavo absoliučią daugumą
parlamente ir pažado laikėsi. Pernai priimtas įstatymas, numatantis 19 proc. pajamų mokestį visiems,
išskyrus tuos, kurie per mėnesį gauna didesnes nei
3 340 eurų pajamas – jie moka jau 24 proc. Tokių
Slovakijoje yra 1,2 proc. visų dirbančiųjų. Dar vienas svarbus niuansas. Toje šalyje prezidentas, premjeras, ministrai, parlamento nariai uždirba mažiau,
negu nurodyta riba. Bet solidarumo vardan ir jie pagal įstatymą privalo mokėti ne 19, o 24 procentus.
Slovakų europarlamentarai iš mūsų Socialistų ir
demokratų pažangiojo aljanso frakcijos aiškina, kad
tai tik pirmas žingsnis. Paprastai progresiniai mokesčiai turi ne dvi, o tris ar keturias pakopas: kuo
daugiau uždirbi, tuo daugiau moki. Tad slovakai
numato naują sistemą tobulinti.
Prisimintina, kad neseniai ir Prancūzijoje socialistai pasiekė pergalę parlamento rinkimuose – jie
pažadėjo daugiau apmokestinti gaunančius milijonines pajamas. Krizė ne visiems buvo baisi: vargingiausiai gyvenantys dar labiau nuskurdo, o turtingiausi padidino savo pajamas.
Lietuvos socialdemokratų partijos Prezidiumo
nariai ir skyrių pirmininkai Birštone aptarė mokesčių problemas, apie jas kalbėta ir Tarybos posėdyje.
Dauguma tvirtai pasisakė už grįžimą prie progresinių mokesčių – gerai apgalvojus ir paskaičiavus,
išnagrinėjus kitų ES valstybių patirtį.
Krizės metu ir Lietuvoje ženkliai padidėjo atskirtis tarp turtingiausių ir skurdžiausių. Progresiniai
mokesčiai padėtų įveikti tą prarają ir suteiktų daugiau socialinio teisingumo žmonėms, o valstybei
– stabilumo. Europos socialistų partija, kurios narė yra ir LSDP, taip pat aiškiai stoja už progresinius
mokesčius. Jie – tarsi lakmuso popierėlis, parodantis valstybės sveikatą ar ligą.

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

paramos Klaipėdos terminalui.
Lietuvos siekį įgyvendinti Lietuvos
ir Latvijos dujotiekio jungties stiprinimą bei dujotiekio atkarpos Klaipėda–
Kiemėnai (Lietuvos–Latvijos pasienis)
tiesimą taip pat reiktų vertinti iš regioninio Rytų Baltijos suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto pozicijų.
Tai bendro Lietuvos, Latvijos, Estijos
ir Suomijos projekto dalis. Latvija siekia gauti ES paramą dujų tiekimo atnaujinimui rytiniame Baltijos jūros
regione: stiprinti dujų jungtį su Lietuva ir Estija, modernizuoti vidaus dujotiekius bei Inčiukalnio požeminių dujų saugyklą. O Estija norėtų tiesti dujų
jungtį su Suomija.
Kitaip tariant, Europos Komisija,
neįtraukdama Klaipėdos terminalo į
svarbiausių projektų sąrašą, lyg ir siūlo Lietuvai dujas pirkti iš Lenkijos Svinoustės terminalo arba ateityje per Latviją – iš regioninio suskystintų gamtinių dujų terminalo Suomijos įlankoje.
Tokia situacija rodo, kad Klaipėdos
terminalui ateityje gali būti sunku konkuruoti su dviem didžiuliais – iš vienos
ir kitos pusės – veikiančiais dujų terminalais, kuriems buvo skirta ES parama. Nors Lietuva, turėdama Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą, tokiais pat principais pati galėtų tiekti dujas tiek Lenkijai naujuoju

dujotiekiu, tiek Latvijai – per tuos pačius Kiemėnus.
Kokius dar projektus siekia įgyvendinti Lietuvos kaimynės – Latvija, Estija, Lenkija?
Latvija siekia taip pat stiprinti ir
modernizuoti vidaus elektros tinklus,
elektros jungtį su Estija.
Estija siekia stiprinti vidaus elektros
tinklus ir elektros jungtį su Latvija, plėtoti hidroakumuliacinės elektros energijos gamybą naudojant jūros vandenį.
Lenkija ketina modernizuoti ir stiprinti elektros jungtis su Vokietija, plėtoti hidroakumuliacinės elektros energijos gamybą pasienyje su Vokietija ir
Čekija, modernizuoti, tiesti naujus vidaus dujotiekius, stiprinti Vakarų Lenkijos dujų jungtį su Čekija, tiesti dujų
jungtis su Slovakija ir Danija, modernizuoti dujotiekio „Jamalas-Europa“ atkarpą, tiesti naftotiekį į Ukrainą, statyti naftos terminalą Gdanske.
Lietuva ir jos kaimynės ne tik siekia
integruotis į Europos energetikos sistemą, bet ir stengiasi pavieniui plėtoti
savo valstybių energetiką. Tai reiškia,
kad šios valstybės rimtai ruošiasi konkurencinei kovai, kuri yra neišvengiama ir ES viduje. ES deklaruoja, kad
pirmiausia parama bus suteikta regioniniams projektams, tarp jų, tikėkimės, ir Lietuvos projektams.

Europos Parlamente – mūsų
šaliai svarbūs klausimai

Vilija Blinkevičiūtė

Europos Parlamento narė,
LSDP pirmininko pavaduotoja

Džiaugiuosi, jog mūsų Europos Parlamento Socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso frakcija audringais plojimais palaikė
buvusio ilgamečio frakcijos pirmininko, gero Lietuvos draugo, dabartinio Europos Parlamento Pirmininko Martino Šulco kandidatūrą į Europos Komisijos pirmininko postą. Šiai mūsų frakcijos iškeltai kandidatūrai
pritarė ir Lietuvos socialdemokratų partijos
taryba. Europos Socialistų partija (PES) rinkimams į Komisijos pirmininko postą turi
pateikti bendrą kandidatą.
Spalio mėnesio Europos Parlamento plenarinė sesija kaip visada buvo darbinga ir
joje svarstyta daug Lietuvai svarbių klausimų.
Negaliu nepaminėti „pieno karo“ – mes,
Lietuvos europarlamentarai, kartu su kitų
šalių kolegomis raginome Europos Sąjungą
ginti Lietuvą nuo Rusijos spaudimo. Europos Parlamente surengtuose debatuose apie
Rusijos pasienyje taikomas diskriminacines priemones prieš Lietuvos vežėjus vieningai sutarėme, jog mūsų kaimynės veiksmai prieš Lietuvą – tai iššūkis visai ES, todėl reikia bendro europinio atsako. Kalbėdama Europos Parlamento Socialistų ir demokratų frakcijos vardu, raginau Komisiją
bendromis jėgomis užkirsti kelią tokiam
diskriminacinio pobūdžio politikos taikymui šiandien ir ateityje, kad tai netaptų
precedentu ir tokios nepriimtinos priemonės nebūtų taikomos ir kitų šalių atžvilgiu.
Diskusijose dalyvavo ir kiti Lietuvos europarlamentarai, o ES prekybos komisaras Karelas de Guchtas pabrėžė, jog Ru-

sijos taikomos priemonės pažeidžia Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisykles. Ryžtingai Lietuvos europarlamentarų poziciją palaikė ir mūsų frakcijos Europos Parlamente pirmininkas Hanesas
Svoboda.
Gerų naujienų iš Strasbūro sulaukė Lietuvos žvejai. Pritarėme naujam ES ir Mauritanijos žvejybos susitarimo protokolui,
galiosiančiam iki 2014 metų pabaigos. Šis
dokumentas itin svarbus Lietuvos žvejams,
nes būtent Mauritanijos vandenyse sugaunama iki 65 proc. viso Lietuvos žuvų laimikio, ten žvejoja daugiau nei pusė su Lietuvos vėliava plaukiojančių žvejybinių laivų.
Taip pat balsavome už tai, kad skalūnų
dujų žvalgyba ir gavyba būtų leidžiama tik
atlikus poveikio aplinkai vertinimą. Praplėstas ir investicinių projektų vertinimo
veiksnių sąrašas. Dabar reikės atsižvelgti
ir į projekto poveikį bioįvairovei, gamtos
išteklių panaudojimui, klimato kaitai, stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių rizikai. Supaprastinamos projektų vertinimo
procedūros ir praplečiamos visuomenės
galimybes dalyvauti projektų vertinime.
Sesijos metu balsavome ir dėl itin didelio
susidomėjimo bei lobistų pastangų sulaukusios Tabako direktyvos, kuria siekiama
mažinti tabako gaminių patrauklumą. Buvau sužavėta, kaip šią Direktyvą Europos
Parlamente pristatė bičiulis Vytenis P. Andriukaitis. Direktyvos projekte numatoma
uždrausti mėtų, vaisių ar kitokių skonių
priedus, nuo kurių tabako gaminiai tampa
patrauklesni, taip pat mažus cigarečių pakelius, kuriuose yra mažiau nei 20 cigarečių. Be to, siūloma didesnį pakuotės plotą
skirti įspėjimams apie žalą sveikatai. Siekdami kovoti su nelegaliais gaminiais, siūlome įpareigoti ES valstybes užtikrinti, kad
visi tabako gaminių pakeliai ir išorinės jų
transportavimo pakuotės būtų ženklinamos unikaliu numeriu, kuris leistų nustatyti jų gabenimo maršrutą nuo gamybos
vietos iki pirmos mažmeninės prekybos
vietos. Tolimesnės derybos dėl Direktyvos dabar persikels į ES Tarybą.
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835 000 gyventojų neapsisprendė

dėl tolesnio pensijų kaupimo
www.sxc.hu nuotr.

Kristina Miškinienė
LR Seimo narė,
Socialinių reikalų ir darbo komiteto
pirmininkė

Dėl mažų senatvės pensijų Lietuvoje prieš 10 metų nuspręsta
įsteigti privačius pensijų fondus,
tikintis paskatinti gyventojus sukaupti papildomą pensiją senatvei. Buvo priimtas sprendimas
dalį „Sodros“ įmokų pervesti į
minėtus fondus, kad socialiniu
draudimu apdrausti gyventojai
kauptų lėšas oresniam gyvenimui išėjus į pensiją.
Dėl bankų aktyvumo virš 1 mln. gyventojų sudarė pensijų kaupimo sutartis su privačiais pensijų fondais, į kuriuos valstybė 2004–2013 metais pervedė 4,7 mlrd. litų. Dabartinės pensijų
sistemos reformos pataisos leidžia dirbantiesiems iki lapkričio 30 d. apsispręsti dėl tolesnio pensijos kaupimo:
mokėti papildomą įmoką savo lėšomis,
gaunant papildomą įmoką iš valstybės
biudžeto; grįžti į „Sodrą“; ar nieko nekeisti, kad ir toliau būtų pervedama
tik socialinio draudimo įmokos dalis.
Duomenys rodo, kad didžiausia da-

lis visų, kaupiančių lėšas II pakopos
pensijų fonduose, t. y. virš 835 tūkst.
dalyvių, dar nėra priėmę jokių sprendimų (nei kaupti papildomai, nei grįžti
į „Sodrą“, t. y. gauti pensiją tik iš valstybės, pačiam neprisidedant prie kaupimo). Mažiausiai dalyvių (virš 9 tūkst.)
pasirinko grįžti į „Sodrą“, o virš 256
tūkst. sutiko papildomai mokėti įmokos dalį savo lėšomis.
„Sodra“ paskaičiavo, kad kiekvienais
metais šis skatinimas, pervedant lėšas
pensijų fondams, per metus jai kainuos 0,5 mlrd. litų. Per artimiausius 3

Būtina pasirinkti
prioritetus.
metus teks pervesti apie 1,5 mlrd. litų.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pastaruoju metu sulaukia daug
prašymų pradėti krizės metu sumažintų pensijų kompensavimą, kuriam reikėtų 1,115 mlrd. litų. Taigi būtina pasirinkti prioritetus.
Man, kaip Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkei, dažnai tenka

išklausyti žmonių priekaištus, kad daugeliui sunku savarankiškai apsispręsti,
nėra parengtų metodikų ar rekomendacijų, kurios padėtų kaupimo dalyviams, atsižvelgus į jų amžių, pajamas,
sukauptą fonduose pinigų sumą, apsispręsti, ar toliau dalyvauti privačiuose
pensijų fonduose, ar ne.
Daugelis mokslininkų, analizavę
pensinių fondų veiklą, pataria vyresnio
amžiaus žmonėms, ypač kurių gaunamos pajamos mažesnės nei 2 tūkst. litų, grįžti į „Sodrą“.
Taip pat būtina įvertinti, ar reikia
valstybei skatinti tuos žmones, kurie
patys neketina prisidėti prie kaupimo.
Priminsiu, kad jų yra virš 800 tūkstančių. Lenkijoje, įvertinus viešųjų finansų galimybes, asmeniškai neprisidedančių prie kaupimo nuspręsta neremti. Kaip turėtų elgtis Lietuva?
Mane stebina pasyvi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pozicija,
vykdant švietėjišką veiklą šiuo klausimu. Iki šiol gyventojai nežino, kiek
bus sumažinta jų senatvės pensija dėl
dalyvavimo kaupime privačiuose pensijų fonduose.
Viešųjų finansų lėšų trūksta pensijoms kompensuoti, joms indeksuoti,
atstatyti ligos, nedarbo socialinio draudimo išmokas, todėl turime racionaliai
apmąstyti kiekvieno lito panaudojimą.
Blogėjanti demografinė situacija, nuolatinis „Sodros“ biudžeto deficitas ir
dėl to susikaupusi jos skola, jau viršijanti metines biudžeto pajamas, nepakankamos paskatos dalyvauti „Sodros“
pensijų sistemoje ir detalesnė antrosios

Atšalę santykiai su Kinija smogė
eksportui ir investicijoms

pensijų sistemos pakopos analizė rodo,
kad būtina Lietuvos senatvės pensijų
sistemos pertvarka.
Susirūpinę minėtais reikalais, socialdemokratai savo frakcijoje išklausė „Sodros“ vadovų, Ministro Pirmininko patarėjo Stasio Jakeliūno, profesoriaus Romo Lazutkos pranešimus
pensijų kaupimo bei esamos senatvės
pensijų sistemos tobulinimo klausimais. Sudaryta darbo grupė, kuri turi
išsamiai išnagrinėti įvairius variantus
ir pateikti savo išvadas bei pasiūlymus
dėl naudingiausių sprendimų pensijų
kaupimo dalyviams.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo
komiteto bei Seimo Pirmininko pavaduotojo Algirdo Syso iniciatyva 2013
m. spalio 7 d. Seime buvo surengta
konferencija „Pensijų sistemų vystymosi tendencijos“, kurioje pensijų kaupimo ir pertvarkos klausimais pasisakė
žinomi Lietuvos ekspertai, o Lenkijos
socialinio draudimo institucijos (ZUS)
prezidentas Zbigniewas Derdziukas
aptarė Lenkijos patirtį. Po konferencijoje išsakytų įvairių nuomonių paprašėme Socialinės apsaugos ir darbo
ministeriją bei Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybą pateikti rekomendacijas dėl racionalaus „Sodros“
biudžeto lėšų naudojimo, atsižvelgiant
į visuomenės lūkesčius.
Nenuvertinant gyventojų kaupimo
senatvei svarbos, esu įsitikinusi, kad visuomenės dalyvavimas svarstant minėtus klausimus padės priimti sprendimus, užtikrinančius Lietuvos gyventojams orią senatvę.

Atkelta iš 3p.

Mūsų pieno perdirbimo įmonėms
tai buvo reikšminga žinia. Po šio
kinų kvietimo Lietuvos perdirbimo
įmonės jau pačios pradėjo megzti ryšius, derinti eksporto galimybes, apimtis ir kt. Mums buvo svarbu politiškai susitarti dėl tokio eksporto,
nes jis ne tik gerokai galėjo padidinti mūsų biudžeto pajamas, bendrąjį šalies produktą, bet ir pagerinti
eksporto –importo balansą, kuris
šiuo metu yra neigiamas“, – pasakojo J.Pankauskas .
Premjero patarėjo teigimu, Kinijos ekonominė rinka mums svarbi. Šiuo metu Lietuva apie pusę savo produkcijos eksportuoja į Europos Sąjungos valstybes, 37 proc. – į
NVS šalis. Ir tik 0,2 proc. viso Lietuvos eksporto tenka Pietryčių Azijos regionui. „Tai labai mažai, todėl
atsiradusi galimybė įsilieti į Kinijos
milžiniškas rinkas mus džiugino.
Rusijos rinka nestabili, eksportas,
kaip parodė neseni įvykiai su krovinių patikra jos pasienyje, neretai
sunkai prognozuojamas, Europos
Sąjunga vis dar patiria recesiją, todėl
naujos eksporto rinkos mums buvo
būtinos“, – sakė Ministro Pirmininko patarėjas.
Tai pripažino ir „Rokiškio pieno“
direktorius, „Rokiškio sūrio“ valdybos pirmininkas Dalius Trum-

pa. Jis pripažino, kad pieno miltelių eksporto sertifikavimas nebuvo
baigas. Tačiau įmonės vadovas nepraranda vilčių, kad po kurio laiko
prie šios produkcijos eksporto į Kiniją bus sugrįžta. „Šios šalies rinka
– didžiulė, tai – privalumas visiems
eksportuotojams. Nors problemų
gabenti ten savo produkciją nemažai – didelis atstumas, brangus antžeminis transportas, Naujosios Zelandijos konkurencija. Bet jei būtų
atsivėrusios durys tokiam eksportui,
būtume skaičiavę, svarstę ir galbūt
bandę prekiauti su kinais“, – sakė
pieno perdirbimo įmonės vadovas.

„1992 metais Lietuvos Seimas pripažino Kiniją ir Tibetą vientisa valstybe su sostine Pekinu. „Vienos Kinijos“ politikos laikosi visos Europos
Sąjungos valstybės. Tuo teisiniu aktu ir turime vadovautis, kurdami tarpusavio santykius. Dalai Lamos vizitas buvo privatus, taip jį ir reikėjo
vertinti, nesiveliant į oficialius dalykus“, – teigia J. Pankauskas.
Eilėje – apie 70 valstybių

Premjero patarėjas Justas Pankauskas

Galimybė įsilieti į Kinijos
milžiniškas rinkas mus
džiugino.
Naujos rinkos nutolo

Kinijos reakcija į Tibeto dvasinio lyderio vizitą ir Lietuvos aukštų pareigūnų jo priėmimą buvo tokia, kokios
ir reikėjo tikėtis. Kinai Dalai Lamos
ir Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės susitikimą įvardijo oficialiu ir pasipiktinę atšaukė planuotus

komercijos viceministro, kitų įtakingų šalies pareigūnų vizitus į Lietuvą.
Mūsų eksporto galimybės į šią šalį nutolo neribotam laikui. Tai buvo tiesiai
šviesiai pasakyta rugsėjo mėnesį surengtame Kinijos ambasados priėmime, pažymint Kinijos Liaudies Respublikos įkūrimo 64-ąsias metines.
Ar buvo įmanoma galantiškai išsisukti iš šios situacijos? Daugelis Lietuvos žmonių simpatizuoja laisvės siekiančiam Tibetui, tremtyje esančiam
jos dvasiniam lyderiui, nes mes patys
ne taip seniai išsivadavome iš okupacijos gniaužtų.

Dar pavasarį kinai mus įspėjo: dėl
privataus Dalai Lamos vizito neprieštaraujame, bet jei vyks susitikimai su oficialiais pareigūnais, mes
savo santykius su Lietuva peržiūrėsime. Todėl tai, kas įvyko vėliau, nebuvo netikėta. Mūsų aukščiausi pareigūnai, kurie priėmė Dalai Lamą,
puikiai žinojo kinų poziciją ir kas
laukia jos nepaisant. Iš pradžių buvo
pareikšta bendra pozicija, kad oficialiai mūsų aukščiausi valstybės pareigūnai nesusitiks su Tibeto dvasiniu
lyderiu, o po pietų jau pasirodė žinia,
kad susitiks, todėl kai kuriems pareigūnams tai buvo netikėta.
Rugsėjo viduryje Tibeto dvasiniam lyderiui jau trečią kartą apsilankius Vilniuje, su juo susitiko Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Dalai
Lama taip pat lankėsi Seime, kur
bendravo su parlamento nariais ir

visuomenės atstovais.
Kiekvienas žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir simpatijas,
išpažinti vienokias ar kitokias vertybes, bet net ir aukščiausi valstybės pareigūnai privalo paisyti oficialios, įstatymais ir kitokiais teisės aktais įtvirtintos pozicijos. O jei ji yra
netinkama, imtis iniciatyvos, kad ji
būtų pakeista.
„Mes esame tik trečioji iš naujųjų Europos Sąjungos valstybių, po
Lenkijos ir Čekijos, kuri buvo pakviesta eksportuoti savo produkciją
į Kiniją. Tai – didelis mūsų derybininkų nuopelnas, nes šiuo metu apie
70 pasaulio valstybių veržiasi į šios
šalies rinkas, norėdami eksportuoti savo produkciją. Visi žino, kokia
gigantiška šios šalies rinka. Kinijai
mūsų eksporto atsisakymas nieko
nereikštų, nes eilės laukia parduoti savo produkciją dešimtys, o mūsų
gamintojams tai didelis ekonominis smūgis“, – sakė Ministro Pirmininko patarėjas Justas Pankauskas.
Atšalę santykiai su Kinija skaudžiai smogė Lietuvos eksportuotojams ir galimoms investicijoms. Kol
kas didžiulės Pietų Azijos rinkos
mums uždarytos. Anot vieno prakutusio Suvalkijos ūkininko, žvirbliu
išskridęs žodis sugrįžo viską niokojančiu jaučiu.
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Socialdemokratų rūpestis dėl
Lietuvos kultūros ir kultūrininkų

Ridas Viskauskas

Spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Seime surengta konferencija „Lietuvos kultūros politika:
įžvalgos ir lūkesčiai“, kurią organizavo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija Seime kartu
su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu ir Lietuvos Respublikos trišale taryba. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip
200 kultūros ir meno darbuotojų
iš visos Lietuvos. Pasak vienos iš
konferencijos organizatorių, Seimo Žmogaus teisių komiteto narės Rimantės Šalaševičiūtės, idėja surengti šią konferenciją kilo
prieš gerą pusmetį pokalbių su
bibliotekininkais metu.
Kultūra turi mažinti socialinę
atskirtį

Konferencijos pradžioje sveikinimo
žodį taręs Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pažymėjo, jog „kultūros srityje nemažai iššūkių ir problemų – kultūros paveldo išsaugojimas,
kūrybinės industrijos, kultūros darbuotojų atlyginimai“.
Pasak A. Butkevičiaus, kultūros politiką reikia kurti orientuojantis į Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva
2030“ iškeltą modernios, veržlios, atviros pasauliui, savo nacionalinį tapatumą puoselėjančios stiprios valstybės viziją. Šešioliktosios Vyriausybės 2012–
2016 m. programoje nubrėžta prioritetinė kryptis – kultūros prieinamu-

mo visoms visuomenės grupėms didinimas. Į kultūrinę veiklą dera įtraukti
socialiai pažeidžiamas grupes, ypatingą dėmesį skiriant vaikams ir jaunimui,
mažinant kultūrinę ir socialinę atskirtį. Ministras Pirmininkas A. Butkevičius teigė, kad vienas iš svarbiausių
Vyriausybės prioriteto įgyvendinimo
2014 m. darbų – gerinti bibliotekų
paslaugų prieinamumą, vykdyti muziejų ekspozicijų ir edukacinės veiklos
atnaujinimą, pasitelkus naujus technologinius sprendimus ir per elektronines
paslaugas pritaikant jas įvairių poreikių lankytojams. Veikiant šia kryptimi, būtina derinti kultūros ir švietimo politikos priemones bei veiksmus.
Premjeras džiaugėsi, kad „ilgalaikėje
Lietuvos 2014–2020 m. plėtros strategijoje kultūra tapo atskiru horizontaliu
nacionaliniu prioritetu, kuris įtvirtino
kultūrą kaip sudėtinę Nacionalinės pažangos programos dalį. Kultūros ir kūrybinio sektoriaus vaidmuo pripažįstamas reikšmingu socialinės raidos ir
ekonominio augimo elementu.“
Sunkmečiu kilusios problemos

Deja, buvusi konservatorių Vyriausybė ekonominio sunkmečio problemas sprendė ir kultūros sąskaita. Jei
Estija ir Latvija finansavimo kultūrai
nemažino (Estija skiria 1,2 proc. šalies
biudžeto, Latvija – 1,1 proc.), tai Lietuvos kultūrininkai turi tenkintis 0,6
proc., nors jie uždirba iki 6 proc. šalies
bendrojo vidaus produkto. Kultūros
darbuotojai pradėjo migruoti į kitus
veiklos sektorius, nes kultūros projek-

Konferencijos organizatorės Rimantė Šalaševičiūtė, Orinta Leiputė ir Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius

tams buvo skiriami finansų trupiniai.
Menkai apmokamo darbo kultūros
sektoriuje jaunimas vengia, todėl, pasak Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros
komiteto narės bei konferencijos rengėjos Orintos Leiputės, kultūrininkų
bendruomenė senėja: vidutinis bibliotekininko amžius pasiekė 49 metus, o
muziejininko – 53,5 metų. Kultūros
darbuotojo atlyginimo vidurkis nuo
statistinio Lietuvos dirbančiojo darbo
užmokesčio skiriasi apie 700–800 litų.
Šalies kultūros sektoriuje dirba apie 15
000 asmenų, Kultūros ministerijos finansuojamose įstaigose – apie 4 000.
Šiuo metu Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija rengia Valstybės ir
savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymo projektą. Nuo
2014 m. sausio 1 d. bus atkuriami su-

mažinti visų biudžetinių įstaigų (tarp
jų ir kultūros) bei organizacijų darbuotojų atlyginimų koeficientai ir priedai.
Lėšos 2014 m. biudžete numatytos.
Kultūros ministerijai pavaldžioms ir
nacionalinės kultūros bei meno įstaigoms planuojama skirti 7,4 mln. litų.
Kokia išeitis?

Pasak O. Leiputės, „reikia kompleksiškai peržiūrėti ir ištaisyti mokesčių sistemos deformacijas, ištaisyti viešųjų
pirkimų iškraipymus, kurie pažeidžia
kultūros ir meno plėtojimo pagrindus,
tarptautinį konkurencingumą ir prieštarauja protingumo kriterijui“. O R.
Šalaševičiūtė pažymi: „Daugelyje Lietuvos rajonų kultūros darbuotojai dėl
lėšų stygiaus nėra atestuojami. Kultūros centrai nėra akredituojami. Taip

Kaip pagerinti neįgalių vaikų
gyvenimą Lietuvoje?
Spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo Vaiko gerovės parlamentinės grupės, kuriai vadovauja socialdemokratė Rimantė Šalaševičiūtė, narių iniciatyva
surengtas tarpžinybinis susitikimas, kuriame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos bei
Sveikatos apsaugos ministerijos
atstovai pateikė statistinius duomenis apie neįgalius vaikus, pristatė paslaugas šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, aptarė kūdikių namų problemas bei
neįgalių vaikų ugdymo organizavimo klausimus. Tokie susitikimai, kuriuose dalyvauja trijų ministerijų atstovai, pasak R. Šalaševičiūtės, yra labai reti.

Renginyje dalyvavę Seimo nariai
socialdemokratai Rimantė Šalaševičiūtė, Orinta Leiputė, Giedrė Purvaneckienė, Algirdas Sysas ir Eduardas Šablinskas bei kiti parlamentarai domėjosi neįgalių vaikų padėtimi Lietuvoje, prašė ministerijos atstovus pakomentuoti problemas ir
priemones, kurių imtasi jas sprendžiant. Socialinės apsaugos ir darbo
viceministras Algirdas Šešelgis, sveikatos apsaugos viceministrė Jadvyga Zinkevičiūtė, švietimo ir mokslo
viceministrė Edita Tamošiūnaitė,
Specialiosios pedagogikos centro ir

psichologijos centro direktorės pavaduotoja Rita Kišonienė, Kauno
specialiosios mokyklos direktorius
Liudas Ankudavičius bei kiti specialistai aiškino Seimo nariams, kaip
rūpinamasi neįgaliais vaikais mūsų
šalyje, kėlė skaudžius ir painius finansavimo, jaunų specialistų ir įstatymų klausimus.
Seimo Vaiko gerovės parlamentinės grupės pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė pasiūlė kitą tarpžinybinį susitikimą surengti ne Seime, o, pavyzdžiui, Kauno specialiojoje mokykloje, skirtoje judesio ir padėties sutrikimų kompleksinės negalios, didelių
ir labai didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems vaikams. Parlamentarai turi patys pamatyti, kokiomis sąlygomis auga neįgalūs vaikai.
Konstatuota, jog ministerijos neįgalių vaikų klausimu neretai dirba atskirai, nederina veiksmų. Tik suvienijus pastangas galima pagerinti neįgalių vaikų padėtį mūsų valstybėje.
Iš viso neįgalių vaikų Lietuvoje
2013 d. sausio 1 d. buvo 15 970. Neįgaliems vaikams skiriamos šalpos
pensijos:
• - su sunkiu neįgalumu – 2 bazinės pensijos (720 Lt);
• - su vidutiniu neįgalumu – 1,5 bazinės pensijos (540 Lt);
• - su lengvu neįgalumu – 1 bazinė
pensija (360 Lt).
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tiks-

linės kompensacijos neįgaliems vaikams:
• - su sunkiu neįgalumu – 1 bazinė pensija (360 Lt);
• - su vidutiniu neįgalumu – 0,5
bazinės pensijos (180 Lt).
Slaugos išlaidų tikslinės kom-

pensacijos neįgaliesiems (nepaisant
amžiaus), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis –
2,5 bazinės pensijos (900 Lt).
Pagal Laikinąjį įstatymą slaugos
ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos 2010–2013 m.

neišnaudojama galimybė sparčiau didinti kultūrininkų algas. Savivaldybės
nėra pajėgios to padaryti.“
Konferencijai baigiantis buvo priimta rezoliucija. Joje atkreipiamas LR
Seimo ir Vyriausybės dėmesys į kritinę situaciją ir siūloma:
„Patvirtinti siekiamybę didinti finansavimą kultūrai iš šalies biudžeto
nuo 0,6 proc. iki 1 procento;
pakoreguoti ir patvirtinti LR Vyriausybės nutarimą „Dėl kultūros ir
meno darbuotojų darbo užmokesčio
didinimo 2014–2016 metų programos patvirtinimo“;
kultūros darbuotojų atlyginimus
sieti su atestacija ir kultūros įstaigų
akreditacija.“
Tikėkimės, kultūrininkų nerimo
balsas bus išgirstas.

Nuotrauka iš Kauno specialiosios mokyklos archyvo

mokamos 15 proc. sumažintos. Nuo
2014 m. sausio 1 d. dydžiai bus atstatyti. Neįgalių vaikų tikslinių kompensacijų atstatymui papildomai
2014 m. reikės apie 8 mln. litų.
Parengė Ridas Viskauskas
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LSDP Kalvarijos skyriuje
aktyviausios – moterys

Nuotrauka iš Reimundo Tyro archyvo

Reimundas Tyras (7-as iš kairės pirmoje eilėje), Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir LSDP Kalvarijos skyriaus bičiuliai
Ridas Viskauskas

Pasaulis kur kas didesnis ir įvairesnis, nei esame įpratę manyti. Svarbiausia – pamatyti, išgirsti, atpažinti... Kaip gyvena mūsų
bičiuliai nedidelėse savivaldybėse? Kuo jų veiklos patirtis tipiška ir
unikali? Šiame numeryje, atitolę
nuo didmiesčių triukšmo, kalbiname Reimundą Tyrą, LSDP Kalvarijos skyriaus pirmininką.
Kiek metų esate LSDP narys?
Kodėl rinkotės narystę šioje partijoje?
Mano kartos žmonės negali skųstis, kad jų biografija yra suplanuotai

nuobodi. Ir tarybiniais laikais (negaliu pakęsti skolinio „sovietiniai“)
jaunimas buvo neramus, veržlus, ieškantis. Todėl aš, kaip ir visi aktyvūs
jaunuoliai, iš pradžių pamaištavęs ir
atsisakęs tapti pionieriumi, vėliau
supratau, kad norint keisti aplinką,
kurioje gyveni, reikia joje pritapti,
ją analizuoti, o vėliau – realizuoti
savo idėjas ir pamažu keisti supančias aplinkybes, o kartu tobulėti ir
pačiam. Kaip ir kiekvienas tų laikų
jaunuolis, žengiau pramintu keliu –
tapau komjaunuoliu, vėliau TSKP,
nepriklausomos LKP nariu. Teko
vadovauti LDDP Kalvarijos skyriui.
Visuomet turėjau viltį, kad galų gale Lietuvos kairiosios jėgos susivie-

nys. Labai nudžiugau, kai tai įvyko.
Susijungus Socialdemokratų ir Demokratinei darbo partijoms, bičiuliai patikėjo man vadovauti Kalvarijos skyriui. Nors ir laikau save dar
jaunu žmogumi, bet politikoje jau
esu „pabuvęs“.
Kaip į narystę LSDP žiūri Jūsų
artimieji?
Artimieji patyrė visas okupacijos
nuoskaudas – įkalinimus, tremtį,
netektis, todėl jie, remdamiesi savo
patirtimi, nei ragino būti politiku,
nei draudė. Išsakydami savo nuomonę apie politikus, visuomet skatino
mane maksimaliai vykdyti rinkiminius pažadus.

Kokios skyriaus, kuriam vadovaujate, realijos? Kiek yra narių
Jūsų skyriuje? Koks vyrų ir moterų santykis? Ar nestokojate žmonių, turinčių aukštąjį išsilavinimą? Ar esama jaunimo?
Kalvarijos socialdemokratų skyrių, atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, aktyviai lankė socialdemokratų lyderiai – Juozas Olekas,
Kazimieras Antanavičius (1937–
1998), Vytenis P. Andriukaitis. Pamatai buvo padėti tvirti, tačiau
partijos skyriaus narių skaičius augo lėtai. Susijungus Socialdemokratų ir Demokratinei darbo partijoms, atrodė, kad padėtis ryškiai
keisis. Deja, aritmetiškai skyrius

padidėjo, tačiau laukiamo rezultato nebuvo. Esame maža savivaldybė.
Daugelis žmonių jau yra pasirinkę,
kuriai politinei jėgai simpatizuoja.
Jaunimas užauga ir išvyksta studijuoti bei dažniausiai negrįžta, todėl papildyti skyrių naujais nariais
problemiška. Kalvarijos socialdemokratų skyrius nėra gausus. Branduolį sudaro apie trisdešimt bičiulių, o bendras skaičius kinta nuo 70
iki 100 narių. Du trečdaliai skyriaus
bičiulių – moterys. Jos ir yra skyriuje aktyviausios. Smagu, kad skyriuje
netrūksta bičiulių, turinčių aukštąjį
išsilavinimą. Sėkmingai susiklosčius
vietos savivaldos rinkimams, tikrai
turėtume ką pasiūlyti į savivaldybės
vadovus. LSDP Kalvarijos skyriaus
jaunimo organizacijos veikla gana
banguota. Ji priklauso nuo organizaciją papildančio jaunimo skaičiaus
ir asmenybių.
Kaip organizuojate savo skyriaus
veiklą? Gal vykdote kokius nors tradicinius projektus, akcijas?
Skyriaus veiklą vienija bendri susirinkimai, neformalūs susitikimai,
išvykos. Didžiausia kliūtis – finansų trūkumas skyriaus veiklai plėtoti.
Dalyvaujame visuose savivaldybėje
organizuojamuose renginiuose: valstybinėse šventėse, akcijose. Patys irgi
nesėdime rankas sudėję.
Kalvarijos savivaldybėje didelis nedarbo lygis, problema – tiek išorinė,
tiek vidinė emigracija, miestas sensta,
jaunimas nebegrįžta į gimtinę.
Ko palinkėtumėte savo kolegai,
dirbančiam kitame Lietuvos pakraštyje?
Į mus panašių skyrių bičiuliams
palinkėčiau nesiblaškyti, nepergyventi, kad kartais negalime įgyvendinti sumanymų, nes esame tokie,
kokie esame. „Po vieną mes niekas,
būry mes jėga“. Linkiu visiems optimizmo, kantrybės ir nepamiršti,
kaip sako bičiulis Vytenis P. Andriukaitis, kad mūsų širdis krūtinėje plaka kairėje pusėje.

Neringa tikisi socialdemokratų pagalbos

Kuršių nerijoje viešėję Lietuvos
socialdemokratų partijos frakcijos Seime nariai su Neringos
valdžia išsamiai aptarė jau beveik dešimtmetį trunkantį vadinamą nelegalių statybų Neringoje skandalą.

Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis įsitikinęs, kad jei Vyriausybė savo nutarimu pakeistų
kai kuriuos Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendinius, pastatų, kuriuos dabar kėsinamasi nugriauti, savininkai teismuose su visomis atsakingomis ins-

titucijomis galėtų sudaryti taikos
sutartis. Pasak D. Jasaičio, premjeras Algirdas Butkevičiaus taip pat
numato ieškoti būdų, kaip spręsti problemas, susijusias su teismų
sprendimų dėl statybų Kuršių nerijos nacionaliniame parke įgyvendinimu ir žalos atlyginimu.

Jo nuomonei pritarė ir Kuršių nerijoje viešėjusios socialdemokratų
frakcijos Seime nariai, kurie pažadėjo kreiptis į teisininkus, kad šie išaiškintų, ar galima problemą spręsti
taip, kaip įsivaizduoja Neringos savivaldybė.
Neringos meras D. Jasaitis Seimo

nariams parodė ir vieną svarbiausių
šių metų įvykių – kelio Smiltynė-Nida tvarkymo darbus, pasidalino nerimu dėl tolimesnės jo rekonstrukcijos, kuriai bus privaloma atitikti
Tvarkymo plano sprendinius.
Seimo LSDP frakcijos informacija

Regionai

socialdemokratas
Šiauliuose prisimintas A. M. Brazauskas
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Šventinis savaitgalis Rokiškyje

S

palio 14 d. Šiaulių valstybinio kamerinio
choro „Polifonija“ salėje gausiam būriui
šiauliečių pristatyta knyga apie Prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską „Žmogus laiko taikinyje“.
Prieš pusmetį dienos šviesą išvydusią knygą
pristatyti šiauliečiams jos sudarytoją žurnalistą, buvusį prezidento A. Brazausko patarėją Vilių
Kavaliauską bei kitą žurnalistą, amžinybėn išėjusio valstybės vadovo draugą ir politikos bendražygį Česlovą Juršėną pakvietė Seimo nariai
Valerijus Simulik ir Edvardas Žakaris.
„Tai knyga apie A. Brazauską. Ji jau pusmečio senumo, bet pagalvojau, kodėl neatvažiuoti į
Šiaulius – miestą, kur šitiek autorių parašė savo
liudijimus apie Prezidentą, kurio fotografų, kad ir aktoriaus Juozo Bindoko, nuotraukų sudėta į knygą. Ir pats A. Brazauskas Šiauliams niekada nebuvo abejingas“, – susirinkusiems sakė V. Kavaliauskas.

R

ugsėjo 28 d. LR seimo narys Vytautas Saulis svečiavosi Rokiškio choro „Bočiai“ 14-ame gimtadienyje. Šventė vyko Rokiškio kultūros centre.
Šiame renginyje dalyvavo ir Utenos, Ukmergės, ir dar keli aplinkinių rajonų chorai. Seimo narys pasveikino Rokiškio muzikinį kolektyvą su gimtadieniu ir įteikė dovanų.
Tą pačią dieną 60 metų jubiliejų šventė ir Martynonių biblioteka. Šventei bibliotekos vedėja ir kaimo bendruomenė ruošėsi kelias savaites. Į šventę atvyko daug svečių: LR seimo narys Vytautas Saulis, Rokiškio r. mero pavaduotojas Egidijus Vilimas, tarybos narys Tadas Barauskas, Rokiškio r. Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė, Pandėlio seniūnas, kaimyninių bibliotekų Suvainiškio, Sriubiškių, Panemunio filialų ir Pandėlio miesto
bibliotekininkės, Pandėlio kult. centro direktorė bičiulė Jūratė Bagužienė.

ŠIauliai
Rokiškis
kelmė

KAlvarija

VILNIUS
šalčininkai

E. Kvietkuvienė – Kelmės r. Metų Mokytoja,
knygos ,,Laiko rėžiai Kražių veide“ sudarytoja

L

SDP Kelmės skyriaus spaudos atstovės Emilijos Kvietkuvienės iniciatyva sudaryta ir išleista knyga ,,Laiko rėžiai Kražių veide“. Tai Kražių seniūnijos gyventojų papasakotos istorijos apie tragiškus XX a. Kražių apylinkės įvykius
(sovietizaciją, Antrąjį pasaulinį karą, tremtį, žydų genocidą,
rezistenciją ir jos padarinius, gyvenimą kolūkiuose). Medžiaga leidiniui rinkta 2007–2013 m., jo turinys: ,,XX a. Kražių istoriniai įvykiai B. Zybarto atsiminimuose“, ,,Tremtis – erdvė
dvasios stiprybei“, ,,Kražių žydų folklorinis vertinimas“, ,,Moteris rezistencinėje kovoje“, ,,Žemaitijos kaimo žmonių vertybės“, ,,Vyro ir moters santykiai senolių atsiminimuose“, ,,Lietuvio pasaulėžiūra nuotraukų užrašuose“, ,,Ar humoras padeda lietuviui išgyventi?“, ,,Pašilės kaimo muzikantai“, ,,Gimtojo
Burnių kaimo asmenvardžiai ir tarmė“. Tai penkiolikos Kražių
gimnazijos mokinių užrašyta kraštotyrinė medžiaga. Knygos
,,Laiko rėžiai Kražių veide“ pristatymas tapo gražia švente ne
tik jos autoriams, sudarytojai, bet ir visai bendruomenei. E.
Kviektuvienę sveikino ir Seimo narė Alma Monkauskaitė. Už
ilgametį puikų darbą E. Kvietkuvienė pripažinta Kelmės rajono
Metų Mokytoja. Tarptautinės Mokytojų dienos išvakarėse jai
įteiktas rajono mero V. Andrulio ir administracijos direktorės I.
Sirusienės apdovanojimas bei 1 000 litų piniginis prizas.

Talka 1863 m. sukilimui paminėti
Futbolo turnyras Krašto apsaugos
ministro Juozo Oleko taurei laimėti

Š

S

palio 7 d. Kalvarijos gimnazijos universalios dirbtinės dangos sporto aikštelėje vyko mažojo futbolo turnyras Krašto
apsaugos ministro Juozo Oleko taurei laimėti. Aštuonios
Kalvarijos gimnazijos komandos turnyre žaidė rato sistema. Finalines rungtynes stebėjo ir apdovanojimus įteikė Lietuvos Respublikos Seimo narys, Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Kalvarijos savivaldybės meras Valdas Aleknavičius. Po iškilmingo apdovanojimo ministras susitiko su Kalvarijos LSDP
skyriaus nariais. Buvo kalbama aktualiais savivaldybei ir skyriui
rūpimais klausimais.

iemet sukanka 150 metų nuo 1863-iųjų metų sukilimo. Ta
proga Lietuvos Respublikos Seimas 2013 metus paskelbė
1863-iųjų metų sukilimo metais.
Dalis mūšio su caro kariuomene vyko Šalčininkų rajone, Rūdninkų girios miške.
Paminėdamas sukilimo metines, Šalčininkų miškų urėdijos
kolektyvas kartu su Šalčininkų rajono socialdemokratais spalio 5 d. Rūdninkų girioje surengė miško sodinimo talką. Daugelis dar neužmiršo rugpjūčio 10 d. praūžusios vėtros, Rūdninkų ir
Girios girininkijų miškuose susidarė gausūs vėjavartynai. Šalčininkų r. savivaldybė net buvo laikinai apribojusi lankymąsi Rūdninkų girininkijoje.
Urėdijos darbuotojai ir talkininkai tvarkė kai kur dar likusias
nepavojingas išvartas, pasodino medelių. Renginyje dalyvavo
Aplinkos apsaugos viceministras Linas Jonauskas, LSDP Šalčininkų rajono skyriaus pirmininkas Darius Skusevičius, Šalčininkų rajono miškų urėdijos miškų urėdas Ramūnas Lukoševičius,
girininkai Rimaldas Bruzgys, Darius Šapokas, kiti darbuotojai.
akcijos metu buvo pasodinta daugiau nei 4000 pušų.
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Visuomenės psichikos sveikata
priklauso nuo mūsų visų
Alma Monkauskaitė,
LR Seimo narė

1992 m. Pasaulio psichikos sveikatos federacija pasiūlė ir nuo tada kasmet spalio 10-ąją yra minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena. 2001 m.
šventę patvirtino Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. Ta proga visame
pasaulyje organizuojami įvairūs renginiai, kuriais siekiama visuomenei suteikti daugiau žinių bei įtraukti ją į diskusijas psichikos sveikatos klausimais.
Psichikos sveikata – emocinis ir
dvasinis atsparumas, kuris leidžia patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį. Deja, pasigirti puikia
psichikos sveikata gali ne kiekvienas.
Nėra gerai žinomos psichikos ligas sukeliančios priežastys, tačiau manoma,
kad daugiausia įtakos joms atsirasti turi paveldimumas, nuolatinis stresas,
nedarbas, skurdas, piktnaudžiavimas
psichotropinėmis medžiagomis, fizi-

nė negalia. Mažiau galimybių susirgti
psichikos liga turi asmenys, gyvenantys
sveikai, besilaikantys tinkamo darbo ir
poilsio ritmo, psichohigienos, sveikai
valgantys, neturintys žalingų įpročių.
Psichikos sveikatos problemos kelią
susirūpinimą ir Europoje, ir Lietuvoje.
Psichikos sutrikimai sudaro vieną didžiausių lėtinių ligų grupių, kuri sąlygoja neįgalumą. Pirmoji vieta čia tenka
depresijai (13,7%), antroji – alkoholio
sąlygotiems sutrikimams.
Daugybės įvairių tyrimų duomenimis, Europos Sąjungos šalyse bei Islandijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje 27%
visų suaugusių žmonių (33,2% moterų ir 21,7% vyrų) turėjo bent vieną
sunkesnį ar lengvesnį psichikos sutrikimą per praėjusius metus. Iš jų 18%
turėjo 2, o 14% – 3 ir daugiau sutrikimų. Europoje 5,6% vyrų ir 1,3% moterų turi problemų dėl priklausomybių. Tarp vyresnio amžiaus žmonių
daugėja demensijos atvejų: 5% vyresnių kaip 65 m. ir 20% vyresnių kaip
80 metų. Vis daugiau žmonių suserga
depresija; šia liga moterys serga 2 kartus dažniau nei vyrai.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, Lietuvoje 100 000 gyventojų 2008 m. užregistruoti 5 576 nauji psichikos sutrikimų atvejai, 2009 m. – 6 495, 2010
m. – 6 613, 2011m. – 6 996, 2012 m.
– 6 748 atvejai.
Valstybinio psichikos sveikatos

centro duomenimis, šiuo metu Lietuvoje pirminio lygio psichikos sveikatos priežiūros įstaigose gydosi beveik 164 000 asmenų (apie 5,5% visų
Lietuvos gyventojų). Iš jų apie 103
500 (3,5%) – dėl psichikos sutrikimų, 61 200 (2%) – dėl priklausomybės ligų, 55 500 – dėl priklausomybės alkoholiui ir beveik 6 000 – dėl
priklausomybės psichoaktyvioms
medžiagoms.
Lietuvoje pagalbą teikia 107 psichikos sveikatos centrai. Juose yra
užimti 164,77 psichiatrų, 34,43 vaikų psichiatrų, 98,44 psichologų etatai. Šių specialistų krūviai nemaži.
Vienas gydytojas psichiatras aptarnauja 20 000 gyventojų, psichologas – tiek pat (iki šių metų gegužės
mėn. – 40 000).
Vaizdas mūsų krašte – ne koks:
sergančiųjų daugėja, o jiems padedančių – ne.
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2007 m. patvirtinta „Psichikos sveikatos strategija“, kurios vienu
iš principų yra „Psichikos sveikatos
stiprinimas ir psichikos sutrikimų
prevencija kaip prioritetinė sveikatos, švietimo ir socialinės apsaugos
strategijų įgyvendinimo dalis“. Deja, žodžiai ir realybė skiriasi.
Daug kalbama apie principą sveikata visose politikose, bet jau metas
prabilti ir apie kitą principą – psichikos sveikata visose politikose.

Juk žmogaus sveikatai įtakos turi ne
tik namų aplinka, bet ir darbo sąlygos, ir laisvalaikis.
Lietuvoje kasmet nusižudo apie 1
000 žmonių. Dauguma tai padaro būdami neblaivūs. Pagal alkoholio suvartojimą Lietuva yra viena pirmaujančių
Europos Sąjungoje. Girtavimas ir alkoholizmas išlieka viena skaudžiausių
Lietuvos problemų.
Europos Sąjungoje vienam gyventojui tenkamų lėšų suma šioms problemoms spręsti svyruoja nuo 6,80 eurų Lietuvoje iki 166 eurų Olandijoje.
O skirtumas tarp valstybių, skiriančių

Moksleivių klausimai
jauniesiems politikams

Ligita Poškaitė

Spalio 22 d. LR Seimo narės Mildos Petrauskienės kvietimu parlamente lankėsi Utenos Adolfo
Šapokos gimnazijos mokiniai.
Socialdemokratų frakcijoje susirinkę jaunuoliai norėjo išgirs-

ti apie jaunimo dalyvavimą visuomeniniame bei politiniame
gyvenime, todėl pabendrauti
su Utenos jaunimu M. Petrauskienė pakvietė jaunuosius politikus, šioje kadencijoje pradėjusius darbą Seime bei ministerijose.

„Šiandien mūsų partijoje – daug
jaunų žmonių, kurie išaugo mūsų
akyse, įgijo kompetencijų ir dabar
dirba Seime bei Vyriausybėje, kurdami Lietuvos ateitį, “ – teigė Seimo narė M. Petrauskiėnė.
Diskusiją pradėjęs Seimo narys
Juras Požela sakė: „Apmaudu, ta-

čiau šiandien jauni žmonės yra pati pasyviausia visuomenės grupė. Jie
rinkimų dieną neina balsuoti, todėl
natūralu, kad tolimesnėje politinėje
darbotvarkėje nemato jiems rūpimų
temų. Taip sukuriamas užburtas ratas. Ar pirmiausia turėtų atsirasti jauniems žmonėms aktualūs klausimai,
kurie paskatintų jaunimą būti aktyvesniu? O gal jaunuoliai turi patys dalyvauti politikoje ir privalo stengtis,
kad jiems rūpimi klausimai atsidurtų
politinėje darbotvarkėje?“
J. Požela teigė, kad jauniems žmonėms būtina dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veikloje: „Tai fantastiška patirtis, jūs galite įgyti žinių,
išmokti kalbėti prieš auditoriją, aiškiau reikšti savo mintis, pažinti kitus
žmones, įgyti organizacinių įgūdžių.“
Seimo narys Domas Petrulis papildė: „Svarbi vidinė motyvacija. Kuo
anksčiau turėsite tikslą, tuo lengviau
bus jo siekti. Linkiu dabar apsispręsti,
ką norite daryti, ir kryptingai siekti
tikslo. Pasirinkite jaunimo organizaciją ir aktyviai joje veikite. Šiandien
darbdaviai jau prašo NVO sektoriuje įgytų žinių. Nesvarbu, ar veikiate
politinėje organizacijoje, ar socialinėje, svarbiausia, kad įgytumėte žinių, kurios pravers ateityje. Nebijokite kreiptis į politikus ir siūlyti savo
mintis bei idėjas.“
Seimo narys Arūnas Dudėnas pridūrė: „Nėra nieko neįmanomo. Svarbiausia pačiam apsispręsti ir veikti,

daugiausiai ir mažiausiai lėšų vienam
gyventojui, yra 25 kartai.
Mūsų karta matė ir blogesnių laikų,
tačiau anksčiau savižudybių, ligų buvo
mažiau. Peršasi mintis, kad politikai
strategiją patvirtino, bet ji yra nevykdoma. Psichikos sveikatos centrai veikia, bet ne visuose pakanka gydytojų.
Metas galvoti apie tai, kad visuomenės psichikos sveikata priklauso nuo
mūsų visų, ir įgyvendinti principą
„psichikos sveikata visose politikose“.
Padarykime kiekvienas viską, ką galime, kad mes patys ir mūsų artimieji gyventų darnoje su savimi, kad darbovietėse nebūtų priekabiavimo, kad
būtų gerbiami pagyvenę žmonės, kad
būtų mylimas kiekvienas vaikas. Dėmesio, atjautos, pagarbos kiekvienam
žmogui reikia ne tik spalio 10-ąją, bet
ir kiekvieną dieną.

tuomet ir sėkmė jums šypsosis.“
„Šiandien diskutuojame, ar verta
dalyvauti jaunimo veikloje. Vienareikšmiškai atsakau, kad taip. Visi,
kurie atėjo į Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungą, savo karjerą pradėjo nuo jaunimo veiklos.
Šiandien ilgamečiai šios organizacijos nariai, įgiję patirties, žinių ir
įgūdžių, dirba Seime, ministerijose, Vyriausybėje. Šie jauni žmonės
galvojo ne apie emigravimą iš Lietuvos, ieškant geresnio gyvenimo,
bet patys ėmėsi iniciatyvos. Dabar
jie kuria Lietuvos ateitį. Dalyvavimas jaunimo veikloje yra galimybė
susirasti pažinčių, augti. O kuo išaugsi – Seimo nariu, mediku ar teisininku – priklauso tik nuo tavęs.
Dalyvavimas NVO sektoriuje yra
svarbus,“ – teigė Ūkio viceministras Marius Skarupskas.
Aplinkos viceministras Linas Jonauskas patvirtino: „Kompetencijas, kurias jauni žmonės gauna
NVO veikloje, šiandien jau vertina darbdaviai. Tai – gyvenimo universitetas.“
Seimo narys Andrius Palionis sakė, jog šiandien daugelis mokinių
siekia baigti mokslus, išvykti studijuoti į užsienį ir ten įsitvirtinti.
Seimo nario nuomone, išvykti į užsienį studijuoti nėra blogai, priešingai – tai privalumas. Tačiau svarbu,
kad jauni žmonės, baigę universitetus užsienyje bei įgiję patirties, grįžtų gyventi į savo šalį, kurtų verslą,
kurtų geresnę Lietuvą.
Mokiniai domėjosi elektroniniu
balsavimu, švietimo sistemos reikalais, euro įvedimu, finansiniu raštingumu, žiniasklaidos vaidmeniu,
formuojant politiką, bei kitais aktualiais klausimais.

Jaunimas

socialdemokratas
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Jaunieji Europos socialdemokratai

Vilniuje diskutavo apie Europos ateitį
Ligita POŠKAITĖ

Spalio 18–20 d. į Vilnių diskutuoti dėl Europos ateities susirinko
jaunieji socialistai ir socialdemokratai iš daugiau kaip 30 Europos
šalių, Ukrainos, Albanijos. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo
sąjunga (LSDJS) pirmą kartą per
savo veiklos istoriją organizavo
Jaunųjų Europos socialistų (YES)
biuro posėdį Lietuvoje. Tokie posėdžiai rengiami du kartus per
metus ES Tarybai pirmininkaujančioje šalyje. Renginio dalyviai
aptarė politines aktualijas Europoje, pasiruošimą artėjantiems
Europos Parlamento rinkimams.
Tai buvo puiki galimybė pristatyti
Lietuvą ir jos sostinę jauniesiems
kairiųjų politinės šeimos organizacijų atstovams iš kitų šalių.
„Mūsų šalis šį pusmetį pirmininkauja ES Tarybai, todėl šiuo laikotarpiu priimti YES biurą yra didelis įsipareigojimas jauniesiems socialdemokratams. Siekdami patikimos, augančios bei atviros Europos, turime ieškoti bendrų išeičių sprendžiant visos ES
ekonomines, finansines, socialines ir
energetines problemas, stiprinant bendrą ES rinką ir kovojant su jaunimo nedarbu. Tik būdami vieningi ir visoje
Europoje kalbėdami vienu balsu, galime sukurti tvirtą pagrindą svarbiausių

problemų sprendimui,“ – teigia Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas Ramūnas Burokas.
Viena svarbiausių susitikimo temų
– 2014 m. gegužę vyksiantys Europos
Parlamento rinkimai. Jaunieji socialistai ir socialdemokratai parengė rinkimų kampanijos planą, dalinosi patirtimi, kaip skatinti jaunimo rinkiminį
aktyvumą, kaip siekti, kad per rinkimus kairiųjų politinių partijų kandidatai iškovotų kuo daugiau vietų ir taptų

didžiausia frakcija parlamente. Pagal
įsigaliojusią Lisabonos sutartį artėjantys rinkimai bus ypatingi tuo, kad kiekviena didžioji Europos politinė partija pristatys rinkėjams savo kandidatą
Europos Komisijos Pirmininko pareigoms užimti, o Europos Parlamentas
gaus teisę nulemti, kas taps Komisijos
pirmininku. Tad posėdyje išreikštas
palaikymas Europos socialistų partijos (PES) keliamam kandidatui į EK
pirmininkus, dabartiniam Europos

Parlamento pirmininkui Martinui
Šulcui (Martin Schulz).
Šio Jaunųjų socialistų posėdžio organizavimas Lietuvoje – puiki galimybė gausesniam nei įprasta LSDJS narių būriui susipažinti su YES veikla,
užmegzti kontaktus ir pabendrauti
su bičiuliais iš kitų Europos valstybių.
Neatsitiktinai tuo pačiu metu Vilniuje vyko ir LSDJS Vadovų klubas, kuriame susirenka aktyvūs LSDJS nariai
iš visos Lietuvos. Artėjantis renginys

J. Požela: „Turi vykti nuoširdus
ir aktyvus kartų dialogas“

Lukas Račickas

Spalio antroje pusėje įvykusiame
Jaunųjų Europos socialistų (YES) susitikime, kuris vyksta ES Tarybai pirmininkaujančioje šalyje, buvo aptartos politinės Europos aktualijos ir
pasiruošimas artėjantiems Europos
Parlamento (EP) rinkimams. Tiek
sveikinimo kalbą sakęs socialdemokratas Juras Požela, tiek YES pirmininkė Kaisa Penny (Suomija) akcentavo jaunų europarlamentarų skaičiaus didinimo būtinybę. Apie aktualijas kalbamės su LR Seimo nariu
Juru Požela.

Europos jaunųjų socialdemokratų renginyje užsiminėte apie poreikį turėti daugiau
jaunų atstovų Europos Parlamente. Tokį
patį poreikį akcentavo ir šios jaunimo organizacijos pirmininkė, paminėjusi, kad
Europos Socialistų partija pranešė sieksianti turėti bent 30 jaunesnių nei 40-ies metų europarlamentarų. Kodėl kyla poreikis
didinti jaunesnių piliečių atstovų skaičių?
ES susiduria su rimta problema, nes nesugeba deramai ir lygiai atstovauti visos Europos.

Kalbu apie visų amžiaus grupių tinkamą atstovavimą. Iš pusaštunto šimto EP narių prieš
metus tik 8 buvo jaunesni nei 30 metų. Mes
kiek švelniau kalbame apie atstovų, kurie būtų
bent jau iki 40 metų, skaičiaus didinimą. Tai
būtų pirmas svarbus žingsnis, nes pats europarlamentarų amžiaus vidurkis dabartiniame
EP, išrinktame 2009 m., yra 55 metai.
Jauni rinkėjai yra vieni pasyviausių rinkimuose, todėl neleisdami jiems jaustis taip, kad
ir jie yra tinkamai atstovaujami, tik didinsime
tikimybę, kad jaunimas balsuos dar vangiau,
nebus padedami pakankami pamatai jaunimo pilietiškumo ugdymui ir įtraukimui į demokratinį procesą. Be to, Europą kamuoja
didelės problemos, pvz., jaunimo nedarbas,
kuris yra opi problema ir Lietuvoje. Privalome užtikrinti tai, kad jaunosios kartos balsas
būtų išgirstas priimant sprendimus. Tačiau
partijų kandidatų sąrašus tvirtina pačios partijos, o ne ES, todėl šitoje vietoje reikia partijų
supratingumo.

Ar noras turėti daugiau jaunų atstovų
EP nekels trinties tarp pačių partijų skirtingų kartų?
Mes visi esame tos pačios partijos dalys, tikime jos idėjomis, vertybėmis, keliame tuos
pačius tikslus. Todėl neturėtume skirstyti

LR Seimo narys, Jaunimo ir sporto reikalų komisijos
pirmininkas Juras Požela

sutelkė jaunuosius socialdemokratus
tiek tarptautiniu, tiek regioniniu lygiu.
Jaunieji Europos socialistai (YES)
– tai skėtinė organizacija, jungianti
jaunųjų socialistų ir socialdemokratų
organizacijas, veikiančias Europos bei
Viduržemio jūros šalyse. Pagrindinis
organizacijos tikslas – vienyti kairiųjų
pažiūrų jaunimą, kelti bei spręsti jaunimui aktualius klausimus europiniu lygmeniu. Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjunga yra YES narė.

partijos narių pagal amžių ar bet kokį kitą bruožą ir tarsi matuoti, kurie yra reikšmingesni. Tai
nebūtų teisinga.
Tiek jauni, tiek vyresni ir patyrę LSDP nariai
yra vienodai svarbios mūsų politinės jėgos dalys.
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga
(LSDJS) yra pajėgi išauginti ne vieną būsimą Lietuvos politikos lyderį. O patirtis, kurią šie jauni
žmonės gali gauti iš patyrusių mūsų partijos narių, yra neįkainojamos vertės.
Pats pradėjau politinę karjerą gana anksti, buvau vienas jauniausių savivaldybių tarybų narių,
dabar esu vienas jauniausių ir Seime. Per visą tą
laiką pagalba, patarimai ir pamokos, kurias gavau
iš mūsų partijos patyrusių žmonių, man buvo labai brangios. Visada gerbiau vyresniuosius kolegas, o šie noriai ištiesdavo savo pagalbos ranką ir
padėjo tobulėti man, jaunam politikui.
Jauni žmonės skleidžia energiją, veržlumą,
naujas idėjas, o partijos vyresnieji suteikia vertingą patirtį, galimybes mokytis ir patiems nuosekliai siekti politikos aukštumų. Todėl bendros
vizijos vardan privalome siekti tam tikro sinergijos efekto tarp jaunesnių ir vyresnių partijos narių. Turi vykti atviras ir nuoširdus kartų dialogas, paremtas tarpusavio pagarba, supratimu ir
jausmu, kad Lietuvoje ir Europoje visi siekiame
to paties tikslo.
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Renovaciją įsiūbavo pasitikėjimas
Atkelta iš 1p.

Žmonėms trūko paprastesnės,
jiems suprantamos informacijos“,
– sakė LSDP Kalvarijos skyriaus
pirmininkas Reimundas Tyras.
„Skuodo rajone susiduriame su
vadinamų „žinybinių“ butų problema. Juose gyvenantys socialiai remtini žmonės už šildymą gauna kompensacijas. Šie gyventojai net neina
į susirinkimus, jie nesuinteresuoti būsto renovavimu. Motyvai paprasti – už šildymą moku tik 200 litų, po renovacijos mokėsiu tiek pat,
tad kam man jos reikia?“, – problemą įvardijo Skuodo rajono savivaldybės narys Stanislovas Martinkus.
Vyriausybė ir Aplinkos ministerija rado priemonių paskatinti tuos,
kurie ne tik patys piktybiškai atsisako renovacijos, bet ir neleidžia atsinaujinti būsto savo kaimynams.
Susirinkime balsuojantiems už renovaciją išlaidos dengiamos iš valstybės biudžeto. Balsuojantys prieš
netenka kompensacijos. O jei bendrija nusprendžia namą renovuoti,
atsisakiusiems išlaidų niekas nepadengia. Tikimasi, kad šis metodas
ne tik pažabos piktavalius, bet ir neužkirs kelio kaimynams pasirūpinti
savo būsto kokybe.
Gyventojams finansinė
našta nedidės

Vyriausybės parengto renovacijos
modelio esmė yra ta, kad būsto savininkams patiems nereikia prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių
įsipareigojimų. Gyventojams reikia tik pritarti energijos efektyvumą didinančių investicijų projektų
įgyvendinimui.
Pasak Seimo LSDP frakcijos seniūnės Irenos Šiaulienės, „Žmogui
pačiam nebereikia ieškoti kredito, betarpiškai tartis su banku. Tai

Irena Šiaulienė: „Žmogui
pačiam nebereikia ieškoti
kredito, betarpiškai tartis
su banku. Tai efektyviai
atlieka atitinkamos
institucijos.“

efektyviai atlieka atitinkamos institucijos. Gyventojams mažės sąskaitos už šildymą, ta sumažėjusi suma
iš esmės padengs renovacijos kaštus,
kurių 40 procentų dengia valstybė, o
60 proc. sumos skolinama su 3 proc.
palūkanomis laikotarpiui iki 20 metų. Socialiai remtiniems asmenims,
kurie gauna kompensacijas už šildymą, renovacijos išlaidos visiškai dengiamos biudžeto lėšomis. Valstybė
padengia visas išlaidas, skirtas daugiabučio namo modernizavimo projekto parengimui, statybos techninei
priežiūrai ir projekto įgyvendinimo
administravimui“, – sakė I. Šiaulienė. Visos investicijos, susijusios su
namo renovacija, bus įskaičiuotos į
komunalinius mokesčius. Jei už šildymą gyventojai mokėjo maždaug
400 litų per mėnesį, po renovacijos turėtų mokėti maždaug 200 litų mažiau. Šios sutaupytos sumos
užteks ne tik kredito grąžinimui,
bet ir sumažins šildymo sąskaitas.

Dvejus metus po
statybų pabaigos galios
atliktų darbų draudimo
garantija.
Gyventojams papildoma finansinė
našta nedidės.
Bus griežtai kontroliuojama
darbų kokybė

Skuodo rajono savivaldybės narys S.
Martinkus pastebi, kad ne visos statybinės bendrovės atsakingai vykdo
savo įsipareigojimus. „Mūsų rajone
pasitaiko atvejų, kai nekokybiškai
darbą atlikusi bendrovė savo klaidų
nepripažįsta. Tad gyventojai baiminasi, kad pinigai bus išleisti veltui ir

renovacijai nesiryžta“, –komentavo
S. Martinkus.
Įvertinus savivaldybių pastabas
ir nusiskundimus, buvo nuspręsta
drausti techninių statybų prižiūrėtojų veiklą, kad po kelerių metų
žmonėms nebereikėtų vėl sugrįžti
prie tų pačių darbų. Techninis prižiūrėtojas įsipareigoja užtikrinti visų atliktų darbų kokybę. Todėl dvejus metus po statybų pabaigos galios
atliktų darbų draudimo garantija.
Paslėpti statybos darbai yra draudžiami dešimtmečiui. Statybų kokybę kontroliuojantys prižiūrėtojai ir
patys sulauks griežtos kontrolės. Jie
privalės deklaruoti, kiek kartų apsilankė kuruojamame objekte, kokius
darbus ten atliko ir prisiimti asmeninę atsakomybę. Į renovacijos procesą įtrauktos valstybinės institucijos
akylai stebės vykdomus statybų darbus, Būsto energijos taupymo agentūra peržiūrės, tvirtins investicinius
planus, Valstybinės teritorijų plana-

vimo ir statybos inspekcijos specialistai kontroliuos techninių prižiūrėtojų veiklą bei statybos eigą. Jai pasibaigus, galios draudimo garantija,
todėl renovacijai pasiryžusių namų
gyventojai gali būti ramūs.
Renovaciją gali inicijuoti ir
patys gyventojai

Spalio pradžioje gyventojai jau galėjo pasitikrinti Aplinkos ministerijos interneto puslapyje paskelbtą
renovuotinų namų sąrašą. Nepatekusiems į šį sąrašą nusivilti nereikia.
Daugiabučių gyventojai gali ir patys
kreiptis į Būsto energijos taupymo
agentūrą, pasikonsultuoti ir, jei atitinka nustatytus kriterijus, pradėti
procesą. Kitas žingsnis – investicinių planų parengimas. Po jų paruošimo prasidės oficialūs susitikimai
su daugiabučių gyventojais, kurie
balsuos, ar pritaria parengtam planui. Gavus pritarimą, renovacijos
procesas bus tęsiamas.

Politikai sukūrė turistų traukos objektą

Dalia Savickaitė

Rugsėjo 27-ąją ant Ladakalnio
baigta sodinti Lietuvos prezidentų
ąžuolų alėja. Tą dieną Ignalinos rajone lankėsi Rolandas Paksas ir pasodino savo bei Aleksandro Stulginskio ąžuoliukus. Susirinkusiuosius
sveikino Nepriklausomybės akto signataras Česlovas Juršėnas.Tai bene
vienintelis toks objektas Lietuvoje,
kur ąžuolus sodino visi galėję tai padaryti patys prezidentai, o ne kiti asmenys jų vardu. Atiduodami duoklę
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istorijai jie pasodino ąžuoliukus
ir už anapilin išėjusiuosius prezidentus. Prezidentas Algirdas
Brazauskas – už Antaną Smetoną, Dalia Grybauskaitė – už
Seimo pripažinto ketvirtuoju
prezidentu generolą Joną Žemaitį, Valdas Adamkus – už
Kazį Grinių.
Prezidentų alėjos kūrimo darbus 1997 m. pradėjo Aukštaitijos nacionalinio parko darbuotojai. Vėliau, siekdami įamžinti Algirdo Brazausko atminimą,
darbus tęsė Viliaus Cibulsko vadovaujami Ignalinos rajono so-

cialdemokratai. Nepriklausomybės akto signataro Č. Juršėno pagalba anksčiau vykusioms
akcijoms buvo pakviesti buvę
ir esami prezidentai. Aukštaitijos nacionalinio parko direktoriui Eminueliui Leškevičiui,
prie šios idėjos realizavimo prisidėjusiam antrame jos etape
prieš metus, nuo pečių nusirito
rūpestis: alėja baigta.
Tai – ne projektas. Tai
– pagarba jau anapilin išėjusiam, rugsėjo 22-ąją galėjusiam
81-ąsias gimimo metines minėti Algirdui Brazauskui, ku-

ris pirmasis pasodino ąžuolus
ant Ladakalnio. Beje, prezidentui buvo bandyta uždrausti tai
padaryti, prisidengiant paminklotvarkos reikalavimais. Jokios
projektinės nuostatos neįpareigoja šių darbų tęsti, prižiūrėti
tai, kas jau padaryta. Belieka tikėtis, kad šią idėją ir toliau puoselės vietos socialdemokratai,
padedami Č. Juršėno ir Aukštaitijos nacionalinio parko darbuotojų. Tikimės, kad ši prezidentų ąžuolų alėja taps dar vienu turistų traukos objektu kurortą kuriančiame rajone.
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