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„Vyriausybė dirba tik pusę metų. Tai, ką buvo galima padaryti tik Vyriausybės nutarimu, buvo padaryta: padidinome MMA,
parengėme mokesčių projektus, sumažinome neracionalų
elektros gamybos kiekį Elektrėnuose, sustabdėme nevaldomą
saulės elektrinių plėtrą“, – tinklalapiui LRT.lt teigė premjeras Algirdas Butkevičius, atsakydamas

į prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniame pranešime nuskambėjusią kritiką dėl delsimo
„pradėti dirbti“.
– Daugelyje Vyriausybės veiklos sričių pabrėžiamas darbų tęstinumas.
Opozicija tvirtina, kad dabartinė
valdžia arba nieko neveikia, arba tęsia tai, ką pradėjo Andriaus Kubiliaus Vyriausybė. Kokie iš tiesų yra
pagrindiniai Jūsų vadovaujamo Ministrų kabineto ir dešiniųjų Vyriausybės veiklos bei tikslų skirtumai?
– Taip, esame Vyriausybė, puoselė-

Mieli Lietuvos žmonės,

janti darbų tęstinumo kultūrą. Anksčiau valdantieji, imdamiesi reformų,
griaudavo tai, ką statė jų pirmtakai.
Mes stengiamės tęsti ekonomiškai pagristus ir visuomenei naudingus projektus. Visi tai mato.
Tačiau tai – tik dalis mūsų darbų.
Mūsų tikslai ir darbai iš esmės skiriasi nuo ankstesnės Vyriausybės. Vos
pradėję dirbti, įgyvendinome prisiimtą įsipareigojimą: minimalus mėnesio
atlyginimas buvo padidintas iki 1000
litų. Dabar didiname neapmokestinamą pajamų dydį. Tai yra konkretūs
veiksmai, kurių naudą jaučia ir dar pa-

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo jubiliejus yra gera proga prisiminti ir peržvelgti mūsų
valstybingumo ištakas. Mindaugas ne tik vienijo atskiras lietuvių žemes, bet ir suteikė istorinį šansą gentinę
savimonę pakylėti iki pilietinio solidarumo. Jis pakreipė Lietuvos kelią europinės civilizacijos vertybių link, atvėrė
Lietuvai duris į Europą, suteikė jaunai valstybei galimybę aktyviau ir lygiavertiškiau dalyvauti tarptautinėje
politikoje bei plačiau pasinaudoti krikščioniškojo pasaulio tikėjimo tiesomis, raštu, mokslu, menais.
Mindaugo pradėtas darbas šiandien, liepos 6-ąją švenčiant 760-ąsias karūnavimo metines, vainikuojamas
Lietuvos pirmininkavimu Europos Sąjungos Tarybai.
Svarbu pažymėti ir karalienės Mortos aktyvią politinę veiklą – ji buvo pirmoji ryški moteris politikė mūsų
valstybės istorijoje.
Privalome išsaugoti ir puoselėti istorinę atmintį, toliau tęsti mūsų protėvių pradėtus darbus – tvirtai laikyti
ES vairą Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu. Garbingai ir atsakingai patikėtą Europos
laivą vesti į supratimo, tolerancijos, savitarpio pagalbos vandenis.
Sveikinu visus Valstybės dienos proga!
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas,
LSDP Pirmininkas
Algirdas Butkevičius

jus mažas pajamas gaunantys Lietuvos
gyventojai.
Esame žmonių Vyriausybė, tad rūpinamės eilinių žmonių gyvenimo gerinimu. Ankstesnė Vyriausybė daug kalbėjo apie energetinę nepriklausomybę,
bet nieko nedarė, kad mažėtų šilumos
kaina vartotojams. Tad mums tenka ne
tik rengti bei realizuoti naują šilumos
ūkio pertvarkos programą, siekiant
sumažinti šilumos kainas, bet ir srėbti
konservatorių ir liberalų privirtą košę.
Energetikos sektorius 15-osios Vyriausybės valdymo metais tapo politinių deklaracijų įkaitu. Siekiant
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veiklos pusmetis
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Ką tik pasibaigusi Seimo pavasario sesija Vyriausybei buvo nelengva ne tik dėl tekusio
ankstesnės Vyriausybės palikimo bei pasiruošimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai, bet ir dėl išorinio spaudimo, kuriuo siekta susilpninti Vyriausybės populiarumą, eliminuoti kai kuriuos ministrus, silpninti koalicijos vienybę ir Ministro Pirmininko lyderystę. Bet
Vyriausybė sėkmingai atlaikė

šiuos išbandymus, o Seimo sesijos pabaigoje Vyriausybės, ypač
jos narių socialdemokratų, atliktą darbą pripažino ir Prezidentė
Dalia Grybauskaitė.
Prasidėjus Seimo sesijai, Ministras
Pirmininkas Algirdas Butkevičius minint Vyriausybės 100 dienų sukaktį pabrėžė, kad Vyriausybė pirmiausia siekia
politinio stabilumo ir esminių Lietuvai
naudingų darbų tęstinumo, o ne revoliucinių pokyčių. Kalboje buvo akcentuojamas nuosaikus, evoliucinis ir atsakingas požiūris į valstybės valdymą,
laipsniškas reformų įgyvendinimas.
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mami apgalvotai, kad žmonėms po to
netektų dar didesnė našta.
– Kalbate apie šilumos ir dujų kainos sumažinimą. Kaip konkrečiai
ketinate tai daryti? Ar tikitės sutarti su „Gazprom“? Ar galima tikėtis,
kad ateinantį žiemos sezoną už šilumą jau mokėsime mažiau?
– Parengėme šilumos ūkio pertvarką, kurios tikslas – sumažinti šildymo kainą iki 25 proc. Vyriausybė keturiems įstatymų projektams, reikalingiems šiai pertvarkai vykdyti, jau
pritarė. Jie artimiausiu metu bus pateikti Seime. Tuomet bus rengiamos
specialios programos, ir kitąmet tikimės pradėti jas įgyvendinti. Derybos
su „Gazprom“ vyksta ekspertų lygiu.
Kol kas negaliu pasakyti, koks bus galutinis sutarimas, tačiau Lietuva siekia
mažesnių dujų kainų.
– Premjere, kodėl atsisakoma šiuo
metu įvesti progresinius mokesčius?
Kalbėdamas žiniasklaidai pažymėjote, kad, norint juos įvesti, reiktų įvesti ir visuotinį nekilnojamojo turto
(NT) mokestį. Kodėl negalėtume apmokestinti gyventojų NT mokesčiu?
– Teisingai formuluojate klausimą:
statistikos duomenimis, 2012 metais
Lietuvoje iki 3000 litų atlyginimą gavo 80,8 proc. visų dirbančių šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones.
Tad ar galite įsivaizduoti progresinio
tarifo „laiptus“? Nuo kurios sumos
galima būtų juos taikyti? Gaunančių
labai didelius atlyginimus yra vos keliasdešimt tūkstančių. Tad šiuo metu
įvedus anksčiau siūlytus progresinius
mokesčius nukentėtų ta vidurinioji
klasė, apie kurios formavimą arba sąlygų jai formuotis sudarymą šiandien
dar tik kalbame, o biudžetas patirtų
skaudų smūgį dėl daugeliui žmonių
sumažintų mokesčių.
Reikia prisiminti fiskalinės drausmės įstatymą, planus įsivesti eurą bei
Konstitucinio Teismo nutartį dėl po

būti ne „eilinis“ eksperimentas: jis turi būti siejamas su NT mokesčių ir galbūt – visuotinio pajamų deklaravimo
įvedimu. Tam reikia gerai pasirengti
bei suteikti laiko pasirengti verslui. O
įvedę nekilnojamojo turto įstatymą
mes pirmiausiai dar didesne mokestine našta apkrausime mažai uždirbančius gyventojus.
– Bet juk mažai uždirbantiems ar
pensininkams niekas netrukdo rinktis mažesnės kvadratūros būstą, kuris, įvedus visuotinį NT mokestį, galėtų būti apmokestintas beveik simboliškai.
– Kalbu ne tik apie pensininkus –
juk NT mokestis turėtų tapti visuotinis, o neatsigavus ekonomikai, nedidėjant pensijoms šio mokesčio įvesti negalime.
– Ekonomistas Raimondas Kuodis
tvirtina, kad progresiniai mokesčiai
Lietuvoje jau yra, todėl kalbėti apie
jų įvedimą yra neteisinga ir neprotinga. Ar sutinkate, kad egzistuojantis diferencijuotas NPD ir „Sodros“ lubos liudiją veikiančią mokesčių progresiją?

Tai, ką buvo galima
padaryti tik Vyriausybės
nutarimu, buvo padaryta.
„naktinės“ mokesčių reformos sumažintų atlyginimų ir pensijų atstatymo. Savo siūlymais mokesčių srityje
pirmiausiai norime „užkamšyti“ kai
kurias mokesčių mokėjimo spragas ir
įtvirtinti kitokį progresyvumą. Noriu
pabrėžti, jog mes neatsisakome progresinių mokesčių gaunamoms pajamoms idėjos, tačiau jų įvedimas turi

– Taip, progresyvumas jau egzistuoja – per NPD. Tačiau antruoju etapu
– rudenį – svarstysime galimybę siekti dar didesnio progresyvumo. Gal verta pertvarkyti „Sodros“ pensijų sistemą, perkeliant bazinę pensiją į valstybės biudžetą ir sukuriant kaupiamųjų
sąskaitų sistemą likusiai „Sodros“ įmokų daliai, susijusiai su senatvės pensija.
Atitinkamai būtų galima perskaičiuoti gyventojų pajamų mokesčio ir „Sodros“ įmokų tarifus.
– Vyriausybė dirba jau gerą pusmetį,
bet iki šiol neaišku, kas laukia atominės elektrinės projekto. Kodėl vis dar
nėra galutinio sprendimo?
– Reikia pasakyti, jog negali nukišti į stalčių energetikos ekspertų atliktų analizių dėl naujos atominės jėgainės ekonominio naudingumo ir referendume išreikštos žmonių nuomonės.
Ankstesnė Vyriausybė dirbo visus ketverius metus, o tikslių ekonominių
paskaičiavimų, apčiuopiamų rezultatų Visagino atominės elektrinės klausimu neturėjome. Mums teko iš naujo
imtis šio klausimo. Lietuva viena negali
prisiimti tokios naštos, nes ir taip kiekvienam šalies gyventojui tenka gerokai per 10 tūkst. litų skolos.
Estijos ir Latvijos premjerai pritarė,
kad reikia ekspertų ir įmonių lygiu kalbėtis su regioniniais partneriais. Jei Visagino atominės elektrinės investuotojai, regioniniai partneriai nuspręs, kad
atominė jėgainė vis dar domina, tuomet iki spalio 1 d. turės būti priimtas
sprendimas dėl projekto įgyvendinimo
bendrovės įkūrimo, bus kalbama apie
tam tikras sąlygas. Tai kuruoja Energetikos ministerija.
Tačiau noriu pabrėžti, jog nėra taip
paprasta per kelis mėnesius rasti atsakymą, kurio konservatoriai nerado
per ketverius valdymo metus. Antra
vertus, galbūt dabar šio klausimo jau
ir nebesvarstytume, jei prieš ketverius
metus, tik atėję į valdžią, konservatoriai nebūtų sužlugdę naujos atominės
elektrinės projekto. Tam ir reikalingas
tęstinumas, apie kurį kalbėjau.
– Dalis socialdemokratų Seime balsavo už dešiniųjų radikalų, tokių,
kaip Petras Gražulis, iniciatyvas –
uždrausti abortus, bausti už dalyvavimą seksualinių mažumų eitynėse.
Kaip vertinate šias tendencijas savo
partijos parlamentinėje frakcijoje?
– Aš manau, kad ne draudimais turime spręsti abortų klausimą, o švietėjišku darbu, ugdant žmonių sąmoningumą. Kiekvienas Seimo narys balsavimu išreiškė savo asmeninį požiūrį
šiuo klausimu. Socialdemokratai visame pasaulyje yra švietėjiško progreso priešakyje. Tačiau gerbiame ir vidinę partijos demokratiją. Jei yra kelios
skirtingos nuomonės, diskutuojame.
– Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo metiniame pranešime sukritikavo
valdančiuosius už neveiklumą. Kaip
atsakytumėte į jos kritiką?
– Vyriausybė įdėmiai įvertino šalies
vadovės išsakytas mintis ir pastabas.
Prezidentė pabrėžė klausimus, kurie
yra aktualūs. Ir man norėtųsi, kad greičiau pajudėtų prioritetiniai darbai, tačiau geri norai ir planai atsiremia į pri-

valomų svarstymų Seime ir sprendimų
priėmimo procedūras, kurios taip pat
turi savo terminus.
Beje, dalį laiko teko skirti iš ankstesnės Vyriausybės gauto palikimo įvertinimui. Gyvenamųjų namų renovacijos
bangos nesukelsi Vyriausybės nutarimu, o šilumos ūkio pertvarkos neįvykdysi per mėnesį ar du. Tam reikalingi ir
poįstatyminiai aktai, ir kruopštus parengiamasis darbas.
Mes žengėme ryžtingą žingsnį, tobulindami įstatymus ir atsikratydami
perteklinių biurokratinių procedūrų
ar pasenusių tvarkų, kurios stabdo investuotojus. Vyriausybė dirba tik pusę metų. Tai, ką buvo galima padaryti tik Vyriausybės nutarimu, buvo padaryta: padidinome MMA, parengėme mokesčių projektus, sumažinome
neracionalų elektros gamybos kiekį
Elektrėnuose, sustabdėme nevaldomą saulės elektrinių plėtrą.
– Jau beveik aišku, kad per Prezidento rinkimus dešinieji rems dabartinę šalies vadovę Dalią Grybauskaitę. Vienintelis galimas centro kairės kandidatas, turintys pakankamą piliečių paramą, kad mestų jai rimtą iššūkį, esate Jūs. Ar
LSDP ryšis mesti rimtą iššūkį D.
Grybauskaitei?
– Vyriausybė šiuo metu turi spręsti aktualias energetikos, socialines,
ekonomines problemas, kurioms reikia itin daug dėmesio, tad manau, jog
dar anksti kalbėti apie kitus rinkimus
ir mano dalyvavimą juose. Socialdemokratai visuomet kėlė savo kandidatus Prezidento rinkimuose. Taip
bus ir per šiuos rinkimus. Tačiau apie
konkrečias kandidatūras kalbėti dar
anksti. Galutinai bus apsispręsta tik
per LSDP suvažiavimą kitų metų pavasarį. Tad palaukime.
– Bet juk kitų metų pavasaris jau
bus Prezidento rinkimų išvakarės.
Ar Jums atrodo gera tokia praktika, kai apie kandidatus į valstybės
vadovo postą sužinome tik prieš pat
rinkimus?
– Kandidatūros bus pradėtos kelti
dar gruodį, tad visuomenė apie jas žinos dar iki kovo mėnesio, kai vyks suvažiavimas. Tačiau dėl konkretaus kandidato, kaip ir sakiau, bus apsispręsta
suvažiavime.
– Ar pritariate prezidentės D. Grybauskaitės metiniame pranešime ir
Valstybės saugumo departamento
(VSD) ataskaitoje nuskambėjusiems teiginiams apie Rusijos keliamą grėsmę Lietuvai?
– Respublikos prezidentė atkreipė
dėmesį į mūsų valstybės saugumui ir
darniai raidai galinčias kilti grėsmes
– su tuo būtų sunku nesutikti. Kita
vertus, pranešime nebuvo įvardintos
su tomis grėsmėmis siejamos valstybės, interesų grupės ar pavieniai asmenys, todėl ir aš nesiimsiu spėlioti.
VSD, kaip ir pridera tokios paskirties tarnybai, teikia įvairią informaciją – viešą ir neviešą. Vyriausybės
vadovo teisė ir pareiga – susipažinti
su visa turima informacija, siekiant
veiksmingai ir adekvačiai reaguoti į
kylančius iššūkius.
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I. Šiaulienė: „Pagrindinius pavasario
sesijos prioritetus įgyvendinome“
LSDP pirmininkas, premjeras Algirdas Butkevičius ir Seimo, ir Vyriausybės darbuose žadėjo didžiausią
dėmesį skirti ekonomikos augimui
ir finansiniam tvarumui užtikrinti,
naujoms darbo vietoms kurti ir socialinei atskirčiai mažinti. Ar per šią sesiją pavyko priimti teisės aktus, padedančius spręsti minėtas problemas?
Socialinės atskirties klausimu taip
pat pajudėta į priekį – padidinta minimali mėnesinė alga. Ji dar bus didinama ir ateityje, kai valstybė turės daugiau galimybių. Šiame įstatymų mokesčių pakete taip pat yra padidintas neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD),
t. y. mažas pajamas gaunantiems gyventojams NPD pakilo iki 570 Lt. Bet
žymesnio pagerėjimo šiuo metu negali
būti, nes valstybė turi dar daug įsiskolinimų. Deja, nėra sukaupta tiek lėšų,
kad mes galėtumėm kalbėti apie pensijų atstatymą, pašalpų buvusio dydžio
grąžinimą ir t. t.
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trumpalaikės populistinės naudos buvo priimta daug skubotų ir ekonomiškai nepagrįstų sprendimų, o Lietuvos
energetinė priklausomybė nuo vienintelio tiekėjo tik stiprėjo, kainos vartotojams tik augo.
Per pastaruosius ketverius metus nebuvo padarytas nuoseklus, kryptingas
ir rezultatyvus įdirbis, galėjęs duoti apčiuopiamą naudą galutiniam vartotojui – užtikrinti mažesnes ir konkurencingas šilumos, dujų ir elektros kainas
bei mažinti importuojamos energijos
vartojimą. Strateginių jungčių projektų ir suskystintų gamtinių dujų (SGD)
terminalo atžvilgiu buvusiai vyriausybei pritrūko kompleksinio požiūrio, todėl daugelyje sričių situaciją tenka koreguoti mums. Nebuvo paskirta
įmonė, kuri supirks vėjo jėgainėse pagamintą energiją. Patvirtintas neskaidrus VIAP surinkimo mechanizmas.
Priimtas įstatymas dėl saulės energijos sukėlė tiesioginę grėsmę visuomeniniam interesui. Per pastaruosius ketverius metus iš mirties taško taip ir nepajudėjo skelbtas anos Vyriausybės prioritetas – pasenusių daugiabučių renovacija. Neįgyvendinta vietinio biokuro
plėtra, neužtikrintas uždaromos Ignalinos atominės elektrinės skaidrus ir
efektyvus lėšų įsisavinimas.
Visus šiuos darbus šiandien jau pradėjome mes, tad kaltinimai neveiklumu – nepagrįsti. Mano įvardintose
srityse jau aktyviai dirbama: pajudėjo
daugiabučių renovacija pagal mūsų parengtą naują modelį; ieškome galimybių, kaip sumažinti dujų kainas; parengta šilumos ūkio pertvarka, atliekamos jos įgyvendinimui būtinos procedūros. Jau pateiktos svarstymui Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos, kurių
seniai laukia įmonės ir ypač mokslininkai.
Maža to, konservatorių Vyriausybė
savo projektus „stūmė“ tyliai, su niekuo
nesitardama, o mes siekiame viešumo,
tariamės, analizuojame, diskutuojame.
Siekiame, kad sprendimai būtų prii-
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Prabėgo pusė metų nuo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų,
baigėsi Seimo pavasario sesija,
Vyriausybė skaičiuoja du šimtus
savo veiklos dienų. Kuo svarbus
šis pusmetis buvo socialdemokratams, kalbamės su Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos
frakcijos seniūne Irena Šiauliene.
Po Seimo rinkimų prabėgo pusmetis. Į socialdemokratų frakciją įsiliejo 20 naujų bičiulių. Vieni jau yra
buvę Seimo nariais, kiti – naujokai.
Jūs vienbalsiai buvote perrinkta frakcijos seniūne. Tad koks Jums buvo
šis periodas?
Šis pusmetis frakcijai nebuvo lengvas. Pirmiausiai todėl, kad dalis problemų ir klausimų buvo perkelta iš rudens sesijos. Tačiau juos sprendėme
susitelkę ir atsakingai. Didžioji dalis
mūsų frakcijos narių yra patyrę politikai. Net ir naujieji frakcijos nariai, kurie įsijungė į mūsų parlamentinę veiklą, turi sukaupę politinės patirties,

yra dirbę savivaldybių tarybose, ėję
vadovaujančias pareigas, daugelis iš jų
su naujomis rinkėjų patikėtomis pareigomis puikiai susitvarko. Savo pareigas sėkmingai eina Socialinių reikalų
komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė, didelę administravimo patirtį
turinti Rimantė Šalaševičiūtė, Orinta
Leiputė, Antanas Nesteckis, Arvydas
Mockus ir daugelis kitų. Nuo jų neatsilieka ir mūsų jaunieji parlamentarai –
Juras Požėla, Darius Petrošius, Domas
Petrulis ir kiti. Apžvelgdama pavasario sesiją, galiu pasidžiaugti sklandžiu
frakcijos darbu, mūsų bičiulių darbštumu ir atsakingumu.
Aptarkime Seimo pavasario sesijos darbus. Iš 469 dar pavasarį numatytų teisės aktų projektų 49 pateikė
socialdemokratų frakcija. Kaip frakcijai sekėsi įgyvendinti savo tikslus?
Visi numatyti pavasario sesijos darbai, kuriuos siūlė socialdemokratai,
yra įgyvendinti. Kadangi mes esame
pagrindinė valdančios koalicijos dalis, didžiąją, svarbiąją mūsų valstybei,
šalies gyventojams įstatymų projektų

dalį teikia Vyriausybė. Pavasario sesijos metu buvo priimti svarbūs įstatymų projektai: teritorijų planavimas,
kuris turi paskatinti ekonomikos, ypač
statybos sektoriaus, plėtrą, supaprastinant statybos leidimų gavimo procedūras; taip pat – šilumos ūkio pertvarka, suskystintų gamtinių dujų terminalas, mokesčių įstatymų paketas,
kuris šiek tiek pakoregavo mokesčių
sistemą, siekiant didesnio socialinio
teisingumo. Sustabdytas buvusios valdžios paliktas žalingas projektas – saulės modulių statyba Lietuvoje. Lietuvos gyventojams ir verslui šis projektas
kasmet būtų kainavęs po maždaug pusę milijardo litų. Taip pat frakcijos nariai rūpinosi atskiromis gyventojų socialinėmis grupėmis, operatyvesniais
įstatymų projektais. Daug dėmesio
buvo skirta neįgaliesiems. Šiais klausimais labai aktyvūs yra mūsų Seimo
nariai Edvardas Žakaris ir Valerijus
Simulikas. Priimtos įstatymo pataisos dėl mokslo technologijų parko,
svarbios mūsų universitetams. Sėkmingai priimti ir daugelis kitų įstatymo projektų.

O kurie klausimai labiausiai strigo?
Dėl ko reikėjo įdėti daugiausiai pastangų, apginant įstatymų projektus?
Daugiausia diskusijų sukėlė klausimas dėl pridėtinės vertės mokesčio
(PVM) lengvatų. Socialdemokratai
nebuvo linkę daryti kokių nors didesnių lengvatų, nes valstybė nėra tiek finansiškai stipri, kad galėtų remti verslą. Mes suprantame, kad labai svarbu
išsaugoti žemės ūkio konkurencingumą, stiprinti gyvulininkystės sektorių. Bet tai įgyvendinti buvo siekiama
su sąlyga, jei verslas įsipareigotų nekelti
kainų už produkciją, išlaikytų ir gausintų darbo vietas. Deja, mūsų koalicijos partneriai, Darbo partija, regėjo šią
problemą kitaip ir siekė taikyti 9 proc.
PVM lengvatą visai gaminamai produkcijai. Tai pareikalautų didelių finansinių išteklių iš valstybės biudžeto, todėl šiai įstatymo pataisai nebuvo
pritarta. Mes buvome už PVM lengvatos teikimą tik atšaldytai mėsai. Diskusijos pačioje frakcijoje virė ir dėl akcizų pakėlimo, bet dėl visų šių klausimų
buvo sutarta. Kiti mokesčių įstatymai
praėjo gana sklandžiai – paremta Vyriausybės pozicija.

Ar sklandžiai pavyko priimti Vyriausybės teikiamus įstatymų projektus?
Tie projektai, kuriuos pateikė Vyriausybė, praktiškai visi yra įgyvendinti. Tai teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros įstatymas, pritarta šilumos ūkio pertvarkos, mokesčių įstatymo paketui. Tai pagrindiniai
įstatymai, kuriuos buvo numačiusi Vyriausybė, kad būtų galima per vasarą
rengti papildomas įgyvendinimui reikalingas įstatymų tvarkas.
Politologai, žurnalistai nuolat atkreipia dėmesį, kad valdančioji koalicija nesutaria, neturi vieningos pozicijos ir net konfrontuoja. Ar išties
sunku dirbti su koalicijos partneriais?
Kiekviena politinė frakcija turi savo
interesų. Posėdžių salėje kartais ne visada dėl objektyvių, motyvuotų priežasčių staiga ima ir pasikeičia koalicijos
partnerių jau suderinta pozicija. Nestiprina santykių ir tai, kad viena iš koalicijos frakcijų dalyvavo interpeliacijoje
mūsų ministrui Vyteniui Andriukaičiui. Tai, kad politinį procesą mes vertiname skirtingai, ir tai, kad didelė valdančiosios koalicijos frakcija – Darbo
partija – turi psichologinių problemų
dėl Seimo narių imuniteto atėmimo,
vyksta teismas, atsiliepia politinio proceso valdančioje koalicijoje tolygumui.
Kartais išsiskiria nuomonės dėl jau įvykusių sprendimų, todėl pozicijų derinimas ne visada yra sėkmingas.
Pavasario sesija baigiasi. Ko socialdemokratų frakcijai ir Vyriausybei palinkėtumėte antrajame pusmetyje?
Pirmasis darbų etapas baigėsi. Ir socialdemokratų frakcijai, ir Vyriausybei linkiu atitrūkti nuo visų negatyvių prisiminimų, patirčių ir žiūrėti į
priekį. Nuoširdžiai ir atsakingai reikia
spręsti tuos klausimus, kurie yra svarbiausi mūsų šalies žmonėms, valstybės
ateičiai. Mažiau skirti jėgų savo politiniams tikslams, o daugiau rūpintis šalies ekonominiu ir finansiniu augimu.
Dėkoju už pokalbį.

Pasirašyta LSDP ir Lietuvos sakaliukų sąjungos
bendradarbiavimo sutartis
Birželio 22 d. Lietuvos socialdemokratų partija, atstovaujama
partijos pirmininko Algirdo Butkevičiaus, ir Lietuvos sakaliukų
sąjunga, atstovaujama organizacijos pirmininkės Inesos Karsten, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Lietuvos politiniame, ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime atsiveria naujos galimybės bei
formuojasi nauji gyvenimo iššūkiai.
Abi organizacijos sieks efektyviai panaudoti šias galimybes ir ryžtingai
imsis iššūkių, kad Lietuvos vaikai ir
jaunimas bei jų tėvai suvoktų laisvės,
lygybės, solidarumo, pagarbos žmogaus teisėms, socialinio teisingumo ir
pilietiškumo svarbą, siekiant Valstybės ekonominės ir socialinės pažan-

gos. Sutartis leis įgyvendinti Valstybėje solidarumo ir lygių galimybių
principus, diegs pagarbą žmogaus
teisėms, atsakomybę už savo veiklą.
Susitarimas bei jo įgyvendinimas
bus paskata kairiųjų idėjų plėtrai Lietuvoje, abiejų organizacijų didesniam
tarpusavio pasitikėjimui, padės aktyviau ugdyti vaikus ir jaunus žmones
būti aktyviais piliečiais.
Siekdama, kad šis bendradarbiavimas būtų kuo efektyvesnis, Lietuvos
sakaliukų sąjunga įsipareigoja:
• Dalyvauti viešuose debatuose bei
diskusijose ir kitose rinkiminėse
iniciatyvose. Apie savo veiklą informuoti Lietuvos socialdemokratų partiją;
• Kviesti Lietuvos socialdemokratų partijos atstovus į Lietuvos sakaliukų sąjungos organizuojamus

•

•
•

•

•

regioninius, nacionalinius ir tarptautinius renginius;
Skatinti Lietuvos sakaliukų sąjungos ir Lietuvos socialdemokratų
partijos skyrių bendravimą ir bendradarbiavimą;
Populiarinti kairiąsias idėjas tarp
vaikų ir jaunimo;
Atstovauti kairiosioms idėjoms regioninėse, nacionalinėse ir tarptautinėse vaikų ir jaunimo politikos
struktūrose;
Turėti analitinę, ugdomąją jaunų
Lietuvos sakaliukų sąjungos žmonių grupę, gebančią ugdyti kitus,
teikti pozicijas valstybės ir savivaldos valdžios institucijoms;
Užtikrinti efektyvią informacijos
sklaidą internetinėje erdvėje, įskaitant vaikų ir jaunimo organizacijų
elektronines konferencijas, socia-

linius tinklus, informacinius tinklalapius, LSS bei LSDP partnerių
valdomas internetines svetaines;
• Aktyviai prisidėti prie LSDP rinkiminės kampanijos, suteikiant
nariams galimybę laisvai pasirinkti ir prisidėti prie agitacinės medžiagos platinimo, rinkimų kampanijos planavimo, politinių programų rengimo, renginių organizavimo.

Lietuvos socialdemokratų partija
įsipareigoja:
• Sudaryti galimybes Lietuvos sakaliukų sąjungos nariams užmegzti
santykius su įvairių skyrių narių
vaikais ir jaunimu;
• Atsižvelgiant į LSDP galimybes
remti Lietuvos sakaliukų sąjungą idėjiškai, suteikiant galimybę

•
•

•

•

naudotis skyrių patalpomis susitikimams su vaikais, jaunimu ir
jų tėvais bei bendruomenėmis;
Atsižvelgiant į LSDP galimybes
remti LSS finansiškai, pagal pateiktą
LSS veiklos programą ir strategiją;
Skatinti Lietuvos socialdemokratų partijos ir Lietuvos sakaliukų
sąjungos skyrių bendradarbiavimą;
Sudaryti galimybes LSS nariams
dalyvauti LSDP delegacijose, vykstančiose į tarptautinius Europos ir
Pasaulio renginius bei pažintines
keliones į Europos Parlamentą, kitas europines institucijas;
Sudaryti galimybes LSS nariams
kreiptis į LSDP tarybą ir/ar valdybą vaikų ir jaunimo politiką liečiančiais klausimais.
„Socialdemokrato“ informacija

4

Vilnius-Briuselis-Strasbūras

socialdemokratas

Pirmininkavimas ES Tarybai –

šansas grįžti prie ambicingos užsienio politikos
Gediminas Kirkilas

Seimo Pirmininko pavaduotojas
ir Europos reikalų komiteto pirmininkas

Keturi svarbiausi Lietuvos pirmininkavimo prioritetai – Rytų
partnerystė, energetinis saugumas, Baltijos jūros regiono strategija ir ES išorinių sienų apsauga – yra išskirtinai svarbūs visai
ES. Juos išsikeldama Lietuva vadovavosi ilgamete ES tradicija:
kiekviena Tarybai pirmininkaujanti ES valstybė narė savo pirmininkavimo laikotarpiu pirmiausia siekia bendrų ES tikslų.
Be to, pagrindinis Lietuvos pirmininkavimo siekis – patikima,
auganti ir atvira Europa, t. y., reikia siekti, kad ES paliktų ekonominę ir finansinę krizę praeityje,
sukurtų saugiklius jos išvengti
ateityje ir toliau sėkmingai plėstųsi.

Tačiau šie keturi konkretūs prioritetai – tai galbūt puiki galimybė Lietuvai
ne tik sėkmingai pirmininkauti ES Tarybai, bet ir įvertinti savo daugiau nei
dviejų dešimtmečių užsienio politiką
ir pradėti naują bei kokybiškai ambicingesnį etapą?
Prasidedančio pirmininkavimo prioritetai iš esmės sutampa su Prezidento
Valdo Adamkaus ir jo laikotarpio Lietuvos vyriausybių, kurioms vadovavo
socialdemokratai, užsienio politikos
tikslais: siekti regioninės lyderystės ir
energetinės nepriklausomybės, teikti
demokratinę paramą Gruzijai, Ukrainai, Moldovai ir kitoms posovietinėms
valstybėms jų kelyje į konsoliduotą demokratiją bei į Europos Sąjungą, puoselėti strateginę partnerystę su Lenkija
ir geografiškai tolimesnėmis partnerėmis (JAV, Prancūzija ir kt.), remti demokratijos ir žmogaus teisių vertybėmis pagrįstą tarptautinę politiką.
Visus šiuos tikslus konceptualiai vienijo gal kiek romantiškas siekis grąžin-

ti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) vaizdinį, kuris buvo pernelyg primirštas tiek tarpukariu, tiek po
1990-ųjų, į Lietuvos viešąjį ir politinį
diskursą. Tai – Lietuva, kaip viena iš
LDK istorinio ir kultūrinio palikimo
paveldėtojų, siekianti daryti įtaką regione, skleidžianti demokratijos ir europinės integracijos žinią.
Žinoma, praėjus keleriems metams
ir žvelgiant iš dabartinio laikotarpio
perspektyvos, LDK vaizdiniu paremtą
Lietuvos užsienio politikos viziją galima kritikuoti dėl pernelyg didelio ambicingumo ir įgyvendinimo galimybių.
Tai, beje, ketverius metus ir darė konservatorių vadovaujama dauguma...
Vis dėlto tai buvo užsienio politikos koncepcija, pirmas rimtas ir realus bandymas antrosios Lietuvos Respublikos istorijoje suformuoti ilgalaikę viziją, kuri suteiktų Lietuvos nacionalinei politikai apčiuopiamą ambiciją, vienytų Lietuvos žmones ir keltų
jų pasididžiavimą savo valstybe. Beje,
ir skatintų patriotizmą, dėl kurio visi
esame susirūpinę. Lietuvos valstybingumo ištakos veda į LDK, todėl reikia
remtis gerąja istorine patirtimi, reikia
ją išnaudoti.
Čia galima padaryti netiesioginę

Ateityje Lietuva
neišvengiamai susidurs su
šiuolaikinės daugiakultūrinės
visuomenės keliamais
iššūkiais.
paralelę su Lietuva kaip branduolinės
energetikos valstybe: kartą ja pabuvus,
tokios ambicijos atsisakyti kur kas sunkiau, juo labiau, kad yra sukaupta visokeriopa patirtis ir ištekliai. Tai numatydamas ir ėmiausi sudėtingo „Leo LT“
projekto, kai 2006–2008 m. vadovavau mažumos Vyriausybei, taip pat ir
nujausdamas, kad artėjant Ignalinos
AE uždarymo terminui 2009 m. pabaigoje, tai gali būti lemtingas sprendimas Lietuvos, kaip branduolinės energetikos valstybės, ateičiai...
2008–2012 m. konservatorių vadovaujamai Vyriausybei LDK vaizdinio
panaudojimas užsienio politikos koncepcijoje buvo nepriimtinas, tačiau kitokio jie nepasiūlė. Nesuvokta, kad tai
– ne tik įtakos (t. y. demokratinės įta-

kos, remiamos ES) sklaida daugiau
konceptualiai buvusioje LDK teritorijoje (nes sovietinės praeities diskursą
siekėme pakeisti LDK), bet ir Lietuvos,
kaip turinčios gilią ir turtingą, darniai
gyvenančios daugiakultūrinės visuomenės patirtį, įvaizdžio atkūrimas ir
iškėlimas. Tą patirtį dera pasitelkti,
kuriant Lietuvos valstybės dabartį ir
ateitį. Juo labiau, kad ateityje Lietuva
vis daugiau neišvengiamai susidurs su
šiuolaikinės daugiakultūrinės visuomenės keliamais iššūkiais.
Lietuvai reikia deramai minėti 1791
m. gegužės 3-iosios Konstitucijos dieną
ir kasmet prisiminti savo demokratines šaknis, Žalgirio mūšį, kad didžiuotumėmės savo pergalėmis, Lietuvos
krikštą – tapimą civilizuotos Europos
dalimi. Turime pažvelgti į istoriją naujai, atsikratyti provincializmo.
Lietuvos istorinis daugiakultūriškumas turėtų padėti išmintingai pamiršti istorines nuoskaudas ir kurti
gerus, saugius bei naudingus santykius
su kaimynais.
Tačiau konservatoriams, deja, išlieka priimtinesnis Lietuvos, kaip
nacionalistinės ir ksenofobiškos
valstybės, kuri įkvėpimo daugiausia semiasi iš baudžiauninkiškojo
paveldo, vaizdinys. Valstybės, kuri
gali būti aikštinga ir besivaidijanti su kaimynais. Tarsi Lietuvai reikėtų modifikuoto Antano Smetonos ir Augustino Voldemaro perdėtai ambicingos, bet revizionistinės
ir emocijomis paremtos vidurainės
linijos analogo. Pas konservatorius
neliko net ambicijos – jų užsienio
politika kaip nuleista padanga, be
idėjos, be vizijos.
Jau vien todėl Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai – šansas grįžti
prie sveikų ambicijų ir subalansuotos politikos.
Prisiminkime, jog dėl strateginių
Lietuvos užsienio politikos tikslų –
narystės ES ir NATO bei pirmininkavimo ES Tarybai – Lietuvos politiniam elitui ir šalies politinėms par-

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
keturi prioritetai

Savo pirmininkavimo ES Tarybai metu Lietuva koncentruosis ties keturioms pagrindinėmis prioritetinėmis sritimis:

energetiniu saugumu, Baltijos
jūros regiono strategija, Rytų
partneryste ir ES išorės sienų
apsauga.

Energetinis saugumas. Lietuva
sieks stiprinti visos ES energetinį
saugumą, įgyvendinant ES energetikos infrastruktūros konsolidaciją
ir energetikos sistemų integravimą,
sukuriant bendrą ES vidaus energijos rinką iki 2014 m. ir vykdant bendrą ES energetikos išorės politiką.
Lietuva, siekdama panaikinti savo
ir kitų ES valstybių narių energetinę
izoliaciją ir išsivaduoti iš energetinės
salos likimo, daug prisidėjo prie to,
kad energetinio saugumo ES lygmeniu klausimas apskritai atsirastų ES
darbotvarkėje. Tačiau Lietuva laikosi ES tradicijos per pirmininkavimą
ES Tarybai pirmiausia rūpintis bendrais ES reikalais ir problemomis.
Todėl ES pirmininkaujančiai Lietuvai labai svarbūs bendri ES energetiniai tikslai: ES trečiojo energetikos paketo įgyvendinimas, energijos
išteklių tiekimo įvairinimas ir sau-

gumas, prieinamos kainos energijos
vartotojams ir Europos energetinis
konkurencingumas.
Baltijos jūros regiono strategija (BJRS). Lietuva sieks efektyvaus
ES BJRS įgyvendinimo ir regioninio bendradarbiavimo stiprinimo.
Baltijos jūros regiono strategiją įgyvendina 8 ES valstybės: Švedija, Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva ir Lenkija. Jose gyvena beveik 100 milijonų gyventojų.
BJRS – ES makroregioninė strategija, priimta 2009 m., kuria siekiama pateikti koordinuotą sisteminį atsaką į pagrindines regiono
problemas ir pasiūlyti konkrečius
šių problemų sprendimus. Strategijoje identifikuoti keturi bendradarbiavimo uždaviniai: užtikrinti
ekologiškai tvarią aplinką regione,
didinti regiono klestėjimą, skatinti

tijoms pavyko suformuoti pavyzdinę
tradiciją – laikytis aiškaus konsensuso ir nesiblaškyti. Šitai, beje, nepavyksta arba sunkiai pavyksta padaryti
mūsų Rytų partnerėms, nors mes visuomet joms tai pabrėžiame.
1996 m. lapkričio 28 d. Seimas priėmė deklaraciją dėl Lietuvos užsienio
politikos tikslų, 2004 m. gegužės 1 d.
– rezoliuciją dėl Lietuvos užsienio politikos tikslų, Lietuvai tapus visateise NATO ir ES nare. Tų pačių metų
spalio 5 d., remiantis šia rezoliucija,
pasirašytas politinių partijų susitarimas dėl pagrindinių valstybės užsienio politikos tikslų ir uždavinių
2004–2008 metais. O 2011 m. spalio 14 d. pasirašytas Seime atstovaujamų partijų susitarimas dėl Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai.
Tokia politinio konsensuso ir solidarumo kultūra šiandien akivaizdi
Seimo Europos reikalų komitete. Tai
– siekis, kad pirmininkavimas ES Tarybai būtų visos Lietuvos, kaip valstybės ir kaip visuomenės, sėkmė. Jis
vienija ir socialdemokratus, ir jų koalicijos partnerius, ir konservatorius,
ir liberalus, ir kitas partijas.
Kita vertus, dabartinės opozicijos
– konservatorių ir liberalų – bandymai prieš pat Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pradžią sužlugdyti
Vyriausybę siunčia akivaizdų signalą, kad buvę valdantieji nesuvokia savo atsakomybės dalies už nacionalinę politiką, pirmininkavimo proceso vientisumą ir partijų solidarumą.
Tačiau lieku optimistu, kad Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai bus sėkmingas. Pirmininkavimo prioritetų pagalba, tikiu, galima
praktiškai atgaivinti Lietuvos užsienio politikos aspiracijas, pakoreguoti LDK vaizdinį užsienio politikos
koncepcijoje, nes kitokio niekas ir
nepasiūlė, koncentruojantis ties realiai įgyvendinamais tikslais. Tam tereikia visų politinės valios, paremtos
geranoriškumu, tautos ir jos lyderių
praktinio solidarumo bei veiksmų.
jo prieinamumą ir patrauklumą bei
užtikrinti regiono saugumą. Taip
pat siekiama mažinti šio Baltijos jūros regiono valstybių ekonominės ir
socialinės gerovės skirtumus.
Per savo pirmininkavimą ES Tarybai Lietuva sieks sukurti ES Baltijos jūros regiono valstybių narių
parlamentinį forumą, skirtą diskusijoms ir debatams apie ES BJRS
įgyvendinimą, bendradarbiavimo
principus ir ateities kryptį. Tai Seimo Europos reikalų komiteto iniciatyva, kurią sąlyginai siūloma pavadinti „Baltic Parlamentary Club“
(„Baltijos parlamentinis klubas“). Į
jį susirinktų 8 BJRS valstybių nacionalinių parlamentų Europos reikalų komitetų atstovai ir jungtinė
Europos Parlamento delegacija. Šis
neformalus metinis renginys nereikalautų naujų institucinių pajėgumų. Kiekvienais metais jis būtų organizuojamas vis kitoje Baltijos jūros regiono ES valstybėje narėje sutartos rotacijos pagrindu.
Rytų partnerystė. Rytų partnerystės valstybių suartėjimas su
ES, įgyvendinant reformas ir sudarant numatytus susitarimus su
ES, laikomas svarbiausiu Lietuvos
7p.
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Jauni žmonės nori dirbti

Vilija Blinkevičiūtė

Europos Parlamento narė,
LSDP pirmininko pavaduotoja

Beveik aštuoni milijonai jaunų
žmonių Europos Sąjungoje nei
dirba, nei mokosi – tokia nerimą kelianti statistika. O juk
už šių nuolat augančių skaičių
slepiasi ir jaunuolių gyvenimo
tragedijos. Labai ilgai nerasdami darbo vieni skursta, praranda pasitikėjimą savimi ir savo
valstybėmis, kiti suserga depresija ar pradeda daryti nusikaltimus, treti emigruoja, palieka Europą, nors mes esame

sparčiausiai senstantis žemynas ir jauni žmonės mums gyvybiškai reikalingi. Dalis tęsia
studijas, tačiau ir po jų vėl negali rasti darbo, tada vėl mokosi ir vėl neranda, taip tarsi
papuola į uždarą ratą...

Apie jaunų europiečių nedarbo
problemą kalbame daug ir ne vienerius metus, tačiau problema nuo
to nemažėja. Jaunimo nedarbas yra
dvigubai aukštensis už bendrąjį nedarbo lygį. Graikijoje ir Ispanijoje
jaunimo nedarbas yra virš 56 procent7. Italijoje, Portugalijoje – virš
40 proc., Kipre ir Slovakijoje – virš
30 procent7. Galime pasidžiaugti,
kad Lietuva jau nėra tarp šių „lyderių“ – jaunų žmonių užimtumas didėja. Nuo 35,3 proc. nedarbo 2010
metais iki 21,2 proc. šį pavasarį. Sakysite, kad jaunimas išvažiuoja?
Taip, kažkiek emigruoja, tačiau statistika rodo, kad emigracija mažėja.

Bendras nedarbo lygis Europoje
taip pat auga ir šiemet pasiekė rekordinį 11 proc. lygį, o tai reiškia,
kad net 26,5 milijonų ES piliečių
negali rasti darbo. Užimtumo didinimas ir nedarbo mažinimas yra
viena pagrindinių bendrijos problemų, prie kurios sprendimo turės prisidėti ir Lietuva, kaip pirmininkaujanti šalis. Europos Parlamentas ne
vienoje savo rezoliucijoje ragino šalis netaupyti užimtumo didinimo
sąskaita ir visokeriopai remti iniciatyvas, kuriomis padedama plėtoti
daugiausia darbo vietų galinčius sukurti sektorius. Tikiuosi, kad naujojo 2014–2020 metų ES biudžeto lėšos taip pat bus naudojamos ir naujoms darbo vietoms kurti.
EP Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, kuriame aš dirbu, dar
prieš prasidedant pirmininkavimui,
gegužės mėnesį lankėsi Lietuvoje.
Susitikimuose su Socialinės apsaugos ir darbo ministre, Seimo nariais,
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socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis ypač daug
diskutavome apie jaunimo nedarbą
ir kodėl taip sudėtinga jaunam žmogui po studijų įsikabinti į darbo rinką. Ar pakankamai gerai veikia profesinio orientavimo sistema? Ar dar
mokyklos suole padedame juonuoliui suvokti, kuo jis nori būti ir kokios profesijos reikalingos? Ar mokymo įstaigos ruošia tokių profesijų
specialistus, kokių reikia darbo rinkai? Ar jos padeda savo studentams
studijų metais įgyti praktinių įgūdžių, kad būsimi darbdaviai nesakytų, jog nenori darbuotojų be patirties? Ar pakankamai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais?
Nors visi suvokia, kad svarbiausios
aukšto jaunimo nedarbo priežastys
yra nepakankama darbo patirtis bei
įgytos kvalifikacijos neatitikimas
darbo rinkos poreikiams, tačiau vis
dar trūksta realių veiksmų šios problemos sprendimui. Neabejoju, jog
tai bus įvertinta rengiamoje Lietuvos
užimtumo didinimo 2014–2020
metų strategijoje.
Ypač optimistiškai nuteikia Europos Komisijos pasiūlyta „Jaunimo

garantijų“ iniciatyva, kuriai pritaria Europos Parlamentas ir Taryba.
Šios iniciatyvos tikslas – užtikrinti,
kad jauni žmonės per 4 mėnesius po
mokymo įstaigos baigimo ar darbo
netekimo susirastų darbą arba būtų įtraukti į tolimesnes mokymo ar
perkvalifikavimo programas, stažuotes bei gamybinę praktiką. Šiai
programai šiuo metu yra numatyta
4 milijonai eurų, pirmosios iniciatyvos bus pradėtos įgyvendinti jau
šių metų pabaigoje, o vėliau, įvertinus programos efektyvumą, ji turėtų būti finansuojama iš Europos
socialinio fondo. Pritardami siūlymui „Jaunimo garantijų“ iniciatyvai 2014–2020 m. skirti 6 mlrd. eurų, raginame Tarybą rasti dar papildomų lėšų, taip siekiant kuo labiau
padidinti jaunimo galimybes ir užimtumą. Europos Taryba patvirtino „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos
įgyvendinimo rekomendacijas, tačiau galutinį sprendimą turės priimti kiekviena šalis.
Sveikinu ir neseniai LSDP tarybos priimtą rezoliuciją dėl jaunimo
nedarbo. Jauni žmonės nori dirbti,
o mūsų tikslas – padėti jiems.

Pirmininkavimas – proga stiprinti
santykius su kitomis valstybėmis

Pirmininkavimas prasidėjo,
problemų nemažėja

Kokie darbai laukia Lietuvos, kuri visą pusmetį pirmininkaus ES Tarybai?
Lietuvai pirmajai iš Baltijos valstybių tenka garbė ir atsakomybė pirmininkauti ES
Tarybai.
Esu įsitikinęs, kad Lietuva ne tik sieks visai
Europai svarbių tikslų, bet bus ir puiki derybininkė, objektyvi teisėja ir tarpininkė siekiant
valstybių narių kompromisų.
Pirmininkavimo laikotarpiu Lietuvai teks
atsakomybė sėkmingai tęsti ekonomikos augimą lemiančius darbus, rūpintis derybomis
dėl daugiamečio ES biudžeto, didelį dėmesį
skirti visam Baltijos regionui svarbiems klausimams – Baltijos šalių integracijai į ES energetikos vidaus rinką, energetikos ir transporto infrastruktūros finansavimui, išorinių sienų apsaugai, Baltijos jūros strategijos įgyvendinimui ir ES Rytų partnerystei.
Pirmininkaudama ES Tarybai Lietuva sieks
užtikrinti nuolatinį ES ekonomikos augimą
ir konkurencingumą, kaip prioritetus išskirdama užimtumo didinimą, darbo vietų kūrimą, finansų tvarumą ir energetinį saugumą.

Likus dešimčiai dienų iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai Vilniuje apsilankė socialistų ir demokratų frakcijos
delegacija. Jai vadovavo frakcijos pirmininkas
austras Hanes Svoboda. Susitikome su Respublikos prezidente, ministru pirmininku,
ministrais, su parlamento vadovybe, su socialdemokratų frakcijos Seime vadovais. Viena
svarbiausių pokalbių temų – Rytų partnerystė ir aukščiausio lygio susitikimas Vilniuje lapkričio pabaigoje.
Vis daugiau vilčių, kad Moldova, Gruzija,
Armėnija Vilniuje galės parafuoti asociacijos
su ES sutartį. Tačiau kaip dėl Ukrainos? Lietuva daro viską, kad su šia didžiausia pagal plotą Europos valstybe būtų pasirašyta asociacijos sutartis. Koją kiša buvusios premjerės Julijos Tymošenko įkalinimas, dėl kurio ypač nerimauja dešiniosios partijos – juk J. Tymošenko „Batkivščina“ priklauso tai politinei šeimai.
Tačiau ir pati buvusi premjerė, ir buvęs prezidentas V. Juščenka, ir kiti opozicionieriai vienu
balsu šaukia: asociacijos sutartį reikia pasirašyti kuo greičiau! Ar pavyks? Kai kurios svarbios ES valstybės siunčia signalus: esą Ukraina dar nepasiruošusi asociacijai – stringa reformos, klesti korupcija, pažeidžiama demokratija. Tai – tiesa. Tačiau ne kartą praeityje Briuselis kiek prisimerkdavo, nepastebėdavo minėtų
trūkumų ir pasirašydavo asociacijos sutartis.
Ukraina su beveik 50 milijonų gyventojų – tai
ne Bulgarija ar Serbija. Galima numanyti, kad
Berlynas ir kitos ES sostinės, kurios daugiausiai
įmoka į ES biudžetą, šiuo kriziniu laikotarpiu
nenori dar didesnės finansinės naštos. Strategai Briuselyje ir kitur linkę vengti Turkijos istorijos pakartojimo. Su šia šalimi ES pasirašė
asociacijos sutartį dar prieš 50 metų. Tačiau
Turkija – vis dar ne ES narė, neaišku, ar tokia
taps. Jau aštuonerius metus su Turkija vedamos
derybos dėl stojimo, tačiau vėžlio tempu. Tai
sukėlė didžiulį nusivylimą šalyje. Jei prieš penkerius metus stojimą į ES palaikė 70–80 proc.
Turkijos piliečių, tai dabar šis skaičius sumažė-

Zigmantas P. Balčytis

Europos Parlamento narys,
lsdp pirmininko pavaduotojas

Ar visi šie prioritetai atitinka Europos Komisijos nustatytas prioritetines sritis?
Taip, Europos Komisijos nustatytoje 2013
m. darbo programoje tarp prioritetinių sričių
yra ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimas,
darbo vietų kūrimas skatinant darbo rinkos
reformas bei adekvatų švietimą, konkurencingumo didinimas tvirtinant vieningą rinką,
telekomunikacijų, energetikos bei transporto
jungčių stiprinimas, ekologijos, teisėsaugos ir
piliečių teisių iniciatyvos.
Be to, jau šiandien Lietuvai teko didžiulė
garbė pirmininkauti ES Tarybai, kai pilnateise
ES nare tapo Kroatija. Tikiu, kad Lietuvos ir
Kroatijos bendradarbiavimas taps dar vienos
sėkmingos partnerystės pavyzdžiu.
Ar Lietuva pirmininkavimo laikotarpiu gali
tikėtis sau palankių sprendimų?

Žinoma, gali. Bet sprendimai bus bendri visai
ES, atsižvelgiant į visų valstybių interesus. Pirmininkavimas nereiškia, kad Lietuva spręs savo problemas, galvodama tik apie sau naudingus sprendimus. Tai būtų nekorektiška, neteisinga ir nerezultatyvu.
Tiksliai, kalbėdamas apie Lietuvos energetines problemas, yra pasakęs Europos Komisijos
energetikos komisaras Giuntheris Oettingeris.
Jo manymu, Lietuva turi išnaudoti pirmininkavimą kaip unikalią galimybę savo pozicijai ir
situacijai pristatyti, energetikos problemoms išryškinti ir įrodyti, kaip jos slegia Lietuvą ir kitas
Baltijos valstybes.
Bet svarbiausias Lietuvos uždavinys bus suderinti visų ES valstybių siekius, norus ir pozicijas.
Ir tai yra iššūkis Lietuvos politikams, visam valstybės administraciniam antstatui.

Ar Lietuva pasirengusi šiam iššūkiui?
Posėdžiams pirmininkaujantieji Lietuvos ministrai, valstybės institucijų ekspertai turės parodyti, kad supranta ES valstybių problemas,
tikslus ir uždavinius. Visos valstybės gins savo
pozicijas. Todėl bendrų sąlyčio taškų ieškojimas
ir mėginimas surasti patį geriausią, nugludintą
kompromisinį sprendimą, kuris nors ir ne 100
procentų, bet iš dalies tiktų visiems, pareikalaus susikaupimo ir nemenkos kompetencijos.
Taigi išklausyti ir suprasti, ko nori vienos ar
kitos valstybės, bus ir yra būtina. Todėl pirmininkavimas yra puiki proga stiprinti santykius
su kitomis valstybėmis.
Sprendimuose ne viskas turi būti parašyta juodu ant balto. Svarbu tai, kas parašoma „tarp eilučių”. Be to, dažnai svarbūs dalykai sprendžiami užkulisiuose, bendraujant neformaliai. Taigi
Lietuvos atstovai turės pademnstruoti puikius
bendravimo, derybų įgūdžius.
Ministrams iškyla dviguba asmeninė atsakomybė, nes teks ne tik derinti ES valstybių interesus, priimti kompromisinius sprendimus, bet
neužmiršti ir Lietuvos reikalų. Juk pirmininkavimas nereiškia, kad ministrai dirbs Briuselyje, o problemų sprendimas pačioje Lietuvoje
gali ir palaukti.
Svarbus vaidmuo norint sėkmingai pirmininkauti ES Tarybai tenka ir bendradarbiavimui su
Europos Komisijos pareigūnais ir tarnautojais,
kurie turi didžiulę patirtį ir puikiai išmano savo
darbą. Europos Sąjungos Vadovų Taryba priima pagrindinius, strateginius sprendimus, o Europos Komisijos pareigūnai teikia pasiūlymus,
kaip tuos sprendimus įgyvendinti.

Justas Vincas Paleckis
Europos Parlamento narys
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jo per pusę. Toks scenarijus gali būti prognozuojamas ir Ukrainai, tad atsargumas suprantamas.
Pokalbiuose prezidentūroje su vyriausybės ir
Seimo vadovais kalbėta ir Baltarusijos tema. Kartu su Hanesu Svoboda, jo pavaduotoju čeku Liboru Roučeku susitikome su keturių opozicinių
Baltarusijos partijų atstovais. Jų žinia buvo aiški: išlaisvinus politinius kalinius, Briuselis turėtų pradėti dialogą su Minsku, įtraukdamas ir pilietinę visuomenę, opoziciją. Opozicionieriai labai palaikė pagrindinę mano ruošiamo pranešimo dėl ES santykių su Baltarusija mintį: sukurti
kuo daugiau galimybių žmonių bendradarbiavimui, verslo santykių intensyvinimui, nuimti visus
dirbtinius vizų, sienos perėjimo punktų ir kitus
kliuvinius. Tai sutampa su Lietuvos pirmininkavimo ES prioritetais ir mūsų valstybės interesu.
Mano raportas – rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Išorinių veiksmų tarnybai dėl santykių
su Baltarusija – artėja prie pabaigos. 26 Europos
Parlamento nariai pateikė 292 pataisas, aš pats jų
pasiūliau gerą pusšimtį. Dabar kartu su šešėliniais
pranešėjais iš įvairių frakcijų panašaus pobūdžio
pasiūlymus ir pataisymus suvedame į kompromisinius darinius. Dėl kiekvieno kompromiso ir pateiktos pataisos balsuosime Užsienio reikalų komitete liepos pradžioje, o rugsėjo mėnesį raportas
bus pateiktas EP plenarinei sesijai.
Sukėlusi nemaža atgarsių pirmoji mano pranešimo versija pagal EP taisykles buvo trumpa
– tik du su puse puslapio, jei atmestume pateiktą joje būtiną dokumentų ta tema sąrašą. Pataisų pateikimui apribojimų nėra. Tad dokumentas turėtų gerokai išsiplėsti (iki 8–10 p.), tapti
konkretesniu ir gilesniu. Priminčiau, kad pirminiam pranešimo variantui pretenzijas reiškė tik
vienos, gan radikalios partijos – „Chartija 97“
– atstovai, pasisakantys už sankcijų griežtinimą
ir prieš bet kokius kontaktus su Baltarusijos valdžia. Kai kurias pastabas subalansuotai pateikė
Vieningosios pilietinės partijos pirmininkas A.
Lebedzko, su kuriuo susitikome Vilniuje. Absoliuti dauguma opozicinių partijų jokių pastabų
net ir pirminei versijai neturėjo. Mūsų susitikime Vilniuje svečiai iš Minsko pasakė gerą naujieną. Jau keturios Baltarusijos politinės partijos
susitarė paruošti bendrą platformą ir kartu dalyvauti vietiniuose bei po to vyksiančiuose prezidentiniuose rinkimuose.

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

socialdemokratas

Karalius Mindaugas

1253 m. liepos 6 d. buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas (apie 1200–1263).

Valdovas viduramžių valstybėje

Viduramžių valstybėje, nesant nuolatinių politinių struktūrų ir institucijų,
valdovas buvo vienintelis asmuo, kuris
siejo ir įkūnijo politinį darinį. Ankstyvoji monarchija buvo ne teritorinė valstybė, o asmeniniais ryšiais su iškilusiu
valdovu susijusi žmonių grupė. Todėl
Lietuvos valstybės susikūrimas pagrįstai tapatinamas su vieno valdovo (monarcho) Mindaugo iškilimu. Tik nepalankios politinės aplinkybės lėmė, kad
Lietuvos valdovams neprigijo Mindaugo 1253 m. įgytas karaliaus titulas.
Dėl menkai išlikusių XIII a. šaltinių sunku ką nors pasakyti apie ankstyvąją Lietuvos istoriją. Pirmieji Gediminaičių giminės atstovai iškilo XIII
a. pab. politinės sumaišties metu, kuri
prasidėjo nužudžius pirmą ir vienintelį
Lietuvos karalių Mindaugą.
Su asmenine valdžios samprata susijusios ir to meto valdymo praktikos. Visų pirma tai buvo valdymas keliaujant.
Viduramžių valdovas buvo rex ambulans – „keliaujantis karalius“. Nuolatines keliones lėmė politinės ir ekonominės priežastys. Savo apsilankymu artimesnėse ir tolimesnėse bendruomenėse valdovas primindavo ir pabrėždavo
monarcho valdžią, o kartu vietos dvaruose suvartodavo jam ir palydai sukauptus produktus, kuriuos transportuoti į šalies centrą dar nebūdavo galimybių. Daugiausia buvo lankomasi šalies branduolyje – rytinėje etninės Lietuvos (Lithuania propria) dalyje. Kita
valstybės valdymo forma buvo valdovo aplinkoje rengiami pasitarimai (taryba). Todėl kunigaikštiškos valdžios
negalima suvokti atsietai nuo diduomenės, o vienas pagrindinių valdovo
veiklos ir įtakos svertų viduramžiais
buvo arbitro vaidmuo sprendžiant didikų grupių konfliktus. Didžiojo ku-

Lietuvos valstybės
susikūrimas pagrįstai
tapatinamas su vieno valdovo
(monarcho) Mindaugo
iškilimu

Karaliaus Mindaugo paminklas priešais Lietuvos nacionalinį muziejų atidengtas 2003 m. liepos 6 d., kai buvo minimas Mindaugo karūnavimo
750-ies metų jubiliejus.

nigaikščio valdymo sėkmę nemaža dalimi lemdavo tai, kaip jam pavykdavo
suderinti įvairių valdančiojo elito grupuočių interesus.
Mindaugo įtvirtinta monarchija,
nepaisant vėlesnių suiručių, išliko vyraujanti valdymo forma. Gedimino
laikais galutinai buvo įtvirtintas naujos dinastijos valdymas. Šalyje viešpatavo tiesioginiai Gedimino palikuonys,
kurie save laikė ir kitų buvo pripažinti
prigimtiniais valdovais – tėvoniais (domini naturales), o valstybė vadinta valdovo tėvonija. Viena po kitos atsirado
įvairios išimtinės valdovo teisės (regalijos) – „niekieno“ žemės, pilių statymo, muitų, monetų kaldinimo ir kitos. Valdovo asmens ar net jo valdžios
ženklo įžeidimas laikytas didžiausiu ir
griežčiausiai baudžiamu nusikaltimu.
Rimvydas Petrauskas

Karas dėl valdžios

Lietuvių kariaunų plėšikavimo, XIII
a. pr. vis dažniau įgyjančio pasirinktos politinės veiklos bruožų, aktyvėjimą ar silpimą, puolimo objektų ir
politinių partnerių kaitą tiesiogiai lėmė vidaus politikos pokyčiai Lietuvoje, santykiai tarp įtakingiausių krašto
diduomenės grupuočių. Kaip tik šioje
aplinkoje brendo monarcho valdžia,
telkiama Lietuvos žemės kunigaikščių rankose.
Penki vyriausieji Lietuvos žemės kunigaikščiai iš dviejų ar trijų giminių
(Živinbudas, broliai Daujotas ir Viligaila, Dausprungas ir Mindaugas) atstovavo aukščiausiai lietuvių valdžiai.

Mindaugas plėtojo energingą
karinę ir politinę veiklą už
Lietuvos ribų
„Žemesniųjų pakopų“ kunigaikščiai
šiai tvarkai greičiausiai pakluso.
Lietuvių visuomenės viršūnių pirmtakai iki tol buvo įveikę turtėjimo, socialinės diferenciacijos etapus, socialiai
ir materialiai atsiskyrę nuo savo prastesnės kilmės bei jau pavaldžių gentainių, patys valdė atskiras lietuvių žemes. 1219 metų sutarties kunigaikščiai
aukščiausią padėtį visuomenėje paveldėjo, o ne užtarnavo ar prasisiekė. Jų
vieta hierarchijoje ir visuomenėje buvo garantuota kilmės, karinės jėgos
(kariaunos), valdomos žemės nuosavybės, gerai apgalvoto giminiavimosi ir
sukaupto turto kiekio. Lietuvių tarmių
ir papročių artumas lengvino vienijimąsi. Lietuvių diduomenė jungdavosi
plėšikiškiems grobiamiesiems žygiams
kaimynų žemėse Livonijoje, Rusioje ir
Lenkijoje. Lietuvių kunigaikščiams
negalėjo nerūpėti bendri susitarimai,
jie siekė, kad jų žemėmis ir vandenimis
prekes gabentų pirkliai, būtų mokami
muitai ir rinkliavos. Nors tikslių duomenų stokojame, galima manyti, kad
lietuvių žemių gyventojų mokesčius
(pasėdžius, vaišes, dovanas) žemių kunigaikščiai periodiškai pasiimdavo sau.
Išlikusi lietuviška tų mokesčių pavadinimų sistema – pasėdis, viešė/vaišės,
mezliava, kiemas – liudija, kad ikivalstybiniai gyventojų mokesčiai žemės diduomenei visame krašte buvo panašūs

ir vienijo lietuvius. Už gimstančios Lietuvos ribų auganti krikščioniškos vokiečių kolonijos Rygoje grėsmė natūraliai ragino imtis bendrų atsakomųjų
veiksmų. Lietuvių diduomenė kontroliavo dvasinį savo gentainių gyvenimą
ir sprendė pavaldinių konfesinę priklausomybę. Kolektyvinė kunigaikščių valdžia su autoritetingu vyresniuoju dar nenumatė monarcho pozicijos,
bet liudijo, kad lietuvių žemės, kaip ir
jų diduomenė, jau pasiekė aukštą vienybę ir integralumą, kad didžiojo kunigaikščio valdžia jau galima.
Tuo pasinaudojo Mindaugas, vienas
iš sutarties dalyvių, vyriausiųjų kunigaikščių, kai kurių amžininkų liudijimais – charizmos nestokojanti asmenybė. Kolektyvinis Lietuvos žemių
valdymas ėmė byrėti tada, kai Mindaugas tapo giminės senjoru, o Saulės
(Šiaulių) mūšyje 1236 m. rugsėjo 22
d. buvo sutriuškinta Kalavijuočių ordino ir krikščionių piligrimų kariuomenė. Po vyresniojo brolio Dausprungo mirties, maždaug XIII a. ketvirtojo
dešimtmečio viduryje, Lietuvos žemės
dalis turėjo atitekti Dausprungo nepilnamečiams sūnums Tautvilui, Gedvydui ir dukteriai. Kol Dausprungaičiai
buvo nepilnamečiai (apie 1235–1248),
Mindaugas visoje Lietuvos žemėje valdė vienas. Jis plėtojo energingą karinę ir politinę veiklą už Lietuvos ribų.
Augantis Mindaugo autoritetas, įtaka
ir telkiama jėga stiprino jo valdžią ne
tik Lietuvos, bet ir kitose etninėse lietuvių žemėse.
Netrukus Mindaugo vienvaldystei
krašte pavojingi varžovai atsirado tarp
giminaičių. Pilnametystės sulaukusių Dausprungaičių netenkino padėtis jiems priklausančiose valdose. Jie
nebeklausė dėdės ir siekė atgauti jų
kilmės užtikrinamą padėtį Lietuvoje:
tarp Lietuvos žemės kunigaikščių subrendo barnis. Nėra paprasta atskleisti barnio dalyvių elgesio motyvus, bet
įvykių eiga liudija, kad Mindaugas ryžosi karine jėga įtvirtinti savo valdžią
visoje Lietuvoje, o jam trukdė brolėnai
Tautvilas ir Gedvydas bei jų dėdė – žemaičių kunigaikštis Vykintas. Lietuvos
kunigaikštis Mindaugas pirmas pradėjo atvirą karą dėl aukščiausios valdžios
lietuvių žemėse. 1248 metais jis pasiuntė Tautvilą, Gedvydą ir jų dėdę Vykintą kariauti į Rusią prie Smolensko. Pats
Lietuvoje užvaldė jų žemes, kiemus,
pilis – visą kilnojamą ir nekilnojamą
nuosavybę, išsiuntė savo karius, kad
nužudytų brolėnus ir jų dėdę.
Tolesnė Mindaugo veikla Lietuvoje
sugriovė kunigaikščių valdymo tradiciją ir jėga pakeitė diduomenės struktūrą. Vieni kunigaikščiai žuvo arba
buvo nužudyti kovose, kiti turėjo paklusti Mindaugui ir tapti jo baronais.
Taip Lietuvoje buvo sukurta monarcho valdžia.
Artūras Dubonis

Mindaugas – pirmasis ir
vienintelis senosios Lietuvos
karalius krikščionis

Graikų filosofiją, romėnų teisinę mintį ir žydų tikėjimą integravusi krikščio-
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E. Gustas: „Nesu susijęs su
su jokiomis verslo struktūromis“

ir Lietuvos valstybės formavimasis

1251 metais Mindaugui priėmus
krikštą, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė popiežiaus Inocento IV Milane
surašyta bule buvo paskelbta katalikiška Lietuvos karalyste. Tokiu būdu Lietuvos didysis kunigaikštis, vėliau Lietuvos karalius Mindaugas žengė žingsnį Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo Europoje link.
1990 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas įstatymu „Dėl švenčių dienų“ liepos 6-ąją – Mindaugo
karūnavimo dieną – paskelbė Valstybės švente.
Skaitytojams siūlome istorikų Rimvydo Petrausko (Vilniaus universitetas), Artūro Dubonio (Lietuvos istorijos institutas) ir Dariaus Barono (Lietuvos istorijos institutas) įžvalgas apie
karalių Mindaugą ir Lietuvos valstybės
formavimąsi.

Aktualijos

socialdemokratas

nybė Europai suteikė civilizacinius pamatus, į kuriuos ir dabar remiasi Vakarų pasaulio demokratinės institucijos
bei žmogaus teisės. Nors demokratija
ir žmogaus teisės nebuvo ir nėra krikščionybės savaiminiai tikslai, tačiau čia
puoselėta žmogaus samprata nulėmė
visos krikščioniškos ir net pasaulinės
civilizacijos raidą. Šios sampratos esmė
ta, kad kiekvienas žmogus turi nelygstamą vertę, jis nėra gamtos dalis, nes yra
sukurtas pagal panašumą į Dievą. Gal
ir abstrakčiai skamba tokie teiginiai,
bet juose įrašytas laisvės idealas, kuris
skatina žmogų atsakyti už savo veiksmus prieš Dievą ir savo artimą, trukdo
juo manipuliuoti šio pasaulio galingiesiems. Tai – revoliucinė krikščionybės
žinia, kuri įvairiuose kraštuose prigijo
anksčiau ar vėliau. Nors krikščionybė
– universalaus pobūdžio religija, jos įsikūnijimas konkrečioje visuomenėje visada įgyja savitas formas. Tai ypač gerai
matyti ankstyvųjų viduramžių Europos istorijoje, kur ryškų kultūrinį savitumą jau VI–IX a. turėjo airių ir anglų, frankų ir germanų, slavų ir graikų
krikščioniškos kultūros. Tad to meto
Europą galima įsivaizduoti kaip krikščionišką archipelagą siaurėjančiame
pagonybės/barbarikumo vandenyne.
Vakarų Europoje pirmosios krikščionių bendruomenės susikūrė Romos
imperijos laikais (II–III a.). Tuo metu
krikščionybė dar buvo daugiausia Viduržemio jūros regiono reiškinys. Jos
šuolis į šiaurę nuo Alpių siejamas su
frankų karaliaus Chlodvigo sprendimu priimti Romos katalikų tikėjimą
(apie 507 m.). Kitas krikščionybės šuolis įvyko IX–X a. Audringa krikščionybės ekspansija vyko įvairiomis formomis: karu, taikiomis misijomis ir savanorišku naujai besikuriančių valstybių
valdovų sprendimu priimti krikščionių tikėjimą. Karinis krikščionybės
plėtimo būdas daugiausia siejamas su
Karolio Didžiojo karais prieš pagoniškas germanų gentis, taikaus krikščionybės skleidimo simboliu tapo brolių,
šventųjų Kirilo ir Metodijaus misija Vidurio Europoje (apie 864 m.), o naujų
krikščioniškų valstybių geriausiais pavyzdžiais tapo Čekija, Lenkija ir Vengrija (X a.). Šios šalys prisidėjo prie Vidurio Europos regiono formavimosi.
Tuo pat metu savo veidą ėmė įgyti ir
Rytų Europos regionas. Jo šerdį sudarė Kijevo Rusia, priėmusi krikščionių
tikėjimą pagal graikų apeigas (988 m.).
Krikščionybė paplito ir įsitvirtino
tuose kraštuose, kuriuose egzistavo
valstybinės struktūros. Europoje buvo ir kraštų, kurių visuomenės buvo ir
labiau pabirusios, ir labiau decentralizuotos. Jos liko pagoniškos. To meto
krikščionių autoriai jas apibūdindavo
kaip nepakančias karaliaus valdžiai.
Tokias visuomenes reprezentavo prie
Baltijos pietų pakrantės prigludusios
slavų gentys ir rytų Pabaltijyje gyvenę baltai bei finougrai.
To meto sąlygomis krikščionybės plitimas ir valstybingumo steigimas bei kūrimas buvo susiję. Tą
patį dėsningumą matome ir Lietuvos istorijoje. Pirmasis Lietuvos valdovas Mindaugas tapo ir
pirmuoju bei vieninteliu senosios
Lietuvos karaliumi krikščioniu.
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Ministro tribūna
Neseniai LR ūkio ministerijai
pradėjusį vadovauti socialdemokratą Evaldą Gustą iš karto užgriuvo daugybė rūpesčių:
reikia deramai pasirengti Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, sukurti
geresnę aplinką investicijoms,
skatinti inovacijas, eksportą,
smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtrą, tobulinti viešuosius pirkimus, ES struktūrinę paramą,
didinti valstybės valdomų įmonių efektyvumą ir dar daug ką.
Apie tai su ūkio ministru
EVALDU GUSTU kalbėjosi žurnalistas STASYS JOKŪBAITIS
Vertins pagal darbo rezultatus

- Kaip socialdemokratų deleguotas
ūkio ministras ką pirmiausiai žadate keisti ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose?
Tiek ministerija, tiek jai pavaldžios
įstaigos turi savo veiklos strategijas,
metinius veiklos planus. Tik susipažinęs su šiais rodikliais ir priežastimis,
lėmusiomis dabartinius rezultatus, atitinkamai vertinsiu organizacijų veiklą.
- Esate išskyręs tris savo darbotvarkės prioritetus: pirmininkavimą ES
Konkurencingumo tarybai kitą pusmetį, geresnį ministerijų reglamentavimą, jų darbo efektyvinimą bei
inovacijų skatinimą. Ar tai svarbiausi Lietuvos ekonomikos klausimai,
galintys plėtoti verslą, kurti daugiau
darbo vietų, mažinti emigraciją?
- Svarbiausia savo užduotimi laikau
sėkmingą šešioliktosios Vyriausybės
2012–2016 m. programos įgyvendinimą ir pradėtų pažangių reformų tęstinumą. Tai – ilgalaikis tikslas, kompleksiškai apimantis visas svarbiausias šalies ekonomikai aktualias sritis.
Sieksiu, kad priimti sprendimai ne tik
sukurtų geresnę aplinką investicijoms,
skatintų inovacijas, eksportą, turizmą,
smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą, bet
ir teigiamai veiktų bendrą šalies ekonominį klimatą, regionų plėtrą, būtų
sukurta daugiau darbo vietų. Bus tęsiami darbai ir gerinant verslo sąlygas,
o tai tiesiogiai susiję su geresnio reglamentavimo principų taikymu, valstybės valdomų įmonių reforma.
Nuo to, kaip Lietuvai seksis pirmi-

Pokalbis su ūkio ministru Evaldu Gustu

vatyvių įmonių kūrimosi skatinimui.
2014–2020 m. ES paramos priemones
turizmui planuojama koncentruoti į
didžiausio turistinio potencialo vietoves, siekiant užtikrinti turizmo infrastruktūros ir teikiamų paslaugų kompleksiškumą, mažinti turizmo sezoniškumą ir didinti turizmo sektoriaus
konkurencingumą.

ninkauti ES Tarybai, priklausys mūsų valstybės tarptautinis įvaizdis. Teigiamas šalies įvertinimas padės plačiau
atverti kelius konkuruojant globalioje
rinkoje, užmezgant ekonominius ryšius, pritraukiant užsienio investicijas.
Galima apsieti ir be viešųjų
pirkimų problemų

- Ankstesnių ministrų „Achilo kulnas“ neretai būdavo skandalais pasibaigę viešieji pirkimai. Ką ketinate
daryti, kad Lietuvos viešųjų pirkimų
sistema būtų efektyvesnė ir skaidresnė, giežčiau kontroliuojama, kad mažiau ginčų tektų spręsti teismuose?
- Įstatyme numatyta daug priemonių, kad viešųjų pirkimų procesas vyktų skaidriai: pareiga perkančiosioms
organizacijoms skelbti metinius viešųjų pirkimų planus, techninių specifikacijų projektus, pirkimo dokumentus, informaciją apie pirkimo eigą viešojo pirkimo procedūros metu, viešųjų
pirkimų procedūrų ir pirkimų ataskaitas, informaciją apie nustatytą laimėtoją, ketinamą sudaryti ir sudarytą sutartį ir kt. Reikia tik griežtai lakytis šio
įstatymo ir jokių nesklandumų nekils.
Viešųjų pirkimų efektyvumą didina
ne tik viešųjų pirkimų kontrolės griežtinimas, bet ir gerosios praktikos sklaida, metodinė pagalba viešųjų pirkimų
subjektų dalyviams, veiksmingo ginčų nagrinėjimo mechanizmo sukūrimas. Ūkio ministerija, Viešųjų pirkimų tarnyba jau rengia įvairias metodikas ir rekomendacijas viešųjų pirkimų
dalyviams. Ūkio ministerijos iniciatyva parengtas laisvai elektroniniu būdu
prieinamas Viešųjų pirkimų įstatymo
komentaras.
Vieni iš svarbiausių viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo rodiklių – elektroniniai bei centralizuoti pirkimai, kurie užtikrina didesnį
skaidrumą, mažina galimybes piktnaudžiauti ir leidžia sutaupyti biudžeto lėšų.
Viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą reguliuojantys teisės aktai užtikrina galimybes pasinaudoti skubiomis ir veiksmingomis teisių gynimo
priemonėmis bet kuriam tiekėjui.
Už viešųjų pirkimų politikos įgyvendinimą ir Viešųjų pirkimų įstatymo laikymosi kontrolę atsakinga
Viešųjų pirkimų tarnyba.

Viską parodys finansinis auditas

Evaldas GUSTAS

Įstaigos turi pasiekti Ūkio
ministerijos strateginiame
veiklos plane numatytus
rodiklius.
Verslas turi konkuruoti
tarptautinėse rinkose

- Jums teks prižiūrėti ir ES paramos
administravimą įvairioms institucijoms – verslui, energetikai, moksliniams tyrimams. Kokių pokyčių galima tikėtis šioje srityje?
- 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos periodu Lietuva numato remti
verslo procesų ir technologinių pajėgumų tobulinimą. Taip pat bus siekiama užtikrinti, kad šalies verslas turėtų kuo geresnes galimybes konkuruoti
tarptautinėse rinkose, kurti ir parduoti jose aukštesnės pridėtinės vertės produktus ir paslaugas. Aukštesnių produktyvumo rodiklių numatoma siekti, skatinant technologinių inovacijų
diegimą versle. Atsižvelgiant į didėjančias žaliavų ir energijos išteklių kainas,
kitų šalių pažangą šioje srityje ir žaliosios pramonės teikiamus energijos taupymo, palankaus įvaizdžio, rinkų plėtros ir kitus ekonominius ir socialinius
privalumus, planuojamos investicijos į
darnų šalies išteklių naudojimą.
Didelis dėmesys bus skiriamas ino-

- Teko girdėti, kad Jūs jau atsisakote
savo pirmtakės Birutės Vėsaitės planų sujungti prie Ūkio ministerijos
veikiančias viešąsias įstaigas „Versli Lietuva“ ir „Investuok Lietuvoje“ . Kodėl? Gal manote, kad toks
sprendimas būtų nepagrįstas ar tiesiog nutarėte apraminti konservatorių įžiebtas aistras?
- Apie šių dviejų įstaigų reorganizavimą šiuo metu nėra kalbos. Viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“
ir „Versli Lietuva“ yra Ūkio ministerijos vykdomą politiką įgyvendinančios institucijos. Jų veiklos strategijas,
įstaigų metinius veiklos planus tvirtina Ūkio ministerija. Įstaigos turi pasiekti tokius rodiklius, kokie yra numatyti Ūkio ministerijos strateginiame veiklos plane, – pagal juos bus galima spręsti ir vertinti šių organizacijų veiklą.
- Neseniai kalbėta apie šiose įmonėse
iššvaistytas lėšas, auditorių atskleistus trūkumus, netinkamai panaudotas lėšas. Ar jos pasirodė ne tokios
reikšmingos, kaip kalbėta iš pradžių,
kad neplanuojate didesnių pokyčių?
- Šiuo metu Valstybės kontrolė atlieka Ūkio ministerijos viešųjų įstaigų „
Investuok Lietuvoje“ ir „Versli Lietuva“ finansinį auditą. Kol jis nebaigtas,
ką nors komentuoti sunku. Kontrolieriai turi pastabų dėl dalies ES lėšų
panaudojimo efektyvumo, tačiau išvados dar nepateiktos, todėl konkrečių sumų įvardyti kol kas nenorėčiau.
Įtraukta į nacionalinę reformų
darbotvarkę

- Ūkio ministerija kuruoja nemažai
valstybinių įmonių. Buvę valdantieji ne kartą bandė keisti jų valdymo
schemą, tačiau iš to nieko neišėjo.
Valstybinių įmonių pelningumas,
palyginus su jų valdomu turtu, ne-

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
keturi prioritetai
Atkelta iš 4p.

pirmininkavimo ES Tarybai prioritetu. Lietuvos, turinčios daug patirties, remiant demokratinius procesus posovietinėse valstybėse, indėlis
į Rytų partnerystės politiką, perduodant joms savo stojimo į ES praktiką
ir į tolesnę ES plėtrą, gali būti ypač
reikšmingas.
Rytų partnerystės politika yra Europos kaimynystės politikos dalis,
skirta 6 Rytų Europos (išskyrus Rusiją) ir Pietų Kaukazo valstybėms (Ar-

mėnijai, Azerbaidžanui, Baltarusijai, Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai),
kuria siekiama gerovės, saugumo ir
stabilumo ES kaimynystėje, užmezgant privilegijuotus ekonominius ir
politinius santykius su kaimyninėmis šalimis.
Rytų partnerystės politika yra ypač
svarbi pokomunistinėms ES valstybėms narėms, į ES įstojusioms kartu
su Lietuva. Tuo tarpu senesnės didžiosios ES valstybės narės pastaruo-

ju metu yra labiau rezervuotos šešių
posovietinių valstybių integracijos į
ES perspektyvų atžvilgiu.
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu Vilniuje lapkričio 28–29 d.
įvyks ES Rytų partnerystės viršūnių
susitikimas. Jo metu Ukraina tikisi
pasirašyti asociacijos sutartį su ES. Tačiau dar neaišku, ar tai įvyks. Bus vertinamos Ukrainos pastangos demokratijos ir žmogaus teisių srityje bei reikės
susitarimo tarp ES valstybių narių.
Seimo Pirmininko pavaduotojo,
Europos reikalų komiteto pirmininko ir LSDP pirmininko pavaduotojo Gedimino Kirkilo teigimu, būtų

geriau asociacijos sutartį su Ukraina
pasirašyti dar šiais metais: „Yra galvojančių, kad jei ES dabar pasirašys
asociacijos sutartį su Ukraina, ši valstybė liausis vykdyti demokratines reformas. Manau, būtų atvirkščiai, nes
asociacijos sutartis susaistytų Ukrainą didesniais demokratiniais ir kitokiais įsipareigojimais.“
ES išorės sienų apsauga. Veiksminga ES išorės sienų apsauga, įgyvendinant integruotą ES išorės sienų
valdymą ir kartu stiprinant kovą su
kontrabanda ir sukčiavimu, – Lietuvai aktualus prioritetas, nes jos siena

didelis. Ką ketinate keisti šioje srityje, kad jų indėlis į šalies biudžetą
būtų svaresnis?
- Toliau bus tęsiami pradėti darbai
– rengiamos apibendrintos ataskaitos
apie valstybės valdomų įmonių veiklą
ir rezultatus, jos bus skelbiamos viešai,
taip užtikrinant šių įmonių veiklos
skaidrumą ir sudarant sąlygas visuomenei stebėti pokyčius valstybės valdomų įmonių portfelyje.
Numatome patvirtinti valstybės
valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijas.
Valstybės valdomų įmonių reformos įgyvendinimo klausimas įtrauktas į 2013 m. Nacionalinę reformų
darbotvarkę. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu
šį klausimą numatoma svarstyti neformalioje Konkurencingumo taryboje liepos 22–23 d., taip pat – spalio 8–9 d. Vilniuje vyksiančioje konferencijoje Europos bendrovių valdymo klausimais.
Stengsis padėti verslininkams

- Verslininkai neretai skundžiasi,
kad juos prižiūri, kontroliuoja visas
būrys įvairiausių tikrintojų. Neretai ta kontrolė dubliuojama, trukdomas žmonių laikas, nuolat keliama įtampa. Ar neketinate sumažinti jų skaičių?
- Verslo priežiūros politikos formavimas – vienas iš prioritetinių mano darbų. Peržiūrėsime visų verslo
priežiūros institucijų funkcijas ir atsakomybę. Po to parengsime konkretų besidubliuojančių funkcijų konsolidavimo planą, peržiūrėsime licencijas. Atsisakysime perteklinių licencijų leidimų, besidubliuojančių funkcijų. Stengsimės ne bausti verslininkus,
o jiems padėti.
- Ūkio ministro postas yra slidus. Iš
jo, supainiojus interesus ir dėl kitokių priežasčių, išvirto jau net keturi
politikai. Ar nebijote tokios lemties?
Nesu susijęs su jokiomis verslo
struktūromis, neturiu interesų konfliktų. Vadinasi, kaip ministras, esu visiškai neutralus, pasiryžęs visus vienodai išklausyti ir priimti nuo nieko nepriklausomus, niekieno neįtakojamus
sprendimus.

su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado
sritimi yra ir ES išorės siena.
Lietuva turi beveik 677 km sieną
su Baltarusija ir yra vienintelė Šengeno valstybė, kuri atsakinga už keleivinį, krovinių, dujų ir kitokį tranzitą iš Kaliningrado srities, su kuria
sausumos siena siekia 255 km, Kuršių mariomis – 18 km, jūra – 22 km.
Todėl ES išorės sienų apsaugos stiprinimas – didelė atsakomybė Lietuvai,
kuri rūpinasi ne tik savo, bet ir visos
ES saugumu.
Parengta pagal LR Seimo,
Užsienio reikalų ministerijos ir
LSDP infocentro informaciją
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Jaunimas

socialdemokratas

LSDP tarybos susirinkime –

dėmesys jaunimo nedarbui
Birželio 22 d. Giruliuose, Klaipėdoje, susirinkusiai Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybai, Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjunga (LSDJS) pristatė
parengtą rezoliuciją dėl jaunimo
nedarbo situacijos šalyje.
Rezoliucijoje teigiama, kad nepaisant gerėjančių statistinių jaunimo nedarbo rodiklių, jaunų bedarbių žmonių skaičius išlieka nepateisinamai
aukštas, o valstybės institucijos per
mažai bendradarbiauja tarpusavyje,
kovodamos su jaunimo nedarbu. Šis
negatyvus reiškinys tiesiogiai daro įtaką augantiems emigracijos srautams.
Lietuvos regionuose jaunimo nedarbui mažinti skirtos priemonės yra netolygios. Pastebima, kad didžiausias
nedarbas yra tarp jaunų žmonių, neturinčių darbinės patirties ir reikalingo išsilavinimo. Be to, ilgą laiką
darbo nerandantys jauni žmonės patiria psichologines ir socialinės atskirties problemas.
Pasak LSDJS pirmininko Ramūno Buroko, apie jaunimo nedarbą ir
jo sukeliamas problemas kalbame ne
vienerius metus, tačiau iki šiol jaunimo nedarbas Lietuvoje siekia 25,6 procentų, o darbo nesuradę jauni žmonės
dažniausiai renkasi emigraciją į Vakarų Europos šalis. „Net kas antras emigrantas yra 20–34 metų, o 82 procentai visų emigravusių prieš išvykdami
nedirbo 1 metus ar ilgiau. Todėl mūsų valstybei siekiant išvengti neigiamų pasekmių ateityje, neatidėliotinai
būtina imtis labai aiškių priemonių“,
– kalbėjo R. Burokas. Pasak jo, viena iš rezoliucijoje siūlomų priemonių
yra „Jaunimo garantijos“ sistema, kai
jaunas žmogus gauna gerą pasiūlymą
dirbti, toliau mokytis, atlikti gamybinę praktiką ar stažuotę per keturis mė-

nesius nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo.
Įvertinusi susidariusią padėtį, LSDP
taryba siūlo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
nedelsiant parengti programą „Pirmasis gyvenimo startas“, skirtą jauniems
žmonėms, kuri užtikrintų sklandų
jauno žmogaus perėjimą iš švietimo
sistemos (prieinamas profesinis mokymas ir aukštasis mokslas) į savarankišką profesinę karjerą (lengvatinės
paskolos, karjeros pradžios pagalba,
pirmojo būsto įsigijimo programos),
prieinamą socialinį būstą. Dera įtvirtinti galimybę atlikti profesinę praktiką valstybės ir savivaldybių institucijose, tokiu būdu mažėtų atotrūkis
tarp valstybinio ir savivaldybinio sektoriaus bei jaunimo, stiprėtų jaunimo
profesinės kompetencijos.
Pasak politiko Juro Poželos, kuris
vadovauja Seimo Jaunimo ir sporto
reikalų komisijai, būtina stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad atsakingos valdžios institucijos nedelstų ir imtųsi įgyvendinti priemones ne tik jaunimo nedarbo
mažinimui, tačiau atsižvelgtų ir į visas Vyriausybės programos Jaunimo
politikos dalyje apibrėžtas nuostatas.
„Jaunimo ir sporto reikalų komisijoje
buvome ne kartą pakvietę Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos atstovus pristatyti Vyriausybės programos
įgyvendinimo priemonių. Ministerijos atstovų teigimu, jaunimo užimtumo didinimui bus skiriama apie 300
mln. litų, tačiau kol kas nematome
konkrečių rezultatų, o kalbant apie
kitas su jaunimu susijusias nuostatas,
jau daugiau nei mėnesį laukiame ministerijos atsakymo“, – teigė J. Požela.
Pasak LSDP tarybos, taip pat privalu sukurti ir įgyvendinti priemones, pritrauksiančias jaunus specialis-

LSDJS organizuoja
„Vasaros akademiją“
ir LSDJS sąskrydį
Liepos 17–21 d. įvyks Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjungos tradiciniu renginiu tapusi „Vasaros akademija“ (liepos 17–
19 d., trečiadienis – penktadienis) ir „Vasaros sąskrydis“ (liepos 19–21 d.,
penktadienis – sekmadienis).

„Tradicinis Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos renginys „Vasaros akademija“ yra skirtas aktyviausių
narių mokymams, neformaliam bendravimui su Lietuvos
politikos lyderiais, visuomenės
veikėjais, diskusijoms apie politiką. Akademijos metu klausysimės kviestinių pranešėjų,
dirbsime savarankiškai, kursime ir įdomiai leisime laiką“, –
sako LSDJS pirmininkas Ramūnas Burokas.

Pasak organizacijos vadovo, „Vasaros akademijoje“ bus
kviečiami dalyvauti aktyviausi LSDJS nariai iš visų Lietuvos skyrių. Atranka bus vykdoma atsižvelgiant į dalyvių
motyvaciją, regioninį atstovavimą ir laikantis lyčių lygybės principo.
Visi norintys dalyvauti
LSDJS „Vasaros akademijoje“
ir „Vasaros sąskrydyje“ dar gali iki liepos 8 d. užsiregistruoti. Registracijos formą, preliminarią renginio programą
ir platesnę informaciją galima rasti www.jaunimieciai.lt
tinklapyje.
Kilus klausimams, susisiekite su LSDJS biuru. El. paštas:
edita.matuleviciute@jaunimieciai.lt,
tel.: 8-5 2612635, 8 612 01039.
LSDJS informacija
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Miela prisiminti: birželio 21–23 d. Giruliuose įvykusio kasmetinio LSDP respublikinio sąskrydžio,
kuriame dalyvavo 58 skyrių bičiuliai, akimirkos
Akmenė

Ignalina

Biržai

Vilnius

Klaipėda
klaipėda

„LSDP taryba siūlo Lietuvos
Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijai nedelsiant
parengti programą
„Pirmasis gyvenimo
startas“, skirtą jauniems
žmonėms.“
tus į regionus, užtikrinti mažiau galimybių turinčio jaunimo įsitraukimą į
visuomenės gyvenimą. Taip pat derėtų

sudaryti tinkamas gyvenimo ir darbo
sąlygas jauniems žmonėms Lietuvoje.
Kiekvienam žmogui, ypač tik baigusiam mokslus, būtina užtikrinti darbą,
atitinkantį įgytą išsilavinimą. Valstybės pareiga yra pasirūpinti jauno žmogaus pirmąja darbo vieta ir reikalinga
praktika, jei jam nepavyksta to padaryti pačiam.
LSDP tarybos nuomone, vykdant
nedarbo mažinimo programas, reikia pasitelkti tai geriausiai padaryti
galinčias institucijas, o valstybės sektoriui – glaudžiau bendradarbiauti su
nevyriausybiniu sektoriumi. Būtina
peržiūrėti vidurinio lavinimo, profesinių mokyklų, kolegijų ir universitetų mokymo programas, kad jų turinys
labiau atitiktų darbo rinkos poreikį.
Dera skatinti ir finansiškai remti tas
iniciatyvas, kurios padeda kurti nau-

jas darbo vietas jauniems žmonėms.
Kitame Europos Sąjungos paramos
mechanizme reikia skirti prioritetus
veikloms, kurios mažintų jaunimo
nedarbą Lietuvoje. LSDP tarybos teigimu, Ministro Pirmininko Algirdo
Butkevičiaus potvarkiu turėtų būti
įkurta jaunimo nedarbo mažinimo
koordinavimo grupė, kuri nuosekliai
stebėtų vykdomą politiką, teiktų pasiūlymus, mažinančius nedarbą.
„Džiaugiuosi, kad rezoliucija sulaukė palaikymo LSDP taryboje, nes
tik investuojant į jaunimo žmogiškąjį
kapitalą bus gauta ilgalaikės naudos ir
bus skatinamas ekonomikos augimas,
išvengiant didžiulių išlaidų, patiriamų dėl jaunuolių, kurie nei dirba, nei
mokosi“, – teigė R. Burokas.

Vilnius

Vilkaviškio rajonas
Trakai

LSDJS informacija

Jaunimo savanoriai tiesia pagalbos
ranką sunkiai besiverčiantiems
Editos Matulevičiūtės nuotr.

Penkerius metus metus iš eilės vyksiančios socialinės akcijos „Būk pirmūnas“
vienas iš koordinatorių Ramūnas Burokas pažymi, kad šeimos ruošdamos savo
atžalas naujiems mokslo metams susiduria su finansiniais sunkumais, ypač tos,
kuriose auga daugiau vaikų ir gaunamos
pajamos yra tikrai nedidelės. „Nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmėms įsigyti, vadovaujantis 2008 metais priimtu Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams įstatymu,

gali gauti asmenys, kurių pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės nei 1,5
valstybės remiamų pajamų, paramos mokinio reikmėms gavėjų skaičius kasmet
siekia 130-150 tūkst. asmenų“, - pasakojo R.Burokas.
„Socialinės akcijos plėtra reiškia, kad
visuomenė yra neabejinga socialinėms
problemoms ir jautri tiems sunkumams
su kuriais susiduria tėvai išleisdami savo
atžalas į mokyklą. Socialinis solidarumas
ir pilietiškumas bręsta Lietuvoje: niekada

neturime sunkumų nė su akcijos savanoriais,
noriai ir aktyviai dirbusiais visas akcijos dienas,
nėra sunku ir žmonėms išaiškinti, kam renkama ši parama ir kodėl ji yra reikalinga.“ – vertino R.Burokas.
Prisijungti prie šiais metais rugpjūčio 23-25
dienomis vyksiančios socialinės akcijos „Būk
pirmūnas“ gali visos Lietuvos savivaldybės prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse.
Antri metai iš eilės akcijos globėju tapo prezidentas Valdas Adamkus. „Sveikinu su pradėta
akcija, džiaugiuosi, kad ne viena vietovė jau yra
prisijungusi prieš šios iniciatyvos ir aš tikiuosi,
kad surinkta parama jaunajai kartai padės pradėti mokslus ir pastatyti savo gyvenimą ant tvirtų
pagrindų. Tai yra pavyzdys, kaip reikia rūpintis
ateitimi“, - savo kreipimesi pažymėjo Prezidentas, dėkodamas visiems akcijos savanoriams ir
aukojantiems. „Tikiuosi, kad tai bus didelis ir
gražus investavimas į mūsų jaunąją kartą, planuojant ir įsivaizduojant kokia Lietuva turi būti ateityje“, - kalbėjo Jo Ekscelencija.
Praėjusiais metais per tris dienas septyniolikoje miestų vykusią socialinę akciją „Būk pirmūnas“ mokyklinių prekių vaikams iš sunkiai
besiverčiančių daugiavaikių šeimų paaukota už
daugiau nei 100 tūkst. litų.
Organizatorių informacija
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Kaip Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai
galėtų įtakoti ES ir Rusijos santykius?
Albinas Mitrulevičius
LR Seimo narys

2013 m. liepos 1-oji Lietuvai
itin svarbi diena – Lietuva 6
mėnesiams stojo prie Europos
Sąjungos valdymo „vairo“. Rotacinis pirmininkavimas Europos Sąjungos narėms suteikia
puikią progą parodyti savo gebėjimą tvarkytis vidinėje bei
tarptautinėje Europos Sąjungos politikoje. Todėl Lietuvai
labai svarbu turėti savo viziją
dėl aktualiausių ES problemų
ir paruošti atitinkamą pirmininkavimo darbotvarkę šioms
problemoms spręsti.
Gyventojų skaičiumi nedidelėje tauKalbant apie dabartinę Europos Sąjungą, būtina pažymėti, kad skirtingai
nuo kitų geopolitinių centrų, kuriais
laikomos didžiausios pasaulio nacionalinės valstybės (JAV, Kinija, Rusija
ir kt.), Europos Sąjunga yra Europos
valstybių regioninė grupė, kurios integracijos procesai – labai intensyvūs.
Bet esama ir vidinių prieštaravimų
tarp ES narių, sprendžiant aktualius
klausimus. Vienas iš nesutarimų taškų – ES santykiai su Rusija. Europos
Sąjungos narių požiūris į bendradarbiavimą su Rusija yra nevienareikšmis.
Nors Rusija palaiko neblogus santykius su Vokietija, Prancūzija ir Italija,
tačiau kitos ES valstybės (pvz., Baltijos
šalys ir Lenkija) paprastai Rusiją traktuoja kaip neprognozuojamą ir pavojingą kaimynę, naudojančią savo ener-

getinius resursus it savotišką „ginklą“
kaimynų atžvilgiu.
Norint išvengti ES narių „susiskaldymo“, būtina suformuoti vieningos
ES užsienio politikos pagrindus. Nepaisant visuomenės kritikos dėl didėjančių problemų, atsiradusių pasaulinės ekonominės krizės metu, ES užsienio politikos vadovė Catherine Ashton
gana sėkmingai formavo ES bendrą
užsienio politiką. Tačiau ES ir Rusijos
santykius jai pavyko tik normalizuoti
ir atstatyti iki lygio, kuris buvo pasiektas prieš 2008 m. Rusijos ir Gruzijos
karą. Viename savo pranešime Europos užsienio reikalų taryba (European
Council on Foreign Relations) skelbė,
kad ES vis dar praleidžia esamas galimybes kurti ir sustiprinti bendradarbiavimo santykius su Rusija.
Būtina pažymėti, atėjus naujai Vyriausybei, Lietuvos jau negalime priskirti prie valstybių, kurios yra priešiškai nusiteikę Rusijos atžvilgiu. Dabartinės Vyriausybės programoje kalbama, kad Lietuvos ir Rusijos santykiams būtinas „perkrovimas“. Lietuvos bendradarbiavimą su Rusija Vyriausybė pasiruošusi grįsti abipusį pasitikėjimą stiprinančiomis europietiškomis vertybėmis, kreipiant dėmesį
ne į praeitį, o į ateitį, neapsibrėžiant
išankstinėmis, sunkiai įgyvendinamomis sąlygomis, trukdančioms geriems ir abiem pusėms naudingiems
kaimyniniams santykiams.
Ilgą laiką egzistavę Lietuvos ir Rusijos „šaltoki“ santykiai neteikė jokios
naudos mūsų valstybei. Apie Lietuvos
ir Rusijos sudėtingus santykius puikiai byloja tas faktas, kad nors Lietu-

Prastoki santykiai su
Rusija nėra naudingi ir
Europos Sąjungai.

va ir Rusija savo diplomatinius santykius užmezgė 1991 m. spalio 9 d., tačiau nė vienas Rusijos prezidentas iki
šiol dar nesilankė mūsų valstybėje. Todėl nieko nuostabaus, kad mūsų valstybės gyventojai turi mokėti už rusiškas gamtines dujas daugiau nei Vokietija ar Italija. Taip pat kenčia Lietuvos
verslininkų interesai, nes Rusijos rinka
yra didžiulė ir greitai auganti, bet plėtodama prekybos santykius pirmenybę Rusijos valdžia teikia kitoms draugiškoms valstybėms.
Prastoki santykiai su Rusija nėra
naudingi ir Europos Sąjungai. Demokratinių Europos valstybių šeimai yra
gyvybiškai svarbūs iš Rusijos gaunami
energetiniai ištekliai, be kurių ES būtų itin sunku verstis. Kita svarbi priežastis yra ta, kad Rusija ribojasi net su
šešiomis Europos Sąjungos valstybėmis, tad ES būtina palaikyti gerus ar
bent neutralius santykius. Europos Są-

junga suinteresuota, kad stiprėtų Rusijos demokratija, nes tai laiduotų karinį saugumą. Be to, globaliniai iššūkiai reikalauja ES bendradarbiavimo su
visais pasaulio geopolitiniais centrais,
taip pat – ir su Rusija. Pasaulio ekonominė ir finansų krizė, didelė žmonių
tarptautinė migracija, tarptautinis terorizmas, žemės klimato atšilimas ir
kitos problemos verčia didžiuosius geopolitinius centrus vienytis ir ieškoti
bendrų sprendimų.
Be abejo, bendradarbiavimas su
Europos Sąjunga taip pat teikia daug
naudos ir Rusijai. Europos Sąjunga
Rusijai yra svarbus prekybos partneris, investicijų ir naujų technologijų šaltinis. Rusija ypač suinteresuota
gauti modernios technologijos savo
informacinės technologijos pramonės, chemijos pramonės ir mašinų
gamybos pramonės modernizavimui.
Gavusi modernių technologijų savo

energetiniam sektoriui, Rusija galėtų žymiai padidinti gamtinių dujų ir
naftos gamybą.
Galima prielaida, kad Lietuva
maksimaliai išnaudos savo pirmininkavimo ES Tarybai galimybes
tam, kad Europos Sąjungos ir Rusijos santykiai dinamiškai keistųsi abipusių interesų pagrindu, o tai
skatintų Lietuvos ir Rusijos didesnį
abipusį pasitikėjimą.
Pirmininkavimas ES Tarybai Lietuvai suteiks daug naudingos patirties. Kartu tai bus puiki proga Lietuvai ištaisyti savo užsienio politikos
klaidas, už kurias šiandien mokama
ganėtinai brangiai. Lietuva pirmininkavimo laikotarpiu turės pademonstruoti puikius diplomatinius
sugebėjimus, reikės intensyviai bendrauti ir operatyviai spręsti įvairius
klausimus ir su ES narėmis, ir su kitoms pasaulio valstybėmis.

Karalius Mindaugas
ir Lietuvos valstybės formavimasis
Atkelta iš 6p.

To meto vyraujanti krikščionių
politinės minties srovė pripažino
pagoniškos valdžios teisėtumą. Ryškus šios srovės atstovas – puikų išsilavinimą kanonų teisės srityje turėjęs popiežius Inocentas IV, kuris
1251 m. pripažino Mindaugo krikštą ir jo valdomą valstybę, o 1253 m.
pasirūpino, kad jis būtų karūnuotas
Lietuvos karaliumi. Lietuvos valstybės susikūrimo ir krikšto priėmimo sąsajos, atrodė, leis tikėtis panašios raidos, kurią patyrė Lenkija ar
Vengrija, tačiau Mindaugo nužudymas ir po to sekusi sumaištis bei
monarcho valdžios atkūrimas prie
Traidenio atskleidė dar vieną tiesą
– valstybė gali egzistuoti ir nebūdama krikščioniška. Lietuvoje įsivyravo stipriai militarizuota politinė kultūra, kurios, skirtingai nei
krikščioniškuose kraštuose, nešvelnino šalia karalių stovėję vyskupai,

abatai ar kapelionai.
(...) Istoriografijoje pastebėta,
kad Airijos ir Britų salų karaliai
savo valdymą paprastai pradėdavo
nuo kokio nors didesnio karo žygio. Toks žygis demonstruodavo
naujo valdovo gebėjimą valdyti ir
padėdavo „išsiaiškinti“ santykius
su kaimynais. Karaliui pasirodžius
stipriu, nusistovėdavo tam tikras
status quo, kurio nekeisdavo daugiau ar mažiau nuolatiniai smulkesni grobiamieji žygiai kitoje pasienio pusėje.
Panašius reiškinius matome ir
Lietuvos istorijoje. Beveik visų pagoniškos Lietuvos valdovų valdymo pradžią žymėdavo kariniai
veiksmai. Pirmasis Lietuvos valdovas Mindaugas valdovišką padėtį įtvirtino, ginklu įveikdamas žemaičių kunigaikščio Vykinto ir savo brolėnų Tautvilo bei Gedvydo

koaliciją. Mindaugo žudikas savo
aspiracijas į valdovo sostą grindė
žiauriais ir nutrūktgalviškai drąsiais žygiais į Lenkiją, Prūsiją ir Livoniją (1262–1263). Po Mindaugo
nužudymo penkerius metus trukusį vidinių kovų ir susiskaldymo laikotarpį įveikė ryžtingas Traidenis,
kurio valdymo pradžią žymėjo atsinaujinę karai prieš Livonijos ordiną, Lenkiją ir Voluinę. Neturėdamas karvedžio savybių galėjai netekti sosto. Taip atsitiko Jaunučiui.
Po Gedimino mirties tapęs Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Jaunutis nerodė jokio karinio aktyvumo,
kol 1345 m. jį nuo sosto nuvertė
Kęstutis ir Algirdas. Kai Algirdas
tapo Lietuvos valdovu, vėl atsinaujino lietuvių žygiai.
Lietuvos karo mašinos pajėgumą
palaikė ne tik barbarams būdingos
vertybės ir nuožmumas, ne tik vyro

sutapatinimas su kariu, bet ir subtilesni socialiniai procesai. Nuo XIII a. pabaigos pastebima, kad vis
labiau gilėjo takoskyra tarp iš karo
amato gyvenančių bajorų ir laisvųjų
laukininkų, kurie vis rečiau rankose laikė ginklą, bet vis dažniau rentė
pilis ir jas aprūpino maisto atsargomis. Karo ir darbo prievolių išsiskyrimas didino karinės organizacijos
efektyvumą, o tai lėmė, kad XIV a.
Lietuvos didieji kunigaikščiai sėkmingai vykdė užsienio politiką iš
karto keliomis kryptimis. Nusistovėjus jėgų pusiausvyrai su Vokiečių
ordinu vakaruose ir šiaurėje, Lietuva plėtėsi Rusios žemių sąskaita, kurios materialiniai ir žmonių resursai
taip pat leido finansuoti karą. Karas tapo ne finansine našta, bet pajamų šaltiniu.
Darius Baronas

Mindaugas (XVI a. imaginacinis
portretas)
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Spartus Vyriausybės veiklos pusmetis
Atkelta iš 1p.

Evoliucinis pokyčių kelias nereiškia,
kad Vyriausybė tęsia ankstesnės Vyriausybės politiką, kaip tai buvo bandoma pateikti politinių oponentų pasisakymuose. Atvirkščiai, vyksta nuosaikus politikos modifikavimas ir subalansavimas derinant buvusios Vyriausybės siekį užtikrinti finansinį stabilumą, kartu siekiant pagerinti gyventojų
būtį ir sudaryti sąlygas ekonomikos atsigavimui. Būtent antrojo dėmens – rūpinimosi gyventojų interesais, o ne tik
biudžeto eilutėmis –trūko dabartinės
Vyriausybės pirmtakei.
Nepaisant politinių oponentų kaltinimų neveiklumu Seimo sesijos metu
Vyriausybė nuosekliai siekė savo programoje numatytų tikslų įgyvendinimo. Nors dėmesio centre nuolatos
buvo energetiniai klausimai, susiję su
strateginiais valstybės tikslais, vertėtų
atkreipti dėmesį ir į kitų Vyriausybės
programos punktų įgyvendinimą, atskirų ministerijų veiklą, kuri parodo atliktą darbą, dažnai nematomą neįsigilinusio stebėtojo akims.
Ypač aktyviai 2013 m. pirmąjį pusmetį veikė Ūkio ministerija, kuri ne
tik parengė inovacijų, investicijų, eksporto, verslumo ir pramonės skatinimo, turizmo plėtros planus, bet ir pateikė teisės aktus, reikalingus šių programų įgyvendinimui. Dalis planuojamų darbų buvo spėta ir įgyvendinti
– pritraukta 80 milijonų litų investicijų, pradėtos derybos su Kinijos verslo
bendrovėmis dėl investavimo Lietuvoje, įkurtas medicinos turizmo klasteris, kuris leis ne tik pritraukti pacientus, bet ir plėtos mokslinius tyrimus.
Siekdama sudaryti palankias sąlygas
mokslo plėtrai, Ūkio ministerija parengė įstatymų pataisas, supaprastinančias
viešuosius pirkimus mokslo įstaigoms,
bei pataisas, sudarysiančias sąlygas užkirsti kelią tyčiniams bankrotams.
Ūkio ministerijos darbas buvo įvertintas ir tarptautiniu lygiu. Pasaulio
turizmo organizacijos generalinis sekretorius Talebas Rifajus (Taleb Rifai)
pareiškė remiąs Lietuvos siekį kandidatuoti į organizacijos Vykdomąją tarybą. Visa tai buvo atlikta nepaisant aktyvaus opozicijos puolimo, kurio pasekmė buvo pagrindo neturėjęs vienos
veikliausių ministerijų vadovės Birutės Vėsaitės atsistatydinimas. Jos darbus toliau tęsia naujasis ūkio ministras
Evaldas Gustas.
Gerinant Lietuvos eksporto aplinką
pirmąjį 2013 m. pusmetį aktyviai veikė ir Žemės ūkio ministerija, pradėjusi
derybas su JAV ir Kinija dėl mėsos eksporto. Jei derybos baigsis sėkmingai,
Lietuvos mėsos gamintojams atsivers
dviejų pačių didžiausių pasaulio ekonomikų eksporto rinkos. Žemės ūkio
ministro Vigilijaus Juknos pastango-

mis Lietuvos ūkininkams buvo išsiderėtos palankesnės nuostatos ES Bendrosios žemės ūkio politikos reformos
reglamentų projekte. Kaip ir Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija ėmėsi ir verslo aplinkos skaidrumo užtikrinimo, parengdama teisės aktų projektus, kurie užkirs kelią spekuliacijai žemės ūkio paskirties žeme.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija daugiausia dėmesio Seimo pavasario sesijos metu skyrė vietos bendruomenių stiprinimui, savanorystės
skatinimui ir neįgaliųjų integracijai.
Stiprinant vietos bendruomenes Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sudarė 2013–2015 m. vietos bendruomenių stiprinimo programą ir pasirašė jos
įgyvendinimo sutartis su visomis savivaldybėmis bei sustiprino savivaldybių
vaidmenį, teikiant socialinę paramą jos
gavėjams. Taip pat buvo parengta Nacionalinė neįgaliųjų integracijos programa bei jos įgyvendinimo priemonių planas, suvienodintos automobilių statymo sąlygos neįgaliesiems visose savivaldybėse.
Siekiant mažinti jaunimo nedarbą
bei suteikti jaunimui įgūdžių bei darbo patirties, kurie galėtų būti vertingi
įsidarbinant, buvo patvirtinta Nacionalinė jaunimo savanoriškos veiklos
programa.
Lietuvos socialdemokratų partijos
tarybos posėdyje 2013 m. birželio 22
d. ypatingas dėmesys buvo skirtas jaunimo nedarbo problemoms spręsti.
Priimtoje rezoliucijoje numatoma kaip
įmanoma skubiau sukurti programą
„Pirmasis startas“ jaunimui, kuri padėtų jauniems žmonėms pradėti profesinę karjerą, sudarytų praktikos sąly-

Mažinti jaunimo
nedarbą, gerinti
švietimo kokybę turėtų
padėti Švietimo ir
mokslo ministerijos
atnaujinta Valstybinė
švietimo strategija.
gas jaunimui valstybės ir savivaldybių
institucijose. Mažinti jaunimo nedarbą, gerinti švietimo kokybę turėtų padėti Švietimo ir mokslo ministerijos atnaujinta Valstybinė švietimo strategija.
Švietimo ir mokslo ministerija taip pat
ėmėsi įgyvendinti suaugusiųjų švietimo programą, skirtą aukštos kvalifikacijos specialistų rengimui.
Vyriausybės veikla neapsiriboja vien
naujų eksporto rinkų paieška, investicijų pritraukimu ir jaunimo nedarbo mažinimo priemonėmis. Siekiant
sumažinti socialinę atskirtį, numatytas neapmokestinamo pajamų dydžio
didinimas 100 litų, padidintas neapmokestinamas pajamų dydis vaikus
auginančioms šeimoms, pratęstas lengvatinio pridėtinės vertės mokesčio
(PVM) tarifo šildymui, karštam vandeniui, vaistams galiojimas. Šiuo įstatymų paketu siekiama padidinti mokesčių progresyvumą, pagerinti skurdžiau
gyvenančių žmonių padėtį.
XVI Vyriausybė sprendžia ir įsisenėjusias problemas. Teisingumo mi-

nisterija parengė ir viešam svarstymui
pateikė naujojo Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos statuto projektą. Šiame projekte numatoma
įvesti kalėjimų vadovų kadencijas ir rotaciją, siekiant mažinti korupcijos pavojus įkalinimo įstaigose, įtvirtinamas
asmenų, pageidaujančių tarnauti Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose, privalomasis profesinis mokymas, kuriuo siekiama užtikrinti įkalinimo įstaigose dirbančių pareigūnų
profesionalumą. Svarbią statuto dalį
sudaro socialinių ir sveikatos priežiūros garantijų departamento pareigūnams reglamentavimas, kuriuo siekiama ne tik išlaikyti kvalifikuotus seniai
dirbančius pareigūnus, bet ir pritraukti
naujus. Taip pat Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Norvegija, ėmėsi modernizuoti įkalinimo sistemą, siekiant įkalintus asmenis geriau
integruoti į visuomenę. Vykdant projektą bus kuriamos atvirosios kolonijos,
kuriose už nesunkius nusikaltimus nuteisti asmenys galės lanksčiau palaikyti ryšius su pasauliu už kalėjimo sienų.
Siekiant mažinti per įkalinimo įstaigas
plintantį nusikalstamumą, nusikalstamų įgūdžių perdavimą, bendrabučio
tipo kalinių kambariai bus pertvarkyti į vienutes.
Teisingumo ministerija pateikė ir
įstatymų projektus, skirtus mažinti
administracinę naštą verslui. Jais siūloma atsisakyti antspaudų naudojimo
privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
XVI Vyriausybei pavyko iš „mirties
taško“ išjudinti ir daugiabučių renovavimo programą, patyrusią fiasko vadovaujant ankstesniajam aplinkos minis-

trui Gediminui Kazlauskui. Aplinkos
ministerija per pirmąjį pusmetį iš esmės atliko parengiamuosius darbus ir
netrukus turėtų prasidėti renovavimo
darbai. Renovacija ne tik leis taupyti
energiją ir mažinti šilumos nuostolius
(taigi gyventojai už šilumą mokės mažiau), bet ir paskatins statybų sektoriaus atsigavimą.
Žingsnius link šildymo kainų gyventojams mažinimo žengė ir Energetikos ministerija. Jos pateiktose ir Vyriausybės patvirtintose įstatymų pataisose numatoma panaudoti europinių
fondų lėšas skatinant biokuro naudojimą šildymui.
Pradėjus dirbti naujam susisiekimo
ministrui socialdemokratui Rimantui
Sinkevičiui, sparčiau pradėtas įgyvendinti projektas „Rail Baltica“, kuris sujungs Europos ir Baltijos šalių geležinkelių sistemas ir sukurs geresnes sąlygas
krovinių tranzitui per Lietuvą bei keleivių pervežimui. Vykdant šį projektą
Susisiekimo ministerija glaudžiai bendradarbiauja su Estija ir Latvija.
2013 m. pirmąjį pusmetį sparčiai į
priekį judėjo ir darbai, skirti užtikrinti
sklandų Lietuvos pirmininkavimą ES
Tarybai. Ruošiantis pirmininkavimui
buvo įtvirtinti šie Lietuvos prioritetai
– bendros Europos Sąjungos energetikos politikos formavimas, Rytų partnerystės plėtojimas, išorinių Šengeno erdvės sienų apsaugos stiprinimas,
finansinio stabilumo užtikrinimo ES
derinimas su ekonomikos skatinimo
priemonėmis. Pirmininkavimo metu
Lietuva galės pasirodyti kaip pajėgi lyderiauti valstybė, sustiprinti ryšius su
Rytų partnerėmis. Ruošiantis pirmininkavimui Vyriausybė glaudžiai bendradarbiavo su Seimo Europos reikalų komitetu, vadovaujamu Gedimino
Kirkilo. Komiteto ir Užsienio reikalų
ministerijos bendradarbiavimas leidžia
tikėtis sklandaus iškeltų tikslų siekimo.
Užsienio reikalų ministerija jau pasinaudojo pasiruošimu pirmininkavimui, gerindama santykius su kaimyninėmis valstybėmis, ypač Lenkija,
kurie buvo pašliję dėl ankstesnės Vyriausybės veiklos.
Vyriausybės veiklą sveikatos apsaugos srityje birželio pabaigoje įvertino
Seimas, nepalaikęs liberalų inicijuotos
interpeliacijos sveikatos apsaugos ministrui Vyteniui Andriukaičiui, taip
suteikiant jam mandatą toliau tęsti
pradėtus darbus. Balsavimas Seime
pademonstravo koalicijos partnerių
pasiryžimą dirbti kartu toliau įgyvendinant Vyriausybės programą.
Pirmininkavimą Europos Sąjungos
Tarybai Vyriausybė pasitinka turėdama Seimo pasitikėjimą, platų visuomenės palaikymą. Tai ir yra nuoseklaus
pusės metų darbo rezultatas.

A. M. Brazausko išėjimas –
netektis Lietuvai ir Europai

Birželio 26 d. Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko kapą Antakalnio kapinėse, Vilniuje, aplankė ir tylos minute pagerbė gausus
būrys LSDP bičiulių, jo šeimos nariai, politikai ir Lietuvos piliečiai.
„Jau treji metai, kai šią dieną susirenkame čia, Antakalnyje, kur
pagerbiame mūsų Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko atminimą, ir galime suprasti, ko neteko-

me, ko neteko Lietuva, ko neteko
Europa. Tačiau kartu galime išdidžiai pakelti galvas, nes jis buvo tikras valstybininkas, tikras politikos didžiavyris, kuriam svarbiausia
buvo Lietuva ir jos žmonės, kuris
skatino mylėti Lietuvą ir jos žmones tiek, kiek kiekvieno galios leidžia, o galių jis turėjo daug. Tie,
kurie buvo jam artimesni, žino,
koks stiprus jis buvo. Todėl kaip

brazauskininkai turime tęsti jo
pradėtus darbus“, – Lietuvos Respublikos Prezidento A. M. Brazausko trečiųjų mirties metinių
minėjime kalbėjo Kovo 11-osios
Nepriklausomybės Akto signataras, LSDP Garbės Pirmininkas ir
ilgametis A. M. Brazausko bendražygis Česlovas Juršėnas.
„Socialdemokrato“ informacija
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G. Paluckas: „Kiekviena šalis turi
rasti savo raidos receptą“
Birželio 22 d. Klaipėdoje vykusiame LSDP tarybos posėdyje naujuoju LSDP atsakinguoju sekretoriumi buvo patvirtintas Gintautas
Paluckas. Ta proga „Socialdemokrato“ redakcija paprašė atsakyti
G. Palucką į keletą klausimų.
Į LSDP įstojote būdamas santykinai jauno amžiaus – sulaukęs 25
metų. Ką prisimenate iš to laikotarpio? Kokie motyvai ar to meto šalies
politiniai įvykiai nulėmė Jūsų apsisprendimą įstoti būtent į šią partiją?
25-eri nėra toks jau jaunas amžius.
Tuo metu turėjau ir emigranto, ir šiokios tokios verslo bei valstybės tarnybos patirties, nors turiu pripažinti, kad
politinių žinių ir suvokimo lygis buvo
toks pat kaip ir bet kurio eilinio piliečio, sutikto gatvėje. Susidomėjimas politika didėjo nuosekliai, skaitant laikraščius, žiūrint televizijos laidas. Visada turėjau savo nuomonę daugeliu
tuo metų aktualių klausimų. Susidomėjimas peraugo į smalsumą: kaip ir
kur politiniai sprendimai, įtakojantys
šalies gyvenimą, gimsta? Ėmiau internete domėtis politinėmis ideologijomis, vertybėmis, politinių partijų istorija. Demokratinio socializmo ideologija iš esmės atitiko mano pasaulėžiūrą, todėl vieną gražią dieną pasibeldžiau į LSDP Vilniaus skyriaus duris ir
pirmo sutikto žmogaus (pasirodo, tai
buvo skyriaus atsakingasis sekretorius)

paprašiau priimti mane į LSDP. Žinoma, iš karto į partiją manęs niekas nepriėmė, nes reikėjo bent dviejų partijos
narių rekomendacijų, tačiau buvau nukreiptas pas Vilniaus socialdemokratinio jaunimo lyderį Jurą Poželą. Rekomendacijas gavau, partinį bilietą – taip
pat, ir prasidėjo...
Koks LSDP atsakingojo sekretoriaus veiklos turinys? Ko sieksite? Su
kuo bendradarbiausite?
LSDP atsakingasis sekretorius vadovauja centriniam partijos sekretoriatui,
organizuoja priimtų Tarybos sprendimų įgyvendinimą, kontroliuoja išlaidas ir panašius dalykus, tačiau egzistuoja ir neformali darbo pusė, pvz.,
tarpininkavimas sprendžiant partinius
konfliktus skyriuose. Atsakingojo sekretoriaus veiklos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo glaudaus bendradarbiavimo su partijos pirmininku,
pirmininko pavaduotoju, atsakingu
už organizacinį darbą, nuolat veikiančio rinkimų štabo pirmininku, partijos
valdybos nariais bei skyrių pirmininkais. Atsakingasis sekretorius privalo
veikti kaip jungiamoji grandis, įgalinanti veikti visą partijos mechanizmą
ir sprendimų priėmimo organus.
Mano tikslas, einant atsakingojo sekretoriaus pareigas, yra užtikrinti efektyvų LSDP veiklos planavimą ir įgyvendinimą, įdiegti strateginius partijos
tikslus atitinkantį programiniu princi-

jone iki Nuorgam Laplandijoje. Puikus
poilsis ir laiko praleidimo būdas. Nuoširdžiai rekomenduoju.
Dažnai su draugais žaidžiame krepšinį. Tiesa, pastaruoju metu gerokai
rečiau, tenka derinti šeimos bei darbo grafikus.

pu grįstą biudžeto planavimo procesą
bei užtikrinti reikiamas partijos skyrių
veiklos sąlygas.
Ar politinė veikla netrukdo šeiminiam gyvenimui? Kaip spėjate suderinti įvairius interesus (esate sporto
gerbėjas)?
Žinoma, kad trukdo... Esu dėkingas
žmonai, kad ji mane supranta ir palaiko. Ji, beje, yra kitokių politinių pažiūrų, tačiau politiniams ginčams ar aptarimams namie laiko nelieka, auginame
du mažus vaikus...
Labai mėgstu žvejoti. Su bičiuliais
esame subūrę nedidelį žvejų-socialdemokratų būrelį, kurio žūklės maršrutai driekiasi nuo Buivydžių Vilniaus ra-

Kokie valstybės politinio gyvenimo įvykiai Jus šiuo metu labiausiai
jaudina? Kokią Lietuvą norėtumėte matyti?
Man, kaip ir daugumai kitų partijos
narių, šiuo metu išties rūpi, kaip mums
pavyks įgyvendinti LSDP rinkimų bei
Vyriausybės programą. Aplinkybės nėra itin palankios – koalicijos partnerių
parama dažnai svyruoja, opozicija tradiciškai bet kokia proga kaišioja pagalius į ratus. Negana to, kitą pusmetį
Lietuva turės pirmininkauti ES Tarybai. Nenorėčiau, kad visos šios priežastys taptų pasiteisinimu rinkėjams, kodėl vienas ar kitas teisingas, reikalingas sprendimas nebuvo priimtas ar realizuotas. Tikiu, kad taip ir neatsitiks.
Namų renovacijos programa pajudėjo, teritorijų planavimo teisinis reglamentavimas pagerintas iš esmės, dujų
terminalo statybos vyksta pagal planą. Žinoma, darbotvarkėje netrūksta
ir sudėtingesnių klausimų – santykių
su kaimynais normalizavimas, demografinių šalies problemų sprendimas,
tačiau pirmasis Vyriausybės darbo pusmetis nuteikia pozityviai. Rezultatai

pasirodys netrukus.
Neturiu apsibrėžęs konkretaus rinkinio ekonominių, socialinių, kultūrinių rodiklių, kuriuos galėčiau pavadinti Lietuvos sėkmės vizija. Tačiau,
esu tikras, kad nebūsime antrais skandinavais, estais ar vokiečiais. To ir nereikia, nes kiekviena šalis turi rasti savo raidos receptą. Galiu tik patvirtinti,
kad Lietuva po dvidešimties metų bus
kitokia nei dabar. Privalės tapti kitokia, jei norės išlikti greitai besikeičiančiame pasaulyje.

Info
Gintautas Paluckas gimė 1979 m.
rugpjūčio 19 d. Panevėžyje. 2003
metais jis baigė informatikos bakalauro studijas Vilniaus universitete. 2004 metais G. Paluckas
baigė išlyginamąsias ekonomikos studijas Vilniaus universiteto
Tarptautinio verslo mokykloje.
2003–2005 m. G. Paluckas dirbo
Valstybiniame socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Draudimo organizavimo
skyriaus vyriausiuoju specialistu.
2005–2007 jis buvo EP nario Justo
Paleckio padėjėju. 2007–2009 m.
dirbo Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriumi.
2010–2013 m. – UAB „Elektromotus“ direktoriumi.

Sąskrydyje netrūko nei konstruktyvių
idėjų, nei pozityvios energijos

Birželio 21–23 d. Klaipėdoje įvyko kasmetinis LSDP respublikinis sąskrydis. „Žuvėdros“ stovyklavietėje susirinko kaip niekada daug LSDP narių ir bičiulių –
net 2418 iš 58 skyrių!
Pirmoji diena – sąskrydžio dalyvių
sutiktuvės ir įkurtuvės. Renginio logistika – sudėtinga, bet aštuntą kartą
šventę organizavęs LSDP Klaipėdos
skyrius, vadovaujamas Lilijos Petraitienės, visus sunkumus įveikė. Prisistatymo vakare skyrių atstovai susivienijo į vieną būrį, demonstravo išmonę,
dainavo ir ošė kartu su jūra, nebijodami net vakarop užklupusio lietaus…
Antrąją sąskrydžio dieną derinti darbai ir pramogos. Diena prasid4jo LSDP
Tarybos posėdžiu. Naujuoju LSDP atsakinguoju sekretoriumi buvo patvirtintas Gintautas Paluckas, LSDP rinkimų štabo vadovu – Juozas Bernatonis. Taip pat patvirtinti LSDP komitetų pirmininkai: Aplinkos – Gintautas
Mikolaitis, Biudžeto ir finansų – Bronius Bradauskas, Darbo, šeimos ir socialinių reikalų – Algirdas Sysas, Energetikos – Birutė Vėsaitė, Europos, užsienio reikalų ir išeivijos – Benediktas
Juodka, Informacijos ir komunikacijos – Gediminas Kirkilas, Krašto apsaugos – Antanas Valys, Kultūros –
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Faustas Latėnas, Sporto ir jaunimo –
Juras Požela, Susisiekimo – Artūras
Skardžius, Sveikatos apsaugos – Alma
Monkauskaitė, Švietimo ir mokslo –
Rimantas Vaitkus, Tautinių bendrijų – Adas Jakubauskas, Teisingumo –
Julius Sabatauskas, Verslo, inovacijų ir
ūkio – Irena Šiaulienė, Vidaus reikalų
– Albinas Mitrulevičius, Žemės ūkio
ir kaimo reikalų – Bronius Pauža. Pirmininkai įpareigoti iki rugpjūčio 1 d.
suformuotas LSDP komitetų sudėtis
pateikti partijos Prezidiumui.
Taip pat priimta rezoliucija dėl jaunimo nedarbo (skaitykite 8 p.), pasirašyta
LSDP ir Lietuvos sakaliukų sąjungos
bendradarbiavimo sutartis (pranešimą
skelbiame atskirai).
LSDP pirmininkas A. Butkevičius
informavo partiečius apie Vyriausybės nuveiktus darbus (parengtas Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimų
projektas ir Viešųjų pirkimų įstatymo
pakeitimo projektas, taip pat – teisės
aktų projektai, kuriais pertvarkomas
valstybei priklausančio nekilnojamo-

jo turto valdymas, atlikta mokesčių sistemos peržiūra) ir įspėjo, jog „politinis
„minų laukas“ Vyriausybei buvo ruošiamas nuo pat pirmųjų valdančiosios
koalicijos formavimo dienų“. Pirmininkas pažymėjo, kad konservatoriai
sunkmečiu viešuosius finansus Lietuvoje „suvaldė“ žmonių pajamų sąskaita
ir nesiėmė priemonių, kurios skatintų
ekonomikos plėtrą. Algirdas Butkevičius kvietė partiečius skleisti žinias
apie Vyriausybės nuveiktus darbus regionuose, siūlė dirbti ryžtingai, susitelkus, nes stiprybė – vienybėje.
Tarybos posėdžiui pasibaigus, visi sugužėjo prie estrados, kur įvyko šventinis LSDP respublikinio
sąskrydžio atidarymas. Sveikinimo
kalbas sąskrydžio dalyviams sakė
LSDP vadovai ir svečiai. Pirmą kartą ant scenos bičiuliai išvydo ir konservatorių atstovą Jurgį Razmą. O
Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas
LSDP pirmininkui Algirdui Butkevičiui padovanojo krepšinio kamuolį su prasmingais palinkėjimais, ku-

riuos papildė ir Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas
Sutkus, pasidžiaugė, kad LSDP ir
LVK gerai bendradarbiauja. O Eoropos Parlamento narys Zigmantas
Balčytis perdavė linkėjimus nuo Europos Parlamento socialdemokratų frakcijos. Pasak Seimo narės Irenos Šiaulienės, sąskrydyje „semiamės energijos sunkiam politiniam
darbui“.
Vėliau vyko įvairios sportinės
rungtys (Klaipėdos skyriaus komandos net keliose rungtyse užėmė pirmąsias vietas) ir konkursai (pvz.,
„Protų mūšį“ laimėjo LSDP Vilniaus skyrius), stovyklavietė šurmuliavo, seniai nesimatę bičiuliai lankė
kolegų išradingai papuoštas palapines (pvz., įėjimą į LSDP Biržų skyriaus palapinę puošė šmaikštus užrašas: „Mums svarbiausia žmogus –
ne biržiečių alus“).
Vakare vyko teatralizuotos iškilmės (scenarijaus autorė – Rasa Pan-

Redakcija (8 5) 2396230, LSDP infocentras (8 5) 2396327, fotografas Valdas Šereika

gonienė), kurių metu visi sąskrydžio Jonai ir Janinos buvo papuošti
Klaipėdos bičiulių nupintais ąžuolų vainikais.
Paskutinę sąskrydžio dieną Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas
padėkojo klaipėdiečiams už šiltą priėmimą ir išreiškė viltį kitais metais
vėl čia sugrįžti. Tradiciškai, visiems
susikibus už rankų, buvo sugiedotas
socialdemokratų himnas.
Šventės įspūdžiais „Socialdemokratui“ pasidalino Seimo narė Giedrė Purvaneckienė: „Viskas vyko gerai ir sklandžiai. LSDP Klaipėdos
skyrius, vadovaujamas Lilijos Petraitienės, puikiai organizavo sąskrydį.
Daugybė dalyvių. Džiugina žmonių
optimizmas, gera nuotaika. Giedant
LSDP himną, pagalvojau, kad opozicijai šiurpuliukai per kūną turėtų
eiti – būry mes jėga. Visi dalyviai
mokėjo žodžius, kėlė rankas, lingavo… Tai liudija didžiulę LSDP jėgą.“
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