
Tokiu būdų švietimui sutaupy-
ta 67 milijonai litų bei išsaugota 
150 rajonų mokyklų. Socialde-
mokratų vadovaujamos Vyriau-
sybės dėka siekiama, kad Lietu-
vos mokyklos būtų arčiau namų, 
draugiškesnės šeimoms ir geres-
nės vaikams. 

Naujų mokslo metų pradžią social-
demokratai šventė kartu su mokytojais 
ir mokiniais, lankydamiesi švietimo įs-

taigose. LSDP Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius direktorės Irmos Šneide-
rienės bei 2012 Metų mokytojos vardą  
pelniusios Romos Ruočkienės kvieti-
mu rugsėjo 2 d. lankėsi Prienų „Žibu-
rio“ gimnazijoje, garsioje savo mokyto-
jais ir mokiniais. Kartu su Pirmininku 
moksleivius sveikino ir kiti socialde-
mokratai:  Seimo narys Andrius Palio-
nis, LSDP Prienų skyriaus pirminin-
kas Alvydas Vaicekauskas, Prienų rajo-
no meras Vytas Bujanauskas.

Sveikindamas gimnazijos bendruo-
menę, A. Butkevičius kalbėjo, kad ypač 
svarbu pažymėti dieną, kai „vėl užsipil-
do mokyklos. Tą dieną mes visi pajau-
čiame atsakomybę. Mokykla formuoja 
Lietuvos, kaip valstybės ir kaip tautos, 
ateitį. Todėl nėra atsakingesnės ir svar-
besnės kraštui profesijos už mokytojo.“

Premjeras pabrėžė, kad Lie-
tuvos vyriausybė jaučia dide-
lę atsakomybę už mokyklų ir vi-
sos švietimo sistemos likimą:  
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Mokykla formuoja 
Lietuvos ateitį

Jolanta BieLskienė,  
Ridas ViskAuskAs

Pabrėždami švietimo reikšmę, 
socialdemokratai naujus moks-
lo metus pradėjo priėmę prin-
cipinį sprendimą  –  nors moki-
nių mažėja, biudžete numatytų 
švietimui lėšų nemažinti ir nie-
kur kitur jų nepanaudoti, o skir-
ti rajonų mokykloms stiprinti. 

Barjerų kelyje į švietimą turėtų sumažėti  
stasys JokuBAiTis

Statistika rodo, kad vidurinių mo-
kyklų ir gimnazijų prieinamumas 
kaimo vaikams yra gerokai mažes-
nis negu mieste. Vidurinių mokyklų 
kaimuose ir miesteliuose kasmet 
mažėja, gimnazijų – vos viena kita. 
Tokie ryškūs skirtumai leidžia dary-
ti prielaidą, kad kaimo vaikams gali-
mybės mokytis yra ribotos. Ar tikrai 
taip? Ką daryti, kad kaimo vaikas sa-
vo išsimokslinimu neatsiliktų nuo 
bendraamžių mieste ir neaimanuo-
tų: „Kodėl aš gimiau kaime?“ Apie 
tai su Seimo Vaiko gerovės parla-
mentinės grupės pirmininke, Kons-
titucijos komisijos vadove, Žmo-
gaus teisių komiteto nare socialde-
mokrate  Rimante ŠALAŠEVIČIŪTE 
kalbėjosi  žurnalistas  Stasys JOKŪ-
BAITIS. 

Kaime šiuo metu gyvena apie trečdalis 
mokyklinio amžiaus vaikų. Ar, Jūsų nuo-
mone, labai jie skiriasi nuo miestiečių? 

Miestiečiai drąsesni, labiau išprusę, ak-
tyvesni. Kaime gyvenantiems to trūksta, 
užtat jie nuoseklesni, labiau logiški, ištver-
mingesni  ir darbštesni. Didelę įtaką jiems 
turi bendraamžiai, kaimynai ir pan. Gyve-
nimo ritmas čia pakankami nuosaikus, ne-
skubus, išlikęs glaudus ryšys su gamta. Ta-
čiau kaimo vietovėse trūksta kultūrinių įs-
taigų, mažėja mokyklų, ikimokyklinių įs-
taigų, labiau juntamos sveikatos apsaugos 
problemos. Statistika rodo padidėjusį ne-
pilnamečių įvykdytų baudžiamųjų veikų ir 
didesnį nei mieste nukentėjusių nuo smur-
to ir nepriežiūros skaičių, aukštesnius mir-
tingumo rodiklius.  

 Mokyklų kaime kasmet vis mažėja. Ar 
tai neatsilieps ten augančiai jaunajai kar-

tai, nes ji kone nuo mažumės praranda 
savo šaknis, priversti jas leisti kitokioje 
aplinkoje?

Iš tiesų kaime mokyklos vaidmuo ugdant 
jauną žmogų yra kur kas svarbesnis negu 
mieste. Provincijoje siekiant pakeisti vai-
ko elgesį, sustiprinti jo teigiamas motyva-
cijas dažnai pakanka priemonių, taikomų 
tik mokyklos aplinkoje. Mieste – kas kita, 
nes įtaką nepilnamečiui daro ne tik moky-
kla, bet ir visa kita jį supanti miesto socia-
linė aplinka – neformalios grupės, miesto, 
gatvės draugai ir pan. Apmaudu, kai trūks-
tant mokyklinio amžiaus vaikų tenka užda-
rinėti kai kurias mokyklas, nepilnamečiai 
priversti gyventi  ir mokytis toli nuo namų, 
savo aplinkos. Tai nėra gerai, bet šiuo me-
tu tokia situacija. Tikimės, kad mūsų Vy-
riausybės rūpesčiu jau nuo šio rugsėjo dėl 
mažėjančio mokinių skaičiaus nepanau-
doti mokinio krepšelio pinigai liks  švieti-
mo reikmėm.

Viena išlikimo istorija: 
Marijona Tiesnesienė

Švedai nesiūlo mums rinktis  
liberalaus švietimo reformos kelio

Lietuva sėkmingai įvykdė savo misiją
Afganistano Goro provincijoje

Aktorės gyvenimo turtai



Ministras Pirmininkas A. Butkevičius pasveikino VU akademinę bendruomenę 

„Demografinė situacija, vaikų skai-
čiaus mažėjimas, o pagaliau ir vi-
sus mus šokiruojančio masto emi-
gracija išretino klases. Suprasdami 
mokytojų darbo reikšmę šalies atei-
čiai, labai norėtume, kad puiki dar-
bo atmosfera mokykloje, užtikrin-
ta finansinė gerovė ir šeimos narių 
džiaugsmas leistų jiems pajusti, kaip 
sparčiai gražėja ir gerėja gyvenimas 
Lietuvoje“.

Tą pačią dieną Ministras Pirmi-
ninkas A. Butkevičius lankėsi ir Vil-
niaus universiteto Šv. Jonų bažnyčio-
je, kur buvo pasveikinti bei pagerbti 
VU įvairių fakultetų pirmakursiai. 
Šv. Jonų bažnyčia vos sutalpino di-
delį būrį jaunimo bei akademinės 
bendruomenės, kuriai pagarbos iš-
reikšti atvyko aukšti valstybės pa-
reigūnai ir miesto valdžios atstovai.

L. e. VU rektoriaus pareigas prof. 
Jūras Banys sveikinimo kalboje pa-
žymėjo: „Vienas seniausių Vidurio ir 
Rytų Europos universitetų pradeda 
435-uosius studijų metus. Per šį lai-

ką Vilniaus universiteto veidas kei-
tėsi, nes jį formavo skirtingų epochų 
auklėtiniai, profesūra. (…) Šiemet 
mūsų bendruomenę papildė dau-
giau nei 3,5 tūkstančio bakalauro 
studijų pirmakursių, o iš viso mūsų 
yra per 26 tūkstančius. Tad visi kar-
tu kurkime tokį Universitetą, kuria-
me tradicijos derėtų su modernumu, 
o mokslas – su kultūra. Lai rugsėjo 
pradžia vienus paskatina imtis naujų 
darbų, kitus – tęsti tai, kas jau pradė-
ta, o trečius – raškyti kelerių darbo 
metų triūso vaisius. Linkiu visiems 
kartu toliau žengti pažinimo, tobu-
lėjimo ir žinių siekimo keliu!“

Tardamas sveikinimo žodį, Mi-
nistras Pirmininkas A. Butkevičius 
akcentavo: „Žinios – jūsų gyvenimo 
ateitis. Jūs kursite Lietuvos ateities 
gaires, esate svarbūs Lietuvai. De-
mokratija be aukštos kultūros neį-
manoma.“

Po renginio į Vilniaus gatves pa-
sklidęs jaunimas džiaugėsi: nauji 
mokslo metai jau prasidėjo!.. 

Mokykla formuoja Lietuvos ateitį
Atkelta iš 1p.
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Teisingumo ministras Juozas Bernatonis: 
„Rugpjūčio 23-ioji neturi būti užmiršta“

Viena išlikimo istorija: Marijona Tiesnesienė

Tiesnesių šeimos viduryje – Marijona Tiesnesienė  

1990 m. spalio 31 d. Aukščiau-
siosios Tarybos prezidiumo įsa-
ku Rugsėjo 23-ioji buvo įtrauk-
ta į Lietuvos Respublikos atmin-
tinų dienų sąrašą kaip Lietuvos 
žydų genocido diena. Priminsi-
me, kad 1943 m. rugsėjo 23 d. 
naciams likvidavus Vilniaus ge-
tą, buvo iš esmės sunaikinta Vil-
niaus žydų bendruomenė. Nuo 
1994-ųjų Nacionalinė žydų ge-
nocido aukų atminimo diena 
minima kiekvienais metais. 

„Socialdemokrato“ skaityto-
jams siūlome prisiminti bičiulio 
Edmundo Tiesnesio mamos Ma-
rijonos Tiesnesienės, tiesa, gy-
venusios ne Vilniuje, bet Pašvin-
tyje, išlikimo istoriją. 

Marijona Tiesnesienė, tikrasis var-
das Miriam Šneiderytė, gimė 1924 m. 
spalio 7 d. Pašvitinyje, esančiame už 42 
km į šiaurės rytus nuo Šiaulių. Ji turėjo 
trejais metais vyresnį brolį Judelį. Ma-
rijonos tėvo vardas buvo Izraelis (ki-
ti jį vadino Sroliu), o motinos – Sara. 
Šeima vertėsi smulkia prekyba. Tėvas 
supirkdavo žemės ūkio produktus iš 
aplinkinių kaimų ir parduodavo juos 
Pašvitinyje. Motina laikė dvi karves ir 
parduodavo pieną vietiniams pieni-
ninkams. Brolis Judelis dirbo sandėli-
ninku mažoje parduotuvėlėje, priklau-
siusioje kitam miestelio žydui.

Prieš prasidedant Antrajam pasau-
liniam karui, Pašvitinyje gyveno keli 
šimtai žmonių ir tik kelios žydų šei-
mos. Daugelis jų buvo smulkūs pre-
kybininkai, kaip ir Marijonos šeima, 
kiti vertėsi amatininkyste. 1941 m. 
birželį Marijonai buvo beveik 17 me-
tų. Miestelyje gyveno nedaug žydų 
tautybės vaikų, todėl nebuvo ir speci-
alios žydų mokyklos. Marijona lankė 
Lietuvos valstybinę gimnaziją. Birže-
lio 22-ąją ji buvo ką tik išėjusi tų me-
tų kursą, bet dar nebaigusi mokyklos, 
kai į Lietuvą įsiveržė nacių kariuome-
nė. Per kelias dienas naciai ir jų vieti-
niai sąjungininkai suėmė miestelio žy-

dus ir uždarė juos netoliese esančiame 
pastate. Daugelis, įskaitant ir Marijo-
nos šeimą, kelias savaites dirbo kaimy-
niniuose ūkiuose. 

1941 m. rugpjūčio 2 d. Pašvitinio 
žydai buvo perkelti į Žagarę, esančią 
maždaug už 44 km į šiaurės vakarus 
nuo Pašvitinio, prie Latvijos pasienio. 
Kartu su kaimyninių kaimų ir mies-
telių žydais (Linkuvos, Joniškio, Žei-
melio bei pačios Žagarės) Marijona 
buvo apgyvendinta naujai įkurtame 
gete. Tuo metu Žagarėje jau buvo keli 
tūkstančiai žydų.

Čia Marijona neteko savo šeimos. 
Pirmiausia buvo suimtas jos brolis Ju-
delis. Kartu su keliais kitais jaunuoliais 
Judelis buvo vedamas sušaudyti į netoli 
Žagarės buvusią žudynių vietą. Judelis 
lietuvių policininkui Kaziui Liutikui 
pasakė, kad yra ne žydas, kad jį, naš-
laitį, įsivaikino žydų šeima. Jaunuolis 
teigė, kad gali sunkiai dirbti ir malda-

raiščiu, atėjo išsivesti jos iš geto ir teigė, 
kad kitą dieną visi bus išsiųsti (getas tu-
rėjo būti likviduotas, o žydai sušaudy-
ti). Mergina atsisakė su juo eiti. Kitą 
dieną, 1941 m. spalio 2-ąją, Marijona 
su motina ir kitas žydais buvo nuvary-
tos į miesto aikštę, kur išgirdo oficialų 
pranešimą, kad visi žydai bus siunčia-
mi į kitą vietą priverstiniams darbams. 
Suvarytus į aikštę žmones apsupo gin-
kluoti sargybiniai, kai kurie iš jų buvo 
girti. Kažkas pradėjo šaudyti į orą, o 
tada – į minią. Prasidėjo suirutė. Kai 
kurie žydai žuvo iškart. Marijonos tė-
vas, aukštas blondinas, tikėjo, kad ga-
li išgyventi už Žagarės geto ribų, ir pa-
bėgo. Marijona nesužinojo, kas jam 
nutiko, bet manė, kad jį nušovė kur 
nors netoliese. Marijonos motina 
buvo pašauta į koją. Visiems buvo 
liepta gultis ant žemės. Mergina su-
tvarstė motinai koją skarele. Kol visi 
gulėjo skvere, atvyko V. Bieleckas ir 

išsivedė Marijoną iš minios.
Tada mergina paskutinį kartą matė 

savo motiną, kuri vėliau buvo įlaipinta 
į sunkvežimį, kartu su kitais žydais nu-
vežta į mišką už Žagarės ir sušaudyta.

V. Bieleckas pasakė budinčiam leite-
nantui, kad mergina nėra žydė ir kad 
jis ją veda pas policijos viršininko pava-
duotoją – tą patį Kazį Liutiką. Marijo-
na susitiko su broliu, kuris papasakojo 
jai, kaip buvo išgelbėtas. Tačiau dirbant 
fermoje Judeliui į koją pateko infekci-
ja, dirbti jis nebegalėjo. Vėliau į fermą 
atvyko policininkai, išsivedė vaikiną 
ir sušaudė jį Žagarės parke. Jo kūnas 
buvo paliktas gulėti kelias dienas; nė-
ra žinoma, kur jis palaidotas. 

Pasklido gandas, kad Liutikų šeima 
įdarbino žydaitę. Marijoną suėmė, ji 
kelias dienas praleido vietos kalėjime. 
Dienos metu merginai buvo leidžia-
ma sėdėti šalia esančioje tuščioje kla-
sėje. Liutikų šeima dukart per dieną 
atnešdavo jai maisto. Taip besėdinčią 
Marijoną per langą ir pamatė vietos 
kunigas Kazys Kavaliauskas. Marijo-
na papasakojo jam savo istoriją. Ku-
nigas Kavaliauskas paklausė, ar mer-
gina bei jos šeima pažinojo Pašvitiny-
je lietuvių, kurie galėtų jai padėti. Ma-
rijona įvardijo kelis žmones, tarp jų ir 
tenykštės parapijos kunigo Teišerskio 
bei našlės Onos Navickienės pavardes. 
Kunigas Kavaliauskas susisiekė su ku-
nigu Teišerskiu, kuris kartu su ponia 
Navickiene sugalvojo istoriją, įrodan-
čią, kad Marijona – ne žydė, o nesan-
tuokinė ponios Navickienės duktė, 
gimusi po jos vyro mirties. Kadangi ji, 
kaip teigė, jau turėjo tris vaikus, papra-
šė žydų Šneiderių užauginti mergaitę.

1942 m. vasarį Marijonos bylą nagri-
nėjo Joniškio teismas, turėjęs nustaty-
ti merginos tapatybę. Ponia Navickie-
nė su vyresnėle dukterimi teigė, kad 
Marijona yra jos duktė, gimusi 1924 
metais. Ponia Beleckienė iš Pašvitinio 
paliudijo, kad ji buvo pribuvėja, daly-
vavusi gimdyme. Kunigas Teišerskis 
patvirtino, kad 1924 m. jis pakrikšti-
jo Marijoną. 

Kaip padidinti Europos jauni-
mo informuotumą apie nacių 
ir komunistinio režimų nusi-
kaltimus? Rugpjūčio 23 d. Vil-
niuje minint Europos totalita-
rinių režimų aukų atminties 
dieną atsakymų į šį ir kitus su 
totalitariniais režimais susiju-
sius klausimus kartu su Euro-
pos jaunimo atstovais ieško-
jo Lietuvos, Estijos, Latvijos ir 
Vengrijos teisingumo minis-
trai. 

Europos Sąjungos (ES) Tarybai 
pirmininkaujanti Lietuva surengė 
konferenciją „Europos totalitari-
nių režimų aukų diena“, kurioje ES 
ministrai, Europos Parlamento ir 
Seimo nariai, disidentai, istorikai 
diskutavo su jaunimo atstovais dėl 
totalitarinių režimų ir istorinės at-
minties.   

„Totalitariniai režimai vykdė 
etninį, ekonominį, kultūrinį, reli-
ginį genocidą ir kitus nusikaltimus 
žmoniškumui. Žmonės buvo žudo-
mi, tremiami ar įkalinami. Tota-

litariniai režimai paveikė instituci-
nę ir konstitucinę valstybių struktū-
rą, ekonominį ir socialinį gyvenimą. 
Režimas siekė sunaikinti nacionali-
nį identitetą ir žmonių orumą. Dar 
ir šiandien mes matome ir jaučiame 
pasekmes praeities įvykių, randus, 
kuriuos režimas paliko mūsų tauto-
se“, – pažymėjo teisingumo ministras 
Juozas Bernatonis. 

Diskusijos dalyviai atkreipė dėme-
sį į tai, kad informacija apie totalita-
rinius režimus ne visada yra pakan-
kamai ir lengvai prieinama jauniems 
žmonėms. 

„Šalia tradicinių edukacinių ren-
ginių bei televizijos transliacijų turė-
tume aktyviau, išradingiau išnaudo-
ti ir kitus komunikacijos būdus, šal-
tinius, kurie yra lengvai pasiekiami ir 
prieinami jauniems žmonėms – pa-
vyzdžiui, internetas, dar vienas ins-
trumentas, leidžiantis lengvą ir grei-
tą žinių sklaidą“, – sakė J. Bernatonis.

Europos totalitarinių režimų aukų at-
minties dienos minėjimo proga renginio 
dalyviams buvo parodytas Europos Ko-
misijos viceprezidentės Viviane Reding 

sveikinimo vaizdo įrašas. 
Tuskulėnų memorialiniame mu-

ziejuje buvo atidaryta Europos at-
minties ir sąžinės platformos sureng-
ta paroda „Totalitarizmas Europoje. 
Fašizmas-Nacizmas-Komunizmas“.  

Teisingumo ministras išreiškė 
didelę padėką žmonėms, dirban-
tiems su istorinės atminties išsau-
gojimu. „Be istorijos mes nebūtu-
mėm tuo, kas esame šiandien. Isto-
rinės pamokos turi būti išmoktos“, 
– pabrėžė J. Bernatonis. 

Europos totalitarinių režimų 
aukų atminties dienos išvakarėse, 
rugpjūčio 22 d., Genocido aukų 
muziejaus skverelyje buvo sureng-
ta žvakučių uždegimo ceremoni-
ja. Jos metu kalbėjo J. Bernatonis, 
užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius, Europos Parlamento 
narys Vytautas Landsbergis, Esti-
jos teisingumo ministras Hanno 
Pevkuras ir Vengrijos vicepremje-
ras Tiboras Navracsicsas.  

Teisingumo ministerijos  
informacija
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Edmundo Tiesnesio archyvo nuotr.

1941 m. spalio 2-ąją 
Marijona ir kiti žydai buvo 
nuvaryti į miesto aikštę...

vo pasigailėti. Liutikas jį įdarbino sa-
vo fermoje. Jaunuolis nusiuntė Mari-
jonai žinutę į getą, kviesdamas ją at-
vykti ir dirbti tai pačiai šeimai. Taip 
Marijona pradėjo dirbti Liutiko šei-
mos bute Žagarėje, kadaise priklau-
siusiame žydams. Ji dirbo įvairius na-
mų ūkio darbus ir prižiūrėjo vaikus. 
Mergina patiko poniai Liutikienei. 
Vėliau Marijona pasakojo, kad ir vy-
ras, ir žmona gerai su ja elgėsi.

Tačiau Marijona kas vakarą grįž-
davo į getą. Vieną naktį senas pažįs-
tamas Vladas Bieleckas, tapęs balta-

Paminklas Europoje nužudytiems žydams (Berlynas, Vokietija)

Valdo Šereikos nuotr.

Kaime gyvenantys 
vaikai daug rečiau įgyja 
vidurinį ar aukštesnįjį 
išsilavinimą.

 Šiam tikslui skiriamos biudžeto do-
tacijos apimtys nemažės. Tai leis išsau-
goti mažesnes mokyklas kaimo vieto-
vėse, padidinti pedagoginių, psicho-
loginių tarnybų finansavimą, įgyven-
dinti kitas reformas. 

Statistikos departamentas prieš ku-
rį laiką paskelbė  šiurinančius duo-
menis: daugėja tėvų globos neteku-
sių vaikų, skurdžiau negu kiti gyve-
na daugiavaikių šeimų vaikai. Juk tai 
kelias į katastrofą.

Jei nieko nedarysime, taip ir bus. 
Skaudžiausia, kad daugėja mažų vai-
kų, netenkančių tėvų globos. Prieš po-
rą metų jie sudarė beveik pusę vaikų, 
netekusių tėvų globos. Didelė jų dalis 
gyvena kaime. Tačiau ne viskas taip 
tragiška. Daugiau kaip ketvirtadalis 
Lietuvos vaikų auklėjami daugiavaikė-
se šeimose. Maždaug tik 11 proc. gau-
sių šeimų priklausė socialinės rizikos 
šeimų grupei. Šis rodiklis visiškai pa-
neigė neretai išsakomą nuomonę, kad 
gausi šeima dažniausiai yra ir sociali-
nės rizikos šeima. Dauguma  daugia-
vaikių šeimų gyvena kaime.  Žinoma, 
reikia pripažinti, kad daugiavaikės šei-
mos ir jose augantys vaikai Lietuvoje, 
palyginti su auginančiomis vieną ar du 
vaikus, gyvena skurdžiu. Jų gyvenimo 
sąlygos neretai blogesnės, mažiau lėšų 
skiriama šeimos narių, be abejo, ir vai-
kų, maistui, aprangai, švietimui, ki-
toms būtinoms reikmėms. Jokia pa-
slaptis - gausios šeimos dažniau nei 
kitos vaikus auginančios šeimos, rizi-
kuoja atsidurti skurde. Jų rizikos lygis 
buvo 41,9 proc. - beveik tris kartus di-
desnis, nei šeimų, auginančių vieną ar 
du vaikus. Šie skaičiai rodo, kad šeimos 
politika valstybėje turėtų būti visai ki-
tokia, ne tokia, kokią radome atėję į 
valdžią ir stengiamės ją keisti.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomy-
bę, tuštėjant darželiams, juos pra-
dėta masiškai uždarinėti, privati-
zuoti arba reorganizuoti į darže-
lius-mokyklas. Kai kurie kaimo 
ikimokyklinio ugdymo objektai 
buvo reorganizuoti į socialinės rū-
pybos objektus – tapo senelių, in-
validų namais. Ar nepaskubėta? 

Dabar darželių jau labai trūksta.
Lietuvoje ikimokyklinis ir priešmo-

kyklinis ugdymas nėra privalomas. Tė-
vai patys sprendžia, ar leisti vaiką į iki-
mokyklinio ugdymo įstaigą, ar ne. Dar-
želyje vaikams sudaroma galimybė ben-
drauti su bendraamžiais, vaikas gali gau-
ti specialisto (logopedo, psichologo) pa-
galbą, ugdomi jo specialieji gebėjimai ir 
kt. Išplėtotas ikimokyklinis ugdymas 
sudaro sąlygas derinti darbą ir vaikų 
auginimą. Jungtinių Tautų Vaiko tei-
sių komitetas, domėjęsis, kaip mūsų 
šalyje įgyvendinami Vaiko teisių kon-
vencijos nuostatai, dar prieš keltą metų 
išreiškė susirūpinimą dėl mažo vaikų, 
lankančių ikimokyklinio ugdymo įs-
taigas, skaičiaus. Lietuvai tada buvo re-
komenduota pagerinti ikimokyklinio 
ugdymo prieinamumą šalyje, įskaitant 
ir kaimo vietoves, kur ikimokyklines įs-
taigas lanko santykinai kur kas mažiau 
vaikų negu mieste. Tačiau užgriuvusi 
krizė daug ką sujaukė, apribojo galimy-
bes. Buvę valdantieji šioje srityje nieko 
nenuveikė. Dabar šias klaidas tenka tai-
syti, ieškoti įvairių sprendimų.

Jūsų minėtoje Jungtinių Tautų vai-
ko teisių konvencijoje nurodyta, kad 
valstybės dalyvės turi pripažinti vai-
ko  teisę  mokytis, sudaryti vieno-
das galimybes visiems vaikams. Ta-
čiau kol kas neatrodo, kad to būtų 
šventai paisoma. Juk kaimo vaikų 
galimybės siekti išsilavinimo Lie-
tuvoje yra kur kas mažesnės negu 
miestiečių.  

Iš tiesų mokyklų skaičius kaime ir 
mieste neatitinka proporcijų. Pavyz-
džiui, gimnazijų kaimo vietovėse prieš 
kurį laiką buvo beveik keturis kartus 
mažiau negu mieste. Nieko nuosta-
baus, kad kaime gyvenantys vaikai 
daug rečiau įgyja vidurinį ar aukštes-
nįjį išsilavinimą. Ypač ryškus skirtu-
mas pagal specialiųjų mokyklų skai-
čių: miestų vaikai jų turi 57, o kaimo 
vaikai - 5. Toks mokyklų išsidėstymas 
turėjo įtakos įgyjant vidurinį ar aukš-
tesnįjį išsilavinimą. Kaime gyvenan-
tys vaikai penkis kartus rečiau įgyja 
aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą. 
Priežastys aiškios: kaimuose ribotos 
galimybės vaikams mokytis arčiau 

gyvenamosios vietos, trūksta bibli-
otekų ar nepalankus jų darbo lai-
kas, mažai kultūros renginių, kitų 
priemonių. Kaimo vaikams nere-
tai prabanga yra internetas, retes-
nė knyga ar neformalus ugdymas. 
Čia galima įžvelgti ir tam tikrą šių 
vaikų diskriminaciją, kuri atsilie-
pia jų ugdymo kokybei ir ateities 
perspektyvoms.

Gal ir banalus klausimas, bet vis dėl-
to, ką daryti, kad padėtis pasikeistų, 
kad atsikratytume tokio palikimo?

Blogiausia, kad Lietuvoje iki šiol ne-
buvo neatliekami tyrimai, nėra argu-
mentuotų išvadų dėl paslaugų skir-
tumo kaime ir mieste gyvenantiems 
vaikams, o tai apsunkina galimybes 
keisti situaciją. Labai svarbus čia tar-
pinstitucinis bendradarbiavimas. To 
iki šiol buvo labai pasigendama. Jei 
ministerijos, kitos institucijos, kurių 
kompetencijai priskirta vaiko teisių 
apsauga, glaudžiau bendradarbiautų,  
geranoriškai padėtų kaimo vaikams, 
manau, daugelis problemų būtų pra-
dėtos spręsti ir dalis jų būtų išspręstos.

Jūs neretai akcentuojate teisinio 
švietimo būtinybę tiek pedagogams, 
tiek tėvams. Kodėl to taip reikia? 

Kad to tikrai reikia, parodė prieš 
keltą metų Viešosios įstaigos „Vai-
ko namas“ atliktas tyrimas „Smurto 
mokyklose paplitimas, formos, prie-
žastys, prevencija ir pagalbos priemo-
nės“. Tai, kas dabar vyksta kai kuriose 
mokyklose, negali mūsų nejaudinti. 
Pastebimas neigiamas mokyklos ben-
draamžių grupės poveikis. Moksle 
atsiliekantys vaikai neretai yra pa-
šiepiami, jie nuolat patenka į įvairias 
konfliktines situacijas, gyvena įtam-
poje, kupini nerimo. Tokie paaugliai 
pradeda elgtis šiukščiai, pasidaro įžū-
lūs, neretai imasi fizinės jėgos ir prie-
vartos. Kitų mokinių akyse jie tam-
pa savotiškais didvyriais, į juos ban-
do lygiuotis mažiau atsparūs neigia-
mam poveikiui mokiniai, ypač tie, 
kuriems nelabai sekasi mokytis. Jie 
ieško būdų išsiskirti, mokykloje da-
ro tai, ką namuose draudžia tėvai . 
Tokios grupės formuoja terpę plisti 
agresyvumui. Ypač jei į tai ryžtingai 
nereaguoja mokyklos vadovai, dažnai 
nenorintys aštrinti situacijos ar blo-
ginti mokyklos įvaizdžio.

Vaikų saugumą mūsų valstybėje 
privalo užtikrinti įstatymai. Ar jų 
vis dar trūksta? O gal paprasčiau-
siai jie nevykdomi? 

Įstatymų, ko gero, turime pakan-
kamai. Visa bėda, kad dažnai jie ne-
vykdomi.  Daugiau kaip prieš 20 me-
tų Lietuva prisijungė prie labai svar-
bios Vaiko teisių konvencijos. Šis do-
kumentas mūsų šalyje ratifikuotas 
1995 m. liepos 3 d. Kai kas iki šiol 
mano, kad Konvencija yra tik reko-
mendacinis dokumentas, kurį vyk-
dyti nėra privalu, tačiau pagal teisės 
aktų hierarchiją tai aukščiausią teisi-
nę galią turintis dokumentas.

Šios koalicinės Vyriausybės pro-
gramoje numatyta tobulinti visuo-
menės teisinį švietimą, kad kiekvie-
nas Lietuvos žmogus įgytų teisės pa-
grindus ir gautų žmogaus teisių ap-
saugai užtikrinti reikalingų teisinių 
žinių. Numatyta tikslinti ir papildy-
ti ugdymo turinį bendrojo ugdymo 
mokyklose, todėl ateityje tikimės 
pokyčių į gerąją pusę.

Barjerų kelyje į švietimą turėtų sumažėti  
Atkelta iš 1p.

www.sxc.hu nuotr.
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Rengta kartu su Europos Parlamento
socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso grupės Lietuvos delegacija.

Vilija BLinkevičiūTė  
Europos Parlamento narė,  
LSDP pirmininko pavaduotoja 

Siekiame lyčių lygybės 
bendrovių valdybose

Gerovę atspindi ir dviračių gausa  

Prasideda naujas politinis sezonas. Lau-
kia aktyvus ir darbingas laikotarpis. Euro-
pos Parlamento darbotvarkėje – daugybė 
svarbių klausimų. Vienas jų – Lyčių lygybės 
bendrovių valdybose direktyva, dėl kurios 
plenarinėje sesijoje Europos Parlamentas 
balsuos artimiausiu metu. Dar liepos mėne-
sį Užimtumo ir socialinių reikalų komitete 
(EMPL) po ilgai trukusių diskusijų patvir-
tinome nuomonę dėl šios direktyvos. Euro-
pos Komisijos siūloma direktyva siekiama, 
kad  bent 40 proc. bendrovių, kurių akcijo-
mis prekiaujama biržoje,  nevykdomųjų di-
rektorių sudarytų nepakankamai atstovau-
jamos lyties asmenys. Šį tikslą numatoma pa-
siekti iki 2020 metų.

EMPL komiteto priimta nuomonė tobu-
lina Europos Komisijos pasiūlymą, nes pra-
plečia direktyvos taikymo sritį – siūloma ją 
taikyti ir vykdomiesiems direktoriams. Aš 
vertinu tai kaip esminį patobulinimą, nes 
moterų, užimančių vykdomųjų direktorių 
pareigas valdybose, yra vis dar nedaug. Pri-
tarėme nuostatai, jog mažosioms ir viduti-
nėms įmonėms šį direktyva nebūtų taikoma.

EMPL komitete nubalsavome, jog ši di-
rektyva turėtų būti skirta bendrovėms, ku-
rios nepakankamai skatina lyčių lygybę savo 
valdybose ir nepasiekia pažangos. Pranešime 
raginama, kad visos biržinės bendrovės kas-
met savo metinėse ataskaitose kompetentin-
goms nacionalinėms institucijoms pateiktų 
duomenis apie lyčių atstovavimą jų valdybo-
se. Dėl skaidrumo bendrovės turėtų teikti in-
formaciją apie vykusius atrankos į direktorių 
pareigybes konkursus ir paaiškintų priežas-
tis bei kriterijus, kuriais remiantis buvo pa-
sirinktas dominuojančios lyties kandidatas. 

EMPL komitete esu paskirta papildoma 
socialdemokratų frakcijos pranešėja šiuo 
klausimu. Balsavimo metu komiteto nariai 
priėmė mano teiktus siūlymus, ši direkty-

Europarlamentarų Briuselyje ir 
Strasbūre, jei vykstama darbo rei-
kalais, visada laukia automobiliai su 
vairuotoju. Tačiau dėl dviračių, ypač 
Strasbūre, konkuruojama. Jei pirma-
dienį europarlamentaras nespėja pasi-
imti savo dviračio, jis atitenka kitiems 
– padėjėjams, EP darbuotojams, sta-
žuotojams.

Per devynerius metus jau pažinau 
beveik visus savo kolegas, kuriuos 
daug kas pavadintų keistuoliais. Mū-
sų – tų, kurie atiduoda pirmenybę 
dviračiui, o ne automobiliui – ne tiek 
ir daug, gal tuzinas. Naudojamės tuo, 
kad Strasbūre dviratininkams suda-
rytos idealios sąlygos: visur sužymėti 
dviračių takai, vairuotojai paslaugūs, 
o ir miestas nekalvotas. 20 minučių 

va būtų taikoma ir visoms tiek biržose regis-
truotoms, tiek neregistruotoms valstybinėms 
įmonėms. Manau, valstybinėse įmonėse būtų 
lengviau pasiekti lyčių lygybę, tai galėtų būtų 
geras pavyzdys privačioms įmonėms. Esminė 
pažanga valstybinėse įmonėse galėtų būti pa-
siekta iki 2018 metų.

Skeptiškai žvelgiantiems į siūlomą direktyvą 
dėl lyčių lygybės bendrovėse pabrėžčiau, kad ji 
neįpareigoja bendrovių į valdybos postus pri-
imti tik moteris. Jos tikslas yra užtikrinti, kad 
atrankos metu iš kelių kandidatų, turinčių tą 
patį išsilavinimą ir panašią kvalifikaciją, bū-
tų pasirinktas tas kandidatas, kurio lytis yra 
mažiau atstovaujama bendrovėse, ir pasiekti, 
jog bent 40 proc. bendrovių nevykdomųjų ir 
vykdomųjų direktorių sudarytų nepakanka-
mai atstovaujamos lyties asmenys.

Kodėl reikalinga tokia direktyva? Vienas iš 
2010 m. Komisijos inicijuotos Europos mote-
rų chartijos tikslų – skatinti didesnę lyčių ly-
gybę sprendimų priėmimo srityje. Todėl Ko-
misija tais pačiais metais priėmė penkiametę 
lyčių lygybės strategiją. Tačiau ne visose srityse 
pasiekta norima pažanga. Iki šiol Europos Są-
jungoje bendrovių valdybose dominuoja vyrai 
– 85%  nevykdomąsias pareigas ir net 91,1% 
vykdomąsias pareigas einančių valdybų narių 
yra vyrai, nors 60 proc. visų universitetų ab-
solventų yra moterys.  

Šio teisėkūros pasiūlymo autorė Komisijos 
vicepirmininkė Viviana Reding dar 2011 m. 
kovo mėn. paragino biržines Europos ben-
droves savanoriškai padidinti moterų skai-
čių valdybose, pasirašant Europos bendrovės 
įsipareigojimą dėl moterų skaičiaus valdybo-
se didinimo. Tačiau savanoriškos priemonės 
laukiamų rezultatų nedavė. Per metus visoje 
Europoje šį įsipareigojimą pasirašė tik 24 ben-
drovės. Pažanga matoma tose šalyse, kurios 
priėmė bendrovių valdyboms teisiškai priva-
lomus aktus. Tokių valstybių ES yra vienuo-
lika: Belgija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, 
Ispanija, Portugalija, Danija, Suomija, Grai-
kija, Austrija ir Slovėnija. 

Mes už šią direktyvą balsuosime rudenį, o 
Europos Tarybai pirmininkaujančiai Lietuvai 
teks nelengvas uždavinys suderinti šalių narių 
ir Europos Parlamento pozicijas. Tikiuosi, jog 
bendrą sprendimą pavyks surasti ir direktyva 
taps sektinu pavyzdžiu siekiant lyčių lygybės 
ir kitose srityse.

Linkiu visiems darbingo ir derlingo rudens!

Justas  Vincas PAleckis
Europos Parlamento narys

Svarbiausia – suskystintų 
dujų terminalas
Zigmantas P. BaLčyTis
Europos Parlamento narys,  
LSDP pirmininko pavaduotojas

Šiandien sklandi suskystintų dujų termina-
lo statyba yra svarbiausias dujų kainos maži-
nimo darbotvarkės klausimas. Šiuo metu šio 
projekto įgyvendinimas svarbesnis nei po-
kalbiai ar derybos su „Gazprom“ arba nesi-
baigiančios peripetijos su „Chevron“ ketini-
mu žvalgyti ir išgauti Lietuvoje skalūnų dujas.

Tik veikiantis suskystintų dujų terminalas 
gali užtikrinti aiškų gamtinių dujų kainos ma-
žėjimą Lietuvos vartotojams – gyventojams ir 
įmonėms. Tik pradėjus veikti suskystintų du-
jų terminalui, Lietuva gali netrukdomai, ilgai 
ir realiai įgyvendinti siekį pirkti gamtines du-
jas konkurencingomis kainomis.

Todėl visa energija, darbai turi būti skirti 
šio terminalo projektui: būtų nusikalstama, 
jei projektas įstrigtų. Taip, kaip vis dar strin-
ga derybos su „Gazprom“, skalūnų dujų žval-
gybos ir gavybos reikalai, nuolat apsiveliantys 
ar apveliami gandais, komentarais, ginčais, in-
teresų karais, nuolatiniu politinių jėgų tarpu-
savio svaidymusi kaltinimais. 

Eikvojama daug energijos, o gamtinės dujos 
nepinga. Liūdna, bet visi anksčiau skambėję 
norai, kad jau šią žiemą pavyks pigiau pirkti 
gamtines dujas ir atpiginti šildymą, neturi jo-
kio pagrindo.

Kol kas neaišku, nei kiek Lietuvai kainuos 
Rusijos dujos, nei kiek mes Lietuvoje mokė-
tume už vietoje išgaunamas skalūnų dujas. 
Skalūnų dujų žvalgybos ir išgavimo procesas 
gali užtrukti ne vienerius metus. Be to, prieš 
tai būtina užtikrinti tinkamą aplinkos apsau-
gą bei susitarti su vietos bendruomenėmis.

JAV, kurioje išgaunami didžiuliai kiekiai 
skalūnų dujų, gamtinės dujos kainuoja 3–4 
kartus pigiau nei Europos valstybėse. JAV 
Kongrese ir Senate svarstomos įstatymų patai-
sos, kurios leistų šioje šalyje išgautas gamtines 
dujas eksportuoti į šalis – NATO partneres. 

Atkelta iš 2p.
Žagarėje. Ji dirbo „Žvelgaičio“ ko-
lūkyje, kuris vėliau buvo reorgani-
zuotas ir tapo Žagarės valstybiniu 
žirgynu (žirgų ferma). 

2003 m. vasario 15 dieną, būdama 
78-erių, Marijona Tiesnesienė mirė. 
Ji palaidota šalia savo vyro Žagarės 
latvių kapinėse.

Edmundas Tiesnesis (g. 1952) 
specialiai „Socialdemokratui“ pa-
sakojo: „Domėtis šeimos istorija pra-
dėjau mokydamasis vyresnėse klasė-
se. Mama nemėgo apie tuos dalykus 
pasakoti, tačiau pas ją atvažiuodavo 
išlikę gyvi žydų tautybės žmones, 
ir tai mus, vaikus, vis labiau domi-
no. Kai baigiau vidurinę mokyklą 
1970 metais ir tapau studentu, ma-
ma atviriau pasakodavo savo gyve-
nimo istoriją.

Žydų žudynėse dalyvavo nema-
žai lietuvių – ne inteligentų, žino-
ma, o menko išsilavinimo, suklai-
dintų, pavydžių ir siekiančių užval-
dyti žydų turtą... 

Mamos istorija išskirtinė tuo, kad 
ją gelbėjo patys lietuviai iš Pašvitinio 
kaimo, su kuriais ji, paauglė, kartu 

Viena išlikimo istorija: Marijona Tiesnesienė

Teisėjas pripažino jų parodymus. 
Merginai buvo išduoti oficialūs doku-
mentai, patvirtinantys, kad ji yra Ma-
rijona Navickaitė. Tai išgelbėjo jos gy-
vybę. Teismas paskyrė Liutikų šeimą 
jos globėjais. Marijona gyveno su jais 
iki 1944 metų.

1944 metų pavasarį Marijona ištekė-

jo už Karolio Tiesnesio, latvių ūkinin-
ko, Liutikų kaimyno. Jie susilaukė ke-
turių vaikų: dviejų berniukų (Edmun-
do ir Imanto) ir dviejų mergaičių (Ire-
nos ir Nijolės). Marijona laisvai kalbėjo 
lietuvių, jidiš bei latvių kalbomis ir šiek 
tiek mokėjo rusiškai. 

Po karo Marijona su šeima gyveno 

mokėsi, vaikščiojo  į vakarėlius. Ma-
mai išgyventi padėjo tie patys asme-
nys, kurie ir šaudė žydus... Gal dėl to, 
kad buvo graži, draugiška... 

Nacių laikais buvo sunaikinta, be-
rods, 96 procentai Lietuvos žydų ben-
druomenės. Mamą gelbėję Liutikai, 
Beleckas, kurie talkino vokiečių val-
džiai, po karo buvo sovietų valdžios 
išvežti, jų likimas nežinomas. 

Kad mama žydų tautybės – dauge-
lis žagariečių  žinojo. Kai man sukako 
16 metų, nuvažiavau į Joniškį tvarkytis 
paso reikalų. Darbuotoja paklausė, ko-
kia mano tautybė. Pasakiau, kad  ma-
ma – žydė, tėvas – latvis. Darbuotojas: 
„Būk tu geriau lietuviu, tokie laikai, 
kad...“ Sutikau... Jei dabar tektų rink-
tis tautybę, taip nedaryčiau. 

Augau Žagarėje. Kaip tik netoli mo-
kyklos, prieš įvažiavimą į miestelį, gal 
už pusės kilometro, yra maždaug 3000 
žydų masinė kapavietė. Mokykloje tal-
kų metu tvarkydavome žudynių vietą. 
Iš mokytojų pasakojimų žinojome tą 
istoriją. Tik vėliau supratau, kad ten 
ir mano seneliai palaidoti. Kai studi-
javau tuometiniame Kūno kultūros 
institute, susipažinau su Kauno žydų 

bendruomenės istorija. Vėliau, dirbant 
sporto organizacinį darbą, teko ben-
drauti su žymiu Lietuvos sporto žur-
nalistu Saliamonu Vaintraubu, kuris 
daug rašė žydų genocido Lietuvoje te-
matika. Sujaudino jo knyga „Garažas“ 
(2002) , atskleidusi Kauno žydų ben-
druomenės šiurpią naikinimo istoriją. 

Teko matyti 1938 metų Lietuvos 
įmonių katalogą – daugybė žydiškų 
pavardžių. Kodėl taip aršiai žudyti žy-
dai Lietuvoje? Matyt, būta pavydo, kad 
žydai – sumanesni verslininkai, pre-
kybininkai. Aišku, kaip ir dabartiniai 
verslininkai, jie neišvengė klaidų, gal 
kai kurie lietuviai jautėsi apgauti... Bet 
dėl to jie tikrai nenusipelnė tokio žiau-
rumo... Aš – taikaus būdo, nesupran-
tu, kaip galima žudyti kitą žmogų... 
Matyt, kai kurie žydšaudžiai patikėjo 
nacių pergale, rūpinosi savo gerove...

Receptų, kaip taikiai sugyventi, 
žmonija ieško, bet surasti juos sekasi 
nelengvai. Tautinės neapykantos neiš-
vengė nė viena visuomeninė santvarka, 
bet vilties nevalia prarasti...“

Parengė Ridas Viskauskas

Žydų genocido vieta Žagarės parke

Loretos Ripskytės nuotr. kelionė dviračiu nuo nuomojamo bu-
tuko ar viešbučio iki Parlamento, o vė-
lų vakarą – atgal praskaidrina nuotai-
ką, suteikia papildomų jėgų. Juk dar-
bo diena prasideda 9 valandą, o bai-
giasi 21–23.

Europos Parlamento nariai – ne tik 
tie, kurie važinėja dviračiu – rūpina-
si dviračių transportu ir dviratinin-
kais. Apskaičiuota, kad Europos Są-
jungos šalyse kelionės dviračiu suda-
ro 6–7 proc. visų kelionių. Balandžio 
pabaigoje Europos Parlamentas nu-
brėžė tikslą iki 2020-ųjų metų padvi-
gubinti tą skaičių. Iš ES skiriamų lėšų 
transportui dviračių sferai tenka apy-
tikriai vienas procentas. Pirmą kartą 
finansinėje perspektyvoje tam numa-
tytos milijardinės sumos. Dviračiai 
ir dviratininkai padeda kurti jaukes-
nius miestus, mažinti grūstis, triukš-
mą, švarinti orą, kovoti su klimato kai-
ta ir taupyti gamtos resursus, stiprinti 
sveikatą. Statistika liudija, kad dvira-
tininkai gyvena vidutiniškai dvejais 
metais ilgiau (jei jų nenutrenkia gir-
tas ar neatidus vairuotojas...) ir dėl li-
gos praleidžia 15 proc. mažiau darbo 
dienų. Reguliariai minančio pedalus 

piliečio fizinė būsena atitinka dešim-
čia metų jaunesnio būklę.

 Per pastaruosius 10 metų Berlyne 
važiuojančių į darbą ir atgal dviračiais 
skaičius padidėjo kelis kartus ir priar-
tėjo prie 20 procentų. „Dviračių sos-
tinėse“ Amsterdame ir Kopenhagoje 
pusė visų vykstančių į darbą sėda ant 
dviračių. Spaudžiantis pedalus pen-
kis kartus per savaitę į darbą ir atgal 
10 km per metus išvengia 4 600 km 
kelionės automobiliu, sutaupo 400 
litrų kuro (apie 2 000 litų) bei 900 kg 
CO2 išlakų.

            ES senbuvėse valstybėse eko-
nominio sunkmečio metu naujų au-
tomobilių pardavimas gerokai suma-
žėjo, o dviračių išaugo 15 proc. Dabar 
kiekvienam naujam parduotam au-
tomobiliui atitenka du nauji parduo-
ti dviračiai. Turtingose ES šalyse dvi-
račių rinką pagyvino elektriniai dvira-
čiai, kurie ypač palengvina dviratinin-
kų dalią kalvotose vietovėse. Dviračių 
paplitimui ypač padeda galimybė ke-
liauti su jais traukiniuose, tramvajuo-
se, net autobusuose.

Tūkstančiui gyventojų Danijoje per 
metus parduodama 160 naujų dvira-

čių, Nyderlanduose – 80, Suomijoje, 
Austrijoje, Švedijoje – 60. Mažiau-
siai dviračių parduodama Lenkijoje, 
Lietuvoje, Bulgarijoje, Rumunijoje: 
nuo 5 iki 15.

Pusė Europos Sąjungos piliečių lai-
ko automobilį pagrindine susisieki-
mo priemone, ketvirtis – visuomeni-
nį transportą, atsakymą „einu pėsčio-
mis“ pasirinko 13 proc., 7 proc. – va-
žiuoju dviračiu, 2 proc. - motociklu. 
Lietuvoje šie skaičiai ne tiek ir daug 
skiriasi nuo ES vidurkio: atitinkamai 
48 proc., 30 proc., 13 proc., 5 proc. ir 
0,2 proc. Mūsų  5 proc. dviratininkų 
atrodo ne taip ir blogai palyginus su 
Prancūzija, JK, Airija, tačiau šis skai-
čius daugiau atspindi dviračių papliti-
mą kaime, miestas atsilieka.

Lietuvoje svarbu tiesti ne tik nau-
jus dviračių takus, bet ir sukurti dvi-
ratininkams saugią bei tolerantišką 
atmosferą. Niekaip rugsėjyje nepa-
vyksta įsiūbuoti ES inicijuotos „judru-
mo savaitės“ bei „dienos be automobi-
lio“ – jos beveik nesiskiria nuo eilinių 
savaičių ir dienų. Prieš dešimtmetį mė-
ginusi įgyvendinti naivią  „oranžinių 
dviračių“ avantiūrą Vilniaus savivaldy-
bė ilgokai snaudė. Pastaraisiais metais 
beveik visose Europos sostinėse atsira-
do pritvirtinamų prie specialių stovų 

dviračių nuomojimo punktų. Vilniu-
je jie atidaryti tik vasaros pabaigoje.

 Dviratininkų ir dviračių skaičius 
atspindi šalies kultūros ir civilizaci-
jos lygį. Pirmauja Skandinavijos šalys, 
Olandija, kurios gali pasigirti aukš-
čiausiu gyvenimo lygiu ir kokybe. O 
Lietuva... Optimistiškai nuteikia šie-
metinio „Velomaratono“ Vilniuje sė-
kmė, dviratininkų gausa Palangoje. 
Didesnis dviračių paplitimas savai-
me nepagerintų mūsų gyvenimo, ta-
čiau tai būtų žingsnis teisinga linkme.

Atsiliepiant į įvykius šalyje, visados 
išlieka ir sankcijų panaudojimo gali-
mybė. Tik reikia apskaičiuoti, kad tai-
kant vėzdu į viršūnėles nebūtų užplo-
ta paprastiems žmonėms.

Nutariau imtis šio darbo, kai išgir-
dau vieno politiko nuomonę, kad Bal-
tarusija yra prarasta Europai. Taip ne-
manau. Europos centre esanti valsty-
bė ir 10 milijonų baltarusių nėra ir ne-
turėtų būti prarasti Europai, o Euro-
pa – jiems. 

Minėtos įstatymų pataisos, jei jos būtų priimtos, 
Lietuvai suteiktų nemenką viltį kitų metų pabai-
goje sulaukti suskystintų dujų iš JAV ir nutraukti 
priklausomybės nuo vieno tiekėjo grandines.

Svarbus ir kitas prasidėjęs procesas: Europos Są-
jungos ir JAV derybos dėl transatlantinės prekybos 
ir investicijų partnerystės. Lietuva, šį pusmetį pir-
mininkaujanti Europos Sąjungos Tarybai, yra tie-
siogiai suinteresuota sėkmingomis derybomis dėl 
laisvosios prekybos tarp ES ir JAV sutarties.

Svarbu, kad procesai JAV ir ES kol kas juda Lie-
tuvai naudinga kryptimi – Klaipėdoje statomo su-
skystintų dujų terminalo link. Sėkmingai pastačius 
dujų terminalą, Lietuvai atsiveria realios galimybės 
gamtines dujas pirkti ne iš vieno, bet iš kelių šalti-
nių: JAV, Norvegijos, Rusijos. Būtina pagirti dabar-
tinės Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pozici-
ją bei veiklą dėl sklandaus dujų terminalo projek-
to įgyvendinimo, kuri verčia ir „Gazprom“ keisti 
savo poziciją. Kompanija „Gazprom“ anksčiau ar 
vėliau bus priversta padaryti Lietuvai nuolaidų, 
nes dujų tiekimo monopolį pakeis konkurencija 
su kitais tiekėjais. 

ES kol kas neturi ir kažin ar turės vieningą nuo-
monę dėl skalūnų dujų išgavimo valstybėse narė-
se. Prancūzijoje hidraulinio ardymo metodas už-
draustas, Vokietijoje siekiama įstatymais apriboti 
šio metodo naudojimą prie vandens telkinių, van-
denviečių apsaugos zonose. Lenkija jau paskelbė, 
jog išgaunanti skalūnų dujas ir artėjanti prie pramo-
ninės skalūnų dujų gavybos. Didžiojoje Britanijoje 
vyksta aršios diskusijos dėl skalūnų dujų. Šiose dis-
kusijose dalyvauja ir Didžiosios Britanijos premje-
ras D. Kameronas (D. Cameron), nedviprasmiškai 
pasisakantis už skalūnų dujų gavybos plėtrą Jung-
tinėje Karalystėje. 

Dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos Lietuvo-
je reikia aiškiai pasakyti: skalūnų dujos yra valsty-
binės reikšmės, strateginis, valstybės ateities reika-
las, o ne vienos užsienio kompanijos ar vietos ben-
druomenės reikalas. 

Vyriausybė, atstovaudama ir valstybės, ir vietos 
bendruomenių interesams, turėtų siekti, kad susi-
tarimas tarp „Chevron“ bei vietos bendruomenių 
būtų naudingas ir vietos gyventojams, ir valstybei. 
Be to, atliktą poveikio aplinkai vertinimą turės pa-
tvirtinti savivaldybių tarybos. Be vietos gyventojų 
ar jų atstovų sutikimo skalūnų dujų vežimas nepa-
judės iš mirties taško.

Šiandien racionaliausias ir svarbiausiais sprendi-
mas yra tik vienas – kuo greičiau pastatyti ir pra-
dėti eksploatuoti suskystintų dujų terminalą Klai-
pėdoje. 

Gyvulininkystės 
investiciniams projektams 
dar šiuo finansiniu 
laikotarpiu papildomai 
numatyta skirti 60 mln. litų.  

Liuksemburge vykusioje 
Europos Sąjungos 
Taryboje Lietuvai pavyko 
pasiekti susitarimo dėl 
Bendrosios žemės ūkio 
politikos reformos 2014–
2020 metams. 

Premjeras A. Butkevičius: „Be gyvulininkystės  
Lietuvos žemės ūkis neturi ateities“

Senas gyvulininkystės tradicijas 
puoselėjanti Lietuva išgyvena ne-
lengvus laikus. Garsėję užaugina-
ma kiauliena, šiandien nebegalime 
patenkinti net savo šalies gyventojų 
poreikių. Per pastarąjį dešimtmetį 
galvijų sumažėjo beveik 18 procen-
tų. Gyvulininkystės sektoriui rei-
kia ryžtingų sprendimų ir konkre-
čios paramos. Pieno gamintojai – ir 
stambūs, ir nedideli ūkiai labai nu-
kentėjo, kai išmokoms už kvotinį 
pieną buvo pritaikytos moduliacijos 
nuoskaitos. Dėl nacionalinių tiesio-
ginių išmokų mažinimo žemdirbiai 
neteko daugiau kaip 30 milijonų li-
tų. Per pastaruosius ketverius metus 
Lietuvoje melžiamų karvių sumažė-
jo kone penktadaliu.

„Privalome gyvulininkystę išves-
ti iš sąstingio“, – šiais žodžiais darbą 
pradėjo Žemės ūkio ministras prof. 
Vigilijus Jukna. Pasak ministro, „gy-
vulininkystė sukuria darbo vietas 
ir pridėtinę vertę. Reikia ir pašarus 
gaminti, pirkti kurą transportavi-
mui. O jei tiesiog išvežama žaliava, 

nistro Pirmininko Algirdo Butke-
vičiaus, „Vyriausybė  priėmė spren-
dimą tiesiogines išmokas nukreipti 
į gamybos skatinimą. Esame numa-
tę ilginti žemės ūkio produkcijos ga-
mybos grandinę, kad būtų ekspor-
tuojama ne tik žaliava, bet ir kuo 
daugiau produktų. Tai padės kur-
ti naujas darbo vietas, papildys ša-
lies biudžetą“.

Žemės ūkio ministerija, siekda-
ma paskatinti ūkininkus užsiimti 
gyvulininkyste, perskirstė Lietu-
vos kaimo plėtros 2007–2013 m. 
programos lėšas. Siekiant sudaryti 
tinkamas sąlygas gyvulininkystės 
sektoriaus plėtrai, gyvulininkystės 
investiciniams projektams dar šiuo 
finansiniu laikotarpiu papildomai 
numatyta skirti 60 mln. litų. Iš šių 
lėšų būtų finansuojamos tik gyvuli-
ninkystės veiklą vykdančių ūkio su-
bjektų paramos paraiškos. Tai papil-
domos lėšos šalia bendros paramos. 
Tikimasi, jog šiam lėšų perskirsty-
mui pritars ir Europos Komisija.

„Gyvulininkystės plėtra neįma-
noma be efektyvios paramos veisli-
ninkystei“, – įsitikinęs Seimo Kai-
mo reikalų komiteto pirmininko pa-
vaduotojas Bronius Pauža. Siekiant 
gerinti avininkystės konkurencin-
gumą, sukurta ir jau pradėta diegti 
veislinių avinų kontrolinio penėji-
mo sistema. Tobulinama interakty-
vi galvijų sėklinimo duomenų bazė, 
baigiama diegti kiaulių veislinin-
kystės informacinė sistema. Žemės 
ūkio ministerija yra numačiusi grą-
žinti valstybės kompensacijas už įsi-
gyjamus veislinius gyvulius. 

Lietuvoje yra daug išardytų, ap-
leistų gyvulininkystės pastatų, ku-
riuos restauravus galima būtų didin-
ti gyvulių skaičių. Tačiau sudėtin-
gos ir ilgai trunkančios bei brangiai 
kainuojančios tokių pastatų projek-
tų rengimo, leidimo gavimo ir kitos 
biurokratinės procedūros apsunki-
no gyvulininkystės plėtrą. Vyriausy-
bė, Seimo Kaimo reikalų komitetas 

ėmėsi konkrečių gyvulininkystės 
sektoriaus gelbėjimo darbų. Pasak 
B. Paužos, Seime, baigiantis pava-
sario sesijai, priimti įstatymai pa-
dės išvengti perteklinių biurokra-
tinių reikalavimų. Prie šių pasikei-
timų ženkliai prisidėjo ir Aplinkos 

ministerija. Nuo šiol žemės ūkio pa-
skirties žemėje statant naujas ar re-
konstruojant senas fermas, kuriose 
auginama iki 300 sąlyginių gyvulių, 
nebereikia rengti teritorijų detalių-
jų planų dokumentų, nebėra priva-
lomas poveikio aplinkai vertinimas, 
nebereikia iš naujo nustatyti sanita-
rinių apsaugos zonų“. 

Gyvulininkystės sektoriaus atgai-
vinimui reikia nemažai investicijų, 
todėl būtinas pastovumas ir ilga-
laikė programa. Liuksemburge vy-
kusioje Europos Sąjungos Taryboje 
Lietuvai pavyko pasiekti susitarimo 
dėl Bendrosios žemės ūkio politikos 
reformos 2014–2020 metams. Kaip 
teigia Žemės ūkio ministras prof. V. 
Jukna, „pavyko išlaikyti su gamyba 
susietą paramą. Ji galės siekti  iki 13 
procentų nuo tiesioginių išmokų 
voko. Tai svarbi žinia žemdirbiams, 

siekiantiems plėtoti gamybą. Apie 
80 procentų susietosios paramos 
bus skiriama gyvulininkystei plė-
toti ir remti, nes ši sritis yra patyru-
si didžiausią nuosmukį. Kita džiugi 
naujiena iš ES Tarybos posėdžio yra 
ta, jog ir 2014–2020 m. ES valsty-
bės narės galės mokėti žemdirbiams 
papildomas nacionalines tiesiogi-
nes išmokas (PNTI), jas palaipsniui 
mažinant. Pavyzdžiui, 2015 m. bus 
mokamos 75 proc. PNTI nuo 2013 
m. lygio, kasmet jas mažinant po 10 
procentų“, – pasiekimus apibendri-
no Žemės ūkio ministras.

„Be gyvulininkystės Lietuvos že-
mės ūkis neturi ateities. Tik savo 
sprendimais ir konkrečiais darbais 
išsaugosime ne tik senas tradicijas 
turinčią gyvulininkystę, bet ir vi-
są Lietuvos žemės ūkį“, – įsitikinęs 
Premjeras A. Butkevičius.

tai ekonomikos ratas nesisuka taip, 
kaip turėtų".

Vyriausybė, siekdama paskatinti 
gyvulininkystės sektoriaus atsiga-
vimą, numatė didinti paramą smul-
kiesiems ir vidutiniams ūkiams, že-
mės ūkio kooperacijai, palengvinti 
reikalavimus nedidelių fermų sta-
tybai ir rekonstrukcijai. Pasak Mi-

kornelija PeTRavičienė



Aktualijos 7socialdemokratas 2013 m. rugsėjis Nr. 8 (41)Lietuvoje6 socialdemokratas

Tik suvieniję bendras pajėgas galime tikėtis realaus postūmio sprendžiant jaunimo nedarbo problemą. 

Lietuvos socialdemokratų partija sulaukė garbių svečių: rugpjūčio 22 d. su privačiu vizitu į 
Lietuvą atvyko 15 Švedijos socialdemokratų darbininkų partijos bičiulių.  
Švedijos delegacijai vadovavo Malmės miesto meras Ilmar Reepalu.

Švedija, kaip ir Lietuva, yra 
suinteresuota glaudžiu ir 
taikiu bendradarbiavimu 
su Rytų šalimis.

Per misijos laiką Lietuva 
kartu su užsienio 
partneriais įgyvendino 
daugiau nei 200 projektų 
Goro provincijoje.

Švedai nesiūlo mums rinktis  Lietuva sėkmingai įvykdė savo misiją
Afganistano Goro provincijojeliberalaus švietimo reformos kelio

Vaidotas Linkus, Ridas ViskAuskAs

Jolanta gRigoRjevienė

Nuotraukos iš KAM archyvo

Per 2013 m. pirmą pusmetį 
Krašto apsaugos ministerija di-
delį dėmesį skyrė sąveikai su są-
jungininkais, buvo priimti reikš-
mingi kariuomenės moderniza-
cijos sprendimai, užbaigtas Lie-
tuvos karių ir civilių išvedimas iš 
Afganistano Goro provincijos, pri-
sidėta prie naujos ES tarptautinės 
misijos Malyje, pasirengta išplės-
ti jaunesniųjų karininkų vadų mo-
kymo programą, pritaikant ją me-
dicinos mokslų studentams. Ne-
mažai nuveikta puoselėjant pilie-
tines ir patriotines nuostatas, ku-
riant glaudžius krašto apsaugos 
sistemos ryšius su visuomene.

Su Krašto apsaugos ministru 
Juozu Oleku kalbamės apie nuo 
2005 m. veikusios Goro provin-
cijos atkūrimo grupės misijos už-
baigimą.

Lietuvos kariai tarptautinėse ope-
racijose ir misijose Afganistane daly-
vauja nuo 2002 metų. Iki šiol minė-
toje šalyje pabuvojo apie 4000 Lietu-
vos karių. Lietuva pagal siunčiamo 
kontingento dydį Afganistane užima 
24 vietą tarp 50 šalių, nors yra viena 
iš mažiausių valstybių tiek gyventojų 
skaičiumi, tiek pagal plotą ir bendrą-
sias nacionalines pajamas, lyginant 
su kitomis Tarptautinėse saugumo 
paramos pajėgose (ISAF) operacijo-
je dalyvaujančiomis šalimis. 

Ministre, kaip vertinate Lietuvos 
dalyvavimą Goro provincijos atkū-
rimo grupėje Afganistane? 

Rugpjūčio 25 d. Afganistano naci-
onalinei armijai perdavėme  Lietuvos 
vadovaujamą Goro provincijos atkū-
rimo grupės stovyklą. Tuo užbaigėme 
nuo 2005 metų pradėtą ir daugiau nei 
aštuonerius metus trukusią didžiau-
sią ir pirmąją savo savarankišką tarp-
tautinę misiją. Mūsų sprendimas va-

dovauti Goro provincijos atkūrimo 
grupei buvo teisingas ir davė Lietu-
vai naudos. Lietuvos vardas buvo gir-
dimas, tai buvo pirma savarankiška ir 
didžiausia savo apimtimi tarptautinė 
misija, kurioje Lietuva veikė kartu ki-
tų šalių partneriais.

Vertindamas misiją ir jos pasiektus 
rezultatus noriu pabrėžti, kad Lietu-
va įvykdė misiją ir pasiekė užsibrėž-
tą tikslą – išlaikėme Goro provinciją 
viena saugiausių iš visų Afganistano 
provincijų. Tas saugumas misijos me-
tu dar labiau sustiprėjo. To padidėju-
sio saugumo aplinkoje atsirado gali-
mybė įgyvendinti įvairius projektus 
ir pačiai Goro provincijai vystytis. Per 
visą misijos laiką Lietuva kartu su už-
sienio partneriais įgyvendino daugiau 
nei 200 vystomojo bendradarbiavimo 
projektų Goro provincijoje. Dalyvavi-
mas misijoje taip pat buvo ir didžiulė 
patirtis bendradarbiaujant su partne-
riais, kuri parodė, kad mes lygiai taip 

pat sėkmingai su jais galėtume veikti 
bet kurioje kitoje operacijoje, o jei pri-
reiktų, ir Lietuvoje. Tai taip pat buvo 
unikali proga Lietuvos kariams pasi-
tikrinti savo galimybes ir pasirengimą 
veikti realioje misijoje. Karines operaci-
jas planavo ir vykdė taktiniai vienetai – 
batalionai. Tokios patirties kariai mo-
kymo centruose niekada nebūtų įgiję.

Afganistanas kaip valstybė susifor-
mavo tik XIX a., kolonijinėms impe-
rijoms pasidalijus Aziją įtakos zono-
mis. Šalies nūdienos bėdas nulėmė 
turbūt daug priežasčių. Prisiminki-
me: 1978 m. buvo nužudytas pirma-
sis valstybės prezidentas, 1979-aisiais 
Sovietų Sąjunga įvedė savo karinius 
dalinius. Po sovietų kariuomenės 
išvedimo 1989-aisiais šalyje kilo pi-
lietinis karas. Nuo 1997-ųjų didžią-
ją Afganistano dalį kontroliavo Ta-
libano judėjimas...

Kokios aplinkybės nulėmė Tarp-
tautinių saugumo paramos pajėgų 
įvedimą į     Afganistaną? Kada tai nu-
tiko – 2001-aisiais? Turbūt nemany-
ta anuo metu, kad Afganistano atkū-
rimo procesas bus toks ilgas ir kom-
plikuotas? Kokios tada būta vizijos?

Po 2001 metų rugsėjo 11 d. teroristų 
atakos JAV, kur žuvo ir viena Lietuvos 
pilietė, tarptautinė bendruomenė nu-
tarė pašalinti visam civilizuotam pa-
sauliui grėsmę keliantį Talibano reži-
mą Afganistane. Todėl 2001 m. spalio 
mėnesį buvo pradėta operacija „Tvirta 
Taika“. Operacijos tikslas buvo padėti 
su islamo fundamentalistais kovojan-
čiam Šiaurės Aljansui sugrąžinti Afga-
nistaną į demokratinių valstybių tarpą 
bei sunaikinti teroristų rengimo stovy-
klas Afganistano teritorijoje ir patį al-
Qaeda lyderį O.  Bin Ladeną. Tai, kas 
prasidėjo kaip JAV ir Jungtinės Kara-
lystės instruktorių parama islamistų 
oponentams, baigėsi Talibano taikinių 
bombardavimu iš koalicijos, sudarytos 

nuversti šią diktatūrą, karinių lėktuvų. 
Operacija vyko sėkmingai ir jau po ke-
lių mėnesių buvo užimta sostinė Kabu-
las. 2001 m. gruodžio mėnesį Kabu-
le jau pradėjo darbą laikino premjero 
H. Karzajaus vadovaujama vyriausy-
bė. Jungtinių Tautų Saugumo tarybos 
sprendimu buvo įkurtos Tarptautinės 
Saugumo paramos pajėgos (Internatio-
nal Security Assistance Force – ISAF), 
kurioms ir buvo pavesta užtikrinti Af-
ganistano žmonių saugumą. 

Tarptautinė bendruomenė nesitikė-
jo, kad Afganistano atkūrimo procesas 
bus lengvas ir greitas. Kaip pastebėjote, 
Afganistanas visuomet buvo svetimai 
įtakai nepasiduodanti, dažnai susiskal-
džiusi ir karinga šalis. Joje gyvenantys 
žmonės visų pirma vadovaujasi savo 
šeimos, savo giminės ir genties verty-
bėmis ir tikslais, o tik paskui kalba apie 
centralizuotos valstybės privalumus ar 
demokratinių normų įtvirtinimą. Tad 
tarptautinė bendruomenė tikėjosi dau-
gelio iššūkių. Kita vertus, pažvelgus at-
galios pamatysime, jog pasiekta daugu-
ma keltų tikslų. Visų pirma, buvo nu-
verstas nežmoniškas Talibano režimas, 
dėl kurio kaltės Afganistane žuvo šim-
tai tūkstančių žmonių. Nors jo likučiai 
tebesislapsto Afganistano-Pakistano 
pasienyje, tačiau jų pajėgumai kontro-
liuoti situaciją regione gerokai sumen-
kę. Dėl šios priežasties padidėjo saugu-
mas visame regione – sumažėjo Afga-
nistane parengtų islamistų bandymų 
įsibrauti į Uzbekistaną, Tadžikistaną, 
Kirgiziją. Pagaliau, operacijos metu su-
ardytas meistriškai nuaustas al-Qaeda 
tinklas, daugelis teroristų žuvo, tarp jų 
ir pats lyderis O. Bin Ladenas. Buvo su-
kurtos veiksnios Afganistano karinės 
pajėgos ir nacionalinė policija, kurios 
šiais metais perėmė visos Afganistano 
teritorijos kontrolę. 

Kokios politinės priežastys įparei-
gojo Lietuvą siųsti savo karius į Afga-
nistaną? Kodėl buvo pasirinkta Go-
ro provincija? Kuo ji panaši ir skiriasi 
nuo kitų provincijų? Ar būtų galima 
palyginti, kokia Goro provincijos pa-
dėtis buvo 2005-aisiais, kai ten atvy-
ko Lietuvos kariai, ir dabar, kai laips-
niškai išvykstama?

Lietuvos Respublika 2002 
m., kai nusiuntė pirmuosius sa-
vo karius į šią Azijos šalį, buvo vie-
na iš kandidačių į narystę Šiau-
rės Atlanto sutarties organizacijoje.  

Lietuva – Malaizija: skatinamas verslo dialogas

Susitikime buvo apžvelgtos Lietuvos 
ir Švedijos karalystės politinio bei soci-
alinio gyvenimo aktualijos, pasidalinta 
patirtimi, nutarta stiprinti bendradar-
biavimą su Švedijos socialdemokratais 
ir atnaujinti kontaktus su Švedijos mo-
terimis socialdemokratėmis.

Svečiai domėjosi Lietuvos santykiais 
su Rytų kaimynais, derybomis su Ru-
sija dėl dujų kainos, politinių partijų 
aktualijomis, politine koalicija Seime, 
pensijų sistema, ekologiniu ūkinin-
kavimu, saulės energetika, švietimo ir 
edukacinėmis programomis, atomi-
nės elektrinės statyba, skalūninių du-
jų paieškomis, Klaipėdos suskystintų 
dujų terminalo statyba, žemės ūkiu, 
miškininkystės problemomis, sveika-
tos reforma, emigracija, moterų teisė-
mis, jaunų žmonių užimtumu ir t. t. 

Kai kurios aktualiausios sritys buvo 
apžvelgtos atskirai, pvz., – pastarąjį de-
šimtmetį Švedijoje vyko aktyvi libera-
liųjų jėgų inspiruota švietimo reforma. 
Tuomet dalis pradinio ir vidurinio ug-

dymo įstaigų tapo privačiomis. Visuo-
menė suprato, kad liberalizmo keliu ei-
nanti švietimo sistema, kai mokslas su-
telktas privačiose rankose, pasmerkta 
žlugti. Anot švedų atstovų, toks švie-
timo reformos modelis skatina segre-
gaciją bei socialinę atskirtį. Švedai ne-
pataria lietuviams kartoti jų padarytų 
klaidų, šiuo metu jų dėmesys sutelktas į 
švietimo sistemos grąžinimą į prieš pri-
vatizavimą buvusį lygmenį.

Nebuvo pamiršta viena aktualiausių 
problemų – jaunimo nedarbas bei emi-
gracija. Pasidalinta sėkmingos patirties 
pavyzdžiais, palygintos su šia opia pro-
blema gana sėkmingai besitvarkančios 
šalys Vokietija ir Austrija.

LSDP tarptautinis sekretorius Jus-
tas Pankauskas sakė: „Dalis jaunų, 
mokslus baigusių žmonių negauna sa-
vo specializacijos ar kvalifikacijos ati-
tinkančio darbo arba atlygis, mokamas 
už atliekamą darbą, netenkina jauno 
žmogaus lūkesčių. Susidūrę su finan-
siniais iššūkiais, nemaža dalis jaunimo 
pasirenka sudėtingą emigranto dalią.“

Svečiai džiaugėsi, kad Lietuvos svei-

katos apsaugos sistema po Sovietų Są-
jungos žlugimo nesubyrėjo, o transfor-
mavosi ir išliko pakankamai aukšto ly-
gmens, gero pasiekiamumo. Gydytojų 
kvalifikacija išlikusi aukšta, ją liudija 
didelė mūsų parengtų specialistų pa-
klausa užsienyje. 

Švedai domėjosi, kaip mūsų valsty-
bėje sprendžiami ekologijos klausimai, 
koks jiems suteiktas prioritetas žemės 
ūkio bei miškininkystės srityse.

Ypatingas dėmesys buvo skirtas 
pensijų sistemai. Lietuviai ir švedai 
jaučia senstančios visuomenės ir vy-
resnio amžiaus darbuotojų problemą. 
Tai sukelia tam tikrą įtampą ir nesuta-
rimus visuomenėje, nes reikia rinktis: 
ar kelti vyrų bei moterų pensinį amžių, 
ar mažinti pensijų išmokas. 

Pasak Seimo narės Giedrės Purva-
neckienės, aktualūs moterų, dirban-
čių valstybiniame sektoriuje, padėties 
prieš krizę ir dabar palyginimai atspin-
di tikrą šiuolaikinį skaudulį: moterų 
teisės Lietuvoje ginamos ir atstovauja-
mos nepakankamai. 

Švedų socialdemokratai domėjosi 

ir politine partijų situacija Lietuvoje. 
Jie pateikė daugiau kaip 6-erius me-
tus egiztuojančios švedų populistinės 
Piratų partijos pavyzdį. Šios partijos 
reitingas yra 8–9 procentai ir toliau 
jis auga, bet iššūkiai, tikslai ar paža-
dai, kuriuos skambiai deklaruoja pa-
našaus pobūdžio partijos, neturi nei 
ateities, nei rimto pamato, nes šios par-
tijos nėra sukaupusios politinio šalies 
valdymo potencialo ir patirties. Žmo-
nės kol kas tiki šių partijų deklaruoja-
mais pažadais, todėl jos patenka į šalies 
valdymo aparatą. Prireiks dar kelerių 
metų, kol žmonėms pavyks palyginti 
žadamus darbus su nuveiktais, tuomet 
ir pasimatys tikrasis partijos veidas.

Svečiai nepamiršo pažymėti svar-
biausio iššūkio mūsų šaliai – pirmi-
ninkavimo ES Tarybai. Lietuva, gerai 
išmanydama rytinių valstybių (Rusi-
jos, Moldovos, Ukrainos) psichologi-
ją, mentalitetą, bendravimo būdus, yra 
tam tikras tarpininkas, padedantis Va-
karų ir ES šalims siekti politinio dia-
logo su mūsų rytinėmis kaimynėmis. 
Pagrindinis įvykis – lapkričio mėnesį 
vyksianti Rytų partnerystės konferen-
cija, kurioje bus siekiama pasirašyti ES 
ir Ukrainos asociacijos sutartį. Švedi-
ja, kaip ir Lietuva ar kitos šalys, yra su-
interesuota glaudžiu ir taikiu bendra-
darbiavimu su Rytų šalimis.

politinėje programoje: socialdemokra-
tai niekuomet nepriima ekspromtinių, 
trumpalaikių vienmečių ar dvimečių 
sprendimų jautrioje socialinėje srity-
je, čia negalimi radikalūs sprendimai, 
trumpalaikiai tikslai ir rezultatai. Svar-
bu išlaikyti socialinės politikos tęstinu-
mą, sudaryti ilgalaikį gerovės politikos 
planą ir nuosekliai jį vykdyti. Valstybę 
užklupusios krizės ir negandos neturi 
radikaliai paveikti žmogaus. Ne bankų 
interesai valstybėje yra svarbiausi, o pa-
prasto žmogaus gyvenimas. 

Susitikime dalyvavo Kalmaro aps-
krities Sveikatos departamento vado-
vas Anders Henriksson, Linšiopingo 
miesto merė Lena Micko, Piteo mies-
to meras Peter Roslund, Stokholmo 
savivaldybės atstovas Tomas Rudin, 
Kristianstado miesto savivaldybės 
atsovė Helene Fritzon, Vestra Jota-
lando regiono savivaldybės atstovė 
Gert-Inge Andersson, Kronobergo 
apskrities atstovė sveikatos apsaugai, 
Buroso miesto meras Ulf Olsson, 
Mažųjų miestų asociacijos pirminin-
kas Peter Lindroth, Botkyrkavageno 
savivaldybės tarybos prezidentė Ka-
tarina Berggren, Stokholmo apskri-
ties sveikatos apsaugos atstovas Lars 
Dahlberg, Malmės mero patarėja Ju-
lia Branting ir parlamento atstovas 
Anders Wallin.

Lietuvos socialdemokratų parti-
jai atstovavo ir svečius pasitiko par-
tijos pirmininko pavaduotojas Juo-
zas Olekas, LSDP tarptautinis se-
kretorius Justas Pankauskas, Seimo 
narė, Lietuvos moterų socialdemo-
kračių sąjungos pirmininkės pava-
duotoja Giedrė Purvaneckienė, Sei-
mo pirmininko pavaduotojas Algir-
das Sysas, sostinės savivaldybės tary-
bos narė, Sveikatos komiteto pirmi-
ninkė Vitalija Kliukienė ir Vilniaus 
skyriaus pirmininko pavaduotojas 
Antanas Kurpis.

Kalmaro apskrities Sveikatos departamento vadovas Anders Henriksson, 
 Malmės miesto meras Ilmar Reepalu ir Linšiopingo miesto merė Lena Micko

PAG stovyklos perdavimo ceremonija

Tiek švedų, tiek lietuvių socialde-
mokratai aptarė savo išskirtinumą nuo 
konservatoriškos politikos, įtvirtintą ir 
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Lietuvos vyriausybinė delegaci-
ja, vadovaujama ūkio ministro 
Evaldo Gusto, rugsėjo 2 d. Kva-
la Lampūre susitiko su Malaizi-
jos Perako valstijos sosto įpėdi-
niu princu Raja Nazrinu Shahu, 

miniai ir prekybiniai Lietuvos bei Ma-
laizijos santykiai, Lietuvos gaminių 
eksporto į Malaiziją ir Pietryčių Azi-
ją bei investicijų į Lietuvą pritraukimo 
bendradarbiavimo galimybės, Lietu-
vos transporto ir logistikos paslaugų 
teikimas Malaizijos eksportuotojams. 
Siekiant susitarti dėl konkrečių verslo 
bendradarbiavimo projektų Lietuvos 
ir Malaizijos verslo taryba šiais metais 
planuoja organizuoti Malaizijos vers-
lo delegacijos vizitą į Lietuvą.

Ūkio ministro E. Gusto vadovau-
jamą delegaciją priėmė kompanijos 
„Petronas“ prezidentas Tanas Sri Da-
to‘ Shamsulas ir vykdomasis vicepre-
zidentas Datukas Anuaras Ahma-
das. Susitikimo metu ministras pri-
statė vykdomą suskystintų dujų ter-
minalo statybos projektą Klaipėdoje 
ir pažymėjo, kad atsiveria plačios ga-
limybės bendradarbiauti šioje srityje.

Susitikime su „Sime Darby“ kom-
panijos atstovais buvo pristatyta Lie-
tuvos verslo ir investicijų aplinka. 
„Sime Darby“ kompanijos atstovas 
informavo apie kompanijos plėtros 

planus dėl palmių aliejaus perdirbi-
mo Rytų Europoje. Kompanijos at-
stovų nuomone, Lietuva galėtų būti 
patraukli šalis jų planuojamoms in-
vesticijoms.

Susitikime su Malaizijos investici-
jų agentūros vadovais pristatyta Lie-
tuvos ekonominė situacija, Lietuvos 
verslo plėtros interesai Malaizijos 
rinkoje. Agentūros atstovai infor-
mavo, kad yra pasirengę padėti Lie-
tuvos verslui įeiti į Malaizijos rinką 
teikiant įvairias paslaugas ir pagalbą 
(dėl sertifikavimo, kai kurių muiti-
nės procedūrų, partnerių suradimo, 
konsultacijų teikimo).

Ūkio ministro E. Gusto vadovau-
jama delegacija susitikime su CIMB 
banko grupės banko tarybos nariu 
Dato Robertu Cheimu pristatė Lie-
tuvos makroekonominę situaciją 
ir finansų sektorių, aptarė CIMB 
banko galimybes finansuoti verslo 
projektus Malaizijoje ir Lietuvoje.

Sveikatos apsaugos viceministras 
Gediminas Černiauskas susitiko su 
Nacionalinio širdies instituto vado-

vais ir aptarė bendradarbiavimo ga-
limybes dėl medikų rengimo, kvali-
fikacijos kėlimo ir bendradarbiavi-
mo kuriant kardiologinius centrus 
trečiosiose šalyse.

Ministro Pirmininko patarėjas 
Justas Pankauskas ir Vilniaus oro 
uosto vadovas Gediminas Alman-
tas susitiko su Malaizijos oro trans-
porto įmonės „Air Asia“ komerci-
jos direktoriumi Senthilu Balanu, 
kuris yra atsakingas už šešių oro 
transporto įmonių, priklausančių 
„Air Asia“ grupei, veiklą. Susitiki-
mo metu buvo pristatytas Lietuvos 
oro uostų tinklas, aptartas keleivių 
ir krovinių srautų tarp Lietuvos ir 
Malaizijos plėtros klausimas. Įmo-
nė „Air Asia“ susidomėjo lėktuvų 
techninės priežiūros bei lėktuvų 
įgulų mokymo galimybėmis Lietu-
voje. Šalys susitarė keistis informa-
cija nustatant „Air Asia“ papildomų 
su jų aviacine veikla susijusių paslau-
gų poreikį, tęsti dialogą dėl turizmo 
srautų abejomis kryptimis nustaty-
mo ir aktyvinimo.

kompanijos „Petronas“ prezi-
dentu Tanu Sri Dato‘ Shamsu-
lu, Malaizijos investicijų ir inova-
cijų agentūros vadovais, banko 
CIMB ir koncerno „Sime Darby“ 
atstovais.

Susitikimo su princu Raja Nazrinu 
Shahu metu aptarti dvišaliai ekono-

Ūkio ministras Evaldas Gustas ir kompanijos „Petronas“ prezidentas  
Tanas Sri Dato‘ Shamsulas
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Akcija „Būk pirmūnas“ sutelkė visuomenę
Asociacija „Neribotų galimy-

bių fondas“ kartu su jaunimo or-
ganizacijomis  rugpjūčio 23–25 
d. jau penktus metus iš eilės or-
ganizavo akciją „Būk pirmūnas“. 
Akcijos tikslas – paraginti Lietu-
vos gyventojus paaukoti moky-
klinių prekių vaikams iš nepasi-
turinčių šeimų. Akcijos globėjas 
– Prezidentas Valdas Adamkus. 

Per tris dienas 21 mieste vykusio-
je socialinėje akcijoje „Būk pirmū-
nas“ mokyklines prekes vaikams iš 
sunkiai besiverčiančių daugiavaikių 
šeimų aukojo per 5 tūkst. žmonių už 
daugiau nei 37 tūkst. litų.

Būsimiems moksleiviams dau-
giausiai paaukota sąsiuvinių, raši-
klių, flomasterių, plastilino bei ki-
tų mokyklinių prekių. 

 Akcijos organizatorius Artūras 
Visockis mano, kad galima pasi-
džiaugti akcijos rezultatais: „ Au-

LSDP Panevėžio apskrities skyrių sąskrydis 
„Palydėkime vasarą“

Rugpjūčio 28–osios popietę LSDMS Prienų klubo mote-
rys dalyvavo edukacinėje programoje „Duonos kelias 
iki stalo”. Šią edukacinę programą organizavo muzieji-

ninkės Anelė Razmislavičienė ir Roma Jotautienė. Tai prakti-
nė pažintinė programa, kuri vykdoma artimoje autentiškai XIX 
a. mūsų krašto valstiečio trobai aplinkoje. Moterys ne tik ste-
bėjo duonos kepimo procesą, bet ir pačios formavo užminky-
tos duonos kepalėlius, išsikepė ir iš muziejaus išsinešė savo 
duonutę.

Kol duona kepė, dalyviai buvo supažindinti su ilgu duonos 
keliu: nuo rugio pasėjimo iki iškeptos duonelės padėjimo ant 
stalo. Renginyje buvo aptarta tolimesnė LSDMS Prienų klubo 
moterų veikla.

LSDMS Prienų klubo pirmininkė Danutė Mozūrienė nuošir-
džiai dėkojo renginio rėmėjams, Seimo nariui Andriui Palio-
niui, Prienų krašto muziejui, muziejininkėms Anelei Razmisla-
vičienei ir Romai Jotautienei, Vilmai ir Arūnui Vaidogams ir vi-
soms moterims, kurios dalyvavo šiame renginyje

Rugpjūčio 31 d. į Pasvalio rajono skyriaus organizuotą sąskry-
dį susirinko daugiau kaip šimtas bičiulių iš visų grupių, dalyva-
vo visų Panevėžio apskrities skyrių delegacijos, koordinatorius 

Ignas Vaškelis. Sąskrydyje dalyvavo ir Seimo narys, Susisiekimo mi-
nistras Rimantas Sinkevičius su žmona, Seimo narys Vytautas Sau-
lis su žmona, Seimo narys Aleksandras Zeltinis. Panevėžio miesto, 
Kupiškio ir Rokiškio rajonų skyrių delegacijoms vadovavo skyrių pir-
mininkai Rimantas Petukauskas, Algirdas Navickas, Algis Čepulis. Iš 
Biržų atvyko skyriaus pirmininkės pavaduotojas Alfridas Jozėnas ir 
atsakingoji sekretorė Bronislava Vasiliūnienė. Panevėžio rajono sky-
riui atstovavo bičiuliai Zigmas Bezoraitis, Nijolė Gaižiūnienė, Sergejus 
Smirnovas. 

Sąskrydžio dalyviai įsikūrė verslininko Algimanto Rimkevičiaus ku-
riamoje kaimo turizmo sodyboje ant Mūšos upės kranto. Paskutinę 
vasaros dieną saulė nepagailėjo šiltų spindulių. Visus pasitiko ir išly-
dėjo nenuilstantys Saločių kaimo kapelos muzikantai ir dainininkai.

Klaipėdos mieste Rugsėjo 1-osios šventė prasidė-
jo ankstyvą pirmadienio rytą Lietuvininkų aikštėje. 
Ypatinga ši šventė tapo pirmokėliams, kurie tur-

būt labiausiai jaudinosi, bei abiturientams, kuriems šie 
mokslo metai baigsis egzaminais.

Šventės dalyvius sveikino miesto meras, Klaipėdos 
universiteto rektorius, savivaldybės švietimo skyriaus 
vadovė bei kiti garbūs svečiai. Uostamiesčio mokslei-
vius sveikino ir Seimo narė, LSDP frakcijos seniūnė Ire-
na Šiaulienė, linkėdama kantrybės ir ryžto siekiant pa-
žinti mokslo ir žinių pasaulį. „Tegul naujieji mokslo me-
tai atvers kelius prasmingiems gyvenimo tikslo ieškoji-
mams ir tobulėjimui“, – sakė Seimo narė.

Irena Šiaulienė Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų mo-
kiniams ir mokytojams perdavė Ministro Pirmininko Al-
girdo Butkevičiaus sveikinimą ir linkėjimus: „ Būkite ieškantys ir smalsūs. Tik išmanydami nuolat kintantį pasaulį, įsi-
gilinę į vis atsinaujinančias žinias galėsime tapti tvirta, kūrybinga ir veržlia valstybe. Linkiu jums pažinimo džiaugsmo 
ir prasmingo bendravimo, visų siekių išsipildymo. Su Mokslo ir žinių diena, mielieji Lietuvos ateities kūrėjai.“

Seimo narė Irena Šiaulienė sveikino uostamiesčio mokinius ir mokytojus 

VILNIUS

Liepos 20 d. Raseiniuose prie Dubysos upės vyko kas-
metinis LSDP Raseinių skyriaus sąskrydis. Šiais me-
tais sąskrydžio tema buvo „Baikeriai“. Baikerių temą 

raseiniškiai pasirinko dėl to, kad šiais metais LSDP respu-
blikiniame sąskrydyje už baikerių moterų pasirodymą užė-
mė pirmąją vietą. Į sąskrydį atvyko garbūs svečiai: LR Sei-
mo narė Birutė Vėsaitė, Raseinių rajono savivaldybės me-
ras, kitų partijų atstovai. Po iškilmingo atidarymo vyko spor-
tinės rungtys, šokiai. LSDP Raseinių skyrius dėkoja visiems 
rėmėjams ir bičiuliams, kurie dalyvavo sąskrydyje. 

LSDP Raseinių skyriaus sąskrydis

LSDMS Prienų klubo vasaros palydėtuvės

RASEINIAI

RoKIŠKIS

PASVALyS

UŽPALIAI

PRIENAI

BIRŠToNAS

KRAŽIAI
KLAIPėDA

Rugpjūčio 23 d., minint 24-ąsias Baltijos kelio metines, 
LSDJS Birštono skyrius kartu su Seimo nariu Andriumi 
Palioniu organizavo Baltijos kelio minėjimo iškylą Sipo-

nių dvare. 
Renginio pradžioje visus susirinkusius sveikino LSDJS 

Birštono skyriaus pirmininkė Dovilė Adamonytė: „Organizuo-
dami Baltijos kelio minėjimo iškylą Siponių dvarvietėje, nori-
me pakviesti ne tik pagerbti Baltijos kelio idėją, jo dalyvius, 
bet ir parodyti, kad jų puoselėtos vertybės mums svarbios.“ 
Seimo narys Andrius Palionis kvietė prisiminti Baltijos kelią, 
kuris tapo tautų laisvės simboliu, leidžiančiu tikėti mūsų vie-
nybės galia, gebančiu įkvėpti naujiems iššūkiams bei dar-
bams. Jis džiaugėsi kartu su LSDJS Birštono skyriumi suor-
ganizuota gražia iniciatyva ir teigė, jog šis bendradarbiavi-
mas tęsis.

D. Adamonytė visus iškylos dalyvius pakvietė kartu padai-
nuoti „Bunda jau Baltija“. Iškylos dalyviams dainuojamosios 
poezijos koncertą, lyrines, patriotines dainas dovanojo Birš-
tono gimnazijos moksleiviai Giedrė Kederytė ir Vytautas Tra-
kymas. Į renginį susirinkę Savivaldybės atstovai, jaunos šei-
mos, mokiniai leido aitvarus, kartu lankstė popierines ger-
ves, kurias paleido plaukti Siponių dvaro tvenkiniuose, klau-
sėsi muzikos, skanavo vaišes ir bendravo.

LSDJS Birštono skyrius organizavo 
Baltijos kelio iškylą

Rugpjūčio 30 d. Seimo narė Milda Petrauskienė 
lankėsi gimtuosiuose Užpaliuose (Utenos r.) ir 
pasveikino miestelyje įkurtos parketlentes gami-

nančios įmonės „Vitula“ kolektyvą 10-mečio proga.
Įmonė specializuojasi ąžuolinių parketlenčių bei 

jų viršutinio dėvimo sluoksnio – lamelės – gamy-
boje. Didžioji iš aukščiausios kokybės ąžuolo gami-
nama medinių grindų dalis yra eksportuojama į ES, 
JAV, Meksikos bei Australijos rinkas. Įmonėje ke-
liomis pamainomis dirba daugiau kaip 50 aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų.

Milda Petrauskienė, sveikindama įmonės dar-
buotojus, sakė, kad „Vitula“ miesteliui labai reika-
linga, jos buvimas Užpaliuose yra svarbus, nes su-
teikia galimybę dirbti, gyventi ir planuoti ateitį dau-
geliui miestelio gyventojų: „Džiugu, kad bendrovės 
nenugramzdino ekonominio sunkmečio verpetai, 
kad „Vitulos“ kolektyvas įrodė esąs drąsus, veiklus, 
ryžtingas.“ Milda Petrauskienė įmonės vadovams 
įteikė atminimo dovanų, sveikinimo raštą ir didelę 
puokštę gėlių, kuri buvo skirta visam kolektyvui.

Seimo narė pasveikino gimtojo 
miestelio įmonę

kojo tiek vyresni, tiek vidutinio am-
žiaus žmonės. Dažniausiai aukotos 
iki 10–15 litų vertės mokyklinės 
priemonės, nors neretai asmenys pa-
aukodavo ir daugiau nei už 100 litų. 
Akcija skatino ne tik surinkti mo-
kyklines prekes vaikams, bet ir mo-
kė žmones aktyviai dalyvauti spren-
džiant socialines problemas.“

Akcija kasmet apima vis daugiau 
Lietuvos regionų. Šiais metais para-
ma vaikams buvo renkama 43 par-
duotuvėse 21 mieste. „Visuomenė 
nori spręsti skaudžius socialinius 
klausimus bei rodo supratingumą 
sunkiai besiverčiančioms, daugia-
vaikėms šeimoms. Galime džiaugtis 
savanoriais ir visais, kurie nepriekai-
šingai ir solidariai dirbo vedini gra-
žių idėjų socialinės akcijos „Būk pir-
mūnas“ metu. Tai rodo, kad visuo-
menė tampa brandi ir atsakinga“, – 
tvirtina A. Visockis. 

Akciją „Būk pirmūnas” vainika-

vo rugpjūčio 28 d. Marijampolėje 
įvykęs jaunųjų klasikos balsų lab-
daros koncertas, kuriame dalyvavo 
grupė „El Fuego“, solistai Eugenijus 
Chrebtovas, Paulius Bagdanavičius, 
Jonas Sakalauskas ir Viktoras Gera-
simovas. Koncertas padėjo surinkti 
labdaros už 9000 litų, kuri bus skirta 
nupirkti vaikams sveikatos priežiū-
rai, gydymui reikalingas priemones.

Pasak asociacijos „Neribotų gali-
mybių fondas“ prezidentės Vaidos 
Kelerytės, socialinė akcija „Būk pir-
mūnas“ šiais metais pirmą kartą bai-
gėsi organizuotu labdaros koncer-
tu, Marijampolėje pritraukusiu 500 
žiūrovų. 

„Būk pirmūnas“ akcijos organi-
zatoriai nuoširdžiai dėkoja už para-
mą visiems, paaukojusiems moky-
klinių prekių vaikams iš nepasitu-
rinčių šeimų.

Organizatorių informacija

Kas šiuo metu „karšto“ jauni-
mo srityje? 

Vienas iš klausimų, kuris dar ilgą 
laiką liks „karštas“, yra jaunimo ne-
darbas. Tai yra vienas iš svarbiausių 
aspektų ir Vyriausybės darbotvar-
kėje. Surengėme kelis Jaunimo ir 
sporto reikalų komisijos posėdžius, 
atsakingos institucijos parengė ne-
darbo mažinimo planus, tačiau da-
bar svarbiausia, kad numatytos prie-
monės būtų įgyvendintos efektyviai 
ir jaunus žmones iš tiesų pasiektų 
jaunimo nedarbo mažinimui skirta 
Europos Sąjungos (ES) parama. Aš 
lankausi jaunimo darbo centruose, 
bendrauju su jaunais žmonėmis, įgi-
jusiais išsilavinimą, bet negalinčiais 
rasti darbo. Puikiai matau, kad šioje 
srityje reikia sprendimų, todėl Sei-
me ir toliau vykdysime parlamen-
tinę kontrolę ir priežiūrą, kad tiek 
dabar skiriamos, tiek planuojamos 
skirti didžiulės lėšos jaunimo už-
imtumo didinimui būtų panaudo-
jamos efektyviai ir naudingai. 

Kokias kitas temas jaunimo sri-
tyje planuojate svarstyti artimiau-
siuose komisijos posėdžiuose? 

Rugsėjo 1-ąją buvo paskelbta, kad 
šiais metais į mokyklas susirinks 20 
tūkst. mažiau mokinių. Tai labai 
jaučiasi lankantis regionuose. Savi-
valdybių vadovai, kiekvieną kartą su-
pažindindami su situacija, guodžia-
si, kad rajone sumažėja po ištisą ar 
kelias klases, dėl to tenka uždaryti 
mokyklas. Pastatai lieka stovėti ne-
naudojami, jauni žmonės nematyda-
mi perspektyvų išvyksta į didmies-
čius ar emigruoja. Šalies regionų rai-
da netolygi, atsiranda ištuštėjusios 
seniūnijos, kaimai, jauni specialis-
tai po mokslų nebegrįžta į mažes-
nius miestus. Kita vertus, skeptiš-
kai vertinu pasiūlymus kai kuriuos 
specialistus įpareigoti „atidirbti“ už 
gautas studijas pagal paskyrimus. 
Tai nemotyvuotų jauno žmogaus, 
skatintų rinktis studijas ir gyveni-
mą užsienio šalyse. Turime sukurti 
kitas priemones, kurios skatintų na-
tūralų žmonių grįžimą. Tai galėtų 
būti ir prieinamo būsto suteikimas, 
ir patrauklios bei gerai apmokamos 
darbo vietos, aiški karjeros perspek-
tyva. Tai svarbu savarankišką gyve-
nimą pradedančiam žmogui. 

Palietėte būsto prieinamumo klau-
simą. Kokie planai šioje srityje?

Lietuvoje turime socialinį būstą, 
kuris skirstomas pagal eilę mažesnes 
pajamas gaunantiems asmenims. To-
se eilėse – tūkstančiai. Tačiau daž-
nai pamirštame tuos, kurie nepaten-
ka į socialiai remtinų kategoriją, ta-
čiau pajamos neleidžia įsigyti savo 
nuosavo būsto. Net valstybės tar-
nyboje dirbantis asmuo įsipareigoja 
bankams dešimtmečiams į priekį, 
kad galėtų nusipirkti kelių kamba-
rių butą. Rugsėjo mėnesį organizuo-
jame Seimo Jaunimo ir sporto reika-
lų komisijos posėdį šia tema. Kartu 
su atsakingų institucijų, nekilnoja-
mo turto, bankų atstovais tarsimės 
apie realų postūmį – municipalinio 
būsto fondo atsiradimą. Mūsų Vy-

bus daugiau aiškumo ir tarpžinybi-
nis bendradarbiavimas sprendžiant 
šį opų klausimą bus efektyvesnis.

Kuruojate ir sporto klausimus. Ko-
kios aktualijos šioje srityje? 

Norėčiau dar kartą pasidžiaug-
ti mūsų sportininkų naujausiomis 
pergalėmis. Irkluotojos ir irkluoto-
jai, penkiakovininkai, plaukikai ne-
seniai vykusiuose čempionatuose iš-
kovojo aukščiausius apdovanojimus. 
Tai nuteikia optimistiškai dėl mūsų 
sporto ateities. Kita vertus, teisingai 
pasakė čempionė Rūta Meilutytė – 
ką pasiektume turėdami geresnę inf-
rastruktūrą? Sportininkų rengimas 
savivaldybių sporto centruose ir mo-
kyklose dažniausiai vyksta tik gera-
noriškų trenerių, vaikų pastangų dė-
ka. Inventorius, sąlygos kai kur yra 
blogos. Todėl dirbsime stiprindami 

mūsų vaikų ir paauglių sporto siste-
mą. Tik taip atrasime ne vieną nau-
ją perliuką.

Atkreipsiu dėmesį ir į vaikų svei-
katos būklę. Tai man rūpi ir kaip LR 
Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
nariui. Beveik trečdalis visos klasės 
vaikų kūno kultūros pamokose sėdi 
su atleidimo lapeliais dėl sportuoti 
netinkamos sveikatos. Tai nesusi-
pratimas. Teko girdėti kalbas, kad 
kai kur gydytojai konkuruoja dėl 
„pacientų“ lengva ranka dalindami 
tokias pažymas. Sutinku, kad gal ne 
viskas tvarkoje švietimo sistemoje, 
2014–2020 m. finansinės perspek-
tyvos lėšas reiktų nukreipti sporto 
infrastruktūros, tarp jų – ir moky-
klinio inventoriaus, atnaujinimui. 
Bet tokios situacijos, kuri susiklos-
čiusi šiandien, negalime toleruoti, 
auga ligotų vaikų karta.  

Dažnai pamirštame tuos, 
kurie nepatenka į socialiai 
remtinų kategoriją...

Ligita Poškaitė

riausybės programoje aiškiai įrašy-
ta nuostata dėl pirmojo starto pro-
gramos jauniems žmonėms įgyven-
dinimo. Viena iš sudėtinių šios pro-
gramos dalių yra ir prieinamo būs-
to fondo sukūrimas. Kalbėjausi su 
jaunimo organizacijomis, nekilno-
jamojo turto specialistais, savivaldy-
bėmis, – visi mato realias galimybes 
tokiai programai atsirasti. Bet vis dar 
pasigendu aktyvesnių veiksmų iš So-
cialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos. Tikiuosi, po mūsų pasitarimo 

jaunimo klausimai politinėje  
darbotvarkėje užimą deramą vietą

Artėjant rudens plenarinei sesi-
jai, kalbamės su Seimo nariu, Jau-
nimo ir sporto reikalų komisijos 
pirmininku Juru Požela.

Nuotr. iš akcijos organizatorių archyvo

Seimo narys Vytau-
tas Saulis dalyvavo 
Rokiškio Senamies-

čio progimnazijos nau-
jų mokslo metų pradžios 
šventėje, kuri vyko rug-
sėjo 2–ąją. Rokiškio Se-
namiesčio progimnazija 
naujus mokslo metus pra-
dėjo su nauja progimnazi-
jos uniforma, kurią pasiu-
vo siuvimo įmonė ,,Lelija“. Smagu, kad Rokiškio Senamiesčio progim-
nazija, vadovaujama direktorės Saulės Kazinavičienės, ėmėsi gražios 
ir naudingos iniciatyvos. Apklausę tėvelius ir vaikus, pirmieji Rokiškio 
mieste, mokiniams pasiūlė vienodo stiliaus uniformą.

Seimo narys Vytautas Saulis įteikė pirmokų pasus net dviem kla-
sėm pirmokėlių, kuriuose supažindinama su Lietuvos gamta, kalba, 
miestais, kariuomene, gretimomis šalimis, pateikiama faktų iš Lietu-
vos istorijos, Lietuvos himnas, papasakojama apie svarbiausius Lietu-
vos simbolius – Vytį ir vėliavos spalvų reikšmę.

.

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos  
pirmaklasiams įteikti pirmokų pasai

Akcijoje dalyvavo ir Seimo narys Domas Petrulis
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Grįžę iš misijos kariai toliau 
tęsia savo profesinę ar kario 
savanorio karjerą. Sukaupta 
patirtis misijos rajone leidžia 
Lietuvos kariuomenei tobulėti. 

Lietuvos dėka įgyvendinta 
nemažai projektų, pagerinusių 
vietinių gyventojų buitį. 

Daugiau kaip 15,0 tūkst. 
ha nusausintų žemės 
ūkio naudmenų pavirto 
šlapynėmis, 67,3 tūkst.
apaugo krūmais ir mišku.

Melioracijos specialistų, kurie 
gali bausti pažeidėjus, šalyje 
liko nedaug...

Apie melioraciją
Bronius Pauža,
LR Seimo narys,
Kaimo reikalų komiteto  
pirmininko pavaduotojas

Klimato pokyčiai vyksta nenumal-
domai. Lietuvą plauna gausios liūtys, 
užtvindydamos ne tik miestų gatves, 
bet ir ištisus laukų masyvus. Todėl me-
lioracija tampa svarbi žemės ūkio ga-
mybos ir kaimo infrastruktūros da-
lis. Turime virš 2,5 mln. ha nusausin-
tų žemių, apie  90 proc. visos žemės 
ūkio produkcijos išauginama melio-
ruotose žemėse. Tai didžiulis turtas, 
kurį įvertinus pinigais gaunama įspū-
dinga 7 mlrd. litų suma.  Šis turtas pa-
laipsniui nusidėvi. Apie 70 procentų 
drenažo sistemų įrengta prieš 25–30 
metų, jos mažai rekonstruojamos ir 
nepakankamai remontuojamos. Že-
mės ūkio ministerijos duomenimis, 
melioracijos statinių nusidėvėjimas 
jau siekia 62 procentus, o per metus 
vidutiniškai melioracijos statinių ver-
tės nusidėvėjimas sudaro 120 mln. li-
tų. Siekiant palaikyti gerą melioracijos 

būklę ir melioracijos statinių renova-
ciją, kasmet vidutiniškai reikia skirti 
apie 120 mln. litų.

Nei vienais metais tokių lėšų nebu-
vo skirta. Daugiausiai lėšų melioraci-
jai buvo skirta 2007 ir  2008 m. – ati-
tinkamai 70,3 ir 82,3  mln. litų  arba 
75 proc. jų poreikio. Nuo 2010 me-
tų kasmet iš biudžeto skiriama po 27 
mln. Litų, tai sudaro tik 25,4 proc. lė-
šų poreikio. Pasekmės ženklios – blo-
gos būklės melioruotos žemės jau yra 
virš 220 tūkst. ha arba beveik 9 proc. 
nusausinto drenažu žemės ploto. Dau-
giau kaip 15,0 tūkst. ha nusausintų že-
mės ūkio naudmenų pavirto šlapynė-
mis, 67,3 tūkst. ha apaugo krūmais ir 
mišku. Sparčiai blogėjančią padėtį me-
lioracijoje kiek sušvelnino ES parama 
teikiama  savivaldybių ir melioracijos 
sistemų (statinių) naudotojų asociaci-
joms. Pagal šią priemonę 2007–2013 
m. pateikta 300 projektų 307 mln. li-
tų sumai. Sveikintinos Žemės ūkio 
ministerijos pastangos didinti 2014 
m. melioracijos finansavimą iš vals-
tybės biudžeto iki 136 mln. litų, nes 

tais metais  dar nebus prasidėjęs ES 
lėšų naudojimas. Reikia siekti, kad 
naujuoju 2014–2020 m. finansiniu 
laikotarpiu melioracijai kasmet bū-
tų skirta bent po 90 mln. litų ES pa-
ramos lėšų ir kartu su finansavimu iš 
valstybės biudžeto bendra suma siek-
tų 120 mln. litų. Toks ir yra minima-
lus poreikis.

Melioracijos įstatymu 2004 m. bu-
vo nustatyta, kad žemės sklype esan-
tys melioracijos statiniai yra žemės 
sklypo priklausiniai ir nuosavybės 
teisė priklauso žemės sklypo savi-
ninkui. Tokiu būdu daugiau kaip 
90 proc. požeminio drenažo, kurio 
skersmuo 10 cm ir mažesnis iš valsty-
bės nuosavybės neatlygintinai perėjo 
žemės savininkų nuosavybėn. Dides-

nio skersmens 12,5 ir daugiau požemi-
niai drenažo rinktuvai liko valstybės 
nuosavybe, kuriuos pasitikėjimo teise 
valdo savivaldybės. Žemės ūkio minis-
terijoje sudaryta darbo grupė meliora-
cijos problemoms spręsti siūlo pakeisti 
Melioracijos įstatymą ir perduoti neat-
lygintinai žemės savininkams visą po-
žeminį drenažą. Pagrindinis motyvas: 
esamas drenažo suskirstymas į priva-
tų ir valstybinį nesuteikia žemės savi-
ninkui teisės disponuoti visu drenažu, 
kaip jo žemės priklausiniu. Tam tikros 
logikos šiuose siūlymuose yra, tačiau 
tokie skuboti sprendimai gali sukelti 
daug teisinių problemų. Melioracijos 
sistema apima keliolikos savininkų že-
mes ir dalis jų neturi nei technikos, nei 
lėšų drenažo sistemų remontui bei yra 
senyvo amžiaus. Drenažo rinktuvai, 
kurių skersmuo 12,5 cm ir didesnis, 
veikia sujungti bendroje melioracijos 
sistemoje, o palikus teisę žemės savi-
ninkams patiems remontuoti drena-
žą, galimi nesutarimai, nėra parengta 
tokios melioracijos sistemos eksploa-
tavimo tvarka. Jei bendro naudojimo 
drenažo rinktuvas neveiks dėl į šią sis-
temą įeinančio žemės sklypo savinin-
ko kaltės, niekas neprivers jo taisyti ge-
dimą privačioje žemėje. Valstybė ne-
turės teisės spręsti ginčų dėl daromos 
žalos tretiesiems asmenims, gadinan-
tiems drenažus. Jei valstybė nekontro-
liuos bendro naudojimo drenažo siste-
mų, padaugės piktnaudžiavimo atve-
jų įrengiant vandens telkinius, statant 
įvairius statinius. Lietuvos savivaldy-
bių asociacija nurodo, kad svarstant 
tokius projektus neatsižvelgta į inves-
ticinius projektus, kuriuos atlieka savi-
valdybės ES lėšomis. Tokių projektų, 
kurių metu buvo tvarkomos meliora-
cijos sistemos, savivaldybių paraiškose 
numatyti įsipareigojimai 5 metus ne-
perleisti turto ir nekeisti jo nuosavybės 
formos. Nėra informacijos, kiek žemės 
sklypų ir naudotojų paliestų valstybi-
nio drenažo perdavimas.

Manau, kad siūlymas perduoti visą 
drenažo sistemą žemės savininkams 
būtų skubotas ir nepagrįstas. Pirmiau-
sia turi būti išspręsti bendri meliora-
cijos sistemų funkcionavimo klausi-
mai:  patikslintos naudotojų teisės, 
pareigos ir atsakomybė, sprendžiami 
šių sistemų remonto finansavimo rei-

kalai. Prasidedant naujam ES finan-
sinės paramos laikotarpiui reikia pa-
tikslinti ES paramos melioracijai sky-
rimo tvarką  ir principus. Reikia ir to-
liau skatinti melioruotos žemės nau-
dotojus  jungtis į melioracijos sistemų 
(statinių) naudotojų asociacijas, juos 
mokyti ir konsultuoti, kaip tinkamai 
prižiūrėti melioracijos sistemas ir sta-
tinius. Tobulintina ir melioracijos bei 
jos statinių valdymo tvarka. Panaiki-
nus apskrityse melioracijos statinių 
valstybinę priežiūrą, savivaldybių me-
lioracijos specialistai negali tiesiogiai 
surašyti administracinės teisės pažei-
dimo protokolus ir taikyti nuobaudas, 
o tų melioracijos specialistų, kurie vyk-
do  statinių valstybinę priežiūrą ir gali 
bausti pažeidėjus, šalyje liko nedaug ir 
jie nepajėgus vykti pas ūkininkus ir at-
likti įrenginių priežiūrą. 

Dabartinė melioracijos darbų valdy-
mo ir  organizavimo sistema gana sudė-
tinga, neskatinanti piginti melioracijos 
remonto statinių priežiūros, remonto, 
rekonstrukcijos darbus, neužtikrinan-
ti atsakomybės už galutinius rezulta-
tus. Žemės ūkio ministerija koordi-
nuoja melioracijos specialistų veiklą, 
teikia metodinę pagalbą, veikia kaip  
valstybės biudžeto asignavimų valdy-
toja ir ES finansinės paramos skyrėja.  
Savivaldybės veikia kaip valstybei nuo-
savybės teise priklausančio meliora-
cijos turto valdytojos ir naudotojos, 
valstybės biudžeto asignavimų ir ES 
skiriamų lėšų melioracijai vykdyto-
jos. Nacionalinė mokėjimų agentūra 
administruoja teikiamą žemės ūkio 
vandentvarkai ES finansinę paramą. 

Dar yra 63 privačios melioracijos 
projektavimo ir 59 įmonės, vykdančios 
melioracijos statybos darbus, bei 3 me-
lioracijos projektų ekspertizės įmonės. 

Vykdant struktūrinius pakeiti-
mus savivaldybėse nebeliko melio-
racijos skyrių ar tarnybų, o esantys 
specialistai vykdo ir kitas funkcijas.  

Iš mūsų buvo laukiama konkrečių 
žingsnių, kuriais įrodytume savo pa-
sirengimą būti ne tik saugumo gavėjais, 
bet ir jo kūrėjais. Lietuvos sprendimas 
prisidėti prie kitų NATO valstybių sa-
vo specialiosiomis pajėgomis buvo na-
tūralus ir logiškas. Mūsų kariai iš karto 
pademonstravo profesionalumą ir pa-
sitikėjimą savo jėgomis. Iki šiol JAV ir 
kitos koalicijos pajėgos tai akcentuo-
ja įvairiuose susitikimuose. Tai girdė-
jau ir rugpjūčio pabaigoje viešėdamas 
Afganistane bei susitikdamas su ISAF 
vadovybe. Po to, mums tapus NATO 
nariais, dalyvavimas ISAF tapo dar 
tikslingesnis – ne tik turėjome dalin-
tis operacijų vykdymo naštą, bet ir at-
sižvelgti į tai, jog trijų Baltijos valsty-
bių oro erdvę iš Šiaulių oro uosto ėmė 
saugoti NATO valstybių naikintuvai. 

Sprendimas, kuri valstybė siųs ka-
rius į vieną ar kitą provinciją, buvo 
priimtas kolektyviai, kaip ir daugu-
ma šios organizacijos sprendimų. Iš 
pradžių buvo galvojama apie jungtinį 
dalyvavimą drauge su Latvija ir Estija, 
tačiau vėliau, mūsų partnerėms atsisa-
kius idėjos vadovauti Provincijos atkū-
rimo grupei (PAG), Lietuva priėmė po-
litinį sprendimą laikytis savo pradinio 
sumanymo. Goro provincija yra cen-
triniame Afganistane, kurioje gyvena 
apie 600 000 gyventojų ir kuri yra tik 
per pusę mažesnė nei Lietuva (36 500 
kv. km). Jos gyventojų daugumą suda-
ro tadžikai (beveik 60 proc. gyvento-
jų) ir chazarai.

Lietuva sėkmingai įvykdė savo misiją
Afganistano Goro provincijoje

margučius ar laužyti kalėdaičius. Ne-
reti ramovės svečiai būdavo ir vietinės 
bendruomenės atstovai. Jie dažnai pa-
sakodavo apie vietines tradicijas ir pa-
pročius. Tai padėdavo tarnaujantiems 
kariams geriau suvokti aplinką, tarny-
bos ir elgesio ypatumus Afganistane 
(nevartoti maisto viešose vietose Ra-
madano metu, akylai nežiūrėti į vie-
tines moteris, nefotografuoti be leidi-
mo ir t. t.). Nė vienas krepšinio čempi-
onatas nepraėjo be palaikymo šūksnių 
Afganistane. Tikintys kariai galėdavo 
dalyvauti šventose mišiose, kurias au-
kodavo LK ordinariato kapelionas.

Laisvalaikio metu kariai galėjo spor-
tuoti. Stovykloje buvo įrengta sporto 
salė su treniruokliais ir nedidele krep-
šinio aikštele. Vasaros metu ypač po-
puliarus buvo paplūdimio tinklinis. 
Gana dažnai buvo organizuojamos 
draugiškos varžybos su Čagčarano jau-
nimu. Beje, vietinis jaunimas labai ge-
rai žadžia tinklinį.

Visas naujienas iš Lietuvos kariai tie-
siogiai sužinodavo iš artimųjų, likusių 
Tėvynėje. PAG buvo organizuotas ge-
rovės ryšys su Lietuva: kariai su arti-
maisiais galėjo bendrauti telefonu arba 
keistis informacija, naudojantis inter-
neto tinklais. Keletą kartų misijos me-
tu taip pat buvo organizuotos vaizdo 
telekonferencijos su karių artimaisiais.

Kariai gyveno po du ar tris nedi-
deliuose kambariukuose. Kad poilsio 
sąlygos būtų tinkamos, ypač vasaros 
metu, kambariuose buvo įrengti kon-
dicionieriai.

Maistą stovyklos valgykloje gami-
no profesionalūs virėjai, paprastai ga-
lima buvo rinktis iš trijų ar keturių 
patiekalų.

Karių artimaisiais Lietuvoje buvo 
nuoširdžiai rūpinamasi. Artimiesiems 
buvo organizuojamos išvykos į kariuo-
menės dalinius, į pažintines keliones 
po Lietuvą, buvo organizuojami susi-
tikimai su KAM vadovybe. Karių ar-
timieji galėjo siųsti kariams siuntinius 
bei rašyti laiškus.

Kiek mūsų karių nukentėjo Af-
ganistane (žuvo ar buvo sužeistų)? 

Keletas Lietuvos karių buvo sužeista, 
bet didžiausia netektis – 2008 m. gegu-
žės 22 d. per PAG stovyklos užpuoli-
mą ir apšaudymą žuvo Lietuvos kariuo-
menės seržantas Arūnas Jarmalavičius. 
Už narsą ir pa¬siaukojimą atliekant 
Lietuvos ir NATO užduotis Afganis-
tane karys apdovanotas Vyčio Kry-
žiaus ordino Didžiuoju kryžiu¬mi, 
krašto apsaugos medaliu „Už tarptau-
tines misijas“. Srž. A. Jarmalavičiaus 
vardu pavadintos Alytaus bataliono 
kareivinės, atidengta atminimo lenta 
PAG stovykloje.

paslaugas. Vėliau kiekvienas karys pa-
togiu metu gali pasirinkti vieną iš pa-
teiktų reabilitacijos formų: namų rein-
tegracija, reintegracija Karių reabilita-
cijos centre ar sudėtinė reintegracija.

Kario šeimos nariai taip pat ga-
li vykti į Karių reabilitacijos centrą. 
Tarnybos vietoje karys visada gali 
kreiptis į dalinio psichologą ar karo 
kapelioną.

Ar esama tikimybės, ar svarsty-
ta, jog jei paaštrėtų Afganistano 
vidaus kovos, vėl būtų sugrąžin-
tos Tarptautinės saugumo para-
mos pajėgos? Ar Lietuva vėl dele-
guotų savo karius?

ISAF operacija bus baigta šių me-
tų pabaigoje. Jai pasibaigus, prasidės 
mokomoji operacija „Tvirta Parama“ 
(Resolute Support), kurioje dalyvaus 
ir Lietuvos kariai. Tačiau tai bus ki-
tokia ir gerokai mažesnė misija. Jos 
tikslas – toliau rengti Afganistano 
saugumo pajėgų karius ir policinin-
kus susidoroti su iššūkiais jų valsty-
bėje. Kol kas dar nemažai saugumo 
pajėgų karių žūva nuo Talibano ko-
votojų išpuolių, dezertyruoja. Tam, 
kad Afganistano kariuomenė sė-
kmingai veiktų ir būtų pajėgi sava-
rankiškai užtikrinti saugumą viso-
je šalies teritorijoje, tikriausiai pri-
reiks dar ne vienerių metų pagalbos, 
kurią ir teiks NATO šalys. Lietuva 
planuoja siųsti instruktorių, kurie 
padės mokyti afganus, teiks jiems 
kitokią paramą. Bent jau iki Afga-
nistano Prezidento rinkimų kitais 
metais pasiliks ir dalis mūsų Speci-
aliųjų operacijų pajėgų karių, padė-
siančių Afganistano saugumo pajė-
goms reaguoti į kylančius iššūkius. 
Tačiau palaipsniui tiek pastarųjų, 
tiek instruktorių turėtų mažėti, o 
gyvenimas šalyje – grįžti į norma-
lias vėžes. Tikime, jog nedidelis NA-
TO instruktorių kontingentas liks 
šalyje tol, kol to reikės, todėl situa-
cija visuomet bus stebima, tarptau-
tinei bendruomenei imantis reikia-
mų priemonių, kad situacija šalyje 
nepablogėtų. 

Kaip klostosi grįžusių Lietuvon 
karių likimai? Ar jie tęsia profesio-
nalaus kario karjerą? Galbūt jiems 
suteikiamos kokios nors socialinės 
lengvatos, kita pagalba?

Grįžę iš misijos kariai toliau tęsia sa-
vo profesinę ar kario savanorio karjerą. 
Sukaupta patirtis misijos rajone leidžia 
Lietuvos kariuomenei tobulėti. Ji pla-
čiai taikoma nacionalinių ar tarptau-
tinių mokymų metu. Kariai tampa sa-
vo amato žinovais, nes tik praktikoje 
patikrintos žinios ir išmoktos pamo-
kos virsta tvirtu Lietuvos kariuome-
nės pamatu.

Baigę misiją kariai privalo pasiti-
krinti sveikatą. Medicininio ir psicho-
loginio patikrinimo metu per pirmą-
ją savaitę nustatomi kariai su galimais 
adaptacijos sutrikimais ar kitomis pro-
blemomis. Kariai, kuriems buvo iden-
tifikuoti psichologiniai sutrikimai, 
siunčiami pas psichologą tolesniam 
gydymui. Visi kariai ir jų šeimos na-
riai gali gauti tas pačias psichologines 

Politikai dažnai lyg mantrą kar-
todami šaukiasi užsienio investi-
cijų. Investicijos yra suprantamos 
kaip papildoma injekcija į šalies 
ekonomiką, tai tarytum iš dan-
gaus pabyranti mana – pamaiti-
na negrąžinamai.

Labai retai yra kalbama apie užsienio 
investicijų rizikas, kurias galima paly-
ginti su vakcinacija – tikimasi užkirsti 
kelią ligai, bet kartais gali sukelti paša-
linių komplikacijų.

Viena tokių „komplikacijų“ Lietuvai 
jau kainavo nemažai. Buvusių ministrų 
Dainiaus Kreivio ir Gintaro Stepona-
vičiaus su pasididžiavimu į Lietuvą at-
vestos „IBM investicijos“ jau kainavo 6 
milijonus litų ir dar kainuos 18,9 mili-
jonus, nes teks atsiskaityti su nemokios 
kompanijos kreditoriais.

Ministrai, priklausę didžiųjų refor-
matorių kompanijai, įsirašė į šalies is-
toriją ne tik per korumpuotus sando-
rius ūkio ministerijoje ir antikonsti-
tucinę švietimo reformą, bet ir kaip 
vieno žalingiausių „investicinio“ pro-
jekto autoriai.

konservatorių investicijos šaukiasi justicijos
jolanta Bielskienė, 
politologė

Turbūt kokį vakarą susėdo du itin 
aukštos religinės moralės dešinieji (vie-
nas priklausantis Opus Dei, o kitas – 
„Naujojo židinio“ rateliui) ir pagalvo-
jo: kaip čia būtų galima sujungti vers-
lą su mokslu į vieną darinį ir taip pri-
versti ūkio pinigus tarnauti mokslui. 
Čia IBM pasirodė kaip paprasta, bet 
geniali išeitis. 

Kai mokslo ateitimi pradeda rūpin-
tis nelabai ką apie mokslą išmanantys 
žmonės, tai jie ir pradeda veikti ne nuo 
to galo. Vietoj to, kad būtų įsitikinę, ar 
bus aukščiausios kvalifikacijos inicia-
tyvių mokslininkų komanda, galin-
ti įgyvendinti milijoninius projektus, 
politikai ėmėsi viešinti investicijų nau-
dą ir skelbti, kad Lietuvos valstybės ir 
IBM bendradarbiavimas skatins pa-
saulio rinkoje paklausių šiuolaikinių 
technologijų plėtrą nanotechnologijų, 
sveikatos apsaugos ir intelektinės nuo-
savybės valdymo srityse. Sutarčiai įgy-
vendinti buvo įkurtas Lietuvos tyrimų 
centras (LTC).

Tuometinis premjeras Andrius Ku-
bilius netgi paskelbė, kad „ši sutartis 
yra didžiulė sėkmė Lietuvai. Galiu pa-
sakyti, kad mūsų mokslinių tyrimų ko-
manda su šios sutarties pasirašymu įsi-
veržė į pasaulio tyrimų lygą. Naudoda-

mas krepšinio analogiją galiu pasakyti, 
kad tai tas pats, kas su savo komanda 
patekti į NBA“.

Milijonines sumas buvo numatyta 
investuoti į mokslinius projektus cen-
trui, kurio tinklalapyje www.ltcentras.
eu yra tik vienas sakinys ir bendras kon-
taktas. Lietuvos tyrimų centre iš viso 
dirbo 3 darbuotojai, iš kurių vienam 
– vadovui Ryčiui Andriuškevičiui – 
buvo mokamas vienas didžiausių vals-
tybei priklausančių organizacijų vado-
vų atlyginimų.

Per visą LTC veiklą komercializuo-
tas tik vienas patentas. 2013 m. birže-
lio mėn. LTC pasiskelbė esąs nemokus. 
Pagal pasirašytą sutartį – visą atsako-
mybę ir atsiskaitymus su kreditoriais 
prisiima Lietuvos valstybė.

Kaip atsitiko, kad patyrę politikai 
pasirašė sutartį, net nepasirūpinę ap-
sauginiais mechanizmais, kad Lietu-
va nenukentėtų nesėkmės atveju? Sun-
ku patikėti, kad tokio rango Lietuvos 
atstovai nieko neišmanė apie galimas 
neatsakingos sutarties pasekmes, kad 
patikėdami milijoninių sumų reika-
lausiančius projektus vos kelių žmo-
nių komandai negalėjo bent teoriškai 
numatyti galimos nesėkmės ir kad už 
to neslypėjo korupciniai susitarimai. 

Jei tie beveik 25 milijonai litų, išplau-
kiantys iš Lietuvos biudžeto, būtų in-
vestuoti į jau egzistuojančius tyrimų 
centrus, ko gero, jau dabar galėtumėm 
džiaugtis mūsų mokslininkų darbais.

IBM korporacija išlips iš balos sau-
sa. LTC paskelbė bankrotą ir nustojo 
egzistuoti. Vienintelis įsipareigojęs par-
tneris esame mes – Lietuvos piliečiai.

Konservatoriai ir liberalai šiandien 
Lietuvoje yra nepralenkiami patyčių 

politikos specialistai. Į kiekvieną jiems 
pateiktą argumentą jie atsako pašaipo-
mis. To jie labai gerai išmoko per savo 
ketverius valdymo metus, kai nepai-
sydami piliečių prašymų ir nuomonės 
kandžiai juokdamiesi darė savo „re-
formas“. Bet gal atėjo laikas surimtė-
ti ir prisiimti atsakomybę už padarytą 
valstybei žalą?

Ar išdrįs tai padaryti D. Kreivys ir G. 
Steponavičius? Žodis justicijai.
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riose pradinį išsilavinimą įgijo jau 4500 
vaikų, atidarytos bibliotekos, kompiu-
terinės klasės, kasami geriamojo van-
dens šuliniai, statomi tiltai, renovuoja-
mos mečetės ir kaimo mokyklos, įren-
giami drėkinimo kanalais, statomos 
mažosios elektrinės, finansuojamos 
profesinio rengimo, ūkininkavimo, 
švietimo programos. Iš viso nuo 2006 
m. Lietuva vystomojo bendradarbiavi-
mo programoms Afganistane skyrė be-
veik 18 mln. litų, o kelis šimtus milijo-
nų litų buvo pritraukta iš tarptautinių 
šaltinių (vien Japonija per šį laikotarpį 
skyrė 122,2 mln. lt., JAV – 129,7 mln. 
lt.). Taigi mūsų buvimas Afganistano 
Goro provincijai paliko ne tik didesnį 
saugumo jausmą, bet ir konkrečius inf-
rastruktūros objektus, kurie palengvi-
no Goro žmonių gyvenimą.  

Kaip sekėsi mūsų kariams megzti 
ryšius su vietos gyventojais, pelnyti 
jų pasitikėjimą? 

Rugpjūčio mėnesį lankydamasis Af-
ganistane padėkojau visiems Goro pro-
vincijos žmonėms už jų šiltą sutikimą ir 
draugystę, nes tai buvo itin svarbu, kad 
misija būtų sėkminga. Vietiniai afga-
nistaniečiai atkreipė dėmesį į Lietuvos 
karių profesionalumą ir gebėjimą su-
prasti jų poreikius. Lietuvos vadovau-
jama Goro provincijos atkūrimo grupė 
greičiausiai ir operatyviausiai reaguo-
davo į pagalbos šauksmą stichinių ne-
laimių metu. Tarpininkaujant provin-
cijos institucijoms, vietos bendruome-
nėms skirdavo paramą – maisto pro-
duktų, medikamentų, palapinių, ki-
tų būtiniausių daiktų. Lietuvos kariai 
Gore buvo ir tiltas į Goro žmonių šir-
dis: jie afganistaniečių vaikams perdavė 
Lietuvos moksleivių, bendruomenių, 
viešųjų įstaigų, nevyriausybinių orga-
nizacijų numegztų šalikų, pirštinių, 
dovanojo Goro vaikams skirtų pieši-
nių, knygų, žaislų... Lietuvoje sureng-
tas Goro provincijos moterų rankdar-
bių aukcionas, piešinių parodos, soci-
alinės ir parmos akcijos įrodė, kad Lie-
tuva – neabejingų valstybių gretose. 

Kaip rūpintasi Lietuvos karių bui-
timi, jų poilsio sąlygomis, gal orga-
nizuotos kokios nors šventės, arti-
mųjų kelionės? Juk nuolatinis stre-
sas sekina žmonių fizines ir psichi-
nes galias...

Būdami misijos rajone kariai šventė 
visas šventes, kurias yra priimta švęs-
ti Lietuvoje. Stovykloje buvo įreng-
ta ramovė, kuri talpino PAG karius. 
Kartu kariai galėjo daužyti velykinius 

Nors Goras buvo viena iš vargingiau-
sių provincijų, Lietuva, inicijavusi di-
džiuosius projektus ir įnešusi savo san-
tykinai nedidelę finansinę dalį, sugebė-
jo paskatinti ir sutelkti Afganistano vy-
riausybės institucijas ir kitas šalis rėmė-
jas šiems projektams įgyvendinti. Lietu-
vos dėka įgyvendinta nemažai projektų, 
pagerinusių vietinių gyventojų buitį – 
rekonstruota Čagčarano ligoninė, pa-
statyti Čagčarano vaikų namai, išas-
faltuotos pagrindinės gatvės, nutiestas 
Čagčarano oro uosto nusileidimo-paki-
limo takas, sukurta infrastruktūra. Lie-
tuvos ir rėmėjų lėšomis Goro provinci-
joje pastatytos 22 naujos mokyklos, ku-
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Šiemet LSDP jau dešimtą kar-
tą organizuos kalėdinę geru-
mo akciją „Šilumos ir ramybės 
visiems!“. Akcijos metu pare-
miami ir talentingi valstybinių 
universitetų studentai iš dau-
giavaikių šeimų. 2012 metais 
LSDP skyrė paramą 28 studen-
tams iš 14 aukštųjų mokyklų. 
Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos absolventė Virgini-
ja Kuklytė – viena iš jų, jai bu-
vo skirta LR Seimo pirmininko 
pavaduotojo Gedimino Kirkilo 
parama. Susipažinkime su ta-
lentinga aktore, nepriklauso-
mos jaunų aktorių trupės „De-
gam“, kuriai vadovauja režisie-
rius Juozas Javaitis, nare.

Jūs augote, mokėtės Šalčininkuose 
ir turbūt būsite pirmoji aktorė, ki-
lusi iš šio specifinio krašto. Autobi-
ografinių improvizacijų spektaklyje 
„Tetos“ su humoru ir meile kuriate 
paprastos pagyvenusios šalčininkie-
tės Virgos, kuri laiko keturis namų 
kampus, vaidmenį. Bet kasdienybė-
je kalbate, rašote sklandžia lietuvių 
kalba. Ar pradėjusi studijuoti LM-
TA nesijautėte esanti „kitokia“ stu-
dentė – ne tokia „visažinė“, ne išpai-
kinta didmiesčio panelytė?

Kitokia nesijaučiau, bet jaučiau, kad 
mano pasakojamos istorijos yra kito-
kios. Užaugau mieste, kuriame turė-
jau prisitaikyti prie aplinkos ir kalbėti 
dviem kalbomis. Tad man savaime su-
prantama, kad dauguma „įsišakniju-
sių“ priežodžių, juokelių ar anekdotų 
yra rusų kalba. Beje, paauglystės dai-
nos iš diskotekų taip pat daugiausia 
rusiškos. Tad keista, kad atvykę kur-
siokai iš kitos Lietuvos pusės tų dainų 
ne tik neklausydavo, bet net ir nežino-
davo. Kadangi namuose kalbame lie-
tuviškai, o su draugais bendrauju ru-
siškai, tai prajuokinu savo išdarkyta 
kalba, kai pasakau: „dvuje rudyje“ (du 
rudi batai) arba „sneg snigiot“ (snin-
ga). Beje, gimiau kaime, kur tėra apie 
15 trobų. Visą vaikystę praleidau Di-
džiulių kaime, Dieveniškių apskrity-
je. Tai unikalus kraštas – vadinamas 
Lietuvos apendicitas… O į pirmą kla-
sę jau ėjau Šalčininkuose. Dabar gyve-

nu Vilniuje. Visada gera grįžti pas tė-
vus, basai vaiksčioti po kiemą ir sode 
valgyti šviežias uogas. Vasara važiuoju 
į kaimą. Kokia atgaiva ten būti. Neįti-
kėtina, kaip gamta ir ramybė teigiamai 
veikia žmogų. Jei būčiau augusi mies-
te, kažin ar būčiau tapusi panelyte… 
Ne šeimynėlė esame, o graži, didelė, 
smagi šeima.

Pinigėlių jaunam žmogui, kuriam ir 
būstą tenka Vilniuje nuomotis, nie-
kada nebūna per daug… Kaip išlei-
dote LSDP skirtą paramą?

2012-ieji man buvo labai sėkmingi 
metai. Buvau apdovanota net keturio-
mis premijomis, stipendijomis, para-
momis. Tad pagaliau įgyvendinau sa-
vo seniai turėtą svajonę – įsigijau fotoa-
paratą. Šiandien kaip tik įsiamžinome 
su žymiu režisieriumi Tadashi Suzuki 
kartu. Reikalingas ir naudingas daik-
tas aktoriams.

Rugpjūčio mėnesį antrą kartą staža-
votės Japonijoje, režisieriaus Tadashi 
Suzuki teatre. Ko šį kartą išmokote? 
Regis, Japonijoje kita teatro žmonių 
bendravimo kultūra – kuo ji skiriasi 
nuo egzistuojančios Lietuvoje?

Džiaugiuosi, kad į Japoniją buvau 
pakviesta ne pirmą kartą. Norinčių yra 
daug, o šiemet pakvietė tik 18 dalyvių 
iš viso pasaulio. Tadashi Suzuki teatras 
įsikūręs Japonijos kalnuose – Togoje. 
Čia vyrauja ramybė, susikaupimas ir 
maksimalus jėgų atidavimas repetici-
jų bei pratybų metu. Tai didžiulė garbė 

turtas turėti savo trupę, režisierių, tea-
trą (ir ne vieną), tarptautinį festivalį ir 
pasekėjus iš viso pasaulio. 

Vesta Grabštaitė yra viena iš nedau-
gelio pasaulyje, kuri turi teisę dėstyti 
šį metodą. Ir kokios nepakartojamos 
akimirkos pamatyti Vestą, atvykusią 
čia. Japonai ją pasitinka šypsodamiesi, 
su meile ir pagarba. O mums, jos moki-
niams, didžiulė garbė jausti, kaip tiksliai 
ir nenuolaidžiai šio metodo esame mo-
komi Lietuvoje. 

Netrukus presides naujas teatro sezo-
nas. Kuo žada nustebinti žiūrovus tru-
pė „Degam“? Kokias premjeras pla-
nuojate? Kur repetuojate, vaidinate 
spektaklius, kai savo patalpų neturite? 

Jaunai trupei sunku gauti nuosavas 
patalpas. Todėl tenka sales spektaklių 
rodymui nuomuotis. Iki šiol repetavo-
me Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijoje. O naujas sezonas bus mums di-
džiulis išbandymas, siekiant atrasti sa-
vo vietą po saule.

Jūsų kiekvienas vaidmuo – vis kitoks. 
Jau suvaidinote nemažai mergaičių, 
paauglių. Kas padeda nesikartoti? Ko-
kios čia profesinės paslaptys? 

Ačiū, malonu tai išgirsti. Mūsų šei-
moje yra daug vaikų, tad vis pasimo-
kau įvairiausių keisčiausių dalykų iš jų... 
Kiekvienas esame kitoks. Aktoriams yra 
svarbu mokėti pastebėti ir pakartoti ki-
to žmogaus manieras, žvilgnius, rankų 
mostus, mimikas ir psichologinius ver-
tinimus… Beje, kartais taikli režisie-

Aktoriai viską kuria savo 
rankomis. Jie laisvu nuo 
repeticijų metu pjauna 
žolę, gaminą pusryčius 
trupei, tvarko aplinką.

Aktoriams yra svarbu 
mokėti pastebėti ir 
pakartoti kito žmogaus 
manieras, žvilgnius, 
rankų mostus, mimikas 
ir psichologinius 
vertinimus…

Gimiau Didžiulių kaime, 
kur tėra apie 15 trobų.

mokytis iš SCOT (Suzuki company of 
Toga) narių šios unikalios technikos. 
Čia išmoksti ne tik technikos, bet ir 
požiūrio į darbą. Negaliu atsistebėti, 
kaip tiksliai jie dirba ir vykdo režisie-
riaus užduotis. Per repeticijas teko ma-
tyti, kai režisierius sustabdydavo vaidi-
nima ir tuo metu visi aktoriai scenoje 
sustingdavo tokiose pozose, kokiose 
būdavo (jokių krustelėjimų, pasitai-
symų) tol, kol būdavo sakomos pasta-
bos pagrindinei aktorei. Po duoto žen-
klo tęsti vadinimą visi aktoriai pusės 
sekundės greitumu grįždavo į reikia-
mas mizanscenas ir vaidindavo toliau. 
Jokių išėjimų parūkyti ar kavos, o mū-
sų teatre tai yra paplitę. Čia yra šešios 
nuostabios teatro scenos, kai kurios iš 
jų – po atviru dangumi. Aktoriai vis-
ką kuria savo rankomis. Jie laisvu nuo 
repeticijų metu pjauna žolę, gaminą 
pusryčius visai trupei, tvarko aplinką 
ir kiekvieną dieną atlieka Suzuki pra-
tybas. Tačiau jie nesiskundžia, kad pa-
vargsta, jie džiaugiasi. Nes tai didžiulis 

Ridas ViskAuskAs riaus pastaba yra didesnė pagalba nei 
visas bagažas prisikurtų mizanscenų 
ar intonacijų. Kartą vieno režisieriaus 
nuostabus, tačiau tuo pačiu skaudus 
pastebėjimas kaip ant delno atvėrė vi-
są sceną… Tinkamu laiku tai primi-
nė, kokie svarbūs, brangūs ir reiškin-
gi daiktai bei smulkmenos tampa po 
žmogaus netekties…

Dirbote su įvairių mokyklų ir įvai-
raus patyrimo režisieriais – Juozu Ja-
vaičiu, Gintaru Liutkevičiumi, Egle 
Mikulionyte, Gabriele Tuminaite, 
Albertu Vidžiūnu ir kitais. Ką Jums 
reiškia režisierius? Kokias malonias 
patirtis prisimintumėte?

Esu dėkinga visiems režisieriams, su 
kuriais teko dirbti. J. Javaitis, G. Liut-
kevičius, E. Mikulionytė ir V. Grabš-
taitė – mano pedagogai, kurie studijų 
metais ugdė ir atskleidė kiekvieno stu-
dento skirtingas savybes. Kai per daug 
„tragedizuodavome“, pasukdavo mus į 
komizmo pusę ir t. t. Tai būtinas pro-
cesas, kuris be priežiūros sunkiai įma-
nomas. Bet nedrįsčiau jų vadinti vien 
pedagogais, jie daug artimesni žmo-
nės, savotiški patarėjai. Jie labiau pa-
tyrę, gali ramiau ir protingiau patarti 
nei mūsų supanikavusios mintys tuo 
metu aprėpia.

Užsimezgė graži draugystė su  
A. Vildžiūnu ir režisieriumi Gela Kan-
delaki iš Gruzijos bei visa jo trupe. 
Kartu sukūrėme du spektaklius vai-
kams pagal rašytojo V. V. Landsber-
gio kūrinius „Zita pelytė“ ir „Berniu-
kas ir žuvėdros“. Kartu su šiais spek-
takliais atsidaro ne tik draugystė, bet 
ir bendrystė. 

Pažintis su Rimo Tumino kurso re-
žisieriais man yra didžiausia dovana. 
G. Tuminaitė, Paulius Ignatavičius 
ir Kirilas Glušajevas mano gyveni-
me atsirado lyg kūrybinio kelio ange-
lai sargai. Sesuo, kurios netekau, buvo 
vyresnė už mane, kaip tik jų amžiaus. 
Ji, deja, nepamatė manęs scenoje, bet 
toks jausmas, jog radau kitas artimas 
sielas žemėje…

Žemės ūkio ministerija patvirti-
na lėšas valstybinėms (perduotoms 
savivaldybėms) žemės ūkio funkci-
joms atlikti ir reikalingas melioraci-
jos specialistų skaičius savivaldybė-
se nustatomas pagal atitinkamą ap-
skaičiavimo metodiką. Iš viso dabar 
52 savivaldybėse dirba tik 99 melio-
racijos specialistai. Nepakankamas 
specialistų kiekis neigiamai atsilie-
pia jiems priskirtų funkcijų vykdy-

mui. Todėl atskirose savivaldybėse 
užtęsiamas melioracijos projektavi-
mui sąlygų išdavimas, ilgai trunka 
projektų derinimas ir jų ekspertizė, 
nepakankama melioracijos statinių 
techninė priežiūra ir kontrolė. Me-
lioracijos turto valdymo instituci-
joms reikia siekti, kad savivaldybėse 
dirbtų ne tik reikiamas kiekis meli-
oracijos specialistų, bet ir gerinti jų 
atliekamų darbų kokybę, sudary-

Apie melioraciją

aktorės gyvenimo turtai

ti tinkamas sąlygas perduotoms 
valstybės funkcijoms melioraci-
jos srityje vykdyti.

Reikia susirūpinti ir hidro-
technikos specialistų pamaina. 
Melioracijos įmonėms trūks-
ta apie 60 specialistų, daugelis 
jų senyvo amžiaus, o Aleksan-
dro Stulginskio universitete į 
šią specialybę pernai įstojo tik 
8 jaunuoliai.

Ateityje didesnio dėmesio rei-
kalauja ne tik sausinimo sistemų 
remonto ir rekonstrukcijos dar-
bai, lieka daug neišspręstų klau-
simų kaimo infrastruktūros sri-

tyje, pvz., vidūkinių ir sėjomai-
ninių kelių tvarkymas, priva-
žiavimas prie kaimo turizmo 
sodybų, gyvenviečių sausinimo 
darbai...

Žemės ūkio ministerijos at-
stovams reikėtų įsiklausyti į ra-
jonų savivaldybių merų, žemdir-
bių savivaldos organizacijų nuo-
monę ir spręsti aktualius meli-
oracijos klausimus. Neabejoju, 
kad melioracijos įrenginių pri-
vatizavimo klausimai ateityje 
turės būti sprendžiami, tačiau 
tik tada, kai bus sukurta tinka-
ma teisinė ir materialinė bazė.

Atkelta iš 10 p.

www.degam.lt nuotr.


