
Juršėnas 1990–1992 m. dirbo 
Valstybės atkūrimo ir Konstituci-
jos komisijoje, todėl paprašėme 
jį pasidalinti prisiminimais apie 
Konstitucijos kūrimą ir sudėtin-
gas ano meto politinio gyveni-
mo peripetijas.

1992 m. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos rengimą ir priėmimą 
reikia vertinti plačioje teisinių, isto-
rinių, socialinių procesų panoramo-
je. Jaunimui priminsime, kad Lie-
tuvos valstybės suverenitetas buvo 
įtvirtintas ne iš karto priimant nuo-

seklią Konstituciją, o laipsniškai – 
priimant Lietuvos TSR Konstitu-
cijos pataisas bei pamatinius įstaty-
mus. Pažymėtinos 1988 m. lapkri-
čio 18 d. pataisos, kuriomis to me-
to Aukščiausioji Taryba, būdama 
tarybine institucija, sugrąžino kai 
kuriuos buvusio valstybingumo ele-
mentus: įtvirtino valstybinės lietuvių 
kalbos statusą, tradicinius Lietuvos 
simbolius (trispalvę vėliavą ir himną) 
paskelbė Lietuvos TSR simboliais. 

Kaip Jūs prisimenate tą laiką? Ko-
kios detalės, žmonės, nuotaikos įsi-
minė? 

Teisybė yra tokia: aš iš pradžių dir-
bau vienoje iš parengiamųjų grupių, 
kuri modeliavo valstybės struktūrą 
ir pan. Kai buvo nutarta turėti tam 
tikrą skaičių komisijų, dirbau Užsie-
nio reikalų komisijoje. Kolegos suagi-
tavo, kad Valstybės atkūrimo komi-
sijoje (taip ji iš pradžių vadinosi) dar-
bas įdomesnis, be to, į Užsienio bei į 
Švietimo, mokslo ir kultūros komisi-
ją veržėsi dešimtys žmonių. Nenorė-
damas ypatingos konkurencijos, pa-
sirinkau darbą Valstybės atkūrimo 
komisijoje, kurios pavadinimas vė-
liau buvo pakeistas į Jūsų minėtąjį.  
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Konstitucijos istorija –
Lietuvos Respublikos istorija

Ridas VisKAusKAs

1992 m. spalio 25 d. Lietuvos pi-
liečiai referendume priėmė da-
bartinę Lietuvos Respublikos 
Konstituciją. Konstitucija (lot. 
constitutio „nustatymas“) – pa-
grindinis valstybės įstatymas, 
turintis aukščiausią teisinę galią, 
nustatantis šalies politinės, teisi-
nės ir ekonominės sistemos pa-
grindus, žmonių laisves ir teises.  
Lietuvos Respublikos Konstitu-
cija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 
2 dieną. Mūsų bičiulis Česlovas 

Ministras Pirmininkas A. Butkevičius  
pasveikino policijos pareigūnus

Rugsėjo 28 d. Telšiuose vyko Policijos ir vi-
suomenės šventė, kurioje paminėtos Lietu-
vos policijos atkūrimo 23-iosios ir Lietuvos 
policijos įkūrimo 95-osios metinės. Telšiuo-
se lankėsi ir pareigūnus profesinės šventės 
proga pasveikino Ministras Pirmininkas Al-
girdas Butkevičius. 
 

Sveikinimo kalboje A. Butkevičius pažymėjo: 
„Mūsų policija nusipelnė pagarbos. Juk dažniausiai 
žmogui sunkią ar pavojingą gyvenimo akimirką tam-
pate vienintele atrama ir gynėju. Ką ir besakytų mie-
liau kritiką, o ne padėką dalijantys piliečiai, Lietu-
vos policija yra stipri ir profesionali.

Keli pastarieji metai buvo sunkūs policijai, turė-
jusiai gerokai suveržti ir taip suveržtus diržus. Esa-
me Jums dėkingi, kad atlaikėte šį prailgusį periodą, 

neretai ekstremaliomis finansinėmis sąlygomis vyk-
dėte savo  pareigą žmonėms  ir valstybei. Šiandien 
galime atvirai pasakyti, kad teisėsauga buvo nepel-
nytai susilpninta ir  prarado nemažai profesionalių 
žmonių, kurie susirado geriau apmokamus darbus 
Lietuvoje ir užsienyje.  

Noriu dar kartą patikinti, kad mūsų  Vyriausy-
bės pažadai policijai bus ištesėti, nors  tikrai dar nė-
ra lengva kaupti tam reikalingų lėšų rezervus. Nuo 
spalio 1 d. visa apimtimi bus atstatyti policijos pa-
reigūnų atlyginimai, o kitais metais policijai papil-
domai bus skirta apie 30 milijonų litų. (...)

Gerbiami pareigūnai, linkėdamas policijai įgyti 
kuo daugiau draugų visuomenėje, nuoširdžiai svei-
kinu Jus su profesine švente ir gimtadieniu, artėjan-
čiu prie jubiliejinės sukakties. 

Linkiu susitelkimo ir tvirtybės tarnyboje, o na-
muose – patikimo šeimos užnugario. Sveikatos ir iš-
tvermės darbe, kuris niekada nebus lengvas. Dėkoju 
už tarnybą Lietuvos ir visų mūsų labui.“

 
„Socialdemokrato“ informacija Jurgitos Armalienės nuotr.

susitiko lietuvos ir 
vatikano vadovai

Juozas Bernatonis: „Regioninio valdymo 
problemas privalėsime spręsti“

Nuo „jaunimiečio“ iki Jonavos  
rajono mero

Ar lietuvoje bus sukurta   
reprodukcinės sveikatos politika?
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Šiuo metu Seime yra 
įregistruoti du Konstitucijos 
119 straipsnio pakeitimo 
projektai.

Svarbu dar kartą įsigilinti, 
surengti diskusiją 
su merais, Lietuvos 
savivaldybių asociacija...

Vyriausybė siūlo nustatyti 
specialią normą, kad sutaupytas 
paprastąsias lėšas būtų galima 
panaudoti, išmokant nuo spalio 1 d. 
padidintus atlyginimus. 

Buvusių valdančiųjų nuogąsta-
vimai, kad dėl teisėjų, valstybės 
tarnautojų ir statutinių pareigū-
nų prieškrizinių atlyginimų ko-
eficientų atstatymo nuo spalio 
1 d., taip įgyvendinant atitinka-
mus Konstitucinio Teismo nu-
tarimus, Lietuva įklimps į skolas 
ar bus pažeisti socialinio teisin-
gumo principai, yra nepagrįsti ir 
klaidinantys žmones. 

Kaip tai padarysime? Teisėtai,  
socialiai ir finansiškai atsakingai
Socialdemokratai ilgai svarstė visus 
įmanomus būdus, kaip būtų galima 
ištaisyti buvusios Vyriausybės klaidas, 
remiantis legitimumo, finansinės atsa-
komybės ir socialinės lygybės princi-
pais. Pirmasis principas reikalauja, pa-
gal LR Konstitucijos 107 straipsnį, kad 
KT nutarimai privalo būti vykdomi. 

Vadovaudamiesi antruoju principu, 
socialdemokratai siekia, kad sprendi-
mas atstatyti teisėjų, valstybės tarnau-
tojų ir statutinių pareigūnų darbo už-
mokestį būtų kuo mažiau skaudesnis 
finansiškai ir neigiamai nepaveiktų vie-
šųjų finansų būklės. 

Remdamasi trečiuoju – socialinės ly-
gybės ir solidarumo – principu, Social-
demokratų partija siekia, kad jos vado-
vaujamos Vyriausybės sprendimų soci-
alinės pasekmės neperkeltų socialinės 
neteisybės kitiems Lietuvos piliečiams.

Todėl, nuo spalio 1 d. grąžinant į 
prieškrizinį lygį teisėjų, valstybės tar-
nautojų ir statutinių valstybės tarnau-
tojų pareiginės algos koeficientus, taip 
pat priedų už kvalifikacinę kategoriją 
dydžius, nekonstituciškai sumažintus 

2009–2010 m., dabartinė valdančioji 
koalicija optimaliai išnaudos turimas 
2013 m. valstybės biudžeto lėšas ir pa-
gal poreikį, mažiausiomis sąnaudomis 
– 2014 metų biudžeto lėšas. 

Finansų ministro Rimanto Šadžiaus 
skaičiavimais, lėšų nuo spalio 1 d. mo-
kėti didesnes algas šioms trims gru-
pėms tarnautojų iš 2013 m. biudžete 
numatytų darbo užmokesčio fondo lė-
šų turėtų pritrūkti. Todėl Vyriausybė 
siūlo įgyvendinimo įstatyme nustaty-
ti specialią normą, kad sutaupytas pa-
prastąsias lėšas (kaip skirtas inventoriui 
įsigyti, einamajam remontui, koman-
diruotėms ir kitoms reikmėms) būtų 
galima panaudoti, išmokant nuo spa-
lio 1 d. padidintus atlyginimus. 

Toms valstybės institucijoms, ku-
rioms nepavyks to padaryti iš 2013 m. 
sutaupytų lėšų, Vyriausybė siūlo 2014 
m. biudžete numatyti specialią progra-
mą, iš kurios būtų galima joms išmokė-
ti likutį, kad jos galėtų atsiskaityti su sa-
vo darbuotojais jau 2014 m. pradžioje. 

Lietuvos ūkio augimas –  palan-
kus Vyriausybėms sprendimams 
Konstitucinio Teismo nutarimų įgy-
vendinimą žymiai palengvins ir toliau 
augantis Lietuvos ūkis. Naujausiais Eu-
rostato duomenimis, antrąjį šių metų 
ketvirtį Lietuvos ekonomika išaugo 
4,2% ir buvo antra pagal BVP augimą 
Europos Sąjungoje. Mums yra palan-
kios ekonomikos augimo perspektyvos 
ir prognozės 2014 metams. Eurostatas 
Lietuvai prognozuoja 3,6% BVP augi-
mą, t. y., 0,5% daugiau nei prognozuo-
jama visiems šiems metams. 

Tai atveria Vyriausybei galimybes 
ištaisyti konservatorių ir liberalų klai-
das, padarytas per Lietuvos žmonėms 
itin sudėtingą ekonominės ir finansi-

Be to, stabiliai gerėja mokesčių su-
rinkimas. Vieno svarbiausių mokesčių 
– pridėtinės vertės mokesčio (PVM) – 
2013 m. sausio–liepos mėn. surinkta 
15,4% daugiau nei per tą patį 2012 m. 
laikotarpį, 2013 m. planas įvykdytas 
93,9%. Atitinkamai gyventojų pajamų 
mokesčio (GPM) į valstybės biudže-
tą surinkta 21,4% daugiau nei pernai, 
o pelno mokesčio – 27% daugiau nei 
2012 metais ir 15,7% nei planuota gauti.

Konservatoriai neturėtų bandyti 
pergudrauti Konstitucinio Teismo 

Grįžtant prie legitimumo principo, 
finansų ministras Rimanto Šadžius, 
kalbėdamas Seime, akcentavo, kad Lie-
tuvos Konstitucija yra pagrindinis ša-
lies įstatymas, jo turi būti laikomasi, to-
dėl socialdemokratų vadovaujama Vy-
riausybė vykdys Konstitucinio Teismo 
(KT) nutarimus dėl sumažintų pen-
sijų ir atlyginimų. „Konservatoriams 
nepavyks pergudrauti Konstitucinio 
Teismo, jie turėtų to nedaryti. A. Ku-
biliaus siūlomi alternatyvūs įstatymų 
projektai prieštarauja tiems KT nuta-
rimams“, – teigė jis.  

Ar galėjo socialdemokratai pasielgti 
kitaip? Tai buvo sunkus sprendimas, 
tačiau kitos išeities nebuvo. KT nutari-
mų reikia laikytis ir dėl to, kad tą įrodo 
teismų praktika, ir šįkart teismai taip 
pat aiškiai suprato minėtus KT spren-
dimus. Šiandien teismai ir iš valstybės 
biudžeto finansuojamų institucijų bu-
halterijos jau užverstos prašymais ir tų 
tarnautojų, kuriems atlyginimai nebus 
atstatyti nuo spalio 1 dienos. Tokių as-
menų Lietuvoje yra apie 300 tūkstan-
čių. Tai žmonės, dirbantys pagal dar-
bo sutartis savivaldybėse, švietimo ir 
kultūros srityse, socialinėje apsaugoje.  

Situacija yra sudėtinga. Socialde-
mokratai siekia įgyvendinti KT nu-
tarimus dėl sumažintų pensijų ir at-
lyginimų mažiausiomis finansinėmis 
pasekmėmis valstybei, nekeičiant šių 
metų biudžeto. Tai buvo konservato-
rių ir liberalų klaida, kurią šiandien so-
cialdemokratams reikia neišvengiamai 
ištaisyti, gerbiant Lietuvos Konstitu-
ciją, atsižvelgiant į susiklosčiusią teis-
minę praktiką ir pateisinant gyvento-
jų lūkesčius.

Sumanus planavimas ir BVP augimas  
palengvins prieškrizinių algų atstatymą

susitiko Lietuvos 
ir Vatikano vadovai

sigita Mykolaitytė

Apie tiesioginius merų 
rinkimus – argumentai 
„už“ ir „prieš“

Idėjos apie geresnės valdžios paieš-
kas sulaukia didelio susidomėjimo. 
Lietuvai reikia tiesioginių merų rinki-
mų. Apie juos mūsų valstybėje disku-
tuojama beveik du dešimtmečius. Vi-
suomenės nuomonių apklausos rodo, 
kad daugiau nei 70% Lietuvos gyven-
tojų pasisako už tiesioginius merų rin-
kimus. 

LR Prezidentė metiniame pranešime aiš-
kiai ir trumpai pasakė: „Pagaliau turėtume 
ryžtis suteikti žmonėms teisę patiems rinkti 
savo merus ir seniūnus.“ Šią idėją visada pa-
laikė ir Prezidentas Valdas Adamkus. Dau-
guma parlamentinių partijų savo programose 
taipogi deklaruoja pasisakančios už tiesiogi-
nius merų rinkimus. Šešioliktosios Vyriausy-
bės programoje pažymima: „Remsime tiesio-
ginius merų rinkimus ir sieksime merams ne 
tik didesnių įgaliojimų, bet ir griežtesnės at-
sakomybės. Tobulinsime savivaldybių admi-
nistracinę priežiūrą.“ Tiesioginių merų rinki-
mų idėjai pritaria Lietuvos savivaldybių aso-
ciacija (LSA).

Tiesiogiai renkamo mero institucija realiai 
gyvuoja daugelio šalių praktikoje: Austrijoje, 
Norvegijoje, Bulgarijoje, Jungtinėje Karalys-
tėje, Vokietijoje, Lenkijoje, Graikijoje, Itali-
joje, Kipre, Portugalijoje, Slovakijoje, Slovė-
nijoje, Vengrijoje. 

Kur renkamas meras tiesiogiai – žymiai di-
desnis rinkėjų aktyvumas. 2009 m. Austrijo-
je jis siekė 80 proc., Graikijoje – 72,43 proc., 
Slovėnijoje – 62,8 proc. Lietuvoje savivaldy-
bių tarybų rinkimuose rinkėjai nėra aktyvūs. 
Rinkėjų aktyvumas, deja, mažėja. 2000 me-
tais jis siekė 54,2 proc., 2002 m. – 50,79 proc., 
2007 m. – 41,3 proc., 2011 m. – 44,08 proc. 

Regis, visi norime tiesioginių merų rin-
kimų. Tačiau reikalingi sprendimai Seime 
taip ir nepriimami. Kodėl delsiame? Ar to-
dėl, kad mes, politikai, nesutariame dėl savi-
valdos valdymo modelio ir mero įgaliojimų? 
Iš dalies taip, tačiau, prisipažinkime, kad yra 
tam tikra baimė, jog rinkimuose gali laimėti 
populistai. Antra, kiekviena politinė partija 
skaičiuoja, kiek po rinkimų gali turėti merų...

Pirmasis yra mano ir kolegos socialdemokra-
to Albino Mitrulevičiaus parengtas projek-
tas, kurio pagrindinė idėja – tiesiogiai išrink-
tas meras yra savivaldybės tarybos narys, jos 
pirmininkas ir savivaldybės vadovas. Antra-
sis – Seimo narių V. Kurpuveso, L. Sabučio 
ir kt., kurio pagrindinė idėja – meras yra sa-
vivaldybės vykdomoji institucija, atskaitinga 
administracinio vieneto gyventojams ir savi-
valdybės tarybai.

LSDP frakcija pasisako už pirmąjį varian-
tą, kai tiesiogiai išrinktas meras yra atstovau-
jamoji institucija. Kodėl? Pirma, šis modelis iš 
esmės atitinka Lietuvos savivaldybių asociaci-
jos poziciją, kuri ne kartą buvo išsakyta LSA 
valdybos, tarybos ir suvažiavimo nutarimuo-
se. Tai yra svarbu, nes būtent tie žmonės dir-
ba savivaldoje ir geriausiai išmano, o mums, 
politikams, svarbu įsiklausyti į jų nuomonę. 

nės krizės laikotarpį. Sumanus plana-
vimas ir daug žadančios šalies ūkio au-
gimo prognozės padės Lietuvai išlaikyti 
stabilius viešuosius finansus. 

Seimo Pirmininko pavaduotojas Ge-
diminas Kirkilas tvirtina, kad „kon-
servatoriai su liberalais Lietuvos skolą 
išpūtė iki rekordinių per Nepriklau-
somybės laikotarpį aukštumų, nors 
2008 metais mano vadovaujama mažu-
mos Vyriausybė jiems paliko vos 15,5% 
BVP valstybės skolos. Vis dėlto, nepai-
sant Andriaus Kubiliaus Vyriausybės 
„pasiekimų“, ankstesnių pastangų dė-
ka išliekame valstybe su viena iš ma-
žiausių skolų ES.“

Milda Petrauskienė,  
Seimo LSDP frakcijos narė

Rugsėjo 19 d. Ministras Pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius ofi-
cialaus vizito Vatikane metu su 
delegacija dalyvavo audienci-
joje pas Popiežių Pranciškų. Su-
sitikime su Šventuoju Tėvu kal-
bėta apie dvišalius Lietuvos ir 
Šventojo Sosto santykius, Baž-
nyčios atsinaujinimą Lietuvoje, 
aptarti skurdo ir socialinės at-
skirties mažinimo bei Europos 
plėtros klausimai. 

„Šventojo Tėvo nuoširdumas ir 
paprastumas ypatingai žavi Lietuvos 
žmones. Labai vertiname mūsų dvi-
šalius santykius su Šventuoju Sostu. 

Su didele pagarba prisimename 
Šventojo Sosto paramą sovietinės 
okupacijos laikotarpiu. Krikščioniš-
kasis tikėjimas padėjo lietuvių tautai 
kurti ir stiprinti savo valstybę, per-
imti krikščioniškosios Europos kul-
tūrą, suteikė jėgų pakelti sunkius is-
torijos išbandymus“, – kalbėjo Mi-
nistras Pirmininkas.

Kalbėdamas su Popiežiumi Pran-
ciškumi Lietuvos Vyriausybės vado-
vas pasidžiaugė, jog Lietuva yra pa-
sirašiusi ir ratifikavusi pagrindinius 
dvišalius susitarimus dėl Bažnyčios 
padėties, o pastaruoju metu vyks-
ta itin teigiamas Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai atsinaujinimas – per tre-
jus metus Lietuvoje paskirti šeši nau-
ji vyskupai.

Susitikime tai pat kalbėta skur-
do ir socialinės atskirties mažinimo 
klausimais. Abi pusės sutiko, kad 
žmonės, kuriems yra būtina pagal-
ba, ją turi gauti nepriklausomai nuo 
to, kokia sunki bebūtų šalies ekono-
minė padėtis. 

Lietuvos Vyriausybės vadovas pa-
dėkojo už Popiežiaus sveikinimus Že-
maičių krikšto 600-ųjų metų jubilie-
jaus proga ir Lietuvos žmonių var-
du pakvietė apsilankyti mūsų šalyje.

Vizito metu Lietuvos Ministras 
Pirmininkas taip pat susitiko su Va-
tikano Valstybės sekretoriumi kar-
dinolu Tarcisio Bertone ir Vatikano 
sekretoriumi santykiams su valstybė-
mis arkivyskupu Dominique‘u Mam-
berti. Susitikimo metu prisimintas 
Palaimintojo Popiežiaus Jono Pau-
liaus II vizitas Lietuvoje. Pasak prem-
jero, pirmasis popiežiaus apsilanky-
mas sustiprino laisvės ir demokrati-
jos plėtrą, padėjo atrasti naujas vals-
tybės ir Bažnyčios bendradarbiavimo 
perspektyvas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
informacija Aido Gurskaus nuotr.

www.sxc.hu nuotr.

Atrodo, jog Prezidentė Dalia Grybauskaitė jau 
pradėjo aktyvią rinkiminę kampaniją. Apie tai liu-
dytų du pastarųjų dienų Prezidentės pareiškimai. 
Pirmasis – apie socialinį jautrumą, komentuojant 
Konstitucinio Teismo nutarimą dėl algų sumažini-
mo, antrasis – komentarai, skirti „Gazprom“ vado-
vo Aleksejaus Milerio ir Lietuvos Ministro Pirmininko 
Algirdo Butkevičiaus susitikimui, kuriuo, Vyriausy-
bės teigimu, siekiama pradėti dialogą dėl priimti-
nesnės dujų kainos Lietuvai. 

Pastaruoju atveju, nors Vyriausybė ir pabrėžė, 
kad neketina daryti nuolaidų „Gazprom“ esminiais 
klausimais, tokiais kaip byla Stokholmo arbitraže, 
suskystintų dujų terminalo statyba, ilgalaikės tieki-
mo sutartys ar Europos Sąjungos trečiasis energeti-
nis paketas, Prezidentė vis dėlto pareiškė, kad negali 
būti iš viso jokių nuolaidų mainais į pigesnes dujas. 

Įspūdžiui, kad Vyriausybė slapta tariasi su „Gaz-
prom“, sustiprinti pasitelkta „savų šaltinių“ pažyma, 
kuri, anot viešojoje erdvėje pasirodžiusios informa-
cijos, net nepasirašyta. Ministras Pirmininkas tei-
gia, kad visa informacija pateikta Prezidentei raštu 
ir susitikimo detalės aptartos pokalbio telefonu me-
tu. Šis konfliktinis epizodas įdomiausias tuo, kad at-
skleidžia tolesnės būsimos devynių mėnesių politi-
kos gaires.

revoliucija vis labiau mažina „Gazprom“ tiekia-
mų dujų svarbą. Rusija, ypač gresiant ekonomi-
kos nuosmukiui, negali sau leisti prarasti savo 
pagrindinio pajamų šaltinio – dujų ir naftos eks-
porto, todėl ji yra pribrendusi daryti nuolaidas. 
Ir nors Prezidentės aplinka teisingai įvardija kai 
kurias nuolaidų priežastis, kaip pasikeitusią Eu-
ropos Sąjungos poziciją „Gazprom“ monopoli-
jos atžvilgiu, Prezidentūra deda visas pastan-
gas, kad dujų kaina mažėtų ne prieš prezidento 
rinkimus, bet po jų. Būtent bent laikinai užblo-
kuoti derybas dėl pigesnių dujų ir skirti valsty-
bės vadovės pareiškimai apie jokių nuolaidų ne-
galimumą.

Atsižvelgiant į Prezidentūros siekį, kad gyven-
tojai mokėtų kuo brangiau už šilumą šią žiemą 
ir nepajustų atkurtų pensijų bei algų poveikio 
savo perkamajai galiai, kita Prezidentūros rin-
kiminės kampanijos gaida apie socialinį jautru-
mą skamba gana ironiškai. Kritikuodama Kons-
titucinio Teismo nutarimą Prezidentė teigė, kad 
buvusi konservatorių vyriausybė elgėsi socia-
liai jautriai, mažindama atlyginimus nevienodai, 
priklausomai nuo uždarbio. Tačiau šioje socialiai 
jautrioje rinkimų kampanijos retorikoje pamirš-
tama paminėti, kad tokia konservatorių politika 
pagilino ekonomikos nuosmukį, nes sumažino 
bendrą gyventojų perkamąją galią ir sąlygojo ne 
pirmo būtinumo prekių perkamumo nuosmu-
kį. Neaugant pajamoms pirmo būtinumo pre-
kių pirkimas nedidėjo, todėl konservatorių vyk-
dyta krizės suvaldymo politika kaip tik padidi-
no nuosmukį, nes apribojo viduriniosios klasės 
vartojimą, padidino nedarbą, gilindama krizę ir 
ne pirmo būtinumo prekių sektoriuje. Tuo pa-
čiu tuometė Vyriausybė neieškojo būdų, kaip 
skolintis mažiausiomis palūkanomis, ji skolino-
si brangiausiai Europoje, todėl išaugo valstybės 
skolos aptarnavimo kaina. Jei būtų buvę išnau-
dotos skolinimosi mažesnėmis palūkanomis ga-
limybės, būtų buvę įmanoma skolintis daugiau, 
o palūkanų sumokėti mažiau. Prezidentei, kaip 
ekonomistei, puikiai suvokiančiai krizės suvaldy-
mo trūkumus, iš tiesų yra sunku komentuoti A. 
Butkevičiaus teiginius apie didesnį skolinimąsi 
ir netinkamą krizės suvaldymą, nes tektų pripa-
žinti, kad Ministras Pirmininkas šiuo atveju yra 
teisus. Ir tai patvirtintų bet kuris ekonomikos 
vadovėlis. Tačiau toks pripažinimas reikštų, kad 
dabartinė Vyriausybė suvokia ekonominius pro-
cesus geriau nei buvusioji, o tai neatitiktų Dalios 
Grybauskaitės rinkimų strategijos, paremtos Vy-
riausybės kritika. Belieka teigti, kad Vyriausybė, 
kuri elgiasi taip, kaip siūlo ekonominė teorija, 
yra nejautri, o didinanti nedarbą, valstybės sko-
los aptarnavimo kaštus ir skurdinanti viduriniąją 
klasę, – jautri.

Dalios Grybauskaitės pasirinkta rinkimų stra-
tegija užimti oponuojančią Vyriausybei pozici-
ją ir stabdyti Lietuvos gyventojų pajamų didėji-
mą, kaštų dujoms mažėjimą iki Prezidento rin-
kimų bei atleisti vadžias po jos numatomo per-
rinkimo, yra taikli ir gudri, tačiau vargu ar turi ką 
nors bendro su Lietuvos gyventojų interesų gy-
nimu ar socialiniu jautrumu. 

dviprasmiškas Prezidento rinkimų  
kampanijos socialinis jautrumas

Mindaugas kluonis,
politologas

Rusijos dujų milžinė 
bando keisti savo politiką, 
siekdama išlaikyti rinkas.

Reakcija į derybas su „Gazprom“ dėl mažesnės 
dujų kainos rodo, jog Dalia Grybauskaitė jau pradė-
jo Prezidento rinkimų kampaniją, kuri bus grindžia-
ma Vyriausybės kritika. Tikėtina, kad artėjant 2014 
m. gegužei toji kritika stiprės. Prezidentei svarbu, 
kad dabartinė Vyriausybė nepasiektų didesnių lai-
mėjimų pagerinant gyventojų situaciją, atrodytų 
socialiai nejautri ir nevykdanti įsipareigojimų. Sė-
kmingos derybos su „Gazprom“, jei Vyriausybei iš-
vengiant didesnių nuolaidų pavyktų sumažinti dujų 
kainas, padidintų gyventojų, ypač besišildančių du-
jomis, paramą socialdemokratams. Atsižvelgiant, 
kad žiema finansiškai yra sunkiausias laikotarpis, 
dujų kainų mažėjimas, pigesnis šildymas didin-
tų gyventojų pasitenkinimą Vyriausybe ir mažintų 
Vyriausybės kritikos paveikumą, išmušdama vieną 
kertinių Prezidentės rinkimų kampanijos ramsčių. 
Dar daugiau, kadangi labiausiai mažesnių kainų po-
veikį pajustų dujas naudojančios pramonės įmonės, 
tikėtina, kad jos rinkimuose remtų ne dabartinę ša-
lies vadovę, o jos konkurentus, kurie sugebėtų iš-
laikyti geresnius santykius su „Gazprom“. Tai susti-
printų D. Grybauskaitės konkurentų pozicijas ir ap-
sunkintų galimybes jai laimėti Prezidento rinkimus.

Kad Vyriausybės galimybės sumažinti dujų kai-
nas be esminių nuolaidų realios, rodo kintanti „Gaz-
prom“ pozicija. Ilgą laiką neketinusi leistis į derybas 
su Lietuva, verčiau pasirinkusi arbitražą, Rusijos du-
jų milžinė atsiradus realios konkurencijos tikimybei 
bando keisti savo politiką, siekdama išlaikyti rinkas. 
Atrodo, jog „Gazprom“ pradeda suvokti, jog politiš-
kai motyvuotas kainų išpūtimas kaip tik skatina ieš-
koti alternatyvų rusiškoms dujoms, o skalūnų dujų 

Todėl šiuo metu reikalingas pagrindinių 
politinių partijų susitarimas dėl Konstituci-
jos pataisos, įteisinančios tiesioginius merų 
rinkimus ir apsprendžiančios savivaldos mo-
delį bei kas yra tas meras – atstovaujamoji ar 
vykdomoji institucija? Jei norime, kad 2015 
m. pavasarį vyksiančiuose savivaldybių tary-
bų rinkimuose merus rinktume tiesiogiai, tu-
rime paskubėti, nes laiko nedaug. Konstitu-
cijos pataisai priimti reikia dviejų balsavimų, 
tarp kurių turi būti trijų mėnesių pertrauka. 

Šiuo metu Seime yra įregistruoti du Kons-
titucijos 119 straipsnio pakeitimo projektai. 

Antra, bus patobulintas dabartinis savival-
dos modelis, iš esmės jo nekeičiant. Trečia, pa-
keitimai pareikalaus mažiausiai sąnaudų. Ke-
tvirta, bus praplėsti tiesiogiai renkamo mero 
įgaliojimai, dalį paprastosios savivaldybės ta-
rybos kompetencijos priskiriant merui, taip 
pat nustatant galimybę pačiai tarybai pavesti 
merui vykdyti papildomus įgaliojimus. Penk-
ta, tiesioginė ir asmeninė mero atsakomybė 
bendruomenei pagerintų vietos problemų 
sprendimą ir jų įgyvendinimo efektyvumą.

Kokie mūsų argumentai prieš antrąjį vari-
antą, jei tiesiogiai išrinktas meras būtų vyk-
domoji institucija (kaip dabar administraci-
jos direktorius ), siūlomą kolegų Seimo na-
rių? Jis nebūtų tarybos narys ir nedalyvautų 
priimant sprendimus dėl esminių savivaldy-
bės problemų. Be to, nors savivaldybės meras 
įgytų tiesioginį savivaldybės gyventojų man-
datą, jis būtų atskaitingas administracijos vie-
neto gyventojams ir tarybai. 

Tai reiškia, kad yra siūloma įtvirtinti tokį 
teisinį reglamentavimą, pagal kurį savivaldy-
bės tarybos ir mero tarpusavio santykiai bū-
tų grindžiami atskaitingumo atstovaujamie-
siems organams ir savivaldybių tarybų virše-
nybės prieš joms atskaitingus vykdomuosius 
organus principais. Todėl daugelio žmonių 
lūkesčiai su tiesiogiai išrinktu savivaldybės 
meru gali likti neįgyvendinti, nes savivaldy-
bės meras, kaip vykdomoji institucija, nega-
lės priimti sprendimų dėl esminių savivaldy-
bės problemų.

Iškyla pavojus, kad tiesiogiai išrinkti merai 
taps „marionetėmis“, nes vykdys tik savivaldy-
bės tarybos priimtus sprendimus. Patys spren-
dimų merai tuomet priiminėti negalės, bus ga-
lima pamiršti apie siektą tiesiogiai rinkto me-
ro asmeninės atsakomybės principą.

Dar yra grėsmė, kad į savivaldybes grįžtų 
dvivaldystė. Prisiminkime 1990–1995 m., 
tada panašus modelis jau veikė, kai tarybai 
vadovavo tarybos pirmininkas, o vykdomoji 
valdžia buvo meras ar rajono valdytojas (ir jis 
negalėjo būti tarybos nariu). 

Kokią galime padaryti išvadą? Nei vienas 
siūlomas variantas nėra tobulas. Egzistuoja 
nuomonės, kad dabartinis modelis yra geras ir 
nereikia jo keisti. Todėl ypač svarbu dar kartą 
įsigilinti, surengti diskusiją su merais, Lietuvos 
savivaldybių asociacija, visuomenės atstovais, 
politologais, teisininkais, specialistais, kad ga-
lėtume priimti optimalų sprendimą, kaip bus 
tvarkoma mūsų savivalda. Spalio mėnesį ta te-
ma Seime bus rengiama konferencija,  į kurią 
pakviesime suinteresuotas puses. 
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Už teisę į advokatą ir 
teisingą bylos nagrinėjimą 

Padidintas finansavimas leis savivaldybėms 
geriau prižiūrėti kelius 

Dar kartą apie jaunimo nedarbą

Lietuvos Respublikos pilietis išvyko į 
užsienį, į kitą Europos Sąjungos valsty-
bę. Kilus konfliktui viešoje vietoje, pilie-
tis buvo sulaikytas, apklaustas policijoje 
kelias valandas nedalyvaujant advokatui. 

Akivaizdu, kad Lietuvos Respublikos 
pilietis kitoje Europos Sąjungos valsty-
bėje neturėjo teisės į tinkamą apklausą, į 
teisingą bylos nagrinėjimą. 

Tai – aktuali problema Lietuvai ir jos 
piliečiams. Šimtai tūkstančių Lietuvos 
gyventojų gyvena ir dirba užsienyje, dau-
guma – Europos Sąjungos valstybėse.

Rugsėjį Europos Parlamentas balsa-
vo už direktyvą, kad visiems sulaikytie-
siems, įtariamiesiems turi būti užtikrinta 
teisė susisiekti su advokatu nuo sulaiky-
mo momento iki teismo proceso pabai-
gos – nesvarbu, kurioje Europos Sąjun-
gos valstybėje jie būtų. 

Direktyvoje „Teisė turėti advokatą 
vykstant baudžiamajam procesui ir teisė 
susisiekti po sulaikymo“ taip pat numa-
tyta įtariamųjų teisė susisiekti su šeimos 
nariais arba darbdaviu, su savo šalies kon-
sulatu ir pranešti apie sulaikymą. 

Kasmet ES vyksta per 8 milijonus bau-
džiamųjų procesų, tačiau konsultavimosi 
su advokatu sąlygos valstybėse narėse ski-
riasi. Jau minėtame pavyzdyje sulaikytam 
Lietuvos Respublikos piliečiui nebuvo su-
darytos galimybės konsultuotis su advo-
katu. Advokatui nedalyvaujant surinkti 
įrodymai skirtingose valstybėse kol kas 
turi nevienodą galią.

Direktyva siekiama, kad visiems 
sulaikytiesiems, įtariamiesiems vi-
soje Europos Sąjungoje galiotų vie-
nodos minimalios teisinės normos. 
Siekiama užtikrinti šias teises: teisę 
turėti advokatą nuo pirmos policijos 
apklausos ir gauti teisinę konsultaci-
ją; teisę į tinkamus ir konfidencialius 
įtariamųjų susitikimus su advokatu; 
galimybę advokatui aktyviai daly-
vauti apklausose ir tikrinti sulaiky-
mo sąlygas; galimybę asmenims, dėl 
kurių išduotas Europos arešto orde-
ris, gauti teisinę konsultaciją tiek juos 
sulaikiusioje šalyje, tiek arešto orderį 
išdavusioje šalyje.

Teisė turėti advokatą itin svarbi sie-
kiant sustiprinti pasitikėjimą bendra 
Europos Sąjungos teisingumo erdve. 
Minėtoji direktyva – jau trečioji, ku-
ria siekiama visoje Europos Sąjungoje 
užtikrinti minimalias teises į teisin-
gą bylos nagrinėjimą. Kitos direkty-
vos numato teisę į vertimą raštu ir žo-
džiu bei teisę į informaciją baudžia-
majame procese.

Direktyva „Teisė turėti advoka-
tą vykstant baudžiamajam procesui 
ir teisė susisiekti po sulaikymo“ bus 
taikoma visose 28 Europos Sąjungos 
valstybėse. Visos valstybės narės iki 
2017 m. privalo užtikrinti teisę su-
sisiekti su advokatu nuo pat pirmos 
apklausos policijoje.

Europos Sąjungos saugumas yra 
svarbus, bet būtina stiprinti ir tei-
singumą joje. Būtina žengti dar vie-
ną žingsnį ir priimti teisines priemo-
nes dėl nemokamos teisinės pagalbos, 
užtikrinančios visų piliečių galimybę 
naudotis advokato paslaugomis, ne-
priklausomai nuo piliečių pajamų ir 
turtinės padėties, nuo pat pirmos ap-
klausos policijoje minutės.

Justas  Vincas PALecKis
Europos Parlamento narys

Blanki ataskaita,  
blankūs devyneri metai

Zigmantas P. Balčytis
Europos Parlamento narys,  
LSDP pirmininko pavaduotojas

Rugsėjo pradžioje didžioji Europos Parlamento salė 
Strasbūre vėl buvo sausakimša. Ne tik EP nariai, bet ir 
diplomatai, žurnalistai, kiti svečiai nekantriai laukė, ką 
Europos Komisijos pirmininkas Žozė Manuelis Baro-
zas (Jose Manuel Barroso) pateiks savo, ko gero, pasku-
tinėje metinėje ataskaitoje Parlamentui „Apie padėtį 
Sąjungoje“. Kodėl paskutinėje? Po metų ES valstybės 
narės ir europarlamentarai rinks naują EK pirmininką.

Trisdešimt minučių Ž. M. Barozas panaudojo tam, 
kad pateiktų kuo šviesesnį padėties 28 valstybių sąjun-
goje vaizdą. Prieš metus stambiausių bankų bosai jam 
kalbėję, kad jie prognozuoja Graikijos išstojimą iš eu-
ro zonos ir šios zonos subyrėjimą. Šiandien esą niekas 
taip pesimistiškai nebešneka. EK pirmininkas tvirti-
no, kad jokiai ES šaliai nebegresia bankrotas, esą ge-
rėja padėtis pietinėse valstybėse. Lyg nusižiūrėjęs nuo 
Vokietijos kanclerės Angelos Merkel, jis kartojo kri-
zės įveikimo receptą: taupymas ir dar kartą taupymas 
plius reformos.

Ž. M. Barozas pažėrė keletą įsimintinų frazių. „Ne-
sėkmės europeizuojamos, o pasiekimai nacionalizuo-
jami“, – sakė jis, primindamas valstybių narių mėgi-
nimus savo paslydimus suversti „Briuseliui“ (kabutės 
reikalingos, nes ir EK, ir ET, ir EP Briuselyje – tų pačių 
valstybių atstovai). „ES turi būti didelė, sprendžiant di-
deles problemas, ir mažesnė, jei sprendžiamos mažes-
nės problemos“, – kalbėjo Ž. M. Barozas, siekdamas 
įtikti JK, Nyderlandų vyriausybėms, reikalaujančioms 
mažinti Briuselio galias. EK pirmininkas buvo privers-
tas pripažinti: „Mes liekame skolingi tiems, kurių dar 
nepalietė Europos atsigavimas, o taip pat  26 milijo-
nams bedarbių ES šalyse.“

EK pirmininko kalba susilaukė nemaža kritikos. 
Socialistų ir demokratų frakcijos lyderis Hanesas Svo-
boda (Hannes Swoboda) tvirtino, kad Ž. M. Barozas 
per daug kalbėjo apie skaičius, techninius dalykus ir 

Didėjantis jaunimo nedarbas ir to-
liau yra vienas didžiausių skaudulių 
visose Europos Sąjungos šalyse, taip 
pat ir Lietuvoje. Šiuo metu kas ketvir-
tas jaunas europietis negali rasti darbo. 
Nors optimizmo man suteikia tai, kad 
mūsų šalis jau nebėra tarp nedarbo re-
kordus mušančių šalių, jaunimo ne-
darbas pamažu mažėja – nuo 35 proc. 
iki 23 proc. šią vasarą. Kokios priemo-
nės padėtų spręsti šią skaudžią proble-
mą? Apie tai kartu su Seimo Socialinių 
reikalų ir darbo komiteto pirmininke 
Kristina Miškiniene neseniai diskuta-
vome susitikime su Alytaus, Druski-
ninkų, Lazdijų bei Varėnos darbo bir-
žų ir jaunimo darbo centrų vadovais.

Už nedarbo skaičių visada reikia ge-
bėti įžvelgti žmogų – su savo siekiais, 
galimybėmis ir problemomis. Darbo 
biržų specialistai akcentavo, jog beveik 
kas antras jaunuolis, kuris kreipiasi pa-
galbos ieškant darbo, nėra pakanka-
mai jam pasirengęs. Dažnai jis neturi 

reikiamos profesijos, darbo įgūdžių ir 
motyvacijos. Nenorėčiau dėl to kaltin-
ti jaunuolių. Matyt, mokykla, šeima ir 
valstybė per mažai dėmesio ir pastan-
gų skyrė tam, kad vaikas dar ankstyvo-
je vaikystėje pradėtų galvoti apie savo 
būsimą profesiją ir nuosekliai jai reng-
tųsi. Todėl darbo biržai daug sunkiau 
motyvuoti jauną bedarbį mokytis ir 
aktyviai ieškoti darbo, jei tai nebuvo 
padaryta anksčiau. Keista buvo girdė-
ti, jog mokymo įstaiga pasirenkama 
pagal stipendijos dydį. Dar nemažai 
dalykų turime tobulinti ir profesinio 
rengimo sistemoje. Bedarbių profesi-
nis mokymas vykdomas pagal trišales 
sutartis. Ar nereikėtų žvelgti truputį 
toliau ir leisti mokytis profesijos, kuri 
yra perspektyvi ir kuriai darbdavys gali 
atsirasti vėliau. Pagal dabartinę tvarką, 
kai bedarbis mokomas tik tada, kai jam 
surandamas konkretus darbdavys, jau-
nuolis belaukdamas gali visai praras-
ti norą mokytis. Europos Parlamente 

mes ne kartą atkreipėme dėmesį į tai, 
kad tokios socialinės investicijos visa-
da atsiperka – didina žmogaus gebėji-
mus geriau prisitaikyti prie pokyčių ir 
išsaugo kvalifikaciją didėjančiai dar-
bo paklausai.

Būtinumas gerinti jaunimo pasiren-
gimą darbo rinkai buvo akcentuotas ir 
neseniai Europos Parlamento priim-
toje rezoliucijoje dėl jaunimo nedar-
bo mažinimo. Mūsų rekomendacijo-
se teigiama, kad reikia daugiau dėme-
sio skirti jaunimo profesiniam orien-
tavimui, praktinių įgūdžių įgijimui, 
gerinti mokymo programų atitikimą 
darbo rinkos reikmėms. Svarbu yra 
remti kokybiškų darbo vietų jaunimui 
kūrimą. Ypač regionuose. Turėtų būti 
taikomos mokestinės lengvatos darb-
daviui, kad jis būtų motyvuotas priim-
ti jauną žmogų. Dažnai darbdavys ieš-
ko darbuotojų, jau turinčių praktinio 
darbo įgūdžių, ir nėra suinteresuotas 
investuoti į papildomą mokymą. Rei-

ka plėtoti praktinio pasirengimo dar-
bui sistemą. Dera užtikrinti, kad jauni 
žmonės nebūtų išnaudojami ir verčia-
mi dirbti už dyką, dangstantis praktika 
ar stažuotėmis. Socialiai atsakingas ir 
kryptingas darbdavių, mokymo įstai-
gų bei darbo biržų bedradarbiavimas 
turėtų sutrumpinti jaunimo kelią nuo 
mokyklos suolo iki darbo vietos.

Gaila, kad jauni žmonės, negalėda-
mi rasti darbo, emigruoja, nes mums 
jie reikalingi! Skeptikai pasakytų, kad 
Lietuvoje jaunimo nedarbas mažėja, 
nes jaunimas išvažiuoja, tačiau tikiu, 
kad jauni žmonės tapo aktyvesni, vers-
lesni. Mūsų žmonių noras dirbti bei 
uždirbti visada buvo didesnis nei pi-
etinėse ES valstybėse. Tačiau turime 
dar daug padaryti, kad susigrąžintu-
me savo vaikus į Tėvynę. Tikiuosi, kad 
Užimtumo didinimo 2014–2020 m. 
strategijos Lietuvoje rengėjai atsakin-
gai įvertins mūsų rekomendacijas ir at-
sižvelgs į darbo biržos sukauptą patirtį.

per mažai – apie žmones. Pasak liberalų frakcijos 
vadovo G. Verhofstadt'o, beatodairiška taupymo 
politika padidino atotrūkį tarp turtingų ir netur-
tingų ES piliečių. Europa pasiekė žemiausią recesi-
jos tašką, krizė – toli gražu neįveikta. Europos Są-
jungai gresia ilgalaikė ekonominė stagnacija, jei ne-
atsiras tikra euro zonos vyriausybė. Žaliųjų pirmi-
ninkė Rebeka Harms nuogąstavo, kad planuojama 
laisvos prekybos sutartis su JAV sunaikins dešimtis 
tūkstančių darbo vietų žemės ūkyje. Pasak EP pir-
mininko Martino Šulco (Martin Schulz),  bendri 
sprendimai Europos Sąjungoje neturėtų būti pa-
keisti „stipriųjų teise“ (užuomina į Vokietiją) ir ES 
suskaldymu į įvairias grupes. O Vokietijos laikraš-
tis „Ziu Doiche Caitung“,  prisimindamas visus 
devynerius Ž. M. Barozo metus prie EK vairo, rė-
žė iš peties: „Blankus įspūdis – be drąsos, be idėjų.“

Rinkdami Europos Parlamentą 2014 m. gegužę 
ES piliečiai pirmą kartą galės nulemti, kokios poli-
tinės jėgos atstovas ir kas konkrečiai vadovaus Euro-
pos Komisijai. Kiekviena europinė partija kels savo 
kandidatą. Rinkėjų palaikymo sulaukusi politinė 
jėga turės teisę siūlyti savo sąrašo lyderį į šį postą. 
Pasak ekspertų ir politologų, socialdemokratai savo 
kandidatu įvardins M. Šulcą, liberalai – G. Verhof-
stadt‘ą. O štai susivieniję į Europos liaudies partiją 
dešinieji dar neranda ryškesnio politiko, kuris tik-
tų į tą postą. Todėl pasklido kalbos, kad, nepaisant 
Ž. M. Barozo pareiškimų apie atsistatydinimą, jis 
gali tapti dešiniųjų kandidatu.

Nemanau, kad šie spėjimai pasitvirtintų. Kalba 
Strasbūre parodė, kad EK pirmininkas nepateikė 
nei aiškių vizijų, nei sprendimų, kaip sparčiau kopti 
iš krizės. Ž. M. Barozas aštriuoju krizės laiku veikė 
per lėtai ir per mažai. Dešiniųjų politika, kai didi-
nantys savo pelnus bankai gelbėti mokesčių mo-
kėtojų pinigais, kai taupymas smogė pirmiausiai 
vargšams, kai atidėti planai priversti finansų insti-
tucijas dirbti skaidriau ir pažaboti jų godumą, var-
gu ar turi ateitį.

ES skiria paramą 
energinio efektyvumo 
siekiui ir perėjimui prie 
biokuro katilų. 

Prioritetas – biokurui

Dar liepos pradžioje Seime bu-
vo priimti Lietuvos Respublikos 
Šilumos ūkio įstatymo kai kurių 
straipsnių pakeitimai. Į ką atkreip-
tinas šilumos vartotojų ir šilumos 
gamintojų dėmesys?

Šios Vyriausybės tikslas – sumažin-
ti gyventojų išlaidas už šildymą. To-
dėl Seimas nusprendė nustatyti priva-
lomą reguliavimą nepriklausomiems 
šilumos gamintojams, pasinaudoju-
siems Europos Sąjungos parama ar ki-
tomis subsidijomis į šilumos gamybos 
šaltinius. Valstybinė kainų ir energe-
tikos komisija nuo 2014 m. sausio 1 
d. turės reguliuoti kainas. Praktiškai 
ne vienu centu, kaip dabar Kaune, 

bus sumažinama šilumos, gaunamos 
iš privačių šilumos gamintojų, kaina, 
o taip, kaip nuspręs Valstybinė kainų 
ir energetikos komisija. 

Norima sukurti palankias sąly-
gas biokuro dalies didinimui cen-
tralizuotos šilumos tiekimo sekto-
riuje. Kodėl teikiamas prioritetas 
biokurui?

Biokuras yra tris kartus pigesnis už 
dabar tiekiamas dujas. Taigi ir šilumos 
kaina mažėja beveik dviem trečdaliais. 
Aišku, jei buvo padarytos investici-
jos (ar savivaldybė, norėdama moder-
nizuoti šilumos ūkį, skolinosi iš ban-
ko), norima atsiimti investuotas lėšas. 

Biokuras – atsinaujinantis šaltinis, 
jis gaminamas Lietuvoje. Bioku-
ras padeda mažinti 2 milijardų su-
mą, kurią atiduodame „Gazprom“. 
Kartu sukuriame darbo vietas kai-
mo žmonėms. 

Numatoma įpareigoti šilumos 
tiekėjus dalį naudojamo biokuro 
įsigyti biokuro biržoje. Kokios ti-
kimasi ekonominės naudos?

Biokuro birža leidžia įsigyti šilu-
mos gamintojams pigesnį biokurą. 
Didiesiems šilumos tiekėjams reikia 
nepertraukiamo biokuro tiekimo. 
Mažesni tiekėjai galėtų rasti savo 
nišą, kur būtų paklausios nedide-
lės biokuro partijos. Didieji mies-
tai, pvz., Šiauliai ir Panevėžys, įsi-
gyja biokurą didelėmis partijomis. 
Mažieji tiekėjai sunkiau patenka 
į rinką. Didieji paprastai superka 
iš jų biokurą ir po to perparduoda 
brangiau. Biokuro birža galėtų mo-
mentinėmis kainomis įsigyti bioku-
rą ir taip būtų padėta mažiesiems 
gamintojams, žemdirbiams, kurie 
žiemos metu didelio intensyvaus 
darbo ir neturi. 

ko kirtimo ar žemės ūkio atliekas bei 
gamina biokurą. Dar man būnant 
Ūkio ministre, ėmėme kurti biokuro 
gamybos grandinę: nuo biokuro pa-
ruošimo, įtraukiant urėdus ir miški-
ninkus, iki biokuro gamybos katilų. 
Dabar Lietuvoje jau atsirado bioku-
ro katilų gamintojai, kurie savo pro-
dukciją gali eksportuoti į kitas šalis. 
Būtent šios grandinės veiklai ir rei-
kalingos ES struktūrinių fondų pa-
ramos lėšos. 

Ministras Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius viename interviu LRT 
sakė: „Ryškus kainų sumažėjimas 
gali būti Vilniaus mieste 2016 me-
tais, kai perimsime TEC-3 iš Vil-
niaus savivaldybės į valstybės dispo-
ziciją. Šildymo kaina galėtų suma-
žėti 25 proc. po pertvarkos.“ TEC-
3 – netoli Vilniaus esanti termofi-
kacinė elektrostotis stotis, joje pla-
nuojama įrengti ir atliekų perdirbi-
mo gamyklą. 

2016 metai sparčiai artėja. Lietu-
va stojimo į Europos Sąjungą sutar-
tyje yra pasirašiusi įsipareigojimą, kad 
pereisime prie biokuro naudojimo ar-
ba būsime priversti iškastiniam kurui 
(dujoms) statyti filtrus, kurie yra la-
bai brangūs. Būtent tais metais turė-
sime pradėti mokėti aplinkos apsau-
gos mokesčius už iškastinį kurą, iš-
metamas anglies dvideginio ir sieros 
junginių bei azoto oksidų emisijas 
Vilniuje ir Kaune. Todėl perėjimas 
prie biokuro yra aplinką tausojantis 
ir perspektyvesnis būdas.  

Vilniuje ir Kaune koncentruojasi 
šilumos gamyba iš rusiškų dujų, ir jos 
vartojimas, prisijungus prie komuna-
linio šildymo. Šiuose miestuose gyve-
na beveik du trečdaliai šilumos varto-
tojų. Tik kai kurios mažosios savival-
dybės yra perėjusios prie biokuro nau-
dojimo, jų gyventojai jau moka treč-
daliu mažesnes kainas už šildymą.

TEC-3 Vilniuje yra išnuomotas 
Prancūzijos kompanijai „Dalkia“. 

Tam, kad daryti pertvarką, reikia 
perimti TEC-3 iš Vilniaus savival-
dybės į valstybės dispoziciją, nors 
pagal Šilumos ūkio ir Savivaldybių 
įstatymą būtent savivaldybės atsako 
už šilumos ūkį. Daugiausia komuna-
linio šildymo vartotojų yra Vilniuje 
ir Kaune. Jie moka ir aukščiausią kai-
ną tarp visų didmiesčių gyventojų.

Pokalbis su LR Seimo nare, Seimo Ekonomikos komiteto nare Birute Vėsaite

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

Žadama skirti paramą inves-
ticijoms, panaudojant ES struk-
tūrinių fondų lėšas. Kaip veiks 
ši schema? 

ES skiria paramą energinio efek-
tyvumo siekiui ir perėjimui prie 
biokuro katilų. Tai apčiuopiama 
parama žemdirbiams, kurie augi-
na biokurui reikalingą medieną ir 
energinius augalus, perdirba miš-

Šiam šildymo sezonui 
labai svarbios derybos su 
„Gazprom“.  

Mūsų Vyriausybės prioritetas tas, 
kad buitinių atliekų perdirbimo ga-
myklos dirbtų kogeneraciniu režimu, 
gamindamos ir elektros energiją, ir ši-
lumą (taip jau yra Klaipėdoje). Vilniu-
je ir Kaune šie projektai vėluoja. Kau-
ne tokia įmonė turėtų pradėti veikti 
2016 metais, Vilniuje jaučiamas pasi-
priešinimas (Lazdynų seniūnijos gy-
ventojus reikėtų nuraminti – naujos 
technologijos aplinkai nepakenks). 
Kaune netrukus pradės veikti dvi ma-
žosios biokuro katilinės – „Inkaro“ 
ir „Šilko“. Kitais metais Vyriausybė 
deda pastangas pradėti rekonstruoti 
Petrašiūnų katilinę, kad ši naudotų 
biokurą. Tai ženkliai sumažins kau-
niečių išlaidas už šildymą.

Šiam šildymo sezonui labai svarbios 
derybos su „Gazprom“. Jei derybų bū-
du dujų kainą pavyktų sumažinti iki 
rinkos kainos, kuri ES šalyse yra 20 
procentų mažesnė, tai gyventojams 
šilumos kaina sumažės apie 15 pro-
centų. Pasak Lietuvos šilumos tiekė-
jų asociacijos skaičiavimų, gyventojai 
už 60 kv. m. butą per mėnesį mokėtų 
40 litų mažiau, o per šildymo sezoną 
sutaupytų apie 240 litų. 

Kalbėjosi Ridas Viskauskas

Rolandas KAJoKAs

Lietuva nuo seno yra tranzito 
kraštas, per kurį patogu pasiek-
ti visas pasaulio šalis. Šiuo metu 
Lietuvą kerta net šešios europi-
nės magistralės, kuriomis iš Hel-
sinkio galima pasiekti Prahą, iš 
Pskovo nuvykti į Budapeštą ar iš 
Berlyno – į Minską. Tačiau šie ke-
liai, nors ir svarbūs, iš tiesų suda-
ro mažąją dalį viso Lietuvos ke-
lių tinklo. Didžioji dalis yra vieti-
niai, savivaldybėms priklausan-
tys keliai. 

Deja, per pastaruosius penkerius me-
tus savivaldybių galimybės tinkamai 
prižiūrėti savo kelius sumažėjo beveik 
du kartus. Būtent tiek nuo 2008-ųjų 
buvo sumažintas savivaldybių kelių 
finansavimas iš Lietuvos Respublikos 
biudžeto, kadangi atitinkamai buvo 
sumažintas Kelių priežiūros ir plėtros 

programos finasavimas. Taip pat ge-
rokai mažėjo ir savivaldybių biudžetų 
savarankiškos pajamos. Tai pagilino ir 
taip nemenkas savivaldybių problemas, 
atsiskaitant už kelių tiesimo bei remon-
to darbus. Pavyzdžiui, iš 2008-iesiems 
metams keliams numatytų skirti 1,813 
mlrd. litų valstybės biudžeto asignavi-
mų savivaldybėms buvo numatyta ma-
žiau nei ketvirtadalis (apie 400 mln. li-
tų), tačiau ir iš šios sumažintos sumos 
savivaldybės negavo apie 80 milijonų. 
2009-aisiais savivaldybių keliams bu-
vo numatyta jau tik 155 milijonai litų 
(iš jų savivaldybės taip pat negavo apie 
50 mln. litų). 

Didesnė valstybės pagalba šiuo klau-
simu būtina ne tik todėl, kad savivaldy-
bėms priklausančių vietinių kelių bei ga-
tvių ilgis sudaro apie tris ketvirtadalius 
(maždaug 74 procentus) visų Lietuvos 
kelių ilgio, bet ir todėl, kad patobulin-
tą dangą (asfalto ar trinkelių grindinio) 
turi tik apie 16 procentų (arba maždaug 
10 tūkst. km) vietinių kelių ir gatvių. Li-

kusi jų dalis asfalto dangos neturi: be-
veik 70 procentų vietinių kelių (apie 
40 tūkst. km) yra žvyrkeliai, likusieji 
16 procentų – gruntiniai keliai. Vien 
šalies miestų ir miestelių gatvių (vie-
nų aktyviausiai naudojamų ir nudė-
vimų kelių) ilgis, lyginant su valsty-
binės reikšmės kelių ilgiu, sudaro apie 
28 procentus ir dėl miestų plėtros tu-
rėtų didėti toliau. 

Rugpjūčio pabaigoje Vyriausybė, 
įgyvendindama savo 2012–2016 m. 
programą, priėmė protokolinį spren-
dimą, kuriuo valstybės biudžeto Ke-
lių priežiūros ir plėtros finansavimo 
programos lėšų dalis, skiriama vieti-
niams (savivaldybių) keliams, kitais 
metais bus padidinta nuo 20 iki 25 
procentų, o 2015-aisiais – iki 30 proc. 

Lietuvos savivaldybių asociacijos 
direktorė Roma Žakaitienė teigia: 
„70 proc. visų Lietuvos kelių yra ne 
valstybinės reikšmės, o savivaldybių 
keliai. Tai miestų gatvės, kuriomis 
kasdien važinėjame ir vaikščiojame, 

keliai tarp miestelių ir kaimų, kuriuo-
se kasdien sutiksime ir ūkininkus, ir į 
mokyklą bei iš jos vykstančius vaikus, 
jų tėvus – pakeliui į ar iš savo kasdie-
nių darbų. Prasta gatvių būklė kerta 
per miestų įvaizdį ir prestižą, o kaimo, 
miestelių žmones dar ir izoliuoja, daro 
jų gyvenimą nepatogų.“ 

Asociacijos direktorės pavaduoto-

jas Rimantas Čapas atkreipia dėmesį  
į transporto spūstis miestuose: „Pas-
taraisiais metais pagal neoficialų Sa-
vivaldybių asociacijos ir Vyriausybės 
susitarimą savivaldybėms buvo skiria-
ma apie 23 procentus įstatyme numa-
tytų Kelių priežiūros ir plėtros pro-
gramos lėšų, tačiau šios sumos tikrai 
nepakanka. Didžiųjų Lietuvos mies-
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Antras iš kairės ministras Rimantas sinkevičius, šalia Neringos meras  Darius Jasaitis



Juozas Bernatonis: „Regioninio valdymo 
problemas privalėsime spręsti“
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Tik suvieniję bendras pajėgas galime tikėtis realaus postūmio sprendžiant jaunimo nedarbo problemą. 

Ministro tribū-

Esu tiesioginių mero 
rinkimų šalininkas 
ir nematau jokių 
susiskaldymo į 
„kunigaikštystes“ pavojų.

stasys JoKubAitis

Rugsėjo 8 d. Teisingumo minis-
tras Juozas Bernatonis šventė gražią 
60-mečio sukaktį. Linkėdami sė-
kmingų darbų ir sveikatos, su Tei-
singumo ministru Juozu Bernatoniu 
kalbėjomės apie aktualijas – Nacio-
nalinę kovos su korupcija 2011–2014 
m. programą, planus įkurti Europos 
Sąjungos prokuratūrą, Politinių par-
tijų įstatymo pakeitimus ir kitus svar-
bius dalykus.

Vyriausybės posėdyje prieš kurį 
laiką pritarta Jūsų pateiktiems pa-
siūlymams atnaujinti Nacionalinės 
kovos su korupcija 2011–2014 m. 
programą, leisiančią efektyviau ko-
voti su šiuo neigiamu reiškiniu ir su-
mažinti korupcijos mastą. Kas joje 
naujo? Kuo ji skirsis nuo ankstesnių?

Nacionalinė kovos su korupcija pro-
grama apima visų valstybės instituci-
jų pastangas kovojant su šiuo blogiu. 
Dabar jau rengiame tokią programą 
ketveriems ateinantiems metams. Ta-
čiau ir senąją teko koreguoti dviem 
kryptimis. Pirma, buvusi Vyriausybė 
neįvykdė daug kovos su korupcija prie-
monių, kurios buvo numatytos 2011–
2012 metais. Todėl jų vykdymo termi-
nus pratęsėme iki kitų metų. Taip pat 
į programą įtraukta apie dešimt naujų 
priemonių, kurios sustiprins kovą su 
korupcija jautriose srityse – sveikatos 
apsaugoje ir kitose.

Kaip vertinate planus įkurti Euro-
pos Sąjungos prokuratūrą? Ar ji ne-
sumenkins mūsų teisėsaugos institu-
cijų, nesuvaržys jų savarankiškumo? 
Ar neprarasime dalies suvereniteto?

Mūsų pirmininkavimo ES Tary-
bai metu Europos Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl Europos prokuratūros 
steigimo ir dabar tik prasidėjo disku-
sija. Organizavome konferenciją šiuo 
klausimu Vilniuje. Lietuva, kaip pirmi-
ninkaujanti valstybė, turi organizuoti 
diskusijas ir laikytis neutralios pozici-
jos. Beje, spaudoje pasirodę komenta-
rai, jog neva bus suvaržytas Lietuvos 
prokuratūros savarankiškumas ar pa-
žeistas valstybės suverenitetas, neturi 
nieko bendro su tikrove. Apmaudu, 
kad solidūs komentatoriai dėsto savo 
mintis, net nesusipažinę su Europos 
Komisijos siūlymu, ir klaidina žmo-
nes. Europos prokuratūra tik koordi-
nuos nacionalinių teisėsaugos institu-
cijų kovą su nusikaltimais ES finansi-
niams interesams, biudžetui. Dėl šių 
nusikaltimų kasmet prarandama per 
milijardą litų ES biudžetinių lėšų. Da-
bar tai ir mūsų pinigai, su tuo turime 
kovoti efektyviai.

Esate pateikęs siūlymą pagal es-
tišką modelį reformuoti Seimo rin-
kimų sistemą, išdalijote parlamen-
to frakcijoms tokios pertvarkos gai-
res. Opozicija tam priešinasi. Kodėl? 

Koks šio siūlymo likimas?
Mano tikslas buvo paskatinti disku-

siją dėl Seimo rinkimų sistemos. Dau-
gelis sutinka, kad dabartinė sistema 
nėra tobula, pakankamai sudėtinga, 
gimdanti dviejų rūšių Tautos atsto-
vus. Be to, egzistuojanti reitingavimo 
sistema tapo politinės korupcijos židi-
niu. Kaip parodė tyrimai, buvo perka-
mi individualūs balsai vienmandatė-
se apygardose ir reitinguojant sąrašus. 
Tikėjausi, kad pasiūlyta aiški sistema, 
kai rinkėjas balsuoja už vieną politiką 
iš visų sąrašų, bus bent jau apsvarstyta. 
Laikausi principo – kai galime panau-
doti teigiamą kitų patirtį, kam išradi-
nėti savo dviratį. Deja, daugelis parti-
jų (ypač konservatoriai) išsigando šio 
mano siūlymo. Pavyko aptarti ir su-
laukti pritarimo tik socialdemokratų 
frakcijoje. Net Seimo sudaryta Rinki-
mų kodekso rengimo grupė nesiteikė 
apsvarstyti šių siūlymų, apsiribojo kos-
metinėmis pataisomis. Jei surasiu ben-
draminčių, bandysiu parengti naują 
Seimo rinkimų įstatymo koncepciją. 
Esu įsitikinęs, kad būtent netobulas 
rinkimų įstatymas nulemia parlamen-
to veiklos trūkumus.

Jau senokai kalbama, kad politi-
nė sistema tapo dideliu valstybės ir 
visuomenės raidos stabdžiu, todėl 
ją būtina keisti. Pasvarstoma ir apie 
tiesioginius seniūnų bei merų rin-
kimus, plečiant tiesioginio atstova-
vimo sritį. Viešumoje su tuo sutin-
ka ir dalis mūsų politikų, tačiau jų 
kalbos nevirsta darbais. Pastaruoju 
metu vėl pasigirdo šnekų, kad per 
2015 m. vyksiančius savivaldos rin-
kimus jau tiesiogiai rinksime ir me-
rus. Taigi žadama išjudinti daugiau 
kaip dešimtmetį vilkinamą šį įstaty-
mą. Ar tai tiesa?

Iš tiesų bene trečias Seimas svarsto 
galimybę surengti tiesioginius merų 
rinkimus. Tam pritaria daugelis parla-
mentinių partijų. Tačiau dabar vyksta 
diskusija, koks turėtų būti išrinkto me-
ro statusas. Vieni jį įsivaizduoja kaip sa-
vivaldybės tarybos vadovą, o kiti – kaip 
vyriausiąjį administratorių. Kaip be-
būtų nuspręsta, vis vien norint tiesio-
giai rinkti merus yra būtinos Konstitu-

cijos pataisos. Esu optimistas, tikiuosi, 
kad šį kartą iki savivaldos rinkimų su-
spėsime priimti reikiamus teisės aktus.

Kokią įtaką savivaldos Lietuvoje 
raidai galėtų turėti tiesioginiai mero 
rinkimai? Ar iš tiesų tiesiogiai rink-
ti merus pradėjusiai Lietuvai gresia 
pavojus susiskaldyti į daugybę „ku-
nigaikštysčių“, kaip prognozuoja kai 
kurie politikai?

Esu tiesioginių mero rinkimų ša-
lininkas ir šiuo atveju nematau jokių 
susiskaldymo į „kunigaikštystes“ pa-
vojų. Tas susiskaldymas jau buvo pra-
dėtas konservatorių valdymo metais, 
kai buvo nepamatuotai stiprinama val-
džios centralizacija ir panaikintos ap-
skričių administracijos. Manau, kad 
tokiais populistiniais žingsniais buvo 
padaryta didelė žala valstybės valdy-
mui. Todėl vienokia ar kitokia forma 
regioninio valdymo problemas privalė-
sime spręsti. Ar tai bus kitos pakopos 
savivalda, ar valstybės valdžios institu-
cijos, parodys ateitis.

Ar numatoma kokių nors pokyčių 
seniūnų rinkimuose?

Mano manymu, tiesioginių seniū-
nų rinkimų klausimas keliamas tam, 
kad būtų apsaugoti gerai dirbantys se-
niūnai. Jau ne kartą, pasikeitus savival-
dybės taryboms, kai daugumą sudary-
davo tam tikrų (dažniausiai dešiniųjų) 
partijų atstovai, visi seniūnai dėl poli-
tinių sumetimų buvo keičiami savais. 
Pritarčiau ir seniūnų rinkimams, ta-
čiau galimos ir kitos gerai dirbančių, 
populiarių seniūnų stabilaus darbo 
garantijos.

Piliečiams suteikiama teisė reikš-

ti savo valią referendumuose, tačiau 
praktiškai juos gali surengti tik pati 
valdžia, nes jokia piliečių iniciatyvi-
nė grupė nepajėgi įvykdyti visų rei-
kalavimų ir sąlygų. Ar numatoma 
ką nors keisti?

Šiuo metu svarstomos Konstitucijos 
pataisos, kurios leistų surengti referen-
dumus surinkus mažesnį parašų kie-
kį. Nemanau, kad daugelį klausimų 
turėtume spręsti referendumais (taip 
yra tik vienoje valstybėje – Šveicarijo-
je). Referendumui turėtų būti teikia-
mi tik svarbiausi valstybės klausimai. 
Pasitelkus šiuolaikines informacines 
technologijas, parašus surinkti nebūtų 
sunku. O jei iniciatyvinės grupės nesu-
geba surinkti reikiamą skaičių parašų, 
matyt, keliamas klausimas piliečiams 
nėra labai svarbus.

Ne per seniausiai Vyriausybės po-
sėdyje pritarta Jūsų vadovaujamos 
Teisingumo ministerijos pateiktiems 
siūlymams pakeisti Politinių parti-
jų įstatymą ir įteisinti nuostatas, kad 
Europos Sąjungos valstybių narių 
piliečiai, gyvenantys Lietuvoje, ga-
lėtų būti politinių partijų nariais ir 
steigėjais. Kodėl to reikėjo? Ar ne-
manote, kad šią pataisą, jei ją priims 
Seimas, visuomenė vertins priešta-
ringai?  Šiuo me-tu Lietuvoje įregis-
truotos 44 politinės partijos, dabar 
jų gali būti dar daugiau. Ar nedidelei 
šaliai – ne per daug?

Šis sprendimas buvo pasiūlytas tam, 
kad netektų mums bylinėtis Europos 
žmogaus teisių teisme. Galbūt euros-
keptikai bandys kritikuoti šį sprendi-
mą, tačiau nėra kitų būdų užtikrinti 
visiems ES piliečiams lygias teises daly-
vauti Europos Parlamento rinkimuose 
Lietuvoje. Noriu priminti, kad mes visi 
noriai dalinamės ES erdvės gėrybėmis, 
bet kažkodėl imame kritikuoti, kai rei-
kia suteikti lygias teises. Su partijų gau-
sa iš tiesų tai nėra susiję. Sutinku, kad 
partijų steigimo tvarka nėra tobula. Kai 
aikštėje susirinkę į piketą dvidešimt 
žmonių įsteigia politinę partiją, įsta-
tymo netobulumai akivaizdūs. Grupė 
Seimo narių ėmėsi iniciatyvos sutvar-
kyti įstatymą. Gaila, kad kol kas per-
mainos įstrigo politinėse diskusijose.

tų gatvių būklė nuo sovietmečio yra 
gerokai pablogėjusi. Tuomet tūks-
tančiui gyventojų teko vos 120 auto-
mobilių. Tuo tarpu dabar Lietuva ge-
rokai viršija Europos Sąjungos vidur-
kį – 600 automobilių tenka tūkstan-
čiui gyventojų. To pasekmės – trans-
porto spūstyse kasdien prarandamas 
laikas, dėl vėlavimo sutrikęs darbas 
įvairiose įstaigose ir įmonėse, didelis 
avaringumas ir vis dažniau pralaimi-
mi teisminiai ginčai su duobėtose ga-
tvėse materialinių nuostolių patyrusių 
automobilių savininkais.“

Minėtas Vyriausybės protokolinis 
sprendimas, priimtas vasaros pabai-
goje, savivaldybių atstovus nuteikė 
optimistiškai. Kauno rajono meras 
Valerijus Makūnas džiaugiasi tokiu 
sprendimu: „Ši Vyriausybė išgirdo sa-
vivaldybių nerimą. Kauno rajonui tai 
ypač reikšmingas įvykis. Esame kai-

mo, žiedinis rajonas, kur labai inten-
syviai vyksta gyvenamųjų ir pramonės 
pastatų statybos, todėl reikia ir naujų 
kelių, ir tvarkyti senus. Iki šiol net pu-
sė visų mūsų savivaldybėje esančių ke-
lių yra žvyro dangos. Vieno kilometro 
žvyrkelio išasfaltavimas kainuoja be-
veik pusantro milijono litų. Tačiau vi-
siems keliams prižiūrėti ir tvarkyti (as-
faltuoti, taisyti duobes bei kelkraščius, 
valyti sniegą ir t. t.) iki šiol buvo skiria-
ma vos 3 milijonai litų per metus. Tad 
labai smagu, kad Vyriausybė atkreipė 
dėmesį į šias problemas, nes savivaldy-
bės savo lėšomis negali jų išspręsti – 
tai valstybinės reikšmės klausimas.“

Lietuvos automobilių kelių direk-
cijos prie Susisiekimo ministerijos di-
rektorius Skirmantas Skrinskas pa-
brėžia: „Valstybinės reikšmės keliuo-
se gabenama 80% visų autotranspor-
to krovinių, todėl prastėjančios inten-

Konstitucijos istorija –
Lietuvos Respublikos istorija
1992 metais dirbau ir Seimo Rinkimų 
įstatymo rengimo darbo grupėje, kuri 
glaudžiai bendradarbiavo su Konstitu-
cijos rengimo grupe. Rinkimai, rinki-
mų sistema turėjo būti aptarti Konsti-
tucijoje, Seimo rinkimų įstatyme. Gin-
čų buvo daug. 

Revoliucinis laikotarpis – taip va-
dinčiau tuos metus. Žmonių jausmus 
ir emocijas valdė Sturm und Drang 
(audros ir veržimosi) dvasia. Trupėjo 
tarybinė sistema, stiprėjo laisvės jaus-
mas, artėjo Nepriklausomybės atkū-
rimas. Politinių procesų „variklis“ bu-
vo Lietuvos laisvės lyga ir Sąjūdis, ku-
rie norėjo greitų ir staigių permainų. 
Tuo tarpu savarankiškoji Lietuvos ko-
munistų partija (LKP), kuri tada bu-
vo didelė jėga, siūlė per daug nesku-
bėti, ramiai viską pasverti ir eiti pir-
myn. LKP taip pat keitėsi, jos viduje 
veikė komunistai – sąjūdiečiai. Vyko 
dviejų didelių jėgų diskusijos, susidū-
rimai. Reiškėsi ir promaskvietiška jė-
ga, bet jos reikšmė nebuvo ypatinga, 
nors ir pakenkė, ir kraują atnešė... Tu-
riu galvoje sausio įvykius 1991-aisiais... 

Aš, kaip lektorius – tarptautinin-
kas, daug važinėjęs po Lietuvą ir susi-
tikęs su tūkstančiais žmonių, aiškiai 
mačiau: padidėjo žmonių aktyvumas 
(ypač moterų), susitikimai trukda-
vo ilgai, salės – pilnutėlės, klausimų 
– daugybė. Laisvos nepriklausomos 
Lietuvos troškimas buvo kryptingas 
ir neabejotinas. Politinių figūrų bu-
vo daug, ryškiausios – Algirdas Bra-
zauskas ir Vytautas Landsbergis. Jie 
buvo labiausiai pastebimi, jų įtaka di-
džiausia. Tam tikru metu jie konku-
ravo. Bet esminis dalykas – jie ir ben-
dradarbiavo. 

Pirmajam Lietuvos šiuolaikinės 
konstitucinės tvarkos pagrindų for-
mavimosi etapui istorikai priskiria 
1988–1990 m. laikotarpį, kurio pa-
grindinis bruožas – tautos lūkes-
čių atkurti nepriklausomą demo-
kratinę Lietuvos valstybę bei politi-
nę sistemą, Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio politinių idėjų ir veiklos 
paskatinta ,,galiojančios politinės 
ir teisinės sistemos revizija“. Vyko 
turbūt nemažai ginčų? Dėl ko lau-
žytos ietys?

Dėl laisvės ir nepriklausomybės sie-
kio abejonių nebuvo, ietys laužytos dėl 
būdo, kaip jos pasiekti, ir terminų. Bū-
ta visko: ir rimtų argumentų, ir gražių 
žodžių, ir pykčio... Nesutarimai tęsiasi 
ligi šiol. Ypač dėl požiūrio, kieno sąs-
kaita kuriama valstybė, kas pirmesnis 
– žmogus ar valstybė? 

Sąjūdžio veikloje dalyvavę komu-
nistai, o iš esmės dauguma LKP narių 
ryžosi 1989 m. atsiskirti nuo Maskvos, 
nuo TSKP monolito. Tai svarbus isto-
rinis įvykis kelyje į Nepriklausomybės 
atkūrimą. Prisimintini Justino Mar-
cinkevičiaus, Bronislovo Genzelio, 
Juro Poželos, Kazimieros Prunskie-
nės, Eduardo Vilko ir kitų nuopelnai. 
Kai LKP atsiskyrė nuo TSKP, LTSR 
Aukščiausioji taryba 1990 m. vasario 
7 d. priėmė sprendimus dėl 1940 m. 
įvykių ir dokumentų įvertinimo. Kai 
įvyko rinkimai į Aukščiausiąją Tary-
bą, kovo 10 ir 11 dienomis jau veikė-
me bendrai. Sąjūdžio ir savarankiš-
kos LKP nariai vieningai balsavome 
už Lietuvos nepriklausomybės atkū-
rimą. Kovo 11-osios aktas – 124 anti-

komunistų, komunistų ir buvusių ko-
munistų bendras dokumentas. 

1988 m. lapkričio 18 d. buvo nu-
tarta sudaryti Algirdo Brazausko va-
dovaujamą maždaug 60 narių Lie-
tuvos TSR Aukščiausiosios Tary-
bos deputatų komisiją Lietuvos TSR 
Konstitucijos projektui rengti. Pro-
jektas paskelbtas 1989 m. vasario 
mėn. Jame fiksuota Lietuvos TSR 
valstybinio suvereniteto viršenybė 
TSRS atžvilgiu ir primenama, kad 
jau ankstesniuose TSRS konstituci-
niuose dokumentuose įtvirtinta lais-
vo išstojimo iš TSRS teisė. Kokiu pa-
grindu 1990 m. kovo 11 d. atsirado 
Laikinasis Pagrindinis Įstatymas?

Šio projekto ištakos – kelios: ir 
A. Brazausko komisijos projektas, ir 
LTSR Konstitucija, kuri 1988–1990 
m. iki Kovo 11-osios akto pasirašymo 
buvo gerokai pakeista. (Beje, mes bu-
vome renkami į LTSR Aukščiausiąją 
Tarybą pagal LTSR Aukščiausios Ta-
rybos rinkimų įstatymą ir pagal LTSR 
Konstituciją.) Trečias šaltinis: pažan-
giausia Pirmosios Respublikos, kaip 
vadinu tą tarpukario laikotarpį, Kons-
titucija, priimta 1922 metais. 

Veikė ir mus supusi realybė. Reikėjo 
išeiti iš vienos politinės sistemos į kitą. 
Svarstėme, ar viską perbraukti, ar ge-
rais dalykais verta pasinaudoti. 

1990 m. vasario mėnesį įvyko pir-
mieji po okupacijos demokratiški 
daugiapartiniai rinkimai į Aukš-
čiausiąją Tarybą. Naujai išrinkta 
Aukščiausioji Taryba pirmą kartą 
turėjo lietuvių tautos atstovų įgalio-
jimus atkurti suverenią Lietuvos vals-
tybę. Savo pirmojoje sesijoje 1990 m. 
kovo 11 d. parlamentas, stengdama-
sis išvengti teisinės kolizijos su oku-
pacinio režimo struktūromis, priė-
mė ,,parengiamuosius“ aktus: ,,De-
klaraciją dėl Lietuvos TSR Aukš-
čiausiosios Tarybos deputatų įgalio-
jimų“, kurioje konstatuojama, kad 
svetimos valstybės institucijų panau-
dojimas neturi būti interpretuoja-
mas kaip tos valstybės suvereniteto 
lietuvių tautai pripažinimas, bei pa-
tvirtinama, jog Lietuvos TSR Aukš-
čiausioji Taryba tik sąlygiškai naudo-
jasi senu pavadinimu; įstatymą ,,Dėl 
valstybės pavadinimo ir herbo“, grą-
žinusį oficialų valstybės pavadini-
mą ,,Lietuvos Respublika“ ir oficia-

lų herbą – Vytį. Taip pat buvo priim-
ti Lietuvos valstybės ir jos konstituci-
nės santvarkos tęstinumą pabrėžian-
tys dokumentai – aktas ,,Dėl Lietu-
vos Nepriklausomos Valstybės atsta-
tymo“ ir įstatymas ,,Dėl 1938 metų 
gegužės 12 dienos Lietuvos Konsti-
tucijos galiojimo atstatymo“. Iškil-
mingai paskelbta, kad ,,yra atstato-
mas 1940 metais svetimos jėgos pa-
naikintas Lietuvos valstybės suve-
reninių galių vykdymas ir nuo šiol 
Lietuva yra nepriklausoma valstybė“. 
Buvo pagrįsta Lietuvos valstybingu-
mo nepertraukiamumo idėja: ,,Lie-
tuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. 
Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. 
gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo re-
zoliucija dėl atstatytos Lietuvos de-
mokratinės valstybės niekada nebu-
vo nustoję teisinės galios ir yra Lietu-
vos Valstybės teisinis pamatas“.

Kaip į tokius pokyčius reagavo 
Maskva? 

Maskvos reakcija nuo pat pradžių 
buvo neigiama. Jau kovo 11-ąją trys 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos ir kar-
tu TSRS liaudies deputatai (Stasys Ka-
šauskas, Nikolajus Medvedevas ir Min-
daugas Stakvilevičius) išvyko į Mas-
kvą stebėti padėties (todėl jie netapo 
signatarais, nes fiziškai negalėjo pasi-
rašyti po Aktu). Maskva, kaip aiškė-
ja iš archyvinių dokumentų, iš karto 
planavo karinę agresiją, kurią ir įvyk-
dė 1991-ųjų sausį. Dar 1990 m. pavasa-
rį prieš Lietuvą buvo imtasi ekonomi-
nės blokados. Manevruojant (pavyku-
siu manevru laikytinas moratoriumas) 
mums pavyko ją įveikti. Maskva jokiu 
būdu nenorėjo susitaikyti, nors papras-
tų žmonių palaikymą jautėme – vyko 
mitingai ir Maskvoje, ir tuometiniame 
Leningrade, kituose miestuose.  Bet kai 
1991 m. vasarą Maskvoje žlugo pučas, 
dar ir TSRS spėjo mus pripažinti, ne 
tik Rusijos Federacija. 

Beje, ir anais laikais, ir šiais kai kurie 
istorikai bei politikai nuvertina 1920 
m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo 
rezoliuciją, kuri yra savarankiškas do-
kumentas. Svarbūs trys momentai. Pir-
masis: 1918 m. skelbiama apie Vals-
tybės atkūrimą, o 1920 m. rezoliuci-
joje patvirtinama, kad Valstybė jau 
atkurta. Antrasis: patvirtinama, kad 
Lietuva yra demokratinė respublika 
(1918-aisiais apie valdymo formą ne-
kalbėta). Trečiasis: pabrėžiamos etno-
loginės Lietuvos valstybės sienos. 

1990 m. vis dažniau kildavo klausi-
mas, kuri valstybingumo įtvirtinimo 
kryptis bus pasirinkta, kokia teisinė 
ideologija lems Konstitucijos for-
mą ir turinį. Ypatinga reikšmė teik-
tina 1991 m. vasario 9 d. plebiscitui 
(apklausai), kai siekta išsiaiškinti, ar 
rinkėjai pritaria rengiamos Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos teiginiui: 
,,Lietuvos valstybė yra nepriklauso-
ma demokratinė respublika“. Kodėl 
1990 m. kovo 11 dieną atkūrus Lie-
tuvos valstybę, 1991 m. vasario 9 die-
ną reikėjo dar kartą deklaruoti, kad 
Lietuvos valstybė yra nepriklausoma 
demokratinė respublika?

Istorija tokia. Laikinojo Pagrin-
dinio Įstatymo 1 straipsnis skelbia: 
,,Lietuvos Respublika yra suvereni 
demokratinė respublika.“ Žodžiai 
– „suvereni“ ir „nepriklausoma“ – 
tapatūs, bet jais remiantis buvo ku-
riama politika. Mes, savarankiškos 
LKP nariai ir A. Brazauskas, labiau 
pabrėždavome Lietuvos suvereniteto 
idėją. Vilniuje, Gedimino prospekte 
prie dabartinių Vyriausybės rūmų, 
buvo toks transparantas: „Lietuva 
be suvereniteto – Lietuva be ateities!“ 
Mums dėl to priekaištaudavo... Tuo 
tarpu Laikinojo Pagrindinio Įstaty-
mo 1 ir 2 straipsnyje teigta, kad ,,Lie-
tuvos Respublika yra suvereni demo-
kratinė respublika“. Per pustrečių 
metų niekam neužkliuvo šis dalykas, 
už kurį mus „tarkavo“ 1989–1990 
metais! Tik naujoje 1992 m. Konsti-
tucijoje atsirado formuluotė „nepri-
klausoma demokratinė respublika“. 

Preciziškai sekant istorijos įvykius, 
aš dar 1990 m. kovo 11 d. klausiau V. 
Landsbergio, kaip kandidato į Aukš-
čiausiosios Tarybos pirmininko pos-
tą, ar nereikėtų surengti referendu-
mo, kuriame tauta patvirtintų tai, ką 
mes priėmėme (argumentai: pasiek-
tume didesnio atgarsio pasaulyje, do-
kumentas įgytų svaresnės reikšmės)? 
Aukščiausiosios Tarybos posėdžių ste-
nogramose tai užfiksuota. Bet tauta, 
rinkdama Aukščiausios Tarybos na-
rius, pati mums suteikė įgaliojimus 
skelbti Nepriklausomybės atkūrimą. 
Viskas logiška. Panašiai ir atsakė V. 
Landsbergis...

Kitas niuansas. Pasirodo, mūsų tau-
tos balsas labai rūpėjo ir JAV preziden-
tui Džordžui Bušui (George Bush), ku-
ris patarė V. Landsbergiui surengti to-
kį referendumą. Apie tai savo naujoje 

knygoje rašo Č. Stankevičius. Ironiška: 
mano siūlymas – bevertis, o Dž. Bušo 
– itin reikšmingas… Galiausiai plebis-
citas buvo surengtas 1991 m. vasario 9 
dieną. Situacija plebiscito rengimui po 
sausio įvykių buvo palanki: žmonių 
nuotaikos buvo aiškios. Ir pasauliui, 
ir Michailui Gorbačiovui vienareikš-
miškai parodyta – ne grupelė žmonių 
naktį tai nusprendė, o tokia yra pačios 
tautos valia. Tautos deleguoti atstovai 
– parlamentas – tik įvykdė tautos va-
lią. Plebiscito metu tauta tai patvirtino. 

1990–1992 m. buvo parengta ne-
mažai konstitucinių projektų. Ma-
tyt, būta skirtingų pozicijų dėl Sei-
mo, Vyriausybės ir Prezidento įga-
liojimų?

Mes, Lietuvos Demokratinė darbo 
partija, pirmieji pateikėme savo Kons-
titucijos variantą, redaguotą teisės prof. 
Juozo Bulavo. 

Be abejo, būta skirtingų pozicijų, 
ypač jos išryškėjo 1991 m. antroje pu-
sėje ir 1992 m., artėjant rinkimams 
į Seimą. Esminis ginčas vyko dėl pa-
grindinių valdžios institucijų – Parla-
mento ir Prezidento – įgaliojimų, kas 
kiek turės teisių, kokia bus Lietuva – 
„seimokratinė“ ar prezidentinė respu-
blika. Vyko ne tik ginčai, bet ir mūšiai 
– mano dveji akiniai dužo per referen-
dumo kampaniją: vieni – ant Naciona-
linės M. Mažvydo bibliotekos laiptų, 
kiti – Alytuje… Kairieji ir centristai 
(gal ir dalis dešiniųjų) pasisakėme prieš 
referendume keltą stipraus Prezidento 
idėją be nuolatinės Konstitucijos. Mes 
savo teisybę rinkėjams įrodėme – refe-
rendumas žlugo. Tuo metu Sąjūdis jau 
buvo praradęs savo politinį svorį. 

Beje, tokie patys ginčai dėl Preziden-
to vaidmens virė ir Steigiamajame Sei-
me 1920–1922 m. (tuo metu smarkiai 
diskutuota ir dėl Bažnyčios vaidmens 
valstybėje). 

Rengiant Lietuvos Respublikos 
Konstituciją, konsultuotasi su Aus-
trijos bei Vokietijos Konstitucinių 
teismų nariais, analizuota Lietuvos 
Konstitucijų rengimų patirtis, su-
sipažinta su 1787 m. JAV, 1920 m. 
Austrijos, 1946 m. ir 1958 m. Pran-
cūzijos Respublikos, 1949 m. Japo-
nijos, 1947 m. Švedijos Karalystės, su 
1991 m. paskelbtos Estijos Respubli-
kos bei 1992 m. rengiamų Čekijos ir 
Slovakijos Konstitucijų projektais, 
taip pat Rusijos Federacijos Konsti-
tucijos projektu, paskelbtu 1990 me-
tų lapkritį. Tokios apimties tiriama-
sis darbas reikalauja didelių pajėgų. 
Kurie teisininkai verti prisiminimo?

Rėmėmės ir Pirmosios Respubli-
kos patirtimi, ir stipriais teisininkais, 
dirbusiais 1990–1992 m., nors grynų 
konstitucionalistų pakankamai ne-
turėjome. Bet aktyviai ir kryptingai 
dirbusių teisininkų buvo nemažai, 
išskirčiau Juozą Žilį (jis vėliau tapo 
Konstitucinio teismo pirmininku ir 
priėmė Prezidento Algirdo Brazaus-
ko priesaiką), Vytautą Sinkevičių, 
kurie triūsė ir naktimis, kol parengė 
galutinį Konstitucijos projekto vari-
antą, atiduotą svarstyti Seimui. Iš de-
putatų paminėčiau Kęstutį Lapinską, 
Egidijų Jarašiūną, skirtingų koncep-
cijų šalininkus Vytautą Landsbergį 
ir, be abejo, Vytenį Povilą Andriu-
kaitį, kuris buvo teoriškai pasikaus-
tęs dar ankstesniais laikais, žinojo, 
ką ir kaip reikia veikti, atkūrus Ne-
priklausomybę (gaila, kad jo ne visi 
tada klausė…). 

P. S. Visą pokalbį su gerbiamu  
Česlovu Juršėnu skaitykite svetainėje 

www.lsdp.lt. 

Česlovas Juršėnas ir vytenis Povilas Andriukaitis

tų vykti ir tokie savivaldybėms ir Lietu-
vos žmonėms aktualūs projektai kaip 
valstybinio krašto kelio Nr. 167 Smil-
tynė−Nida rekonstrukcija.

Šių metų rugsėjo 13 d. ties posū-
kiu į Preilą buvo pradėta kelio Smilty-
nė–Nida rekonstrukcija: tądien į kelią 
įkasta simbolinė kapsulė.

Rekonstravimo darbai vyks beveik 
dešimties kilometrų kelio ruože nuo 
Preilos iki Nidos. Kelio asfaltbetonio 
dangos plotis bus didinamas nuo šešių 
iki aštuonių metrų, o iš abiejų kelio pu-
sių bus įrengti pusmetrio sustiprintos 
dangos kelkraščiai. Dalį darbų kom-
panija „Lemminkainen Lietuva“ at-
liks dar šį rudenį. Rangovai, siekdami 
didesnio poilsiautojų srautų pralaidu-
mo vasaros sezono metu, įsipareigojo 
užtikrinti, kad automobilių eismas bus 
organizuojamas dviem juostom, o vi-
siškai užbaigti rekonstrukciją planuo-
jama iki 2014-ųjų metų pabaigos. Vi-
siems darbams atlikti numatyta 24,3 
mln. litų (su PVM), o rekonstrukcijos 
techninę priežiūrą atlieka valstybės 
įmonė „Problematika“. Rekonstruk-
cija išspręs daugelį Smiltynės–Nidos 

kelyje kylančių saugaus eismo proble-
mų. Šio projekto vidinė grąžos norma 
– 7,34 proc. 

„Yra paskaičiuota, kad investicijos 
į kelius atsiperka per dvejus ar trejus 
metus, tačiau svarbiausia jų reikšmė – 
padidėja žmonių saugumas. Kiekvie-
na išsaugota gyvybė – neįkainojama, 
todėl svarbu, kad eismo saugumo už-
tikrinimui būtų skiriamos visos rei-
kiamos priemonės, o atsakingai kely-
je besielgiantys eismo dalyviai saugiai 
pasiektų savo kelionės tikslą“, – skelb-
damas rekonstrukcijos darbų pradžią 
sakė susisiekimo ministras Rimantas 
Sinkevičius.

Smiltynės–Nidos kelias buvo nuties-
tas prieš 43-ejus metus, 1970-aisiais. Jo 
rekonstrukcijos projektas buvo derina-
mas kelerius pastaruosius metus. Ke-
lio rekonstrukcija svarbi ne tik Nidos 
bendruomenei, bet ir atostogauti čia 
mėgstantiems Lietuvos žmonėms bei 
svečiams iš užsienio. Nors nuolatinių 
gyventojų teritorijoje nedaug, tačiau 
kasmet savo gamta unikalią kurorti-
nę zoną aplanko virš pusės milijono 
turistų iš viso pasaulio.

Padidintas finansavimas leis savivaldybėms 
geriau prižiūrėti kelius 

atkelta iš 4p.

syviausio eismo valstybinių kelių bū-
klės aklai aukoti vietinių kelių finan-
savimui didinti nereikėtų. Reikalingas 
bendras šalies biudžeto asignavimų 
Kelių priežiūros ir plėtros programai 
didinimas, ir kuo greičiau, tuo geriau 
visiems keliams bei visuomenei.“ Be 
valstybinių kelių finansavimo negalė-
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nuo „jaunimiečio“ iki Jonavos rajono mero

Mindaugas Sinkevičius – LSDP 
Jonavos skyriaus pirmininkas. 
Šias pareigas jaunasis bičiulis 
pradėjo eiti šiemet, tačiau Jona-
vos rajono politinėje erdvėje jis 
žinomas jau kelerius metus. Gy-
ventojai pasitiki politiku – pa-
skutiniuose savivaldybių tarybų 
rinkimuose  M. Sinkevičius pel-
nė daugiausia jonaviečių balsų, 
aplenkdamas net miesto politi-
nio elito veteranus. Šiandien jis 
– jauniausias šalies meras, kurio 
idėjos, darbai, suburta komanda 
leidžia siekti reikšmingų pokyčių 
ir rezultatų rajone.  

Kiek metų esate LSDP narys? 
Kaip klostėsi Jūsų, kaip politiko, 
biografija?

Į partiją įstojau būdamas studen-
tas, berods, pirmame kurse. Mano 
apsisprendimas nebuvo spontaniš-
kas, netikėtas, paskatintas kokio nors 
impulso. Viskas buvo apgalvota. Prieš 
įstodamas aktyviai dalyvavau Lietu-
vos jaunųjų socialdemokratų sąjun-
gos veikloje, pažinau socialdemokra-
tines vertybes, pamačiau iš arti ir poli-
tinę virtuvę. Nors mano tėvas – senas 
partijos narys (M. Sinkevičiaus tėvas 
– Susisiekimo ministras Rimantas 
Sinkevičius), jis niekada manęs nera-
gino stoti į bičiulių gretas. Aišku, jis 
buvo pavyzdys, tačiau jokių sprendi-
mų priimti nevertė. Tai, jog atėjau į 
partiją iš „jaunimiečių“, susipažinęs 
su organizacijos ideologija, veikla, bu-
vo teisingas žingsnis. Neretai žmonės 

Į Europarlamentą – Z. P. Balčyčio dėka!

2001 m. rugsėjo 22-oji paskelbta Tarptautine diena be 
automobilio. Minint šią dieną, žmonės raginami mies-
te išsiversti be automobilio, eiti pėsčiomis, važiuoti dvi-

račiu ar visuomeniniu transportu. Nuo 2005-ųjų Tarptautinė 
diena be automobilio sulaukia atbalsio ir Ukmergėje. Nuo pir-
mųjų šiai progai skirtų renginių įsitraukė ir rajono socialdemo-
kratai. Šiemet LSDP Ukmergės skyriaus nariai surengė dvira-
čių žygį bei smagią popietę miško stovyklavietėje. Pagrindinis 
renginio iniciatorius, organizatorius ir rėmėjas – Lietuvos Res-
publikos Seimo narys, LSDP Ukmergės skyriaus pirmininkas, 
Arūnas Dudėnas, Seime dirbantis aplinkosaugos komitete. 

Rugsėjo 22-sios rytą susirinko gausus būrys bičiulių, kurie 
sėdo ant dviračių ir patraukė per miestą. Dviračių žygyje da-
lyvavo LR Seimo nariai Arūnas Dudėnas ir Kazys Grybauskas, 
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narys Andrius Lyška 
ir kiti. Pasak organizatorių, planuojant renginį buvo sudarytos 
dvi komandos – dviračių žygio ir šeimininkių. Pastaroji, vado-
vaujama Valentinos Vaičiūnienės, dviračių žygio dalyvius su-
tiko su dainomis ir vaišėmis. Pagrindinis patiekalas – plovas, 
pagamintas skyriaus pirmininko pavaduotojo, rinkimų štabo 
vadovo Valdo Petronio, šildė renginio dalyvius. Išskirtinius pri-
zus gavo pirmasis kirtęs finišą – A. Lyška ir jauniausia dalyvė 
– Atėnė Kerbelytė. 

Jaunųjų socialdemokratų sąjungos tarybos narė Eglė Kriukaitė 
prisipažino, jog savaitės kelionė į Briuselį, aplankant Lenkiją, Vo-
kietiją, Olandiją ir Belgiją, jai su Raimonda Tamošauskaite, taip 

pat aktyvia minėtos sąjungos nare, buvo netikėta.
O pakvietė merginas į Europarlamentą ten dirbantis politikas Zi-

gmantas P. Balčytis, dalyvavęs Pakruojo šventėje.
Jaunosios pakruojietės buvo „prijungtos“ prie ten vykusių šio euro-

parlamentaro kraštiečių  –  šilutiškių, kuriuos, kaip Eglė įsitikino, to-
kiai išvykai rūpintasi suburti įvertinant įvairius nuopelnus. Moksleiviai 
– už sėkmingą pasirodymą olimpiadose, grupė žemaičių – už pergalę 
žuvienės virimo čempionate, už parodos surengimą ir kt.

Eglė stebino tai, jog po darbo Belgijos sostinės gyventojai neskuba 
į savo gražius butus, o eina vakarieniauti į kavines – šeimomis, bičiu-
lių būreliais ar net darbo kolektyvais ir ten bendrauja – iš šalies žiū-
rint, niekur neskubėdami, be mums būdingos įtampos.

Rugsėjo  21 d.  LSDP Mažeikių skyriaus na-
riams buvo suorganizuota kelionė į vieną 
seniausių ir gilias tradicijas turinčių ku-

rortų – Druskininkus. Ekskursija vyko pagal pa-
tvirtintą Mažeikių socialdemokratų partijos dar-
bo planą.

 Druskininkuose išvykos dalyvius pasitiko 
LSDP Druskininkų skyriaus bičiuliai  Irma Kieliū-
tė ir Aivaras Kadziauskas, kurie pristatė  Drus-
kininkų rajono aktualijas, supažindino su rajone 
vykdomais projektais ir  jų finansavimu,  papa-
sakojo apie savo skyriaus veiklą,  akcentuoda-
mi, kad pagrindinis dėmesys skiriamas ne narių 
kiekybei, bet kokybei. Bičiuliai kolegoms iš Že-
maitijos pravedė ekskursiją po Druskininkų van-
dens parką ir „Snow Areną“  – vienintelį ištisus metus veikiantį žiemos pramogų kompleksą Baltijos šalyse. Grįžtant 
namo mažeikiečiai užsuko į Grūto parką, kuriame apžiūrėjo sovietinių laikų skulptūrų ekspoziciją, aplankė muziejų.

Mažeikių socialdemokratų išvyka į Druskininkus

vIlNIUs

Internetinėje svetainėje lsdpvilniausrajonas.lt žinutės apie bi-
čiulių „susilėkimą“ laukta senokai. Po ilgų svarstymų nutarta 
sąskrydį organizuoti Europos geografiniame centre. Į interneti-

nę rajono bičiulių svetainę atskriejo tokio turinio žinutė: „II LSDP 
Vilniaus r. skyriaus sąskrydis „Vilnijos krašto spalvos“ vyks Eu-
ropos geografiniame centre (Girijos k., Nemenčinės sen., Vil-
niaus r.) 2013 m. rugsėjo 21 d. Sąskrydžio pradžia 11 val. (...)“.

Pirmieji pasirodė, kaip ir dera, pirmininkas Stanislovas Gie-
draitis, Petras Sučyla, Janina Šokaitienė, Janina Kovger, ne-
daug nuo jų atsilikę Europos geografinį centrą pasiekė Algis Ka-
valiauskas, Jaunimo sąjungos lyderis Aivaras Rūkštelis, Jurijus 
Zaranka, Algis Šatas, Janina Girucka...  Vilniaus rajono bičiulių 
gretas papildė svečiai: Seimo narė Giedrė Purvaneckienė, rajo-
no kuratorė Zita Eidukaitytė, mielai visų vadinama Zita, Vilniaus 
miesto atstovė Lilijana Kairienė.  

II Vilniaus rajono bičiulių sąskrydis „Vilnijos krašto spalvos“

Ukmergės rajono socialdemokratai paminėjo  
dieną be automobilio

ŠIlUTĖ
UKMERGĖ

ŠIRvINTOs

PAKRUOJIs

KAUNAs

MAŽEIKIAI

Rugsėjo 25 d. Kauno miesto LSDP skyriaus nariai  Sei-
mo narės  Orinta Leiputė ir Birutė Vėsaitė, Kauno mies-
to savivaldybės mero pavaduotojas Vasilijus Popovas, 

frakcijos seniūnas Valys Venslovas ir frakcijos seniūno pa-
vaduotojas Židrūnas Garšva surengė spaudos konferenciją 
„Kaunas 2014 metų perspektyvoje“.

Spaudos konferencijoje Kauno miesto savivaldybės tary-
bos LSDP frakcijos atstovai, Seimo narės O. Leiputė ir B. Vė-
saitė kalbėjo apie Kauno miesto perspektyvas, 2014 m. nu-
matomus darbus. Socialdemokratų atstovai sutiko, jog vie-
na didžiausių miesto problemų – didelės šildymo kainos. Bi-
rutė Vėsaitė teigė, jog yra būtinas laipsniškas perėjimas prie 
biokuro naudojimo šilumos gamybai. Tikslą sumažinti šildy-
mo kainas yra sau iškėlusi ir dabartinė Vyriausybė, kuri sie-
kia, jog didžiuosiuose miestuose buitinių atliekų perdirbimo 
gamyklos dirbtų kogeneraciniu režimu, gamindamos elektros 
energiją ir šilumą. Vyriausybė deda pastangas, kad būtų pra-
dėta Petrašiūnų katilinės rekonstrukcija, po kurios joje bū-
tų galima naudoti biokurą. Kaune  artimiausiu metu  pradės 
veikti dvi mažosios biokuro katilinės.

Kauno miestui reikia pokyčių  

Rugsėjo 7 d. Šilutės uostelyje surengtas V respu-
blikinis žuvienės virimo čempionatas. Geriausi 
žuvienės virimo meistrai iš Lietuvos ir užsienio 

varžėsi dėl žuvienės virimo čempiono žiedo. Šiemet 
čempionate dalyvavo 46 komandos. Savo katilą už-
kaitė ir Šilutės socialdemokratų komanda, savo didį-
jį šaukštą patikėjusi LSDP Šilutės skyriaus pirmininkui 
Alvidui Šimelioniui.

Į Šilutę atvyko gausus partiečių svečių būrys: Euro-
pos parlamento narys Zigmantas Povilas Balčytis, Sei-
mo narys Artūras Skardžius, LSDP koordinatorius Ge-
diminas Šiukštas, Klaipėdos, Visagino ir Trakų skyrių 
pirmininkai. Vertinimo komisijai, kaip ir pernai, vado-
vavo čempionato globėjas, kraštietis Z. P. Balčytis. Ko-
misijos vertinimui pateikti dubenėliai su žuviene  buvo 
pažymėti tik numeriais, kad komisijos nariai nežinotų, 
kurios  komandos žuvienę ragauja.

Šilutės socialdemokratų sėkmė respu-
blikiniame žuvienės virimo čempionate

Rugsėjo 21 d. social-
demokratai rinko-
si į partijos sąskry-

dį, kuris vyko Gelvonų se-
niūnijoje Liukonių kaime. 
Gausiai susirinkę bičiuliai 
sąskrydį atidarė, iškėlę 
partijos vėliavą. Sveikini-
mo žodį tarė LSDP Širvin-
tų skyriaus pirmininkas 
Algirdas Vilčinskas. Į sąs-
krydį atvyko LSDP Ukmergės skyriaus pirmininkas, seimo narys Arū-
nas Dudėnas. Jis pasveikino visus susirinkusius dalyvius. O jų šiemet 
susirinko gausus būrys – 60. Sveikinimo žodį tarė ir Širvintų savival-
dybės mero pavaduotojas Andrius Jozonis, kitų partijų atstovai.

 Įsikūrę ir pailsėję po kelionės, dalyviai pradėjo registruotis varžy-
boms. Ir dideli, ir maži savo jėgas išbandė sportinėse rungtyse, vikto-
rinose. Įdomių užduočių buvo paruošusi partijos skyriaus pirmininko 
pavaduotoja ir organizatorė Nijolė Masiulienė. Įvairios dėlionės partijos 
tematika, viktorinos iš LSDP istorijos, pristatytos puokštės Miškininko 
dienai paminėti, inscenizacijos lietuvių liaudies pasakų motyvais. Ak-
tyvūs buvo ir partijos jaunimiečiai, kuriems vadovauja Giedrius Jozo-
nis. Jie šauniai pasiruošė ir suvaidino linksmą spektaklį.

 LSDP Širvintų skyriaus sąskrydis

Kiek yra narių Jūsų skyriuje? 
Koks vyrų ir moterų santykis? 
Ar nestokojate žmonių, turinčių 
aukštąjį išsilavinimą? 

Skyriuje yra apie pustrečio šimto 
narių. Derinamės prie šalies vidur-
kio – moterų daugiau nei vyrų. Savo 
gretose turime ir porą mokslo dak-
tarų. Dauguma mūsų skyriaus narių 
yra įgiję aukštąjį išsilavinimą. Sky-
riaus gretas papildo vis daugiau jau-
nimo. Džiugina tai, kad žmonės at-
eina tvirtai apsisprendę, neraginami, 
susipažinę su partijos vertybėmis, 
pasidomėję veikla. Tai – brandaus 
požiūrio į narystę ženklas, o toks 
požiūris turi didelė įtaką kokybiš-
kai skyriaus veiklai.

Ar lengva rasti ryšį su Jonavos 
krašto bendruomene? Kokios ko-
munikacijos tarp partijos narių 
formos populiariausios?

Nesame kažkokia uždara politinė 
grupuotė – būname atviri visiems, 
laukiame bendraminčių, norinčių 
dirbti, veikti kartu, siekti bendrų 
tikslų. Ryšį su miesto bendruome-
ne turime, ji mato mūsų darbus, 
akivaizdžius rezultatus. Nešaukia-
me garsiai, jog padarėme tą ar aną. 
Tiek aš, tiek mano komanda laikosi 
principo, jog viską atspindi darbai, 
o ne žodžiai. Tiek tarpusavyje, tiek 
su miestiečiais bendraujame pasi-
telkdami šiuolaikines technologi-
jas – internetą, socialinius tinklus 
ir pan. Tokie  būdai padeda opera-
tyviai ir produktyviai bendrauti tiek 
viduje, tiek išorėje.

Kokios didžiausios socialinės-
ekonominės problemos Jonavos ra-
jone? Kaip sekasi jas spręsti?

Mūsų rajonas vyriausybės spren-

dimu yra paskelbtas problemine te-
ritorija. Taip yra dėl trijų priežasčių: 
didesnio nei šalies vidurkis nedar-
bo lygio, rekordiškai didelio socia-
linio būsto laukiančiųjų bei sociali-
nes pašalpas gaunančiųjų skaičiaus. 
Prisipažinsiu, spręsti minėtas pro-
blemas sekasi nelengvai. Savivalda 
darbo vietų nekuria, mes siekiame 
sudaryti palankią terpę verslui, bet 
tai taip pat nėra vienos dienos dar-
bas. Jau šiemet planuoja duris at-
verti renovuotas 60 socialinių būs-
tų pastatas, kuris padės bent iš da-
lies spręsti laukiančiųjų būsto pro-
blemą. Stengiamės ir toliau gražinti 
savo miestą, plėtojame dviračių takų 
tinklą, rekreacines ir poilsio zonas, 
įrenginėjame žaidimų aikšteles vai-
kams. Visa tai padeda gerinti mies-
tiečių gyvenimo kokybę. Esame ša-
lies miestų, gausiausiai renovuojan-
čių daugiabučius, penketuke. Tikiu, 
jog tvarkingoje, atnaujintoje aplin-
koje žmogus jaučiasi saugiau, oriau, 
išpuoselėta gyvenamoji erdvė verčia 
pasitempti.

Ko paklaustumėte ir palinkėtu-
mėte savo kolegai, dirbančiame ki-
tame Lietuvos pakraštyje?

Kolegai politikui – mažų ir dide-
lių pergalių politinėse kovose ir dis-
kusijose ginant savo nuomonę. Taip 
pat – nepamiršti, kad į partiją atė-
jo atstovauti bendruomenės intere-
sams ir dalyvauti politikoje turi ne 
dėl asmeninės garbės, o dėl visuo-
menės gerovės. Linkiu niekada ne-
pamiršti to, jog mums, socialdemo-
kratams, visuomet svarbiausias tu-
rėtų likti žmogus!

Parengė Birutė Steponavičiūtė,
Ridas Viskauskas

pasirenka būti vienos ar kitos parti-
jos nariu nė nenutuokdami apie po-
litinės organizacijos vertybes, tikslus, 
viziją, ideologiją. Tai primena kelionę 
iš miesto A į miestą B be jokių kelio 
ženklų ir nuorodų. Mano atvejis – 
priešingas: pažinau visą „virtuvę“ iš 
vidaus ir priėmiau sprendimą.

Kai įstojau į partiją, nedaug ką te-
pažinojau iš jau esamų skyriaus na-
rių. Teko susidurti su kai kurių bičiu-
lių priešišku požiūriu – tuo metu sky-
riaus pirmininku buvo mano tėvas, 
tad išlįsti iš jo šešėlio reikėjo daug pa-
stangų. Nors dar ir šiandien kai kam 
atrodo, kad mano, kaip politiko, ke-
lią „nutiesė“ tėvas, taip nebuvo. Tu-
rėjau darbu įrodyti, ko esu vertas, nes 
buvau tarsi po padidinamuoju sti-
klu. Manau, šiandien darbo rezulta-
tą įrodo ne Jonavos rajono mero pos-
tas, o žmonių pasitikėjimas manimi. 
Po įstojimo į partiją patys pirmieji sa-
vivaldybės tarybos rinkimai, kuriuo-
se dalyvavau, buvo sėkmingi – tapau 
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 
nariu. Rinkimams ruošiausi atsakin-
gai, pinigus savo pirmajai rinkiminei 
kampanijai užsidirbau vasaros atosto-
gų metu Danijoje, biokuro gamybos 
įmonėje. Taigi niekas man „ant lėkš-
tutės“ nebuvo atnešta, turėjau tikslą ir 
nuosekliai jo siekiau. Pirmos kadenci-
jos rajono taryboje metu buvau išrink-
tas mero pavaduotoju. Paskutiniuose 
savivaldybių tarybų rinkimuose rajo-
no žmonių balsai leido likti taryboje 
antrai kadencijai. Šįkart man buvo pa-
tikėtas rajono vadovo vairas. 

Ar turite užmojų dalyvauti res-
publikos ar Europos politinėse sfe-
rose?

Tai – svarstytinas klausimas, ta-
čiau dabar mano prioritetas – rajo-
nas, kuriam vadovauju ir dėl kurio 
stengiuosi. Manau, normalu, kai kon-
kretus asmuo mero pozicijoje dirba 
dvi kadencijas, tačiau ilgesnis „užsi-
sėdėjimas“ gresia  produktyvumo ir 
pastangų dirbti bendruomenės labui 
mažėjimu. Mano būdas, charakterio 
savybės ir turima patirtis ragina bū-
ti vykdomosios valdžios atstovu. Esu 
orientuotas į rezultatą, o ištęsti pro-
cesai mano motyvaciją mažina. Kas 
bus ateityje – sunku pasakyti, šian-
dien mano tikslas – Jonavos rajono 
ir jo žmonių gerovė.

Kaip į Jūsų narystę LSDP žiūri 
Jūsų artimieji? 

Mano tėvas – ilgametis LSDP na-
rys. Nors jis turi sukaupęs daug pa-
tirties, bet man patarinėti nepuola. 
Dažniau aš garsiai išsakau savo nuo-
monę vienu ar kitu su tėvo kuruoja-
ma sritimi susijusiu klausimu. Mano 
tėvas visuomet leidžia savo vaikams 
patiems atrasti savo kelią, viską daryti 
patiems. Mano mama ir sesuo parti-
niais klausimais laikosi nuošalyje, ne-
bent pataria, kokį kaklaraištį pasiriš-
ti. Mamai politinė veikla greičiausiai 
atrodo pernelyg sekinanti nervus, o 
mano sesuo – teisininkė, konkretus 
žmogus, tad politika, kur gausu po-
kalbių ir diskusijų – ne jos kantrybei. 

Kokios skyriaus, kuriam vado-
vaujate, realijos? 

Skyriui vadovauju jau pusę metų. 
Galiu pasidžiaugti, jog mūsų kolekty-
vas, vienijantis apie 250 narių, pasta-
ruoju metu nuolat atsinaujina. Atei-
na vis daugiau jaunų žmonių, man tai 
svarbu, nes pats, remdamasis savo pa-
tirtimi, žinau, kiek daug gali padaryti 
jaunas žmogus, nors ne visi tuo tiki. 

Per mano vadovavimo pusmetį 
suaktyvėjo partinių grupių veikla, 
pastarosios rodo daugiau iniciatyvos 
veikti bendruomenės labui. Dalyvau-
jame ir nacionalinėse akcijose (pvz., 
„Darom“, „Būsiu pirmūnas“), patys 
organizuojame sporto, žūklės ren-
ginius, paramos akcijas rajono vaikų 
dienos centrams, puoselėjame gam-
tą. Ateityje tokių pilietinių akci-
jų viso skyriaus bendro darbo dėka 
tik daugės.

Šventės „varom už lietuvą“ akimirka Miesto apžiūra
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unikaliam socialdemokratui  
nikolajui Medvedevui – 80

Lietuva – lyderė, deja...

tarptautinėse parlamentarų žaidynėse –         dėmesys ir politikai
Ridas Viskauskas

Rugsėjo 19–23 d. Maskvoje vy-
ko Tarptautinės parlamentarų 
žaidynės, kuriose mūsų Seimo 
nariai bendroje komandinėje 
įskaitoje užėmė antrąją vietą.

Parlamentarų iš įvairių valsty-
bių susitikimuose nemažai dėmesio 
skirta ir politikai: Lietuvos-Rusijos 
prekybiniams santykiams, Lietuvos 
pirmininkavimui Europos Sąjungos 
(ES) Tarybai, Ukrainos integracijai į 
ES, kovai su korupcija sporte. 

Lietuvos delegacijoje, kuriai vado-
vavo Seimo Pirmininko pavaduoto-
jas socialdemokratas Algirdas Sysas, 
buvo 11 parlamentarų. Į žaidynes 
taip pat vyko socialdemokratai: Sei-
mo Teisės ir teisėtvarkos komiteto 
pirmininkas Julius Sabatauskas, Vi-
suomenės informacinės plėtros ko-
miteto pirmininkas Mindaugas Bas-

tuvos pirmininkavimo ES Tarybai. 
„Oficialiame Rusijos Valstybės Dū-

mos Pirmininko S. Naryškino sureng-
tame priėmime diplomatiškai bandžiau 
pasakyti, kad yra problemų, kurias mes, 
parlamento nariai, turėtume spręsti. Par-
lamentams, jų komisijoms ir komitetams 
reikėtų susitikti dažniau. Paskutinį kartą 
Valstybės Dūmos Pirmininkas Lietuvo-
je lankėsi beveik prieš dešimt metų, kai 
šias pareigas ėjo Genadijus Selezniovas. 
Valstybės Dūmos Pirmininką S. Naryš-
kiną pakviečiau su oficialiu vizitu atvyk-
ti į Lietuvą. Reikia atkurti bendravimą, 
nes Valstybės Dūmos Pirmininko žodis 
politikos hierarchijoje – svarus“, – reziu-
mavo A. Sysas. 

J. Sabatausko teigimu, „susitikę su par-
tijos „Vieninga Rusija“ frakcijos Sporto 
komisijos pavaduotoju domėjomės Ru-
sijos Dūmos priimtu nauju įstatymu dėl 
kovos su korupcija sporte, kuriuo siekia-
ma kovoti, pvz., su išankstiniais susitari-

mais parduoti varžybas. Nors mūsų spor-
to rinka mažesnė, šis klausimas aktualus 
ir Lietuvai, jį turėsime spręsti. Lietuvos 
baudžiamajame kodekse kol kas speci-
alaus straipsnio dėl kovos su korupcija 
sporte nėra, todėl domimės kitų valsty-
bių patirtimi sprendžiant šią problemą.“

Žaidynėse dalyvavo Rusijos, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Lenkijos, 
Ukrainos, Serbijos, Turkijos ir Kroati-
jos parlamentarų komandos. Varžyta-
si mini futbolo, lauko teniso, stalo teni-
so, šachmatų ir badmintono turnyruo-
se. Šių metų žaidynės organizuotos kaip 
Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos 
20-osioms metinėms paminėti rengia-
mų iškilmių dalis. 

Tarptautinės parlamentarų varžybos 
Rusijoje rengiamos nuo 2009 metų. 2010 
metais mūsų Seimo narių komanda tapo 
parlamentarų žaidynių bendros įskaitos 
nugalėtoja ir į Lietuvą parsivežė koman-
dinę taurę.

Gerbiamas kolega, ilgameti bendražygi
ir bičiuli Nikolajau MEDVEDEVAI,

nuoširdžiai sveikiname Tave brandžios ir garbingos sukakties proga.
Greitai bėga laikas, brangus Nikolajau... Rodos, taip neseniai

visą Lietuvą įsiūbavęs ir Tave į aktyvią politinę veiklą įsukęs Sąjūdis
šiemet pažymėjo jau 25-ąsias metines.

Tau, jaunystėje užgrūdintam raketinio laivo vadui, inžinieriui ir išminuotojui,
1989 metais išrinktam TSRS liaudies deputatu,
vėl teko eiti pavojingu – „politinių minų“ keliu,

atvedusiu mus į šiandienos Lietuvą,
pirmininkaujančią Europos Sąjungos Tarybai.

Tavo protėvių žemės mąstytojas Sofoklis mokė:
„Idėjos galingesnės už žmogaus fizines galias.“

Garbus Nikolajau,
džiaugiamės, kad tuomet kartu

 Aukščiausiojoje Taryboje ir vėliau Seime –
mūsų, kairiųjų frakcijose – kartu dėjome atkurtos valstybės pamatus.

Dėkojame už supratimą, kurio tada labai reikėjo, toleranciją,
išmintį, kurios mokėmės, ir nuoširdumą,

kurį visada jautėme.
Linkime Tau, BIČIULI, 

gražių ateities sumanymų išsipildymo, malonių poilsio valandėlių su mylimais žmonėmis ir 
I L G I A U S I Ų  M E T Ų!

Kolega Signataras                                                      Česlovas  JURŠĖNAS

Seimo Pirmininko pavaduotojas                               Gediminas KIRKILAS

Vilnius, 2013 m. rugsėjo 25 d.

Rugsėjo 25 d. ilgametis Tautos atstovas, soci-
aldemokratas Nikolajus Medvedevas (g. 1933 
m.) šventė 80-ies metų jubiliejų. 

N. Medvedevas – unikalus politikas sudė-
tingame nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 
kelyje. Jis – graikų kilmės Lietuvos patriotas iš 
rusų emigrantų šeimos, mokantis anglų, rusų, 
lenkų, ukrainiečių, vokiečių ir graikų kalbas, 
kurio tikroji, graikiška pavardė – Varikopulos.

N. Medvedevas laikomas signataru, nors jo 
parašo po Kovo 11-osios Aktu nėra, nes jis tą 
istoriškai lemtingą vakarą išvyko į Maskvą, iš-
girdus, kad ten prieš Lietuvą rezgamas sąmoks-
las. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo ir 
organizacinio komiteto narys, Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas neda-
lyvavo balsavime už Lietuvos Nepriklausomy-
bę, nes 1990 m. kovo 11 dieną 20.30 val. kartu 
su kolegomis deputatais M. Stakvilevičiumi ir 
S. Kašausku turėjo išvykti į III neeilinį SSRS 
Liaudies deputatų suvažiavimą. Vardinio Ne-
priklausomybės Akto balsavimo rezultatai pa-
skelbti 1990 m. kovo 11 d. 22.44 val.

„Aš esu iš rusų emigrantų šeimos, kuri labai 
nukentėjo nuo bolševikų, ir kai buvau išrink-
tas į SSRS Liaudies suvažiavimą, tapau savotiš-
ku ryšininku tarp mūsiškių ir Rusijos demo-

kratų. Jie mane vadino „malenkoje prividenije 
v Kremle“ (mažas vaiduoklis Kremliuje – red. 
past.),  kuris visada atsirasdavo reikiamu metu 
reikiamoje vietoje“, – žinių portalo „Balsas.lt“ 
2012 m. kovą darytame interviu pasakojo  N. 
Medvedevas. 

Būdamas SSRS liaudies deputatu, jis garsiai 
prabilo apie Molotovo-Ribentropo paktą ir 
Lietuvos okupaciją. Buvo Nobelio taikos pre-
mijos laureato Andrejaus Sacharovo bendražy-
gis. Maskvoje organizavo mitingus per 1991 m. 
tragiškus sausio įvykius Vilniuje. 

N. Medvedevas – Lietuvos socialdemokra-
tų partijos narys nuo 1989 m. Seimo narys – 
1992–1996 m. , 1996–2000 m. ir 2000–2004 
m. 1993 m. rugsėjo mėn. vadovavo parlamen-
tarų grupei derybose su Pakaunės savanorių 
maištininkais.

„Ryškiausias mano prisiminimas apie N. 
Medvedevą yra būtent iš derybų su Pakaunės 
savanorių maištininkais. Buvęs kariškis, ra-
mus, racionalaus mąstymo, sugebantis išsau-
goti šaltą protą ypač ekstremaliomis situacijo-
mis, N. Medvedevas buvo savanoriams autori-
tetas. Kaip puikus derybininkas, jis mokėjo kal-
bėti su jais, nuraminti, įtikino nenaudoti gin-
klo. Didžia dalimi jo charakterio savybių dėka 

pavyko pasirašyti susitarimą su 
maištininkais, juos nuginkluo-
ti“, – tvirtina Seimo Pirminin-
ko pavaduotojas, Ministras Pir-
mininkas 2006–2008 m. Gedi-
minas Kirkilas. 

N. Medvedevas gimė Kaune, 
kur baigė 10-ąją vidurinę moky-
klą. 1956 m. jis baigė Kalinin-
grado aukštąją karinio jūrų lai-
vyno inžinerinę mokyklą ir tapo 
radioelektronikos inžinieriumi. 
1956–1959 m. tarnavo Baltijos 
ir Juodosios jūros laivynuose iš-

minuotojų laivuose. 1959 m. dėl 
„netinkamos biografijos“ – grai-
kų kilmės – atleistas iš sovieti-
nio laivyno. Tačiau Karibų kri-
zės metu vėl pašauktas į laivy-
ną vieneriems metams būti ra-
ketinio laivo vadu. 1959–1989 
m. dirbo Kauno radijo matavi-
mų technikos mokslinio tyrimo 
institute inžinieriumi, sektoriaus 
viršininku, skyriaus vadovu. Bu-
vo Kauno tarybos narys, laikraš-
čio „Kauno aidas“ redkolegijos 
narys. 

N. Medvedevas – Signatarų 
klubo narys, Lietuvos graikų 
bendrijos „Patrida“ vicepirmi-
ninkas. 2000 m. jis apdovano-
tas Lietuvos nepriklausomybės 
medaliu, 2004 m. – Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino Komandoro kryžiumi, 
taip pat – Graikijos Respublikos 
Auksinio Fenikso Komandoro 
kryžiaus ir Auksinės Žvaigždės 
ordinu. 

„Socialdemokrato“ informacija

tys, Antikorupcijos komisijos pir-
mininko pavaduotojas Edmundas 
Jonyla bei Seimo ir Pasaulio lietu-
vių bendruomenės komisijos pirmi-
ninko pavaduotojas Domas Petrulis. 

Seimo nariai stalo teniso ir šach-
matų turnyruose užėmė antrąją vie-
tą, badmintono ir mini futbolo – 
trečiąją, o lauko teniso turnyre – 
penktąją vietą. Parlamentarų žai-
dynes šį kartą laimėjo Rusijos vals-
tybininkai, treti buvo Baltarusijos 
atstovai. 

Lietuvos parlamentarai susitiko su 
Valstybės Dūmos Pirmininku Ser-
gejumi Naryškinu, kitų šalių par-
lamentinių delegacijų atstovais. Su 
Rusijos parlamentarais neformaliai 
aptarta Lietuvos ir Rusijos pasienyje 
susidariusi situacija, kiti klausimai. 
Neformaliai bendrauta ir su Balta-
rusijos bei Ukrainos parlamentų na-
riais. A. Sysas patvirtino, jog Ukrai-
nos parlamentarai daug tikisi iš Lie-

Rima Pielikytė

„Savižudybė. Yra viltis, paskam-
bink. Šuolio nuo šio tilto pasekmės 
yra mirtinos ir tragiškos.“ Šie žodžiai 
ne taip retai pasirodo spaudoje. Savi-
žudybė nėra vien šiuolaikinės visuome-
nės „liga“. Ji egzistuoja jau ilgus amžius. 
Bėgant laikui kito visuomenės požiū-
ris į savižudybę. Egzistuoja įvairūs po-
žiūriai į ją. Požiūris, pagrįstas krikščio-
niška morale, vertina savižudybę kaip 
amoralų, su žmogiškumo vertybėmis 
nesuderinamą, bailumo sukeltą veiks-
mą. Pagal Albero Kamiu (Albert Ca-
mus) absurdo filosofiją, žmogus nusi-
žudydamas atsisako laisvės, kaip ir pa-
siduodamas iliuzijoms ar religijai, todėl 
vienintelė galimybė išsivaduoti iš ab-
surdo yra jį priimti. Daugelyje religijų 
tai yra smerktina nuodėmė, kai kuriose 
šalyse savižudybė laikoma sunkiu nusi-
kaltimu. Nepaisant to, savižudybė su-
kelia įvairias emocijas ir reakcijas: šoką 
ir paguodą, tragediją ir pagalbos šauks-
mą, siaubą ir nesupratimą, įniršį ir pa-
lengvėjimą, gėdą ir bausmę, neviltį ir 
protestą, teisėtą pasirinkimą ir klaidą... 

Istorijoje ir įvairiose kultūrose iš-
skiriami keli savižudybių tipai. Pavyz-
džiui, privalomos savižudybės: Indijo-
je nuo seno žinomas našlių susidegini-
mas po vyro mirties. Daugelyje kultū-
rų savižudybė buvo laikoma geriausia 
išeitimi nepajėgiančiam kovoti, prie-
šintis blogiui. Buvo manoma, kad tin-
kamai įvykdyta savižudybė apgina gerą 
vardą ir atminimą. Daug savižudybių 
istorijoje yra politinio protesto forma. 
Pavyzdžiui, 1972 m. kauniečio Romo 
Kalantos susideginimas, protestuojant 
prieš sovietų okupaciją. Filosofas Sta-
nislovas Juknevičius teigia: „Už nepri-
klausomybę kovojusių tautų savižudy-
bių dinamikai būdingas bruožas, kurį 
galima pavadinti vėlavimo efektu: dau-
giausia žmonių žudosi ne tada, kai tau-
ta dar kovoja už nepriklausomybę, o po 
nepriklausomybės paskelbimo. (…) Iš 
vienos pusės, kova už nepriklausomy-
bę – kad ir kokia ji būtų dramatiška ir 
kupina praradimų, – yra svarbus tau-

tą vienijantis ir kartu jos tapatumą for-
muojantis veiksnys. Tačiau, kovai pa-
sibaigus, šis veiksnys išnyksta, ir tauta 
patiria savotišką egzistencinį vakuumą. 
Seni tikslai pasiekti, nauji dar nesufor-
muoti. Atitinkamai padidėja savižudy-
bių rizika ir jų padaugėja.”

Pastaraisiais metais pasaulyje popu-
liarėja gražios, lengvos mirties – euta-
nazijos – idėja. Tik besibaigiant XIX 
a. iškelta šiuolaikinė eutanazijos idėja, 
– paciento nužudymas jo paties pagei-
davimu. Eutanazija esanti ultima ra-
tio, vienintelė, tikra likusi galimybė 
padėti sunkiai kenčiančiam žmogui, 
kai jokios kitos priemonės daugiau pa-
dėti nebegali, – teigia eutanazijos šali-
ninkai. Žmogus esąs laisvas apsispręs-
ti. Jei ligos našta yra pasidariusi nebe-
pakeliama, o gyvybė tapusi „nebever-
ta gyvenimo“, jis, užuot kentėjęs, turįs 
teisę „garbingai numirti“, t. y. pasirink-
ti savo mirties laiką pats. Tiesmukiški 
utilitaristai dar prideda – toks žmogus 
nenori būti našta artimiesiems ir ki-
tiems aplinkiniams, tad jis turi turėti 
galimybę pasišalinti. Tokios idėjos po-
puliarinamos įvairių Amerikoje įsikū-
rusių organizacijų. Kai kuriose šalyse, 
pvz., Nyderlanduose, aktyvi eutanazija 
ir savižudybė su pagalba jau įteisintos. 

čiau kitomis sąlygomis – tai nusižengi-
mas Dievui, visuomenei, įstatymui, ir 
traktuojama kaip kriminalinis aktas. 

Sovietiniu laikotarpiu psichikos su-
trikimų įtaka savižudybei buvo suab-
soliutinta. Teigta, kad žudytis gali tik 
psichiškai nesveikas asmuo. Nepaisant 
to, psichikos sutrikimai – svarbus savi-
žudybių aspektas. Psichologas Dainius 
Pūras ne kartą viešojoje erdvėje yra pa-
sakęs, kad būtina atkreipti visuome-
nės dėmesį į lietuvių tautos psicholo-
ginę būseną, o ne tik į lietuvio fizinę 
sveikatą. Turi pasikeisti visuomenės 
požiūris, jog sveikatos sistema – tai ne 
tik ligoninės, vaistai ar operacijos, bet 
ir  psichologinio pobūdžio paslaugos.

 Savižudybės fenomeną mėgino aiš-
kinti ir Zigmundas Froidas (Sigmund 
Freud), kuris aprašė ryšį tarp savižu-
diškų veiksmų ir mylimo asmens pra-
radimo ar nusivylimo juo. Grigorijus 
Zilburgas teigė, kad pagrindinės savi-
žudybės priežastys yra kerštas, baimė, 
pyktis, pabėgimo fantazijos. Psicho-
terapeutas Karlas Menningeris (Karl 
Menninger) rašė, kad savižudybė su-

daryta iš trijų psichologinių kompo-
nentų: noro žudyti, noro būti nužu-
dytam ir noro mirti. Savižudybę jis va-
dino „180 laipsnių žmogžudyste“. A. 
Beck‘as (Aaron Beck) pabrėžė  „juoda 
arba balta“ mąstymo svarbą savižudiš-
kiems sprendimams. Edvinas S. Šnei-
dmanas (Edwin S. Shneidman) rašė, 
jog savižudybės prasmė – rasti spren-
dimą. Žmogui reikia rasti vienokią ar 
kitokią išeitį iš stiprias kančias suke-
liančios situacijos. Iš pradžių žmogus 
išbando įvairius kitus sprendimus, ta-
čiau jei jie neveikia, o naujų efektyvių 
išeičių nerandama, žmogus gali ryžtis 
savižudybei. Mintis „galiu nutraukti šį 
skausmą – galiu nusižudyti“ yra savi-
žudybės esmė.  Bene dažniausiai pasi-
taikanti psichologinio skausmo rūšis – 
situacija, kai ego užsipildo kokiu nors 
turiniu, o paskui staiga to turinio ne-
tenka. Neretai nusižudo ir socialinių 
idealų, tikslų, prasmių netekę žmonės. 

Dažniausiai minimos ir savižudybių 
rizikos požiūriu daugelio tyrėjų sutar-
tinai laikomos svarbiomis situacijomis 
– vienatvė, gyvenimo stereotipo lūžiai, 

konfliktai, stresai, krizės. Tyrimų duo-
menys rodo, kad reklamuojamų žmo-
nių savižudybės, jų pavyzdžiai skatina 
pasirinkti savižudybę, kaip išeitį iš sun-
kios situacijos, diegia požiūrį, kad savi-
žudybė yra priimtinas problemų spren-
dimo būdas. Lietuvoje tapo norma, kai 
įžymaus žmogaus savižudybė viešojoje 
erdvėje tampa tokia pomirtine pramo-
ga, kuri turi tik dar daugiau intriguo-
jančio ir žiūrimumą didinančio pries-
konio. Kaip savižudybės priežastys Lie-
tuvoje išskiriamos žmonių tarpusavio 
susvetimėjimas, nepasitikėjimas aplin-
kiniais, beviltiškumo, beprasmiškumo 
jausmas, pesimistinis požiūris į aplin-
ką. Stanislovas Juknevičius teigia, jog 
dabartinės Vakarų kultūros ypatybė 
yra ta, kad atsisakoma ieškoti ne kokios 
nors konkrečios prasmės, o apskritai 
bet kokios prasmės ieškojimo. Bepras-
mis gyvenimas laikomas ne nesėkme, 
o norma. Savižudybių padaugėja esant 
ir ekonominiam nestabilumui. Pavyz-
džiui, Lietuvoje kaimo žmonės žudosi 
žymiai dažniau nei miesto. Esant aukš-
tam nedarbo lygiui, savižudybės rizika 
padidėja 4–5 kartus. Daugelyje šalių 
3–8 kartus daugiau savižudybių pa-
sitaiko tarp žemiausio sluoksnio žmo-
nių. Lietuvoje trečdalis visuomenės gy-
vena žemiau skurdo ribos. 

Taigi savižudybė – įvairialypis veiks-
mas, visais laikais svarbus tiek indivi-
dualiu, tiek visuomeniniu požiūriu. 
Tai opi ne tik psichikos sveikatos, bet 
apskritai visuomenės sveikatos proble-
ma. D. Pūras rašo: „Ką reiškia, kai sa-
kome, kad savižudybės – tai visuome-
nės sveikatos problema? Tai reiškia, 
kad gydyti reikia ne tik ir ne tiek pa-
vienius žmones, turinčius ligos požy-
mių. Gydyti reikia visuomenę.“ Lietu-
vos savižudybių rodikliai yra aukščiau-
si Europoje. Atrodo, kad ir politikai, ir 
visuomenė prie šių faktų jau priprato ir 
įsivyravo bejėgiška nuostata, jog nieko 
negalime padaryti, kad šią problemą 
išspręstume. Lietuvoje, kai svarstoma, 
kaip sumažinti savižudybių skaičių, 
svarbu suvokti, jog savižudybių „šmė-
kla“ čia pat ir apima įvairius gyvenimo 
niuansus: nuo gyvenamosios vietos pa-
keitimo iki mylimo žmogaus netekties, 
nuo gyvenimo prasmės klausimo iki 
nedarbo. Ar žmogus neturi teisės žu-
dytis, jei jis to nori? Juk Vakarų visuo-
menei nesvetima iškelti asmens teises 
virš pareigų ir atsakomybės prieš vi-
suomenę. Tačiau ar neturėtų kiekvie-
nas kultūringas žmogus įsiterpti ir stoti 
gyvenimo pusėn, kai vyksta kova tarp 
gyvenimo ir mirties. Net vieno žmo-
gaus pasitraukimas iš gyvenimo jau 
yra per daug.

Filosofas Stanislovas 
Juknevičius teigia, jog 
dabartinės Vakarų kultūros 
ypatybė yra ta, kad atsisakoma 
ieškoti ne kokios nors 
konkrečios prasmės, o apskritai 
bet kokios prasmės ieškojimo. 

Eutanazijos priešininkai teigia, jog daž-
niausiai eutanazijos pageidavimas yra 
netiesioginis pagalbos šauksmas, žmo-
giškos artumos šaukimasis, baimė pa-
silikti vienam. Kitais žodžiais tariant, 
kai pacientas pareikalauja eutanazijos, 
reiškia, kad kas nors nepakankamai juo 
pasirūpino. Eutanazija neretai painio-
jama su savižudybe gydytojui pade-
dant. Savižudybė su gydytojo pagalba 
yra tuomet, kai pats ligonis nusižudo, o 
gydytojas jam sudaro sąlygas. Ir tai yra 
savižudybės veiksmas. Pateikti pavyz-
džiai rodo, kad tam tikromis sąlygomis 
savižudybė galėjo būti pateisinama, ta-
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Lytinis tapatumas, lytiniai san-
tykiai, neplanuotas nėštumas, 
paauglių nėštumas, lytinis 
smurtas, prekyba žmonėmis 
lytiniam išnaudojimui, prosti-
tucija, lytinis švietimas,  pasi-
rengimas šeimai, šeimos pla-
navimas, nėščiųjų ir kūdikių 
priežiūra,  vaisingumo regu-
liavimas, kontraceptinės prie-
monės, nėštumo nutraukimas, 
lytiniu keliu plintančios infek-
cinės ligos, ŽIV/AIDS, nevai-
singumo gydymas, dirbtinis 
apvaisinimas, lyties keitimas, 
sterilizacija, seksualinės, re-
produkcinės sveikatos paslau-
gos, jaunimui draugiškos svei-
katos priežiūros paslaugos, 
saugos priemonių įsigijimo 
kainų kompensavimas, kaimo 
ir miesto moterų lytinė, repro-
dukcinė sveikata  ir kt.  –  vi-
sa tai sudaro valstybės repro-
dukcinės sveikatos politiką. 

Reprodukcinė sveikata nėra vien 
sveikatos mokslų sritis. Tai ir žmo-
gaus teisių – moterų, vaikų teisių 
sritis. XX a. antroji pusė esmingai 
pakeitė moterų teisių istoriją.  1968 
m. Teherane buvo surengta pirmoji 
Jungtinių Tautų konferencija mo-
terų klausimu. Priimtoje deklara-
cijoje buvo pabrėžta tėvų teisė pa-
tiems spręsti, ar turėti vaikų, vaikų 
skaičių ir gimdymo laiką. 1979 m. 
pamatiniame moterų teises ir mo-
terų bei vyrų lygybę įtvirtinančia-
me dokumente – „Visų moters dis-
kriminacijos formų panaikinimo 
konvencijoje“ aptariami JT valsty-
bių dalyvių įsipareigojimai rūpintis 
lytine, reprodukcine moterų sveika-
ta nepriklausomai nuo asmenų  šei-
minės padėties.

 1993 m. Pasaulinėje Vienos žmo-
gaus teisių konferencijoje pabrėžia-
mas moterų ir vyrų lygiateisišku-
mas planuojant šeimą. Moters tei-
sės apibūdinamos kaip visuotinės 
žmogaus teisės. 

1994 m. JT tarptautinėse Kairo ir 
1995 m. Pekino konferencijų Veiks-
mų programose  reprodukcinės tei-
sės apibrėžiamos kaip moterų teisių 
dalis, o reprodukcinė sveikata – kaip 
fizinė, mentalinė, socialinė gerovė, 
kaip žmogų tenkinantis, saugus ly-
tinis gyvenimas ir galimybė pratęs-
ti giminę. Vėl akcentuojamas mo-
ters laisvas apsisprendimas turėti ar 
neturėti vaikų, kiek jų turėti, kada 
ir kokiais tarpsniais juos  gimdyti. 
Visuose minėtuose dokumentuose 
teigiama, kad tautinės tradicijos ir 
papročiai neturi būti pateisinimas 
moters reprodukcinių  teisių pažei-
dimams. 

Lietuva buvo pirmoji Baltijos ša-
lis, išsiveržusi iš sovietinio režimo 
ir pradėjusi demokratiniais pagrin-
dais reformuoti valstybę: įkūrė Ly-
gių galimybių kontrolieriaus tarny-
bą, priėmė Moterų ir vyrų lygybės, 
Lygių galimybių įstatymus, ratifi-
kavo Vaiko teisių konvenciją, prita-
rė svarbiausiems tarptautiniams ir 
europiniams žmogaus teises ginan-
tiems dokumentams, Veiksmų pro-
gramoms, Europos Sąjungos sutar-
čiai, kurios 168 straipsnis „Visuome-
nės sveikata“ teigia, kad „nacionali-
ne ES valstybių narių politika turi 
būti siekiama gerinti visuomenės 
sveikatą ir ligų prevenciją“.

 Tačiau šiandien Lietuva Europos 
Sąjungoje reprodukcinės  sveika-
tos sferoje  užima  vieną iš paskuti-
niųjų vietų, nes mūsų valstybėje iki 
šiol nėra sistemingos  reprodukcinės 
sveikatos politikos  ir reprodukcinės 
sveikatos įstatymo. 
     
Kas trukdo Lietuvai turėti repro-
dukcinės sveikatos politiką?

Pirmiausia stokojama politinės 
valios. Dėmesys ir pastangos skiria-
mos tam tikrų partijų atėjimui į val-
džią, valdžios postams, o ne realiam 
gyventojų švietimui ir rūpesčiui re-
produkcine sveikata. Trukdo ir ke-
liaklupsčiavimas sekuliarioje valsty-
bėje prieš Katalikų bažnyčią, ir nai-
vus politikų tikėjimas dialogu su 
bažnyčia dėl reprodukcinės sveika-
tos politikos. Kai Katalikų bažnyčia 
nepripažįsta lygių moterų ir vyrų tei-
sių, žmogaus laisvo pasirinkimo ku-
riant įvairias šeimos formas, moters 
teisių, reprodukcinių teisių, šeimos 
planavimo, Lietuvos tarptautinių 
įsipareigojimų, pasirašytų konven-
cijų, kai bažnyčia ir jos sekėjai sklei-
džia dogmatiškas atgyvenas apie ste-
reotipinį lytiškumą, tradicinę šeimą, 
lyčių stereotipinius vaidmenis ir pri-
pažįsta tik ribotą, nemokslinį lytinį  
švietimą ir ugdymą, apie kokį dialo-
gą su bažnyčia  galima kalbėti?

                                 
Beviltiški mėginimai neatsilikti 
nuo Europos ir pasaulio

Kai Lietuva rengėsi tapti Europos 
Sąjungos nare, buvo padaryti drąsūs 
ir pažangūs žingsniai, kuriant repro-

tybė nėra beviltiškai atsilikusi šalis, 
kuri ignoruoja paauglių ir jaunimo, 
tėvų ir visuomenės švietimą lytinės 
ir reprodukcinės sveikatos klausi-
mais, nepripažįsta jaunimo lytinės 
ir reprodukcinės sveikatos paslaugų. 
Tarptautinėse konferencijose asocia-
cija vis palieka viltį, kad Lietuvos vy-
riausybės ruošiasi parengti, priimti 
ir įgyvendinti  reprodukcinės svei-
katos strategiją ir įstatymą. 

Tačiau Lietuvos vyriausybės ne-
paiso ne tik tarptautinių, bet ir na-
cionalinių  įsipareigojimų – 2004 
m. priimtos ir 2010 m. atnaujintos  
„Nacionalinės demografijos (gyven-
tojų) politikos strategijos“. Nesiekia 
ištaisyti jos trūkumų: nesteigia spe-
cializuotų įstaigų jaunų porų repro-
dukcinės sveikatos ir šeimos plana-
vimo problemoms spręsti; neskatina 
pirminės sveikatos apsaugos srityje 
dirbančiųjų žinių apie šeimos plana-
vimo ir rizikingo seksualinio elgesio 
prevencijos gerinimą;  nepadaro la-
biau prieinamų šeimos planavimo 
priemonių; neskatina jaunimo lyti-
nio ugdymo. 

Nors 2007 m. Švietimo ministras 
parengė įsakymą dėl „Rengimo šei-
mai ir lytiškumo ugdymo programos 
patvirtinimo“, parengtoji, bet jau at-
silikusi nuo gyvenimo programa, iki 
šiol dūla ministerijos stalčiuose. Ne-
rengiami mokytojai lytinio švietimo  
programai dėstyti, nors 89 proc. 14–
19 m. jaunuolių pageidauja, kad Lie-
tuvos mokyklose lytinis švietimas 
būtų dėstomas (2009 m. interneti-
nio tyrimo duomenys). Mūsų jauni-
mas 2013 m. Lietuvos jaunimo orga-
nizacijų tarybos (LiJOT) rezoliuci-
joje pažymi, kad mūsų šalyje nėra 
kokybiško lytinio švietimo.   

Kai 2006 m. JT Vaiko teisių ko-
mitetas Antrajame pranešime pabrė-
žė, kad mūsų valstybėje pažeidžia-
mos vaiko teisės į lytinį švietimą ir 

2002 m. buvo parengtas 
Reprodukcinės sveikatos 
įstatymo projektas, kuris 
konservatyvių politikų 
ir bažnyčios atstovų 
pastangomis buvo 
sėkmingai numarintas.

Lietuva buvo pirmoji 
Baltijos šalis, išsiveržusi 
iš sovietinio režimo ir 
pradėjusi demokratiniais 
pagrindais reformuoti 
valstybę.

dukcinės sveikatos strategiją: 2001 
m. Visuomenės sveikatos priežiūros 
įstatyme 49 str. buvo įterptas jauni-
mo lytinis auklėjimas ir konsultavi-
mas šeimos planavimo klausimais, 
jaunuolių supažindinimas su lyti-
nio gyvenimo pagrindais bendrojo 
lavinimo įstaigose, įpareigojimas sa-
vivaldos institucijoms kurti šeimos 
planavimo programas sveikatos pro-
gramose, tačiau 2002 m. šių siūlymų 
įstatyme neliko. 

Iki 2003 m. Sveikatos apsaugos 
ministro įsakyme dėl „Sveikatos 
priežiūros įstaigų akreditavimo spe-
cialiųjų reikalavimų“ moterų kon-
sultacijų kabinetai turėjo vykdyti 
mergaičių lytinį švietimą, skatinti 
šeimos planavimo pažinimą, moky-
ti sąmoningos motinystės ir tėvys-
tės. Tačiau 2003 m. ministro įsaky-
mu šios funkcijos buvo panaikintos.

2002 m. buvo parengtas Repro-
dukcinės sveikatos įstatymo projek-
tas, kuris konservatyvių politikų ir 
bažnyčios atstovų pastangomis bu-
vo sėkmingai numarintas. 1995 m. 
Lietuvoje įkurta Šeimos planavimo 
ir seksualinės sveikatos asociacija, 
kaip Šeimos planavimo federacijos 
narė, iki šiol mėgina įrodinėti Eu-
ropai ir pasauliui, kad Lietuvos vals-

Marija aušrinė Pavilionienė,
LR Seimo narė, 
Vystomojo bendradarbiavimo,  
reprodukcinės sveikatos ir teisių  
parlamentinės grupės pirmininkė

reprodukcines paslaugas,   2009 m. 
Vaiko teisių kontrolieriaus tarnyba  
atliko tyrimą ir savo ataskaitoje pa-
teikė konkrečias  pastabas: „Rengi-
mo šeimai ir lytiškumo ugdymo pro-
grama“ sistemingai nevykdoma; nė-
ra specialistų šiai programai dėstyti; 
neatsakingai žiūrima į vaikų lytinį 
švietimą; ne visos Lietuvos  moky-
klos žino apie programą.“ Ataskai-
toje siūloma organizuoti specialius 
mokymus tėvams, įvesti mokyklose 
lytinio švietimo programą kaip ats-
kirą discipliną.   

Kiekvienais metais Seime Nacio-
nalinės sveikatos taryba gražiai iš-
leistomis ataskaitos  knygomis ir 
kalbomis pasakoja apie metinę vei-
klą. Šiame gražbyliavime nėra net 
užuominų apie lytinės ir reproduk-
cinės sveikatos politiką, strategiją 
ir  įstatymą. 

Tačiau Lietuvos moterų ir vyrų 
psichinę sveikatą periodiškai gadi-
na ribotos pasaulėžiūros ir mąsty-
mo politikai, kurie teikia žmogaus 
teises pažeidžiančius  įstatymo pro-
jektus. Šiais projektais kėsinamasi į 
moterų privataus, lytinio reproduk-
cinio gyvenimo teisę, siūloma Lie-
tuvoje riboti nėštumo nutraukimo 
galimybę, norima anksčiau išstumti 
moterį į dekretines atostogas, regu-
liuoti asmens laisvę kuriant  šeimą.  

Vystomojo bendradarbiavimo, re-
produkcinės sveikatos ir teisių par-
lamentinė grupė jau trečią Seimo 
kadenciją deda pastangas ir puose-
lėja viltis, kad Sveikatos apsaugos 
ministerija pagaliau parengs repro-
dukcinės sveikatos politikos strate-
giją ir įstatymą, kad Seimas pradės 
parengtus projektus svarstyti ir tu-
rės politinės valios išvesti Lietuvą iš 
atsilikimo liūno, nes mūsų valstybė 
privalo realiai rūpintis piliečių švie-
timu ir reprodukcine sveikata. Visa 
tai lemia Lietuvos ateitį.    

Ar Lietuvoje bus sukurta   
reprodukcinės sveikatos politika?

1984 m. Meksike vykusioje Tarp-
tautinėje gyventojų konferencijoje 
„tėvų teisė“ pakeičiama formuluo-
te „porų ir individų teisė“. 1992 m. 
Rio de  Žaneiro JT Aplinkos apsau-
gos ir plėtros konferencijos deklara-
cijoje užtikrinama piliečių teisė į šei-
mos planavimą. 
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