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dirbanti, uždirbanti ir vieninga Lietuva“
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Ramūno Tangurio nuotrauka

Stasys Jokūbaitis

„Negalime kurti ateities, mąstant ir veikiant senomis kategorijomis, sėjant baimę ir nesantaiką žmonių širdyse. Užtenka
gandų ir gąsdinimų. Lengviausia
viską neigti. Bet nieko neveikti
ir laukti, kol didžioji dalis Lietuvos žmonių išvažiuos iš savo šalies, reiškia susinaikinimą“, – sakė Europos Parlamento narys,
Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
kandidatas į šalies vadovo postą Zigmantas BALČYTIS, duodamas interviu žurnalistui Stasiui
JOKŪBAIČIUI.
„Atėjau į darbo pokalbį“, – tokie
žodžiai dabar neretai skamba Jūsų
rinkimų televizijos klipe. Ar iš tiesų vaikščiojate pas rinkėjus ir jiems
asmeniškai prisistatote?
Žmonės jau gatvėje prašo manęs gyvenimo aprašymo. Ir aš stengiuosi visada turėti atspausdintą informaciją

apie save. Neturiu ko slėpti nuo žmonių: gyvenimo aprašyme surašyti visi mano darbai, pagrindiniai įvykiai,
darbovietės.
Susitinku su rinkėjais ir didžiulėse salėse, ir namuose. Stengiuosi bendrauti su žmonėmis akis į akį. Man
patinka, kai žmonės turi savo poziciją, pateikia pasiūlymų, net jei jie nesutampa su mano nuomone.
Prezidento darbas – labai atsakingas, nes valstybės vadovą renka ne vienas žmogus, o visa tauta. Tauta suteikia vienam asmeniui pareigas ir dideles
teises, kelia uždavinius ir tikisi rezultatų. Todėl klausti žmonių, ar jie sutinka
mane įdarbinti Prezidentu, manau, ir
normalu, ir būtina.
Reklaminiuose vaizdo klipuose –
ne išgalvoti, o tikri žmonės, su kuriais
man teko garbė bendrauti. Tai įvairių
profesijų, įvairaus amžiaus žmonės,
pas kuriuos aš viešėjau, su jais kalbėjau
ir namuose, ir darbo vietose.
Esate ekonomistas. Nuo 2000ųjų, kai esate didžiojoje politikoje,
buvote Seimo nariu, finansų, susi-

siekimo ministru, laikinuoju premjeru. Dabar esate Europos Parlamento narys ir taikotės į Prezidento postą. Su kokia žinia einate į šalies vadovo rinkimus?
Mano tikslas – dirbanti, uždirbanti, vieninga ir sutarianti Lietuva, siekti, kad būtų darbo, o už darbą būtų
mokamas teisingas atlygis. Valstybėje problemos turi būti sprendžiamos
atsakingai, greitai, racionaliai, nekiršinant žmonių ir padedant tiems, kuriems pagalba būtina.
Mano siūloma programa – Lietuvos ekonominės ir politinės galios
didinimo, Lietuvos piliečių interesų ir vienybės programa. Didėjanti
gamyba, pinganti energija, mažėjantis skurdas.
Pasisakau prieš neįvykdomus pažadus, prieš asmeninių interesų išaukštinimą, prieš socialinę ar kitokią atskirtį, prieš bet kokį melą bei neteisybę.
Beveik penkerius metus daug laiko praleidžiate Briuselyje ir Strasbūre. Ar nesijaučiate atitrūkęs nuo
šalies gyvenimo, ar tai netrukdys

Jums patraukti į savo pusę rinkėjus?
Puikiai žinau, kas vyksta Lietuvoje
ir Europoje, ko galime tikėtis iš Europos Sąjungos artimiausiu metu. Tikrai
ne viskas man patinka.
Taigi ne tik nesu atitrūkęs nuo Lietuvos, bet ir žinau, kokius sprendimus
reikėtų priimti šiandien čia, Lietuvoje, kad ateityje pagerintume gyvenimo
sąlygas mūsų žmonėms.
Jūs ir Jūsų kolegė Vilija Blinkevičiūtė Europos Parlamente minimi tarp aktyviausių parlamentarų.
Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba sulaukė beveik pusantro
šimto Jūsų klausimų, daugiau kaip
tūkstančio pasisakymų. Kokiais savo darbais galėtumėte pasidžiaugti?
Visus savo darbus Europos Parlamente matuoju vieninteliu – naudingumo Lietuvai – matu. Visus savo sprendimus grindžiau, savo poziciją argumentavau, rezultatų siekiau
tik atsakęs į man svarbiausią klausimą: ar Europos Sąjungos institucijų sprendimai bus naudingi ir mūsų valstybei? 5 p.

Impulsai pasienio regiono ekonomikai

Svarbiausia - žmogus
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Knygoje paaugliams – nelaimės
ištikto vaiko situacija

Socialdemokratų inicijuotame susitarime akcentuota būtinybė 2015 m. įsivesti
eurą ir iki 2020 m. pasiekti 2 proc. BVP krašto apsaugos finansavimui
Kovo 29 d., minint Lietuvos
narystės NATO dešimtmetį,
Lietuvos socialdemokratų partijos inicijuotame Lietuvos parlamentinių politinių partijų pasirašytame susitarime dėl 2014–
2020 m. Lietuvos užsienio, saugumo ir gynybos politikos strateginių gairių susitarta, kad iki
2020 m. bus pasiekta 2 proc.
BVP krašto apsaugos finansavimui ir nuoseklus lėšų krašto

sx.ch nuotr.

apsaugai didinimo planavimas,
stiprinti bendradarbiavimą gynybos srityje su Baltijos, Šiaurės
valstybėmis ir Lenkija, skatinti
efektyvios pilietinio pasipriešinimo sistemos kūrimąsi.
Taip pat susitarta dėl energetinio saugumo stiprinimo, pagrindinių, energetinių ir infrastruktūrinių projektų įgyvendinimo,
informacinės ir kibernetinės gynybos. Susitarta prisijungti prie

Ekonominės ir pinigų sąjungos
bei įsivesti eurą 2015 metais.
Susitarime akcentuojama būtinybė toliau stiprinti demokratiją ir žmogaus teises, europines vertybes bei pagarbą tautinių mažumų teisėms.
Susitarimą pasirašė visų septynių parlamentinių partijų lyderiai.
LSDP informacijos centras
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Rinkimai

socialdemokratas

LSDP kandidatų į Europos Parlamentą sąrašas:
Zigmantas Balčytis

Dirbanti, uždirbanti,
vieninga Lietuva

Vilija Blinkevičiūtė

Už dirbantį ir socialiai
saugų žmogų!
juozas olekas

Už saugią Lietuvą
saugioje Europoje

1

2

3

Už Rytų partnerystę, skaitmeninę 4
darbotvarkę ir Europos jaunimą

Stipri Lietuva
stiprioje Europoje

juras požela

Už pažangią ir
stiprią Europą!

remigijus motuzas

Už Europą,
kuriai rūpi Lietuva!

Juozas Bernatonis – Lietuvos
žmonių advokatas Europoje!
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Už Lietuvą veikime kartu!
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Marija Aušrinė Pavilionienė

Ginu demokratines vertybes
Lietuvoje ir Europoje
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Algirdas sysas

gediminas kirkilas

Birutė vėsaitė

juozas bernatonis
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Svarbi kiekvieno žmogaus nuomonė
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Artūras Skardžius
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Giedrė Purvaneckienė
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Klestinti Lietuva
vieningoje Europoje
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Julius Sabatauskas

Svarbi kiekvieno
žmogaus nuomonė
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Auksė Kontrimienė

Už Lietuvos pažangą Europoje! 14
Rimantė Šalaševičiūtė
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Rimantas Sinkevičius
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Arūnas Dudėnas
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Saugią ir išplėtotą europinę
infrastruktūrą - Lietuvai
Nauja karta, naujos idėjos,
efektyvūs sprendimai

Pristatome antrąjį kandidatų į Europos Parlamentą dešimtuką
ALGIRDAS SYSAS
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Socialiniai Europos sprendimai – Lietuvai

Gimė 1954 m. kovo 5 d. Vilniuje. 1982 m. Vilniaus
valstybiniame universitete (dabar – Vilniaus universitetas) įgijo ekonomisto specialybę. 1973 m. Vilniaus politechnikume (dabar – Vilniaus aukštesnioji technikos
mokykla) baigė radijo elektronikos studijas.
Lietuvos Respublikos Seimo narys nuo 1996 metų.
Seimo Pirmininko pavaduotojas, atsakingas už Seimo
kanceliarijos darbą. Seimo Socialinių reikalų ir darbo
komiteto, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos, Vaiko gerovės, Vystomojo bendradarbiavimo,
reprodukcinės sveikatos ir teisių, Metro idėjos paramos
parlamentinių grupių narys. Seimo delegacijos Europos
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas bei Seimo delegacijos
Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos
Seimo ir Senato narių asamblėjoje narys. Tarpparla-

mentinių ryšių su Rumunija grupės pirmininkas, Tarpparlamentinių ryšių su Austrija, su Japonija, su Kinija, su Lenkija,
su Prancūzija, su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste,
Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste), su Vokietija grupių narys.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) narys nuo 2005
m. kovo 1 d. LSDP Pirmininko pavaduotojas, Valdybos, Prezidiumo, Tarybos, Rinkimų štabo narys, nuo 2009 metų – Darbo šeimos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas. LSDP
Vilniaus miesto skyriaus Prezidiumo ir Tarybos narys, kuruojantis Utenos apskritį, anksčiau – Vilniaus apskritį.
Nuo 1987 m. buvo renkamas ir dirbo profesinėse sąjungose; 1991–1996 m. vadovavo Lietuvos metalistų profesinei sąjungai, 1993–2002 m – Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimui, 2002–2005 m. – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai. Buvo Respublikinės trišalės tarybos, Valstybinio
socialinio draudimo fondo tarybos narys. Nuo 1976 m. pradėjęs dirbti „Vilmos“ gamykloje darbininku, o gavęs Vilniaus
Universiteto ekonomisto diplomą – ir kelių padalinių vadovu, 1987 m. buvo išrinktas šios gamyklos profesinės sąjungos
pirmininku. Visuomenėje žinomas kaip profesinių sąjungų
lyderis, atstovaujantis dirbančiųjų, samdomų darbuotojų interesams, orientavimosi sporto entuziastas (8 metus vadovavo
Lietuvos orientavimosi sporto federacijai). Seime daugiausia
dirbo Socialinių reikalų ir darbo komitete (nuo 1996 m. iki
dabar su trumpa pertrauka), buvo jo pirmininkas (2001–2004
m., 2004–2008 m.) ir pavaduotojas (2000 m.). 1995–1996 m.,
2000–2001 m. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys,
1995–1996 m. – šios savivaldybės Socialinių reikalų komiteto
pirmininko pavaduotojas. Turi didelę darbo įvairiose tarptautinėse organizacijose ir darbo grupėse patirtį.
Asmeninė interneto svetainė – sysas.eu.

JUSTAS PANKAUSKAS
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Dirbantis jaunimas – Europos ateitis

Gimė 1983 m. gegužės 3 dieną.
2001–2005 m. studijavo Vilniaus
universiteto Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų institute. 2008 m.
Vilniaus universitete įgijo tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro laipsnį.
Šiuo metu yra Ministro Pirmininko
Algirdo Butkevičiaus patarėjas jaunimo, sporto, nevyriausybinių organizacijų, užsienio investicijų, migracijos,
turizmo klausimais.
2002–2004 m. buvo išrinktas
LSDJS Marijampolės skyriaus pirmininku, 2006–2007 m. – LSDJS Vil-

Keturis kartus išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo
nariu, dvi kadencijas buvo Teisės ir teisėtvarkos komiteto
pirmininku. Kaip LSDP kandidatas keturis kartus buvo
išrinktas Alytaus m. tarybos nariu. Iki išrinkimo Lietuvos Respublikos Seimo nariu buvo savivaldybės kontrolieriumi. Ne kartą vadovavo ar dirbo darbo grupėse rengiant naujos redakcijos įstatymų projektus.
Kelis kartus tarptautinėse konferencijose (Budapešte,
Tbilisyje, Varšuvoje, Berlyne, Vienoje, Briuselyje) pristatė Lietuvos teisėkūros patirtį bei teikė pasiūlymus. Pirmininkavo Europos Parlamento JURI komiteto organizuotoje konferencijoje „Dėl Europos sutarčių teisės“.
Julius Sabatauskas taip pat yra PGA (Parliamentarians
for Global Action) narys.
Per 13 metų Seimo nario patirtį susipažino su Europos
Sąjungos institucijomis. Europos sąjungos teise domisi
nuo 2000 metų, yra gerai susipažinęs su jos teisine baze.
Politikui puikiai žinomi Europos Socialistų partijos nuostatai, rūpinasi jų sklaida Lietuvoje.
Domisi istorija ir šachmatais. 2001 m. buvo Lietuvos
šachmatų federacijos pirmininkas. 2002–2005 m. – Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas. Moka anglų, rusų kalbas, geba bendrauti lenkiškai.

RIMANTĖ ŠALAŠEVIČIŪTĖ

niaus skyriaus pirmininku. Nuo 2005
m. tapo Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus skyriaus nariu, nuo 2007
m. paskirtas Lietuvos socialdemokratų partijos tarptautiniu sekretoriumi.
2005–2009 m. dirbo Europos Parlamento nario Justo Vinco Paleckio padėjėju Vilniuje. 2009 m. dirbo VšĮ „Atnaujinkime miestą“ direktoriaus pavaduotoju. 2011–2012m. – Vilniaus
miesto mero patarėju.
2009 m. išrinktas LSDP pirmininko
pavaduotoju. Nuo 2010 m. – Lietuvos
socialdemokratų partijos Lazdijų rajono skyriaus narys. Nuo 2011 m. – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys.
2011 m. ir 2013 m. perrinktas LSDP
pirmininko pavaduotoju.
Kaip Lazdijų rajono tarybos narys
aktyviai dalyvauja rajono visuomeninėje, bendruomenių veikloje. Lietuvos kino akademijos kvietimu 2013
m. buvo 25 Lietuvos rajonuose vykusio kino festivalio „Sidabrinės gervės
naktys“ dalyvis ir globėjas. Dažnai dalyvauja tarptautiniuose renginiuose ir
kaip partijos tarptautinis sekretorius, ir
kaip Vyriausybės pareigūnas.
Teikia straipsnius ir politines apžvalgas spaudoje. Moka anglų, vokiečių, rusų ir olandų kalbas.

1954 m. vasario 10 d. Telšių rajone. 1976 m.
baigė Vilniaus valstybinio universiteto (dabar –
Vilniaus universitetas) Teisės fakultetą.
Lietuvos Respublikos Seimo narė nuo 2012
metų. Seimo Konstitucijos komisijos pirmininkė ir Žmogaus teisių komiteto narė. Vaiko gerovės parlamentinės grupės pirmininkė bei Moterų, Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės
sveikatos ir teisių, „Už gyvūnų gerovę ir apsaugą“
ir „Parlamentarai prieš prekybą žmonėmis“ parlamentinių grupių narė.
LSDP narė nuo 2010 metų. LSDP tarybos,
LSDP Vilniaus miesto Tarybos ir Prezidiumo
narė bei Vilniaus miesto Fabijoniškių skyriaus
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tarybos narė, sprendžianti neįgalių ar vyresnio amžiaus
žmonių problemas. Lietuvos socialdemokračių moterų
sąjungos tarybos narė, dirbanti ekonominių ir teisinių
garantijų šeimai ir vaikams įtvirtinimo srityje.
Visuomenėje žinoma kaip teisininkė, dirbanti žmogaus teisių ir vaiko teisių apsaugos srityje. 1995–2010
m. Seimo kontrolieriaus įstaigoje dirbo Seimo kontrolieriaus patarėja, Seimo kontroliere, vėliau – Vaiko teisių apsaugos kontroliere. 2005–2013 m. buvo Europos
Ombudsmeno instituto valdybos narė, 2008–2013 m.
– Lietuvos nacionalinės UNICEF valdybos narė. 2009
m. buvo išrinkta Europos vaiko teisių gynėjų (ENOC)
tinklo pirmininke. Kaip UNICEF ekspertė konsultavo
Azerbaidžano, Baltarusijos, Moldovos, Serbijos, Kazachstano, Baltarusijos, Gruzijos, Ukrainos ir kitų valstybių
vaiko teisių gynėjus.
Turi ilgametę dėstymo universitetuose patirtį. Vaiko
teisių apsaugos srityje individualiai ir su kitais autoriais
parengė daug mokymo priemonių, ekspertinių ir mokslinių straipsnių, monografijų, studijų, organizavo nacionalines ir tarptautines mokslines bei praktines konferencijas. Aktyviai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiančiomis vaikų ir šeimos klausimus.
Turi asmeninę interneto svetainę www.salaseviciute.
lt ir visuomeninį socialinio tinklo FACEBOOK profilį
„Rimantė Šalaševičiūtė“.

ALGIMANTAS SALAMAKINAS

Gimė 1969 m. sausio 31 dieną. 1992 metais baigė žurnalistikos studijas Vilniaus
universitete.
Šiuo metu yra Ministro Pirmininko patarėja ryšiams su Seimu, nuo 1999 m. iki 2012
m. dirbo LR Seimo LSDP frakcijos atstove
spaudai. Yra LSDP prezidiumo narė, LSDP
tarybos narė, Vilniaus skyriaus pirmininko
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Už paprastą žmogų

Gimė 1944 m. vasario 20 d. Ukmergės rajono Siesikų miestelyje. 1961–
1966 m. studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, įgijo ekonomisto specialybę. 1978–1981 m.
neakivaizdžiai studijavo Leningrado
aukštojoje partinėje mokykloje.
Bronius Bradauskas turi 14 metų
parlamentinės veiklos patirtį. Šiuo
metu eina Lietuvos Respublikos Sei-

mo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pareigas.
Yra LR Seimo Antikorupcijos komisijos
narys, Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios
Rados Asamblėjoje narys, Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo, Lenkijos Respublikos Seimo bei Senato ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados narių asamblėjoje narys.
1991–1994 m. – LR aplinkos apsaugos
departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas. 1994–1996 m. Adolfo Šleževičiaus ir Mindaugo Stankevičiaus Vyriausybėse – LR aplinkos apsaugos ministras.
1996–1997 m. – draudimo kompanijos „Lamantinas“ prezidentas. 1997–2000 m. – AB
„Šaldytuvų ūkis“ eksporto ir importo terminalo direktorius.
Nuo 2001 m. – LSDP Vilniaus rajono skyriaus narys, pirmininko pavaduotojas, LSDP
tarybos narys.
Moka rusų, lenkų, vokiečių kalbas. Nuo
2013 m. balandžio mėn. – Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas.

ARTŪRAS SKARDŽIUS
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Klestinti Lietuva vieningoje Europoje
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riaus pirmininko pavaduotoju. 1996 m. paskirtas Seimo
Valdymo reformų ir savivaldybių komiteto pirmininku.
1996–2001 m. išrinktas Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotoju. 2001–2004 m. ir 2008–
2012 m. vadovavo Seimo Etikos ir procedūrų komisijai.
2001–2004 m. ir 2004–2008 m. buvo Jaunimo ir sporto komisijos pirmininkas.
Algimantas Salamakinas, dirbdamas Seimo nariu, lankosi Europos Parlamente, bendrauja su užsienio politikais, Europos komisijos komisarais. Tarptautinėse konferencijose skaitė pranešimus apie žmogaus teises Lietuvoje, turi nemažą veiklos patirtį ginant žmogaus teises Lietuvoje.
2004 m. apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“
Komandoro kryžiumi. 2007 m. už nuopelnus Lietuvos
sportui apdovanotas Sporto garbės kryžiumi. „Olimpine
žvaigžde“ apdovanotas už nuopelnus olimpiniam sportui
Lietuvoje. Už pagalbą futbolo plėtrai – Futbolo federacijos ordinu „Už nuopelnus Lietuvos futbolui“.
Laisvalaikį skiria turizmui, žvejybai.

pavaduotoja, Vilniaus skyriaus prezidiumo ir tarybos narė, Fabijoniškių poskyrio
tarybos narė.
Daugiau nei 10 metų aktyviai dalyvauja ir Lietuvos socialdemokračių moterų
sąjungos veikloje, yra LSDMS pirmininkės pavaduotoja, LSDMS Vilniaus skyriaus pirmininkės pavaduotoja. Organizuoja „Socdemių akademiją“, kur į paskaitas kviečiami bičiuliai diskutuoti lyčių lygybės ir kitais politiniais klausimais.
Priklauso kelioms visuomeninėms komisijoms prie Vilniaus miesto savivaldybės.
Bendradarbiauja su visuomeninėmis moterų, tėvų organizacijomis. Yra dalyvavusi ne
viename socialiniame projekte ir kaip idėjos autorė, ir kaip projekto vadovė, lektorė.
Turi asmeninę interneto svetainę www.
kontrimiene.lt. Yra aktyvi socialinių tinklų dalyvė. Turi sukūrusi visuomeninį FACEBOOK profilį „Auksė Kontrimienė“.
Laisvalaikį skiria teatrui, knygoms ir
kelionėms.

BRONIUS BRADAUSKAS

Gamtosauga – bendras Lietuvos ir Europos rūpestis

Gimė 1952 m. rugsėjo 4 dieną.
Šiuo metu yra Lietuvos Respublikos Seimo
narys, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
pirmininkas, Seimo energetikos komisijos narys.
Seimo narys nuo 1992 metų. Nuo 2001 m. tapo Lietuvos socialdemokratų partijos ir Tarybos
nariu. Nuo 2005 m. buvo išrinktas Kėdainių sky-
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Už Lietuvos pažangą Europoje!

Už Europą, kurioje kiekvienas žmogus – socialiai saugus

Vitalija Kliukienė

Sveikas žmogus – laimingas
ir kūrybingas pilietis

Gimė 1958 m. balandžio 1 d. Rusijoje, Komijos Respublikoje, tremtinių šeimoje.
1981 m. baigė Kauno politechnikos instituto Automatikos fakultetą. 2002 m. neakivaizdiniu būdu baigė Lietuvos teisės universitete
(dabar – Mykolo Romerio universitetas) teisės ir valdymo studijas. 2003 m. Lietuvos teisės universitete įgijo teisės magistro laipsnį.

2014 m. balandžio 9 d, Nr. 4 (48)

AUKSĖ KONTRIMIENĖ		
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JULIUS SABATAUSKAS
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Algimantas Salamakinas

Už lygybę,
solidarumą ir darbą

Justas Pankauskas

Už Europą, kurioje kiekvienas
žmogus – socialiai saugus

Bronius Bradauskas

Rinkimai

socialdemokratas

Gimė 1960 m. lapkričio 17 d. Kupiškio rajono Subačiaus miestelyje. 1986
m. baigė Vilniaus inžinerinio statybos
instituto (dabar – Vilniaus Gedimino
technikos universitetas) statybos ekonomikos fakultetą ir įgijo inžinieriaus
ekonomisto specialybę.
Šiuo metu yra Lietuvos Respublikos
Seimo narys, Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas, Energetikos komisijos narys, Žuvininkystės ir Jūrinių
reikalų komisijos narys, LR Seimo delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje narys.
Lietuvos socialdemokratų partijos

narys, partijos Susisiekimo komiteto pirmininkas.
1989–2000 m. dirbo privačiame versle:
UAB „Askara“ direktoriumi, bendros Lietuvos, Vokietijos ir Turkijos įmonės „Nefra“
komercijos direktoriumi, UAB „Rastma“ direktoriumi.
2000–2004 m. – VIII Seimo narys, Seime
ėjo Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigas,
buvo Seimo valdybos nariu, dirbo Biudžeto ir
finansų komitete, ėjo Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos
Seimo narių asamblėjoje pirmininko pareigas.
2004–2008 m. – IX Seimo narys. Ėjo Audito komiteto pirmininko pareigas. Dirbo
Europos reikalų komitete, Verslo ir užimtumo, Jaunimo ir sporto reikalų, Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisijose.
2009–2012 m. dirbo UAB „AS Double Invest“ Vilniaus regiono vadovu. 2009–2012 m.
ėjo Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos prezidento pareigas.
Yra apdovanotas ordino „Už nuopelnuos
Lietuvai“ Komandoro kryžiumi, Lietuvos Respublikos pakvietimo į NATO proga – atminimo ženklu, Lenkijos Respublikos ordinu.
Mėgsta sportą, keliones, filosofinę literatūrą. Moka rusų, anglų kalbas.

4

Rinkimai

GIEDRĖ PURVANECKIENĖ
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Už lygybę, solidarumą ir darbą

Gimė 1945 m. kovo 8 d. Kaune. 1982
m. Vilniaus universitete tapo Socialinių mokslų daktare. 1968 m. Vilniaus
universitete įgijo puslaidininkių fizikės specialybę.
Lietuvos Respublikos Seimo narė
2000–2004 m., o nuo 2012 m. – Seimo Audito komiteto, Narkomanijos ir
alkoholizmo prevencijos komisijos narė. Moterų parlamentinės grupės pirmininko pavaduotoja, Vaiko gerovės ir
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Saugią ir išplėtotą europinę infrastruktūrą – Lietuvai

Gimė 1952 m. balandžio 3 d.
Anykščių rajono Jūsiškių kaime. 1975
m. baigė Kauno politechnikos instituto (dabar – Kauno technologijos
universitetas) Cheminės technologijos fakultetą, įgijo neorganinių medžiagų ir trąšų cheminės technologijos inžinieriaus specialybę.
Šiuo metu yra Lietuvos Respubli-

VITALIJA KLIUKIENĖ
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Sveikas žmogus – laimingas ir kūrybingas pilietis

Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir teisių,
„Parlamentarai prieš prekybą žmonėmis“, Neringos miesto bičiulių parlamentinių grupių narė. Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkė, Tarpparlamentinių ryšių su Šiaurės Europos
šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupės pirmininkė. Tarpparlamentinių ryšių su Azerbaidžanu, Egiptu, Indija, Japonija, Lotynų Amerika, Kanada, Kinija, JAV, Italija, Izraeliu ir
Rusijos Federacija grupių narė, Europos parlamentarų asociacija
Afrikai (AWEPA) grupės narė.
Ilgametė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) narė. LSDP
pirmininko pavaduotoja, LSDP Prezidiumo narė, LSDP Tarybos
narė, LSDP Vilniaus m. skyriaus Prezidiumo ir Tarybos narė. Lietuvos moterų socialdemokračių sąjungos pirmininkės pavaduotoja, asociacijos „Moterų informacijos centras“ narė.
Visuomenėje žinoma kaip mokslininkė, lyčių lygybės ekspertė
ir žmogaus teisių gynėja. 2000–2004 m., būdama Seimo Šeimos
ir vaiko reikalų komisijos pirmininke, inicijavo ir vadovavo Seime
patvirtintos Vaiko gerovės koncepcijos rengimui. 1995 m. vadovavo Lietuvos delegacijai Jungtinių Tautų IV pasaulio konferencijoje
moterų klausimais Pekine. 1995–1996 m. atstovavo Lietuvai Europos Tarybos nuolatiniame komitete moterų klausimais. 2005
metais buvo Europos Parlamento nario J. V. Paleckio biuro vadovė.
Turi asmeninę interneto svetainę Purvaneckiene.lt ir socialinio
tinklo „Facebook“ profilį.

RIMANTAS SINKEVIČIUS

socialdemokratas

kos Vyriausybés narys – eina susisiekimo ministro
pareigas. Yra Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos narys.
1980–2000 m. dirbo Jonavoje esančioje akcinėje
bendrovėje „Achema“ (buvusi valstybinė įmonė „Azotas“). 2004–2008 m. – UAB koncerno „Achemos grupė“ plėtros direktorius. Buvo atsakingas už koncerno
plėtrą Lietuvoje ir užsienyje, strateginių projektų įgyvendinimą ir naujų verslo idėjų paiešką.
1995–2008 m. – Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys. 2000–2012 m. – Seimo narys. Seime dirbo Ekonomikos komitete, buvo Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas, Seimo delegacijos
Vakarų Europos Sąjungos Asamblėjoje pirmininkas.
Per tris kadencijas parengė ir inicijavo 54 teisės aktų
projektus, iš kurių 13 buvo priimti.
Domisi verslo, ekologijos (atliekų tvarkymas, atsinaujinantys energijos šaltiniai, biokuras ir pan.), ūkio
infrastruktūros (energetika, ryšiai, logistika) klausimais.
Moka anglų ir rusų kalbas.

Gimė 1954 m. liepos 18 d. Tauragėje. 1977 m. baigė matematikos studijas Vilniaus universitete. 1983 metais – prekybos ekonomikos studijas
Vilniaus universitete.
Šiuo metu yra Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos ir prezidiumo narė, LSDP Vilniaus skyriaus
pirmininko pavaduotoja, Vilniaus
skyriaus moterų klubo pirmininkė,

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos komiteto pirmininkė.
LSDP partijos narė nuo 2000 metų. Nuo 2007 m. –
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė, o 2008 m.
– Sveikatos komiteto pirmininkė.
2009–2013 m. buvo Nacionalinės sveikatos tarybos
narė prie Lietuvos Respublikos Seimo.
Jau ketvirtą kartą išrinkta LSDP Vilniaus skyriaus
moterų klubo pirmininke.
Kaip Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos
komiteto pirmininkė dalyvavo tarptautinėse konferencijose Izraelyje, Vokietijoje, Airijoje, Rusijoje, Lenkijoje. Kaip LSDMS Vilniaus skyriaus klubo pirmininkė
dalyvavo konferencijose Ispanijoje, Švedijoje; Estijoje
skaitė pranešimą apie Lietuvos moteris ir demokratiją.
Puikiai išmano Europos Socialistų partijos nuostatus, Europos Sąjungos institucijų veiklą ir Europos
Sąjungos teisės pagrindus, inicijuoja ir rengia dokumentų projektus.
Būdama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nare aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, daug
dirba su visuomeninėmis organizacijomis, bendruomenėmis.
Moka anglų, rusų ir lenkų kalbas.

ARŪNAS DUDĖNAS
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Nauja karta, naujos idėjos, efektyvūs sprendimai

Gimė 1983 m. rugpjūčio 26 d.
Ukmergėje. 2006 m. baigė archeologijos studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 2006–2007 m. dirbo Jaunimo reikalų departamente prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiuoju specialistu Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriuje. 2009 metais baigė politikos mokslų

studijas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Mykolo Romerio universitete studijuoja strateginį organizacijų valdymą.
Šiuo metu yra Lietuvos Respublikos Seimo
narys, LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys, LR Seimo Antikorupcijos komisijos narys.
Politinėje veikloje kaip LSDP narys dalyvauja nuo 2004 metų. Nuo 2007 m. – LSDP tarybos narys. 2007–2013 m. ėjo LSDP Ukmergės skyriaus pirmininko pavaduotojo pareigas.
Nuo 2013 m. – LSDP Ukmergės skyriaus pirmininkas.
Išrinktas į LR Seimą dalyvauja LR Seimo delegacijoje Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros
valstybių Parlamentinėje Asamblėjoje. Yra delegacijos pirmininko pavaduotojas.
Turi asmeninę interneto svetainę www.dudenas.lt.

Aktualijos

Lietuvos narystės NATO dešimtmetis

Alfredo Pledžio nuotraukos

Kovo 28 d. pažymint Lietuvos narystės NATO ir NATO oro policijos
misijos dešimtmetį Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose vyko
neeilinis kariuomenės ir visuomenės
bėgimas naikintuvų kilimo-tūpimo
taku „Runway Run 2014“. Bėgimo
pradžią praskrisdami paskelbė du
JAV karinių oro pajėgų naikintuvai
F-15C „Eagle“.
„Kaip mūsų kariai vieningai tarnauja NATO tarptautinėse operacijose ir pratybose, taip jūs, kariuomenė ir visuomenė, vieningai įveikėte šį
pakilimo taką kartu su Aljanso partneriais. Galime džiaugtis, kad Baltijos valstybių oro erdvę saugo tokios
vieningos oro pajėgos“, – po bėgimo
sakė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.
Šventiniame garbės bėgime dalyvavo apie 1 000 karių ir civilių. Bėgikus sparno moju pasveikino Lie-

tuvos karinių oro pajėgų lėktuvas C27J „Spartan“.
Šiuo metu NATO oro policijos misiją atliekančio JAV kontingento vado
pavaduotojas pulkininkas leitenantas
Markas Sadleris (Mark Sadler) džiaugėsi galimybe pažymėti tokią svarbią datą bėgant pakilimo taku: „Džiugu, kad
šią svarbią Lietuvai datą galime čia būti
ir kartu su visais, kariais ir civiliais, stiprinti bendradarbiavimą tokiu neįprastu, tačiau įspūdingu keliu.“
Po bėgimo renginio dalyviai ir svečiai
iš arčiau apžiūrėjo Lietuvos ir JAV karinių oro pajėgų orlaivių ir lengvosios
ginkluotės ekspoziciją. Dalyvius džiugino Karinių oro pajėgų orkestro atliekama muzika. Bėgime kartu su kariais
iš įvairių Lietuvos kariuomenės dalinių
ir civiliais taip pat bėgo Estijos, Latvijos ir JAV kontingento kariai. Į renginį atvyko ir Karinių oro pajėgų vadas
generolas majoras Edvardas Mažeikis,

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas

Aktualijos

socialdemokratas
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Zigmantas Balčytis: „Mano tikslas –
dirbanti, uždirbanti ir vieninga Lietuva“
Atkelta iš 1 p.

Kaip vieną didžiausių savo pasiekimų įvardinčiau Ignalinos atominės
elektrinės uždarymo finansavimą. Pavyko atkovoti ne vieną milijardą litų.
Kai Europos Parlamente ir Lietuvoje pradėjau kalbėti, kad negalima nutraukti jėgainės uždarymo finansavimą, kad turime ginti savo interesus,
nedaug buvo tikinčiųjų, jog pavyks.
Dauguma manė, kad bus taip, kaip nusprendė didžiosios valstybės.
Nepasidaviau. Atsirado ir bendražygių. Dabar jau žinome, kad jėgainės uždarymas bus finansuojamas ir
po 2020-ųjų – iki planuojamo atominės jėgainės uždarymo pabaigos
2029-aisiais. 2014–2020 metais bus
skirta daugiau kaip 450 milijonų eurų
(apie 1,5 milijardo litų), persikels dar
300 milijonų eurų (apie milijardą litų)
nepanaudotos paramos. O juk norėta
finansavimą nutraukti po 2017-ųjų ir
skirti vos 230 milijonų eurų. Lietuvai
tai būtų kainavę milijardus iš visų mūsų kišenių.
Dirbdamas Europos Parlamente
nemažai triūso įdėjote stiprindamas
Lietuvos bei Baltijos regiono energetinę nepriklausomybę, išjudindamas „Rail Baltica“ projektus. Tačiau
kol kas jie ir toliau sunkai skinasi kelią, ginčai vyksta dėl europinio geležinkelio atšakos į Vilnių. Lenkai
iki 2020-ųjų net neketina rekonstruoti geležinkelio iki Lietuvos sienos. Kodėl?
Kiekviena valstybė gina pirmiausia
savo interesus. Lietuvai vienas ar kitas
projektas yra gyvybiškai svarbus, o kitai valstybei – nebūtinai. Vyksta konkurencinė kova dėl rinkų, dėl sąlygų
ekonomikai gerinti. Tai natūrali kova.
Su kaimyninėmis valstybėmis reikia kalbėtis, ieškoti bendrų sprendimų.
Kartais aš to dabar pasigendu.
Kita vertus, jei ES finansuos bendrus valstybių energetikos, transporto projektus, turinčius didžiulę reikš-

Nuotrauka iš www.balcytis.lt

jaunimo, palieka Tėvynę ir ieško laimės kitur. Lietuvai reikia visiems vienodai reiklaus ir teisingo Prezidento,
telkiančio tautą, vedančio valstybę vienybės, darnaus darbo keliu.
Prezidentas kartu su Seimu ir Vyriausybe turi vieningai dirbti ir užsienio politikos, ir vidaus politikos srityse.
Lietuvos užsienio politikos tikslas
– sėkmingai prekiauti, saugiai gyventi, kartu su kaimyninėmis valstybėmis
įgyvendinti Lietuvai gyvybiškai svarbius strateginius energetikos ir transporto projektus.
Ar dabar taip yra? Ar Lietuva gali
pasigirti gerais santykiais su kaimyninėmis valstybėmis? Negali būti atskiros užsienio politikos kiekvienai partijai, Vyriausybei, Seimui ar Prezidentui.
Gyvenime vadovaujuosi principu:
nuoširdžiai dirbk, rūpinkis, ir tave išgirs, supras bei tau atsilygins tuo pačiu.
Taip man sakydavo mano tėvai.
Kandidatas į LR Prezidento postą Zigmantas Balčytis ir Premjeras Algirdas Butkevičius Alytuje

mę ne tik regionui, bet ir Europai, visos valstybės privalės vykdyti projektų
reikalavimus.
Praėjusį rudenį startavo LietuvosLenkijos elektros jungties statyba. Ši
jungtis turėtų pradėti veikti 2015 m.
pabaigoje. Dujų jungtį su Lenkija planuojama baigti 2016–2018 metais. Kitų metų pabaigoje turėtų būti baigtas
elektros jungties su Švedija projektas.
Pradės veikti suskystintųjų gamtinių
dujų terminalas.
Po kelerių metų Lietuva bus įgijusi
akivaizdžiai didesnį energetinį saugumą. Tik apsirūpinus pigesniais energetiniais ištekliais galima stiprinti pramonę, gaminti konkurencingas prekes, teikti paslaugas. O tai reiškia, kad
ir žmonės, ir valstybė turės daugiau
pajamų, kurias galės skirti švietimui,
sveikatos apsaugai, kultūrai, kad didės
ir pensijos, ir atlyginimai.

Viešuose susitikimuose esate sakęs, kad kaip kandidatas su niekuo
nekovosite, nes Lietuva ir nuo kovų
yra pavargusi. Ar įmanoma tokia taiki rinkimų kampanija?
Kalbėjau ne apie kovą, o apie kritiką
dėl kritikos. Lietuva pavargo nuo rietenų, manipuliavimo žmonių nuotaikomis, nesusikalbėjimo aukščiausiuose valdžios sluoksniuose.
Rinkimai iš tiesų yra kova, nė vienas
kandidatas į Prezidentus jos neišvengs.
Puikiai žinau, kas yra rinkimai ir ką
reiškia žmonių pasitikėjimas: buvau
tris kartus išrinktas į Seimą Šilalės-Šilutės vienmandatėje rinkimų apygardoje jau pirmame ture.
Pretenduodamas tapti Prezidentu, tikriausiai ketinate pasiūlyti kitokią politiką nei ta, kurią vykdo Dalia
Grybauskaitė. Kuo skiriasi Jūsų poli-

tinės vizijos, nuostatos? Kokio Prezidento šiandien labiausiai reikia Lietuvos žmonėms?
Tikrai nebūsiu Prezidentas, kuris
valstybę iš krizės leistų gelbėti labiausiai skurstančių žmonių sąskaita.
Prezidentas kartu su Vyriausybe ir
Seimu turi užtikrinti, kad būtų vykdomi įsipareigojimai piliečiams – didėtų visuomenės solidarumas ir socialinis teisingumas, mažėtų socialinė atskirtis.
Nebegalime kurti ateities, mąstant
ir veikiant senomis kategorijomis, sėjant baimę ir nesantaiką žmonių širdyse. Užtenka gandų ir gąsdinimų. Lengviausia viską neigti. Bet nieko neveikti ir laukti, kol didžioji dalis Lietuvos
žmonių išvažiuos iš savo šalies, reiškia
susinaikinimą.
Dalis Lietuvos žmonių pavargo ir
jaučiasi nelaimingi, nemažai jų, ypač

Ar per rinkimus Jums pavyks sutelkti vien kairiųjų rinkėjus, ar tikitės gauti ir kitų politinių partijų gerbėjų balsų?
Tikiu, kad už mane balsuos žmonės,
kurie nori stabilumo ir aiškumo valstybėje, kurie siekia ištrūkti iš nepriteklių.
Žmonės, kuriems reikia dirbančios,
uždirbančios ir vieningesnės Lietuvos.
Balsuos tie žmonės, kurie supranta, kad
politiniai šou Lietuvai per daug brangiai kainuoja. Tikiu, kad tokių žmonių
Lietuvoje – dauguma.
Šiuo metu Vyriausybei vadovauja
socialdemokratas Algirdas Butkevičius. Jei laimėtumėte Prezidento rinkimus, ar tai nesukeltų kai kam baimės, kad vienos partijos rankose sukoncentruota didelė valdžia?
Bijoti reikia pigaus politinio teatro, kur kiekvienas rūpinasi tik savo
įvaizdžiu arba savo kišene. Dirbančių
žmonių, bendro, sutelkto darbo bijoti nereikia.

pažymėtas bėgimu Aviacijos bazėje
Latvijos, Turkijos ir Vengrijos ambasadoriai Lietuvai, Čekijos gynybos atašė ir kt.
Nuo pat pirmos narystės NATO
dienos Lietuvos, Latvijos ir Estijos
oro erdvę pradėjo saugoti NATO šalys į NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse atsiųsdamos savo karius
ir naikintuvus. Per dešimt metų jau
14 NATO sąjungininkų 34 kartus
rotuodamiesi patruliavo Baltijos šalių oro erdvėje, kad būtų užtikrintas
mūsų saugumas. Mūsų sąjungininkai
operatyviai reaguoja į saugumo situacijos pokyčius. Šiuo metu NATO oro
policijos misijoje budintys JAV karinių oro pajėgų kariai atsiuntė papildomus 6 naikintuvus, apie papildomų pajėgų atsiuntimą pranešė Danija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija.
Lietuva yra pasiruošusi suteikti visą
reikiamą priimančiosios šalies pagalbą atvykstančioms sąjungininkų pajėgoms, jei to prireiktų.

Per dešimt metų į Šiaulių oro uostą
buvo investuota beveik 130 mln. litų
NATO ir apie 12 mln. litų valstybės
biudžeto lėšų. Šios lėšos skirtos ne tik
tam, kad būtų galima sėkmingai vykdyti NATO oro policijos misiją, bet
ir tam, kad reikalui esant, būtų galima panaudoti Šiaulius NATO karinei paramai priimti.
Didžiausias turtas Šiaulių oro bazėje – patyręs personalas. Sukaupta
patirtis unikali net tarp NATO šalių, nes apima gebėjimą priimti skirtingų tipų naikintuvus ir kitus orlaivius iš skirtingų NATO šalių bei partnerių. Per dešimt metų NATO oro
policijos misijoje dalyvavo 35 karių
rotacijos iš 14 NATO šalių. Tai didžiulis Lietuvos karinių oro pajėgų
ir apskritai Lietuvos kariuomenės pasiekimas. Krizės atveju Šiauliai būtų
vienas iš pagrindinių taškų, į kurį atvyktų NATO pajėgos. Aviacijos bazės specialistai tam puikiai pasirengė

užtikrindami paramą NATO oro policijos misijai 24 valandas per parą ir
7 dienas per savaitę.
Kovo 29-ąją minėjome Lietuvos
narystės NATO dešimtmetį. Mūsų
šalis šio stipriausio pasaulyje gynybinio aljanso nare tapo 2004 m. kovo
29 d., Vašingtone (JAV) deponavus
Šiaurės Atlanto sutarties ratifikavimo raštus. Narystė NATO yra Lietuvos saugumo politikos pagrindas.
Būdami NATO nare mes esame kolektyvinio saugumo sistemos, kurioje pabrėžiamas sąjungininkų solidarumas, kolektyvinės gynybos garantijos, įsipareigojimas vieni kitiems,
dalis. Būdama NATO nare, šiandien
Lietuvos kariuomenė yra ir daugiau
nei du milijonus karių turinčių NATO pajėgų dalis, pasirengusi ginti šalį
kartu su visa tauta ir sąjungininkais.
Krašto apsaugos ministerijos
informacija
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Aktualijos

socialdemokratas

Lietuvai trūksta ilgalaikės vizijos
Po metinio prezidentės pranešimo Lietuvos socialdemokratų partijos remiamas kandidatas į prezidento postą Zigmantas Balčytis sveikina tai, kad Lietuvoje atvirai įvardytos grėsmės bei teigiami poslinkiai,

tačiau teigia pasigendantis ilgalaikės
šalies vizijos.
„Metinė kalba buvo gera proga išgirsti, kaip aukščiausias valstybės pareigūnas vertina padėtį šalyje. Gerai
tai, kad prezidentė įvardijo grėsmes
šaliai, teigiamus poslinkius Lietuvoje,
pavyzdžiui, kovoje su korupcija, tarptautinio bendradarbiavimo svarbą.
Tačiau kyla klausimas, ką Lietuva turi
daryti jau šiandien ir ką Lietuvai reikia pasiekti per penkerius metus: kaip
keisti santykius su Lenkija, ko imtis
kitose srityse? Ir tai ne tik saugumas
bei energetika, bet ir švietimas, sportas, kultūra, socialiniai klausimai.
Kur link juda Lietuva? Manau, mes
to Lietuvoje šiandien negirdime“, –
klausė Z. Balčytis.

Z. Balčytis teigė turintis savo Lietuvos viziją
„Ne kartą sakiau, kad Lietuva pavargo nuo vidinio susipriešinimo ir
rietenų, nes Lietuvai reikia susitarti dėl nacionalinių projektų. Tai giliavandenis Klaipėdos jūrų uostas,
„Rail Baltica“ projektas, inicijuoti
sprendimus dėl atominės energetikos plėtros regione. Nacionaliniai
projektai ne tik mažins elektros ir dujų kainas, bet ir augins Lietuvos verslo konkurencingumą. Tai mano Lietuvos ateities vizija. Tuomet turėsime
sąlygas didinti atlyginimus ir pensijas, investuoti ne tik į saugumą, bet
ir į kultūrą, švietimą ir sveikatą. Nes
tai taip pat yra mūsų saugumo svertai“, – teigė Z. Balčytis.

Anot jo, keistai atrodo ir prezidentės pastebėjimas, kad nėra kompensuotos pensijos, nes prezidentė pati
dalyvavo konservatorių valdžiai jas
mažinant.
„Prezidentė pritarė tuometinės
konservatorių valdžios sprendimams,
todėl šiandien keista girdėti tokią kritiką. Visi gyventojai iki šiol jaučia buvusiųjų valdžioje klaidas tvarkantis
su finansų krize – nenuostabu, kad
visi laukia pensijų grąžinimo“, – sakė Z. Balčytis.
Z. Balčytis teigė, kad įvykiai
Ukrainoje verčia Lietuvą elgtis atsakingai ir gerinti santykius su artimiausiais kaimynais.
„Įvykių Ukrainoje kontekste mūsų strateginė partnerystė su Lenkija

turi atgimti ir mano pirmasis vizitas
į užsienio valstybę būtų į Lenkiją“, –
sakė Z. Balčytis.
Z. Balčytis pridūrė, kad investuojant į nacionalinės svarbos projektus didės ir Lietuvos konkurencingumas – tik tuomet mažės socialinė atskirtis.
„Kartais atrodo, kad bijoma minėti problemas, kurios neišnyksta – bijoma minėti skurdą, socialinę atskirtį – nes socialinė atskirtis Lietuvoje
didelė, regionams trūksta ne tik darbo vietų, bet ir perspektyvų – daugelis gyventojų išvažiuoja“, – kalbėjo Z. Balčytis.

Gediminas Kirkilas

LR Seimo vicepirmininkas,
Europos reikalų komiteto pirmininkas

Aktyviausi jau prasidėjusiose rinkiminėse patriotizmo varžybose,
kaip ir derėjo tikėtis, konservatoriai. Nuo jų stengiasi neatsilikti ir
koalicijos partneriai liberalai, kone
masiškai ir kažkodėl viešai stojan-

tys į Šaulių sąjungą. Tiesa, tas perdėtas viešumas kiek sumenkina pačios
akcijos prasmę. Ypač prisimenant
jų mėgstamą kasmetinę mokesčių
akmens ridenimo akciją, nors atsidūrę valdžioje, jie ramia širdimi pritarė „naktinei“ mokesčių reformai,
t. y. mokesčių padidinimui.
Tačiau populiariausias šiuo metu
opozicijos politikų užsiėmimas - raginti Vyriausybę didinti krašto apsaugos biudžetą. Nesvarbu, kiek ir
kam, svarbu pademonstruoti „susirūpinimą“.
Įsitraukė ir dar vienas konservatorius, šiuo atveju, jau G. Landsbergis,
paskui R. Juknevičienę ir A. Kubilių vėl ragindamas Vyriausybę padidinti gynybos finansavimą. Dar pakeliui padūsavęs, jog šiuo metu „gėdingai skiriame kone mažiausiai iš

visų valstybių narių...“
Gal G. Landsbergiui tai ir naujiena, nors, dirbdamas A. Kubiliaus
Vyriausybės aparate, turėjo žinoti,
kas, kieno Vyriausybė ir kiek sumažino gynybos finansavimą, ko nepadarė nei kaimynai latviai, išgyvenę dar sunkesnę krizę, nei estai,
nei lenkai.
Priminsiu, jog tik krašto apsauga
per ketverius konservatorių ir liberalų valdymo metus neteko per 1,5
mlrd. litų... O kur dar pasienis, policija, kitos struktūros, realaus konflikto metu tapsiančios karinėmis pajėgomis? Visoms joms šiandien veidmainiškai susirūpinę konservatoriai ir liberalai, būdami valdžioje, radikaliai ir be patriotinių sentimentų
sumažino finansavimą. Pirmiausia,

beje, karinės amunicijos įsigijimą iki
to gėdingo lygio, dėl kurio dabar dar
sykį „susirūpino“ ir G. Landsbergis.
Sąžininga būtų bent jau tokius savo praeityje neapgalvotus veiksmus
pripažinti, o ne tik dangstytis krize,
nors kitos Baltijos šalys to nedarė ir
išsaugojo deramą gynybos finansavimą. Akivaizdu, kad skolinantis pigiau iš TVF, mums nereikėtų šiandien skolos aptarnavimui tų papildomų milijardų, kurie galėjo atitekti
būtent gynybos poreikiams.
Ir dar derėtų pripažinti, jog buvo
padaryta klaida (gal ir sąmoninga)
nepasirašyti (konservatorių iniciatyva) 2008-aisiais įprasto prieš rinkimus partijų susitarimo dėl gynybos
ir užsienio politikos prioritetų. Vėlesnė įvykių eiga ir nepagrįstas krašto gynybos finansavimo mažinimas,

gynybos pajėgumų sumenkinimas
tai tik patvirtino.
Vis dėlto šiandien svarbiau susitarimai, o ne vienas kito kritika.
Visos politinės partijos tarėsi dėl atnaujinto gynybos, saugumo ir užsienio politikos susitarimo (pasirašyta
kovo 29 d.), kuris padėtų bent šiek
tiek mums išvengti tuščio puikavimosi prieš žmones artėjančių rinkimų fone. Vienybė, krašto politinė konsolidacija ir bendras darbas,
ieškant sprendimų, šiuo metu yra
svarbiausia.
Mažiausiai tam tarnauja kaip tik
patriotizmo varžybos, vienas kito
įtarinėjimai nepatriotizmu, kaltinimai ar kitokios, tegul ir klaidingos,
nuomonės smerkimai.
www.delfi.lt

Lietuvos oligarchai nežino, apie
kurį iš jų prezidentė kalbėjo
„Lietuvoje yra ir kitos valstybės
valdymo grandys, kurios dirba, bet
kažkodėl jos gauna tik kritikos, o viską yra padariusi viena institucija – prezidentūra, – dalindamasis mintimis
apie penktąjį, paskutinį šią kadenciją

prezidentės Dalios Grybauskaitės metinį pranešimą portalui balsas.lt sakė
Seimo vicepirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas. – Manau, kad
ir gerais darbais, ir nesėkmėmis reikėtų dalintis. Neišgirdau nė vieno kritikos žodžio apie tai, ko nepadarė prezidentūra.“
„Užsienio politika – tai ne tik dabartinė geopolitinė situacija, susiklosčiusi dėl Rusijos veiksmų Kryme. Žinoma, tai visam pasauliui labai svarbus
klausimas, bet užsienio politika – ne
tik įvykiai Ukrainoje. Tai ir bendravimas su kaimyninėmis šalimis. Tačiau
apie užsienio politiką kitais aspektais,
už kurią ir atsakinga prezidentūra, bu-

vo vengta kalbėti“, – į klausimą, ko
pasigedo pranešime, atsakė A. Sysas.
Seimo vicepirmininko teigimu,
„pranešime prezidentūros tinklalapyje, kur apžvelgiami 5 metų darbai,
labai kvepia artėjančiais prezidento
rinkimais – ten labai akivaizdžiai parodyta, kad viskas yra padaryta prezidentės dėka“.
„Aš pirmą kartą išgirdau, kad prezidentė prieš skaitydama pranešimą pasisveikino su Seimo nariais – anksčiau
ji to niekada nedarydavo. Ir jos dalyvavimas įvairiuose viešuose renginiuose akivaizdžiai byloja, kad prezidentė
į rinkiminę kampaniją įsijungė anksčiau, negu ji prasidėjo“, – pridūrė jis.

Anot A. Syso, pastarajame metiniame D. Grybauskaitės pranešime
pakankamai daug optimizmo, tačiau
stigo konkretumo.
„Paminėti ir oligarchai, ir sukčiai,
ir machinatoriai, bet gal reikėtų vieną kartą paminėti ir kokią pavardę.
Pasimetę Lietuvos oligarchai – nežino, apie kurį čia kalbama. Vieną įmonę įvardijo, bet juk tai akcinis kapitalas, ne vienas ponas. Mes ne Ezopo laikais gyvename, kad kiekviename pranešime ar interviu kalbėti bendriniais
vardais. Reikia daugiau konkretumo“,
– sakė A. Sysas.
„Pavyzdžiui, ir praėjusių, ir šių metų pranešime aš pasigendu savikriti-

kos. Gerbiama prezidentė pasakė, kad
ji pasirašė virš 2 tūkstančių įstatymų,
bet nepasakė, kiek tų įstatymų Konstitucinis Teismas pripažino nekonstituciniais. Prezidentė teigia, kad jos reikalavimu atstatytos sunkmečiu sumažintos pensijos. Bet pirmiausia jos buvo atimtos, prezidentei pasirašius antikonstitucinius įstatymus“, – pasakoja
seimo vicepirmininkas.
„Reikėtų pasakyti, kad padaryti ne
tik geri darbai, bet yra padaryta ir klaidų, ir drąsiai jas pripažinti“, – išklausęs prezidentės metinį pranešimą sakė A. Sysas.
www.balsas.lt

2014 m. balandžio 9 d, Nr. 4 (48)

7

Ar tikrai nepiktnaudžiaujame?
Irena Šiaulienė

LSDP frakcijos Seime seniūnė,
kandidatė į Europos Parlamentą

www.balcytis.lt 2014 m. kovo 27 d.

Patriotizmo varžybos ir politinės
konsolidacijos poreikis

Lietuvoje

socialdemokratas

Vieną dieną mums visiems
gali tekti jaudintis ne tik dėl
galimų išorės grėsmių, bet ir
dėl to, kad sutrikusi, nebežinanti, kuo tikėti ir kuo ne, sukiršinta tauta nepakels ją slegiančio nerimo ir netikrumo
jausmo. Visi lyg ir žinome tėvo
mokymą, kuris sukvietęs savo
vaikus ir išardęs po vytelę sulaužė šluotą ir pasakė, kad taip
bus ir jiems, vaikams, jei netaps
vieningi ir stiprūs. Artėjantys
rinkimai ir varžybos, kas kam
„smarkiau užvažiuos“, nėra ir
negali būti pateisinama priežastimi skaldyti tautą, sėti nerimą ir netikrumą. Lazda turi
du galus ir politikoje dažniausiai atsigręžia prieš ją pakėlusius. Šiandien neatsakingai ja
mojuodami, pirmiausia smogiame valstybės ir visuomenės
stabilumui.
Premjeras Algirdas Butkevičius kovo mėnesį pažadėjo
skirti eksporto skatinimui 200
mln. litų, jei dėl Rusijos sankcijų mūsų šalies verslininkams
iškiltų problemų.
Pinigais niekur pasaulyje nelyja, taigi ir Lietuvoje , nors ir
vadinamoje stebuklų šalimi,
toks meteorologinis reiškinys
taip pat nepastebėtas.

Iš Vyriausybės pensininkai
tikisi pensijų sugrąžinimo. Dešinieji ir jiems palanki žiniasklaida spaudžia skirti daugiau
lėšų krašto apsaugai. Verslininkai guodžiasi, kad gali žlugti
jų rusiškas verslas, o kai kurie
iš nevilties ar pykčio jau nebesirenka žodžių ir juose galima pajusti savo šalies žeminimą. Be to, priduria, kad jie ne
sau geidžia turto, o rūpinasi,
kad darbuotojai turėtų darbo,
o biudžetas – pajamų iš jų sumokamų mokesčių.

Vyriausybei teko sunkus
uždavinys – rasti pinigų
verslui palaikyti, kad būtų
išsaugotos darbo vietos
ir nesumenktų šalies
konkurencingumas.
Vyriausybei teko sunkus uždavinys – rasti pinigų verslui
palaikyti, kad būtų išsaugotos
darbo vietos ir nesumenktų šalies konkurencingumas. Minė-

ti 200 mln. litų buvo surasti Europos struktūrinių fondų numatytos paramos eksportui skatinti skiltyje. Ši suma numatyta keleriems metams, bet prireikus galima ją
panaudoti ir greičiau. Reikia džiaugtis, kad Vyriausybė ryžosi verslą paremti dabar, laiku, tai yra plėtojantis
Ukrainos ir Rusijos konfliktui bei gresiant ekonominėms
sankcijoms iš Rytų kaimynės.
Bet štai vienas leidinys redakcijos vedamajame iš geros iniciatyvos pasityčiojo, pareikšdamas, kad tais milijonais bus
skatinamas eksportas... į Rusiją.
Kodėl būtent taip traktuojamas Vyriausybės vadovo pažadas? Kodėl manoma, kad
verslas, kuriam iš tiesų reikia
persiorientuoti dirbti labiau
nuspėjamų šalių rinkose, neatsigręš į JAV, Japoniją, Kiniją, Norvegiją, Ukrainą? Juk jei
ES lėšomis remti eksportą į ES
šalis draudžia šios Sąjungos
nuostatos, anaiptol nereiškia,
kad lieka vienintelė Rusija.
Pastarosiomis savaitėmis
socialdemokratams ir jų lyderiui teko perskaityti įvairių
insinuacijų ir absurdiškų kal-

tinimų. Ir tai tikriausiai nesiliaus, jei kai kam artėjantys
rinkimai ir oponento juodinimas bus svarbesni už nacionalinį interesą, už valstybės
saugumą, kurį lemia ir visuomenės dvasinė būklė bei nusiteikimas.
„Teisieji“ kaltintojai vėl pasikinkė nuo Nepriklausomybės atkūrimo dienų savo pamėgtą arkliuką, iš nuovargio
jau tapusiu nuvarytu kuinu,
ir šioje situacijoje nepraleidžia progos pagąsdinti tautą,
kad „buvę komunistai Lietuvą parduos rusams“.
Tą skystą dūmų uždangą,
kuri turėtų tautai graužti akis,
akylūs, bet tylūs lietuviai seniai perregėjo, perprato ir per
demokratinius rinkimus renka socialdemokratus. Ir ne atsitiktinai socialdemokratų reitingai išlieka aukščiausi, jau
metus valdant šiai Vyriausybei. O visi įrodymai dėl socialdemokratų parsidavimo verti nuvalkioto anekdoto apie
ieškantį po gatvės žibintu pamestų automobilio raktelių.
Paklaustas, ar čia juos pametė, anekdoto herojus atsakė,
kad „anuose krūmuose“, tačiau „čia ieškoti šviesiau“. 9 p.

Remigijus Motuzas: „Kiekvieno piliečio
pareiga balsuoti ir išreikšti savo valią“
Kornelija Petravičienė

Lietuvos Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas
Remigijus Motuzas, vadovavęs pasirengimui pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai,
priėmė naują iššūkį – dalyvauti šių metų gegužės 25 dieną
vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose.

Apsisprendėte kandidatuoti į Europos Parlamentą. Ar ilgai svarstėte? Kas lėmė Jūsų apsisprendimą?
Kai pirmą kartą perskaičiau reikalavimus kandidatams į Europos Parlamentą, pagalvojau, kad kriterijai –
labai aukšti: tai ir labai geras užsienio
kalbų mokėjimas, didelė tarptautinė
patirtis. Juokais manęs kolegos klausė: „Remigijau, gal tai tu rengei tuos
kriterijus?“ Nekuklu, bet perskaičius
pagalvojau, kad reikalavimus geriausiai atitiktų diplomatai, ir tai idealiai
tinka man. Dirbant užsienyje teko labai gerai išmokti anglą kalbą, puikiai
kalbu ir rašau rusiškai, išmokau švedų
šnekamąją kalbą.
Dažnai visuomenė sako, kad rinkimuose dalyvauja partijos funkcionieriai, o aš nesu iš jų. Kitos valstybės
turi nemažai diplomatų, ambasadorių Europos Parlamente, kadangi tai
yra tam tikra prasme tarptautinis, diplomatinis darbas. Esu įsitikinęs, kad
galėčiau būti naudingas. Vėliau sulaukiau pasiūlymų iš tų miestų ir rajonų,

su kuriais turėjau bendrų darbų ruošiantis pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai. Tie bičiuliai ir padėjo
paskutinį apsisprendimo tašką – kodėl gi nepabandžius?

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Didžiausia mano
diplomatinė patirtis buvo
dirbant ambasadoriumi
Švedijos Karalystėje.
Penkeriems metus buvote paskirtas Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi
Švedijos Karalystėje. Kokios diplomatinės patirties įgijote?
Didžiausia mano patirtis buvo dirbant ambasadoriumi Švedijos Karalystėje. Aš nuvykau labai geru laikotarpiu, kai Lietuva skelbė savo užsienio
politikos prioritetus dėl bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis – Skandinavija (ypač Švedija). Žvelgiant istoriškai,
tarpukario laikotarpiu, mes, vystydami savo ekonomiką, kultūrą ir daugelį kitų sričių, labai norėjome būti panašūs į Skandinaviją. Pamenu, mano
senelis dar sovietiniais laikais, jei kas
nepatikdavo, ar valdžios skriausdavo,
sakydavo, „valtele pabėgsiu į Švediją“.
Dirbdamas tiesioginį darbą, klausiau
savęs – kodėl Skandinavija? Susitikau su žmonėmis, aplankiau archyvus, domėjausi, kodėl tik atkūrus ne-

Remigijus Motuzas

priklausomybę 1918 metais Lietuva
taip pat užtarimo ieškojo Skandinavijoje? Nors Skandinavija neskubėjo
pripažinti Lietuvos nepriklausomybės
de jure, kadangi buvo neutrali valstybė, bet Skandinavija padėjo Lietuvai
atsistoti ant kojų ekonomine prasme,
suteikė didžiulę paskolą, labai daug žemės ūkio technikos. Tie ryšiai visada
buvo glaudūs.
Man norėjosi pasižiūrėti į šias šalis
politine prasme – kodėl užsienio politika visuomet buvo orientuota į Skandinaviją? Todėl parengiau knygą „Lietuvos diplomatinis atstovavimas Švedijoje“. Mūsų valstybės panašios ir savo
dydžiu, ir tradicijomis. Norėjau patyrinėti, kodėl Skandinavija neskubėjo
pripažinti Lietuvos nepriklausomybės. Norėjau pažvelgti kaip mūsų lie-

tuviai toje šalyje gyveno iki šių dienų.

Ko Lietuva galėtų pasimokyti iš
šios stiprios valstybės?
Švedija vadinama šiaurietiškos gerovės valstybe. Švedijoje dominuoja sąžiningumas, paprastumas, visuomenė
yra gana lygi. Ten Vyriausybės nariai
į darbą važiuoja dviračiu. Stengiasi ir
rengtis taip, kad labai neišsiskirtų iš
visuomenės. Aukštas piliečių sąmoningumo, kultūros lygis. Jie sąžiningai
moka mokesčius, kurie yra dideli. Jei
pirkdamas prekę negautum kvito, kiltų didžiulis skandalas. Švedija mums
galėtų būti pavyzdžiu. Be to, Švedijoje
didelis dėmesys skiriamas visoms socialinėms grupėms. Ypatinga pagarba
rodoma vyresnio amžiaus žmonėms.
Labai išplėtota socialinė slauga, darbas su senjorais. Juk žmonės bijo trijų pagrindinių dalykų: netekti darbo,
susirgti ir senatvės. Švedijoje šie klausimai sprendžiami labai paprastai. Pavyzdžiui, jei uždaromas koks nors fabrikas, gamykla, tai politikai aiškinasi, kaip galima padėti kiekvienam atleistam žmogui. Skandinavijoje kuriamos įmonės, įvairūs centrai, smulkios
įmonės, kad žmonės nesusiburtų gyventi tik į sostinę. Stengiamasi, kad nebūtų stipresnių – silpnesnių regionų,
kad visa šalis būtų vienodai išvystyta.
Daug dėmesio skiriama migrantams.
Siekiama, kad atvykusieji kuo greičiau
adaptuotųsi. Švedų kalbos mokoma
nemokamai. Viskas atrodo paprasta,
bet viskas surikiuota, gerbiant žmogų.

Mes turime galimybę pasivyti Švediją, visuomenė keičiasi. Jaunoji karta
mato Lietuvos privalumus, planuoja
grįžti į Lietuvą ir pritaikyti savo patirtį. O trūksta labai nedaug: supratimo, kultūros, net elementarios etikos
kasdieniame gyvenime.
Jums buvo patikėta vadovauti pasirengimui pirmininkauti Europos
Sąjungos Tarybai. Kaip sekėsi susidoroti su šiuo iššūkiu?
Tai buvo didelis iššūkis, nes mes
dar neturėjome tokios patirties. Švedija pirmininkavo 2009 metais, o aš
buvau paprašytas stebėti pirmininkavimą, nes esame panašios valstybės.
Tad visa mūsų diplomatinė atstovybė
labai atidžiai stebėjome, tyrinėjome išlaidas bei visus procesus ir organizacine, ir turinio prasme. 2011 metais Užsienio reikalų ministerijos buvau paskirtas Pirmininkavimo ES Tarybai
departamento direktoriumi. Į šį procesą įsijungė daug žmonių. Nors pats
pirmininkavimas truko vos pusmetį,
tačiau jam ruošėmės ilgiau nei dvejus
metus. Per pirmininkavimo laikotarpį teko priimti per 30 000 svečių, koordinuoti tiek finansinius, tiek organizacinius darbus, vesti įvairias derybas.
Lietuvai pirmą kartą pirmininkaujant Europos Tarybai buvote paskirtas ministru Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie Europos Tarybos Strasbūre. Kuo ypatinga buvo ši misija? 16 p.
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Referendumas yra demokratijos
garantas, kai jam pasiruošiama
atsakingai

Europos Parlamento narys, kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus Zigmantas Balčytis įsitikinęs, kad mūsų valstybės piliečiai turi
teisę išsakyti savo nuomonę per referendumą: „Parašai surinkti ir jis
turi įvykti, tačiau mūsų pareiga yra
aiškiai ir nemeluojant žmonėms išaiškinti šio referendumo pasekmes.
Referendumo rezultatai gali pažeisti stojimo į Europos Sąjungą (ES)
sutarties sąlygas. ES gali sustabdyti tiesioginių išmokų išmokėjimą
mūsų žemdirbiams iki tol, kol nepakeisime savo sprendimo arba nesusiderėsime su kitomis likusiomis
ES 27 valstybėmis, kad Lietuvos sutartis būtų pakeista. Visą šį laikotarpį mūsų valstybėje auginti bet kurią
žemės ūkio produkciją neapsimokės,
nes negausime tiesioginių išmokų.
Kaip ir mėsa, taip ir kita žemės ūkio
produkcija (pienu, bulvėmis ir t. t.)
aprūpins mūsų kaimynai – Latvija
ir Lenkija, kurie tas išmokas gaus.“
Nuo gegužės 1 d. Lietuva nebegalės taikyti draudimo užsieniečiams
įsigyti žemės ūkio paskirties žemės,
nes baigiasi dešimties metų pereinamasis laikotarpis. Referendumo
iniciatoriai siekia į LR Konstituciją
įrašyti draudimą parduoti žemę užsienio valstybių piliečiams ir juridiniams asmenims.
Diskusijoms reikia laiko

Seimas pradėjo svarstymus, kad
referendumas dėl žemės galėtų įvykti birželio 29-ąją. Jo iniciatoriai reikalavo balsavimą surengti kartu su
Europos Parlamento rinkimais gegužės 25 dieną. Įstatymas numato,
kad referendumas gali būti skelbiamas ne anksčiau kaip praėjus dviem
mėnesiams po atitinkamo Seimo
sprendimo. Kadangi iki kovo 25 d.
Seimo posėdžio referendumo klausimo dar nebuvo apsvarstę Seimo Kaimo reikalų bei Teisės ir teisėtvarkos
komitetai, gegužės 25 d. referendumas įvykti negali.
„Rinkimai būtų skaidresni ir
žmonių valia būtų išreikšta aiškiau,
jei referendumas įvyktų birželio 29
dieną. Trys Lietuvai svarbūs apsisprendimai vienu metu – per daug.
Žvelgiant finansų aspektu, naudingiau būtų referendumo klausimą prijungti prie rinkimų, tačiau referendumui dėl žemės pardavimo reikia
pasiruošti“, – įsitikinęs Seimo Kaimo reikalų pirmininko pavaduoto-

Taip
ne

jas Bronius Pauža.
Svarbu įvertinti ir referendumo
pasekmes. „Rinkėjams privalome
pasakyti tiesiai, kas mūsų laukia, jei
Lietuvos žmonės žemės pardavimui
užsieniečiams pasakys „ne“. Privalome įvertinti ES teikiamą paramą, kelerių metų įsipareigojimus. Šiandien
be ES paramos mūsų žemės ūkiui
išsiversti neįmanoma. Mūsų valstybė nėra tokia stipri. Ilgesnis tarpas
tarp rinkimų leistų mums visiems
padiskutuoti, geriau įsigilinti ir suformuoti aiškesnę nuomonę“, – tvirtina B. Pauža.
Įsipareigojimus privalome
vykdyti

2004 m. visų mūsų šalies piliečių
laisva valia referendumu pritarėme
ES stojimo sutarčiai, iš kurios negalime išbraukti punktų dėl žemės
pardavimo užsieniečiams.
Seimo LSDP frakcijos seniūnės
pirmasis pavaduotojas, Valstybės
valdymo ir savivaldybės komiteto
narys Albinas Mitrulevičius sako:
„Stodama į ES Lietuva yra įsipareigojusi. Kartą jau atidėtas terminas,
nuo kada žemė galės būti parduodama užsienio piliečiams. Žemė –
brangiausias mūsų turtas, bet pažiūrėkime, kaip elgiamasi su žeme.
Vieni ją dirba, gauna pajamas, kiti –
apleidę, vertina ją tik kaip gero uždarbio šaltinį.
Negerai, kad šiandien veikia tokie
žemės supirkinėjimo fondai, kurie
perka, pernuomoja tą žemę kitiems,

bet jos nedirba. Reikėtų prie Žemės
ūkio ministerijos veikiančio Valstybinio žemės fondo, bet pas mus veikia tik privatūs, kurie tūkstančius
hektarų išnuomoja, o patys žemės
nedirba. Jei kartą nusprendėme įsilieti į ES ir įsipareigojome, tai savo įsipareigojimus turime vykdyti.“
Saugikliai priimti dar prieš
stojimą į ES

Stojimo į ES sutartyje buvo numatytas septynerių metų žemės pardavimo užsieniečiams pereinamasis
laikotarpis. Ruošiantis stojimui į ES
dėl prisiimto įsipareigojimo parduoti žemės ūkio paskirties žemę užsieniečiams ir baiminantis, kad nebūtų piktnaudžiaujama spekuliacijos
tikslais superkama žeme, buvo numatyti pirmieji žemės pardavimo
saugikliai. 2003 metais šis Žemės
ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinasis įstatymas buvo priimtas. Praėjus septyneriems žemės pardavimo
draudimo metams, Lietuva kreipėsi
į Europos Komisiją dėl žemės ūkio
paskirties pardavimo užsienio piliečiams pereinamojo laikotarpio pratęsimo dar trejiems metams. Europos Komisijos sprendimu, 2011 m.
balandžio mėnesį septynerių metų
pereinamasis laikotarpis buvo pratęstas iki 2014 m. balandžio 30 dienos. Dar 2001 m., prieš pasirašant
stojimo į ES sutartį, buvo parengtas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
paskirties žemės įsigijimo laikinojo
įstatymo projektas, kuriuo buvo sie-

kiama užtikrinti, kad Lietuvos nacionalinis turtas – žemės ūkio paskirties žemė būtų naudojama racionaliai, būtų skatinama žemės rinka ir
konkurencingas žemės ūkis, sudarytos sąlygos žemės konsolidacijai ir
kaimo plėtrai. Per šiuos metus saugikliai buvo nuolat papildomi naujais apribojimais.
Numatyti papildomi saugikliai

Kilus piliečių iniciatyvai rengti referendumą dėl uždraudimo parduoti
žemę užsieniečiams, dar kartą grįžta
prie esamų saugiklių, kad būtų įvertintos galimos grėsmės.
Seimo Kaimo reikalų komitetas
sudarė žemės pardavimo saugiklius
nagrinėjančią darbo grupę, kuriai
vadovauja Seimo socialdemokratų
frakcijos narys Kazys Grybauskas.
„Darbo grupė parengė tris įstatymo projektus. Artimiausiu laiku
dar ir Vyriausybė teiks projektą. Tad
Kaimo reikalų komitetas šiuos keturis projektus jungs į vieną. Bandysime rasti sutarimą ir teiksime Seimui
svarstyti toliau. Norime, kad būtų
užkirstas kelias spekuliacijai, kad
visa žemė Lietuvoje būtų kiek galima daugiau dirbama ir duotų ekonominį efektą. Turime siekti, kad tie
saugikliai padėtų sąžiningiems ūkininkams“, – darbo grupės rezultatus
apibendrina vadovas K. Grybauskas.
Žemę Lietuvoje galės įsigyti ES šalių ir Laisvos prekybos sutartį pasirašiusių valstybių piliečiai. Dar 2006
m. priimtame įstatyme buvo numa-
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Auksė Kontrimienė „Kodėl virstame begemotais“
Auksė Kontrimienė

Ministro Pirmininko patarėja
ryšiams su Seimu,
kandidatė į Europos Parlamentą

Kornelija Petravičienė

tyta, kad žemdirbys būtų kvalifikuotas ir turėtų patirties dirbti žemės
ūkyje. Šis saugiklis galioja ir šiandien. Tad norint įsigyti žemės, reikės trejus metus realiai ūkininkauti
išsinuomotoje žemėje ir tvarkyti buhalteriją arba ne mažiau kaip trejus
metus mokytis žemės ūkio profesijos. Paprastų ūkininkavimo kursų
nepakaks. Darbo grupė siūlo leisti
įsigyti žemę tik tiems asmenims, kurie įsipareigos ją dirbti ne trumpiau
kaip penkerius metus. Šis reikalavimas būtų taikomas visiems žemės
pirkėjams.
Be apribojimų Lietuvoje būtų galima įsigyti iki 10 hektarų žemės, o
jei pirkėjas norėtų jos įsigyti daugiau, turėtų gauti savivaldybės, kurioje būtų žemė, leidimą. Kaip ir dabar, ateityje bendrovėms bei ūkininkams siūloma leisti įsigyti ne daugiau kaip 500 hektarų žemės. Darbo
grupė siūlo ateityje žemę Lietuvoje
parduoti ir fiziniams, ir juridiniams
asme¬nims iš vi¬sų ES bei keturių
Europos ekonominės erdvės valstybių. Norintys įsigyti dirbamos žemės turės atitikti pa-pildomus reikalavimus – Lietuvos bendrovėms ir
ūkininkams jie būtų beveik vienodi,
o užsienio piliečiai turėtų papildomai įrodyti savo lojalumą Lietuvai
bei mokėti šnekamąją lietuvių kalbą.
Siekiant apriboti galimas spekuliacijas dirbama žeme, siūloma sugriežtinti reikalavimą dėl žemės kiekio valdymo susijusiems fiziniams
asmenims ir bendrovėms – siūloma
asmenis susijusiais laikyti tuomet,
kai ta pati įmonė ar tas pats asmuo
turės daugiau kaip ketvirtadalį (dabar – 50 proc.) akcijų arba pajų, jei
tai būtų žemės ūkio bendrovė, arba
tas pats asmuo būtų įsteigęs kelias
įmones, kuriose valdo daugiau kaip
25 proc. (dabar 50 proc.) akcijų. Susijusių asmenų įsigyjamas žemės ūkio
paskirties žemės plotas būtų skaičiuojamas kaip bendras.
Valstybė turi išimtinę teisę į žemės
gelmes, vandenis, valstybinius miškus, parkus, paveldo objektus, o visa
kita – žmonių apsisprendimo teisė.
Kiekvienas iš mūsų, turintis žemės,
laisvai apsisprendžia, kam parduoti
savo nuosavybę. „Jei aš esu Lietuvos
patriotas, galiu žemės užsieniečiui ir
neparduoti. Mano mama pasakojo,
kaip jos tėtis po Pirmojo pasaulinio
karo važiavo į Ameriką, užsidirbo
pinigų, grįžo į Lietuvą ir nusipirko
14 ha žemės. Tai mano tėviškė. Ši
žemė ir dabar toje pačioje vietoje –
nepardavėme, neišsidraskėme iki šių
dienų. Juk galėjome ir mes po kelis
hektarus tą žemę po visą Lietuvą „išsinešioti“, nebūtų likę nei sodybos,
nei žemės. Čia viską lemia požiūris“,
– sako Seimo LSDP frakcijos seniūnės pavaduotojas A. Mitrulevičius.
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Vyresnės kartos žmonės, ko
gero, puikiai prisimena tarybinių laikų animacinį filmą apie
begemotą, kuris bijojo skiepų.
Tai buvo puikus ir vykęs propagandos pavyzdys, kurio reikėtų
ir šiems laikams, nors pastarieji užsienio politikos įvykiai propagandai priskiria kur kas ryškesnį vaidmenį.
Tada visos šeimos besąlygiškai tikėjo, kad skiepytis yra labai svarbu,
kitaip teks kaip tam begemotui žiūrėti pro ligoninės langą ir dūsauti
stebint, kaip kiti pasiskiepiję piliečiai smagiai poilsiauja.
Demokratijos vėjai atnešė trokštamą informacijos gausą ir didžiules
asmenines pasirinkimo galimybes.
Tai yra gerai, tai yra teisinga. Bet pasirinkimo galimybės, kai tenka gyventi ne negyvenamoje saloje, o visuomenėje, irgi turėtų būti priklausomos nuo visuomenės poreikių.
Todėl nustebino garsus triukšmas, kilęs dėl Sveikatos apsaugos
ministerijos (SAM) ketinimo priverti ikimokyklinių ugdymo įstaigų duris vaikams, kurių tėvai atsisako juos skiepyti.
Įsakymo projektuose siūloma nustatyti reikalavimą, kad į įstaigas,
vykdančias ikimokyklinio ir (ar)
priešmokyklinio ugdymo programą, būtų priimami vaikai, paskiepyti pagal Lietuvos Respublikos vaikų

profilaktinių skiepijimų kalendorių.
Pasipylė straipsniai, TV laidos,
kuriose dominavo pasipiktinę skiepų skeptikų balsai. Tačiau negirdėti kitos pusės nuomonės: tėvų, kurie sutinka skiepyti vaikus ir nenorėtų, jog neskiepytas vaikas darželyje sukeltų pavojų jų atžalai, nes
tokioje situacijoje kalti liktų medikai, valstybė.
Tarp neskiepytų asmenų yra tikimybė kilti užkrečiamosios ligos protrūkiui. Jei yra vaikų, neskiepytų dėl
kontraindikacijų arba kuriems nesusiformavo specifinis imunitetas, tai
užkrečiamas neskiepytas vaikas kelia jiems tiesioginį pavojų.
Kai kurios vakcinomis valdomos
ligos tapo itin retos, ir tai nulėmė ilgalaikiai skiepijimai. Tačiau kai kurių ligų sukėlėjai nenustoja cirkuliuoti dar kurį laiką. Susiklosčius situacijai, kai skiepijimo apimtys tampa mažesnės nei rekomenduojama,
po kurio laiko neišvengiamai kyla
ligų protrūkiai.
Pavyzdys – tymų protrūkiai Europos šalyse, kuriuos nulėmė nepakankamos skiepijimo apimtys, kurių
metu sirgo dešimtys tūkstančių asmenų, registruota mirčių ir komplikacijų. 2013 m. tymų protrūkis buvo kilęs ir Vilniaus mieste. Protrūkis prasidėjo, kai tymų virusas išplito vienoje šeimoje – susirgo 4 vienos
šeimos neskiepyti vaikai. Protrūkiui
išplitus Vilniaus mieste, tymais persirgo 35 asmenys.

Kai kurios vakcinomis
valdomos ligos tapo
itin retos, ir tai nulėmė
ilgalaikiai skiepijimai.
Tačiau kai kurių ligų
sukėlėjai nenustoja
cirkuliuoti dar kurį laiką.

Sx.ch. nuotr.

Įstatymo projektą parengusi SAM
tvirtina, kad teisės aktu siekiama sumažinti vakcinomis valdomų infekcijų plitimo riziką kolektyvuose ir užtikrinti Vaiko teisių konvencijos 24
straipsnio 1 dalies nuostatą: „Valstybės dalyvės pripažįsta vaiko teisę naudotis tobuliausiomis sveikatos sistemos paslaugomis ir ligų gydymo bei
sveikatos atstatymo priemonėmis.
Valstybės dalyvės rūpinasi, kad nė
vienam vaikui nebūtų atimta teisė
naudotis tokiomis sveikatos apsaugos sistemos paslaugomis.“
Lietuvoje daugiau nei du dešimtmečius skiepijimai nebuvo privalomi. Valstybė garantuoja kiekvienam
vaikui skiepus, numatytus Nacionalinėje imunoprofilaktikos programoje, taip valdydama užkrečiamąsias ligas bei užtikrindama apsaugą

paskiepytajam.
Įsakymo projektu siekiama saugios
aplinkos vaikų ugdymo įstaigose, užkertant kelią užkrečiamųjų ligų plitimui. Tokia praktika taikoma ir kitose šalyse.
Visgi nepilnamečio vaiko poreikius lemia tėvai. Dėl vaiko skiepijimo ar neskiepijimo sprendimą taip
pat priima jo tėvai ar globėjai, pasirašydami sutikimą. Sprendimas turėtų būti priimtas remiantis mokslo įrodymais, įvertinus užkrečiamosios ligos ir skiepijimo (rizikos ir naudos) santykį.
Deja, dalies tėvų tarsi nepasiekia
informacija apie neseniai nuo kokliušo, hepatito B mirusius kūdikius. Apie Sirijoje nuo poliomielito
mirštančius vaikus. Lietuvoje ši liga
suvaldyta tik dėl aktyvaus skiepijimo.

Kas žino, kokios jau pamirštos baisios
ligos gali vėl sugrįžti, jei žmonės pradės masiškai nesiskiepyti?
O Lietuvoje, panašu, jog atsiranda
nesiskiepijančių žmonių bendruomenės. Galima klausytis jų argumentų,
gerbti jų pasirinkimo laisvę. Bet jei
viena pusė pasirenka savo žaidimo
taisykles, kodėl kitai pusei teks srėbti
pasekmes? Vargu, ar neskiepijančios
savo vaikų šeimos pačios sumokės ne
tik už savo, bet ir už kitų, nuo nevakcinuoto vaiko apsikrėtusiųjų darželio
grupės vaikų gydymą. Jos neprisiims
atsakomybės, jei neskiepytas vaikas
mirs nuo infekcinės ligos.
Manau, kad tylinti visuomenės dalis norėtų žinoti, kas atsakingas už jų
vaikų saugumą ir sveikatą.
Lietuvos Žinios

Ar tikrai nepiktnaudžiaujame?
Atkelta iš 7 p.

Ko tikisi ir siekia tie, kurie stengiasi net šiomis dienomis skleisti nepasitikėjimą, įtarinėti piktavališkumu
Vyriausybę, gerus darbus traktuoti kaip blogus, o nerimo kamuojamą visuomenę įtikinti, kad Tėvynei
grėsmę kelia ir sava valdžia?
Kalbinti pasienio pareigūnai patikino, kad visuotinės panikos dar nėra, o emigracija dėl šaliai kilusių grėsmių nėra suintensyvėjusi. Tačiau psichologai jau muša pavojaus varpais:
dalį visuomenės apėmė nerimas, paūmėjo depresijos, žmonės skundžiasi
apatijos, bejėgiškumo jausmu, nenoru ir negalėjimu susikaupti bei dirbti. Neseniai Didžiojoje Britanijoje
leidžiamas lietuviškas leidinys pranešė, kad emigrantai nerimauja dėl
Lietuvoje likusių artimųjų, jaudinasi, kad „tėvai nemiega naktimis“.
Nesinori tikėti, kad politikai, žurnalistai, visuomenės veikėjai, rašantys ir kalbantys grėsmių tema, nejaučia, kad jau artėjame prie ribos.

sx.ch nuotr.

Žodžiu gali ir mirusį prikelti, žodžiu gali ir pragaro vartus atkelti.
Ar reikia pragaro vartų, kai visuomenė praranda tikslą, patiria nevilties jausmą, tikėjimą, kai susilpnėja
socialiniai ryšiai ir gebėjimas susitelkti bendram tikslui, darbui, ateities kūrimui ar net bendrai gynybai.
Žmogus, kuris nebegali pasitikėti jo

Tą skystą dūmų uždangą,
kuri turėtų tautai
graužti akis, akylūs, bet
tylūs lietuviai seniai
perregėjo, perprato ir per
demokratinius rinkimus
renka socialdemokratus.

ateičiai abejinga (kaip jam atrodo)
ir besipjaunančia tarpusavyje (tą jis
mato) valdžia, pasijunta lyg teatro
lėlė, kurią po spektaklio paliko kaboti ant siūlų – be saugios dėžutės.
Rinkimai, be abejo, bus. Ir rinkėjai balsuos už partiją ar asmenį, kuri
ar kuris tuo metu jiems atrodys geresnis arba mažiau išviešintas neigiamame kontekste. Balsuos ne visada
susimąstydami, kuri žinia ar pranešimas, kieno retorika buvo tiesa, o
kur – tik priešrinkiminių technologijų produktas.
Ar Tėvynė taps ta jėga, kuri, anot
Atgimimo laikais populiarios Eurikos Masytės dainos, „uždarys savyje
– kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro, ir vakarą uždaro naktis“, ir tuo
pat metu Tėvynė bus – Laisvė? Laisvė rinktis, gyventi, dirbti ir uždirbti. Laisvė gyventi be baimių ir jaustis žmogumi iš ES ir NATO šalies.
www.delfi.lt
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Kristina Miškinienė
LR Seimo narė,
Socialinių reikalų ir
darbo komiteto pirmininkė
Sx.ch. nuotr.

Birutė Vėsaitė

LR Seimo narė,
kandidatė į Europos Parlamentą

Pastaruoju metu visuomenėje stiprėja populistų balsai ir ryškėja nacionalistinės
nuotaikos. Kas jas sukelia?
Kas atsitiktų Europos Sąjungoje, jei Europos Parlamento rinkimuose nugalėtų nacionalistinės jėgos?
Nedarbas ir netikrumas dėl rytojaus dirbantį žmogų daro labai
pažeidžiamu. Laikini darbo kontraktai, baimė prarasti nuolatinį pajamų šaltinį ir su vaikais pakliūti į skurdo spąstus yra puiki
terpė vešėti populistams ir skelbti nacionalistinius šūkius bei kelti neramumus.
Ne vieną dešimtmetį tiek europiečių, tiek kitų išsivysčiusių valstybių dirbančiųjų darbo užmokestis pastoviai mažėjo. Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) duomenys liudija, jog 1980 m. 15 didžiųjų pasaulio valstybių dirbančiųjų algos

sudarė 76–77 proc. nuo BVP. Likusią dalį sudarė mokesčiai ir įmonių
pelnas. 2006 metais dirbančiųjų algos sumažėjo ir sudarė tik 56 proc.
nuo BVP, o dešimtys milijardų dolerių ir eurų, užuot padėję ekonomikai vystytis, buvo nukreipti į finansines rinkas įvairioms transakcijoms
ir spekuliacijai.
Tokiu būdu buvo prarasta ženkli
gyventojų perkamoji galia, sulėtėjo
ekonomikos plėtra, o milžiniškas
pinigų srautas, kuris, pasak M. Rokardo, galėtų siekti iki 750 trilijonų
dolerių, užuot skatinęs ekonomiką,
tapo spekuliacijų objektu. Net dėstytojai universitetuose mokė studen-

tus, kaip apgaudinėti akcininkus, lošiant jų pinigais, kaip tai daroma kazino, siekiant didesnių pelnų. Todėl
nekilnojamo turto burbulo sprogimo ir krizės ilgai laukti nereikėjo.
Mitas, kad viską sureguliuos numatoma rinkos ranka, subliuško.
Šiandien aiškiai matome, kad rinkų tinkamam funkcionavimui reikalingas jų valstybinis reguliavimas.
Krizės metu bankams gelbėti buvo
pasitelktas socialistinis metodas –
valstybės lėšos arba, kitaip tariant,
visų mokesčių mokėtojų pinigai. Tačiau, kai pokriziniu laikotarpiu atėjo laikas bankams padėti atgaivinti ekonomiką, jie vėl grįžo prie bu-

vusios savanaudiškos liberaliosios
politikos.
Krizė smogė socialdemokratams
ideologiškai nepasiruošus. Trečiojo
kelio politika, neoliberalizmas buvo tas kelias, kurį išpažino Europos
socialdemokratai pastaraisiais dešimtmečiais. Atsisakydami savo pagrindinių vertybių, socialdemokratai supanašėjo su kitomis politinėmis partijomis, prarado rinkėjų pasitikėjimą. Nenuostabu, kad Europos
rinkėjai balsus atidavė dešiniesiems,
kurie jau dešimt metų valdė Europos
Sąjungą, o valdymo rezultatai tapo
apgailėtini. Dar niekada Europoje
nebuvo tiek skurstančiųjų, o elito

Migracija

Romas Šileris

Frankfurtas, Vokietija

Tikriausia pasaulyje nėra kito
krašto, iš kurio būtų emigravęs
toks didelis žmonių procentas.
Nemažai yra ir iš kitur atvykusių. Pastariesiems Lietuva tapo tėvyne: vyresniems – bent
antrąja, o jų vaikams – jau ir
gimtine.
Turint tokį istorinį ir praktinį
patirties bagažą (ir net katedrą viename iš Kauno universitetų) stebina visuomenės, kai kurių politikų,
beveik visos žiniasklaidos nenoras
suprasti, kad dabartinė emigracija
yra beveik 100 proc. ekonominė,
susiklosčiusi Lietuvoje per pastaruosius dešimtmečius.
Akivaizdžiausias to „nesuvokimo“ įrodymas yra tai, kad emigracija Lietuvoje rūpinasi Užsienio rei-

kalų ir Švietimo ir mokslo ministerijos, kurios nieko negali padaryti,
kad būtų sustabdyta emigracija, kad
būtų žengti pirmieji žingsniai, kurie sudarytų sąlygas žmonėms grįžti
ir kelti ekonominį krašto lygį.
Visos jėgos to siekti turėtų būti
sutelktos Ūkio ministerijoje. Reikėtų vėl atsiversti standartinį Polo
Samuelsono ekonomikos vadovėlį
ir prisiminti taisyklę, nuo ko priklauso verslo sėkmė:
1. žmonių;
2. kapitalo;
3. infrastrukūros;
4. inovacijų.
Visi šie faktoriai vienodai svarbūs ir papildo vienas kitą. O kaip
yra Lietuvoje?
Išvykusieji svečiame krašte pagal savo profesiją iš pradžių nedirba, bet ir dirbdami paprastesnį ar
mažiau kvalifikuotą darbą gauna
daugiau kaip 40 proc. didesnį atlyginimą nei Lietuvoje dirbdami
pagal profesiją. Dauguma profesijų ES valstybės pripažįsta, tad vėliau šie emigrantai uždirba tiek pat,
kiek ir vietiniai. Susigrąžinti juos
jau sunkoka, ypač jei jie išvykę su
šeimomis.
Dėl „keistų“ mokestinių įstatymų, nesirūpinant vietinių koope-

viršūnėlė nebuvo tiek praturtėjusi.
Jei dauguma europiečių nori geresnės visuomenės, daugiau socialinio teisingumo, tai dabar yra pats
laikas ir valia, kurį rinkėjai turėtų
pademonstruoti rinkdami Europos
Parlamento narius. Kelią, kuriuo
žengs Europa, nulems tai, kas turės
daugumą Europos Parlamente – kairieji (socialdemokratai) ar dešinieji
(konservatoriai).
Beje, socialdemokratams būtina
atsinaujinti. Reikia atstatyti viešąjį
interesą prieš grynai ekonominius
interesus. Visuomenės interesų viršenybė reiškia viešojo gėrio (žmonių įtraukimas į darbo rinką, švietimas ir sveikata) pirmenybę prieš
rinkos interesus. Viešasis interesas
apima teisingą turto ir valdžios paskirstymą. Geresnė visuomenė konstruojama ekologiškai tvaraus vystymo pagrindu, o ekonomikos plėtros
vaisiais turi naudotis visa visuomenė, o ne tik vien mažas būrelis piramidės viršuje.
Europai kaip gryno oro reikia socialdemokratijos atgimimo!!!
Globaliame pasaulyje geresnė visuomenės vizija turi būti įgyvendinama pasauliniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiu. Todėl socialdemokratams būtina atgaivinti internacionalizmo tradiciją.
Šiandien ne vien Europai, bet ir visam pasauliui reikia pozityvios socialinės ir ekonominės vizijos. Ją gali
pasiūlyti atsinaujinantys socialdemokratai. Jie yra geresnės visuomenės kūrimo viltis.

Mieli skaitytojai, kartu su Jumis
išgyvenu dėl didelio nedarbo, darbo vietų trūkumo, mažų atlyginimų, gyventojų skaičiaus mažėjimo
kai kuriose savivaldybėse. Todėl
nutariau pasidalinti mintimis, kurios buvo išsakytos kovo 17 d. Alytuje surengtoje regioninėje konferencijoje - apskrito stalo diskusijoje
„Impulsai pasienio regiono ekonomikai: patrauklūs verslo projektai,
parama iniciatyviems, motyvacija
dirbti legaliai“. Diskusijoje ir susitikime su visuomene taip pat dalyvavo Lietuvos socialdemokratų
partijos kandidatas į Prezidentus
Zigmantas Balčytis, kandidatai į
Europos Parlamentą Auksė Kontrimienė, Birutė Vėsaitė, Julius Sabatauskas, Juozas Bernatonis.
Ministras Pirmininkas Algirdas
Butkevičius, atidarydamas konferenciją, pažymėjo, kad vis dar
trūksta centrinės, regiono, vietos
valdžios, verslo ir kitų socialinių
partnerių bendradarbiavimo mažinant esamus socialinius - ekonominius skirtumus regionuose, savivaldybėse. Alytaus apskrityje (ypač
Alytaus ir Lazdijų rajonuose) šiuo
metu nedarbas vienas didžiausių šalyje. Šiame regione sparčiausiai mažėja gyventojų.

sx.ch nuotr.

Premjeras A. Butkevičius
patikino, kad Vyriausybė
2014–2020 m. ketina
toliau tęsti daugiabučių
namų, viešos paskirties
objektų atnaujinamą,
šilumos ūkio pertvarką,
taip skatindama vidaus
rinkos augimą.
Renovacija ir šilumos ūkio
pertvarka – rinkos lokomotyvai

ratinių bankelių ir miesto taupkasių kūrimu, trūksta lietuviško kapitalo. Pavyzdžiui, Šakių miesto
taupkasė ar kooperatinis bankelis
galėtų finansuoti namų renovaciją
– jie pažįsta žmones, tad rizika būtų minimali.
Dėl infrastruktūros irgi nėra supratimo. Daug pinigo nukeliavo kyšiams, projektai dėl tingumo ar lėtumo stringa...
Žmones skeptiški naujovėms, jas

sunku priimti. Neseniai skaičiau,
kad Amerikoje šeimų biudžetas vidutiniškai sumažėjo 1 000 dolerių
atpigus energijai, dėl skalūnų. O
Lietuvoje žmonės pripratę keikti
„Gazprom“. Kas būtų, jei neliktų
priešo... Dar baisiau.
Aišku, susitvarkyti ūkį nėra paprasta, reikia daug dirbti. Tačiau
yra gerų pavyzdžių iš prieškarinės
Lietuvos istorijos. Dabar būtiniausiems darbams nudirbti yra pakan-

kamai žmonių tiek Lietuvoje, tiek
tarp išvykusiųjų. Trūksta tik visuomeninio noro rimtai padirbėti...
Kol Šveicarija, Anglija ir kiti
kraštai, nors ir neturėdami pakankamai kvalifikuotų žmonių savo
kraštiečių gerovei palaikyti, vykdo izoliacinę politiką, Lietuva turi
progą sulaikyti išvykstančiųjų srautus, grąžinti pasitraukusius, kad būtų galima savame krašte kartu kurti gerovę.

Lietuvoje

socialdemokratas

Premjeras A. Butkevičius patikino, kad Vyriausybė 2014–2020
m. ketina toliau tęsti daugiabučių
namų, viešos paskirties objektų atnaujinamą, šilumos ūkio pertvarką, taip skatindama vidaus rinkos
augimą. Tad savivaldybės jau dabar
turi rengti šios srities investicinius
projektus.
Alytaus darbo biržos direktorius Regimantas Mačiulis paminėjo, kad krizės metu Alytaus miestas statybos ir pramonės sektoriuje
prarado 6 tūkst. darbo vietų. 2013
metais regione užsiregistruota 15
000 bedarbių, o laisvų darbo vietų
yra tik 10 000. Deja, Darbo biržoje registruojama trys ketvirtadaliai
tų pačių asmenų, iš kurių daugiau
kaip pusė neturi tinkamos kvalifikacijos ir noro dirbti.
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Impulsai pasienio
regiono ekonomikai

Premjeras Algirdas Butkevičius ir kandidatas į LR Prezidento postą Zigmantas Balčytis Alytuje surengtoje regioninėje konferencijoje

Lietuvos Vyriausybės Ekonominių pažeidimų ir korupcijos skyriaus vedėjas Nerijus Genys, apibūdindamas Alytaus regioną, pažymėjo, kad jame didžiausias visoje
šalyje pakantumas kontrabandai. Į
tai reikia atkreipti ypatingą dėmesį. Įvardintos naujos nelegalaus darbo formos: darbdaviai mažiau moka
„vokeliais“, o įformina darbuotojus
dirbti puse etato, nors dirbama visą etatą; darbuotojai verčiami dirbti viršvalandžius, poilsio dienomis.
Ko nori investuotojai

VšĮ „Versli Lietuva“ vadovas
Mantas Nocius pažymėjo, kad Alytaus regione sukuriama tik 3,3 proc.
šalies bendrojo vidaus produkto,
pritraukiama tik 0,9 proc. tiesioginių užsienio investicijų. Supažindinęs susitikimo dalyvius su paramos verslui 2014–2020 m. prioritetais, M. Nocius pažymėjo, kad ketinama remti didelę pridėtinę vertę
kuriančius verslus, skatinti investicijas į verslo inovacijas, plyno lauko investicijų pritraukimą, užsienio eksportą bei konkurencingumo didinimą. Siekdami pritraukti
užsienio investicijas, savivaldybių
vadovai kartu su verslo organizacijomis turi atkreipti dėmesį į tai,
kas svarbu investuotojams: kvalifikuotą darbo jėgą, rinkų ir klientų artumą, infrastruktūrą ir logistiką, darbo kaštus.
Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis
paminėjo, kad, norint pakeisti esamą situaciją, savivaldybių merams
būtina nuolat bendradarbiauti su
VšĮ „Versli Lietuva“, „Investuok
Lietuvoje“, paruošti infrastruktūrą, darbo jėgą būsimiems investuotojams, aktyviai dalyvauti Lietuvos
ir užsienio verslo misijose.
Regiono verslo atstovai aptarė
problemas: neprivažiuojama prie
verslo objektų, prasta logistika,
trūksta sąveikos tarp regione vei-

kiančių mokymo įstaigų, dalis darbuotojų mieliau renkasi pašalpas
negu darbą.
Dėmesys smulkiam verslui ir
žemdirbiams

Alytaus rajono meras Algirdas
Vrubliauskas papasakojo, kad atsižvelgdama į didelį nedarbą rajone,
savivaldybės Taryba 2014 m. biudžete numatė 110 000 Lt paramą
smulkiam ir vidutiniam verslui (3
000 Lt – 1 darbo vietai), 200 000
Lt paramą žemdirbių programai.
Rajone daug dėmesio skiriama pasienio bendradarbiavimui, skatinant verslumą, taikomos žemės
ir nekilnojamojo turto mokesčių
lengvatos, dėl mažų atlyginimų
finansuojamas rajono gyventojų
nuvykimas ir atvykimas į darbą
iki 30 km, steigiamas kukurūzų
auginimo kooperatyvas.
Lazdijų meras Artūras Margelis
pranešė, kad ketina per gyvulinin-

kystės didinimo programą kartu su
vokiečiais rajone sukurti 200 šeimos
ūkių. Jis pasiūlė diferencijuoti Europos Sąjungos paramos intensyvumą:
ten, kur didelis nedarbas, taikyti savivaldybei 0 proc. kofinansavimą, o
verslui – 20 proc. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas paprašė
Vyriausybės paramos, kad apleistus
pastatus būtų galima pritaikyti minimaliai verslo infrastruktūrai sukurti. Jis pažymėjo, kad savivaldybėms sunkiai sekasi bendradarbiauti
su Mokesčių inspekcija, kovojant su
šešėliniu verslu.
Papildys Užimtumo didinimo
programą

Apibendrindamas konstruktyvų
susitikimą Alytuje, Ministras Pirmininkas A. Butkevičius pažymėjo, kad tikisi, jog kai kurie pasiūlymai bus įrašyti į Lietuvos užimtumo
didinimo programos įgyvendinimo
priemones. Premjeras pažymėjo, kad

siekiant geresnio ES struktūrinės
paramos efektyvumo, kuriant naujus viešos paskirties objektus savivaldybėse, būtina įvertinti, ar po jų
atidarymo nepadidės bendra našta
bendruomenei. Reikalingas bendruomenės sutikimas.
Tikiuosi, kad visos bendruomenės įvertins konferencijoje išsakytas pastabas, pasiūlymus, įžvalgas ir
kartu su vietos valdžia imsis aktyvių veiksmų socialinei – ekonominei situacijai rajone gerinti.
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Donatas Krikštaponis: „Anykščiai
patrauklūs jaunoms šeimoms” Interviu

Seimo narė Birutė Vėsaitė lankėsi Mažeikiuose

Mieli „Socialdemokrato“ skaitytojai, tęsiame pažintį su mūsų
bičiuliais, gyvenančiais įvairiuose
Lietuvos regionuose. Šiame numeryje kalbiname LSDP Anykščių r. skyriaus pirmininką Donatą Krikštaponį.

Kaip į Jūsų narystę žiūri artimieji? Gal ir jie dalyvauja partijos veikloje?
Artimieji žiūri palankiai, partijos
veikloje tiesiogiai nedalyvauja.
Kokios yra skyriaus, kuriam vadovaujate, realijos?
Gyvename artėjančių rinkimų
nuotaikomis. Planuojame darbus,
skirstomės atsakomybėmis. Džiaugiuosi, kad kartas nuo karto susirenkame, kad be kasdienių darbų dar ir
jubiliejus vienas kito prisimename,
stengiamės juos paminėti. Siekiame
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K
auditoriją susirinko gausus būrys studentų. Birutė Vėsaitė jiems teigė, jog žmonės
neturėtų bijoti euro įvedimo, kuris valstybei
atneš tiesioginės finansinės naudos, o tai
leis galvoti ir apie mažiausių pensijų didinimą. Ji ragino nepasiduoti referendumo už
žemės nepardavimą užsieniečiams agitacijai ir netikėti tuo, ką sako politiškai suinteresuoti jo organizatoriai. „Niekas Lietuvos
žemės neišsiveš ir neišgrobstys. Jei pažeistume stojimo sutartį, mums ES sustab-

dytų tiesioginių išmokų mokėjimą, o žemės
ūkio sektorius patirtų milžiniškų nuostolių“,
– teigė Seimo narė.
Dienos pabaigoje vyko atviras LSDP Mažeikių skyriaus tarybos posėdis, kuriame
daugiausiai kalbėta apie artėjančius LR
Prezidento ir Europos Parlamento rinkimus
bei savivaldybei aktualius klausimus: verslo investicijas, biudžeto surinkimą, viešųjų
pirkimų procedūras.

ovo 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo narys Aleksandras Zeltinis pakvietė kupiškėnus į susitikimą, vykusį Kupiškio rajono
kultūros centre. Susitikime taip pat dalyvavo Seimo pirmininko pavaduotojai socialdemokratai Algirdas Sysas ir Gediminas Kirkilas, Seimo socialdemokratų frakcijos narės Birutė Vėsaitė bei Giedrė Purvaneckienė, Kupiškio r. meras Jonas Jarutis ir LSDP Kupiškio r. skyriaus primininkas vicemeras Algirdas Navickas bei gausus
šio krašto rinkėjų būrys. Renginį pradėjo nuotaikingas Salamiesčio
pagrindinės mokyklos folkloro ansamblio „Vijūnytė” koncertas. A.
Zeltinis rinkėjams pristatė per metus nuveiktus darbus. Seime kartu
su kitais kolegomis buvo pateikta 14 įstatymų ir kitų teisės aktų ar
jų papildymų projektų, nemažai nuveikta sprendžiant Kupiškio r. socialinius ir ekonominius, infrastruktūros plėtojimo klausimus.

mažeikiai
šiauliai

Kupiškis

šilutė

Egidijus Šilaika, kandidatas į LR Prezidento postą Zigmantas Balčytis, Juozas Juknius ir LSDP Anykščių r. skyriaus pirmininkas Donatas Krikštaponis

vieningumo, bičiulių palaikymo bėdai ištikus.

Gyvename artėjančių
rinkimų nuotaikomis.
Planuojame
darbus, skirstomės
atsakomybėmis.
Kiek skyriuje narių? Koks vyrų
ir moterų santykis? Ar nestokojate
žmonių, turinčių aukštąjį išsilavi-

nimą? Ar esama jaunimo?
Skyriuje yra 169 nariai, iš jų 89
moterys, o jaunų žmonių iki 35 metų amžiaus yra 27. Narių, turinčių
aukštąjį išsilavinimą, yra daugiau
nei pusė – 93, o turinčių aukštesnįjį – 38.
Kaip organizuojate skyriaus veiklą? Gal vykdote projektus, akcijas? Ar lengvai randate ryšį su bendruomene? Kokios komunikacijos formos tarp narių yra populiariausios?
Paskutinė įvykis – bičiulės Birutės
Vėsaitės apsilankymas Anykščiuose
kartu su Agne Zuokiene ir jos organizuojama akcija „Nedelsk:. Bičiulės Agnė ir Birutė susitiko su mūsų skyriaus moterimis bei su anykš-

tėnėmis, kurios nėra partijos narės.
Turėjome išvyką, skirtą Tarptautinei moterų solidarumo dienai. Prieš
porą mėnesių šventėme savo skyriaus
garbės pirmininko Vytauto Pupeikio 80-ąjį jubiliejų, kurio metu prisiminėme skyriaus veiklos pradžią.
O komunikuojame įvairiai: kai kurie
esame bendradarbiai, susiskambiname telefonu, susisiekiame elektroniniu paštu ar susibėgame pokalbiui.
Kokios didžiausios socialinėsekonominės problemos Anykščių
krašte, kaip sekasi jas spręsti?
Gyventojų senėjimas, nedarbas.
Problemos panašios visoje Lietuvoje ir net pasaulyje. Verslui Anykščiuose yra sudarytos labai geros mokestinės sąlygos, lengvatos. Miestas

žalias, gražus, nuolat tobulinama
infrastruktūra. manyčiau, Anykščiai patrauklūs jaunoms šeimoms ir
jų vaikams. Nedarbo problemoms
spręsti reikia laiko, tačiau džiugu,
kad atsidarė „SPA Vilnius“, kuris
įdarbino apie 80 anykštėnų. Gal atsigavus ekonomikai, suaktyvės verslas, statybos, tad optimistiškai žiūriu
į Anykščių ateitį. Tikiu, kad netolimoje ateityje Anykščiai iš kurortinės
teritorijos taps kurortu.
Ko paklaustumėte savo kolegos,
ko palinkėtumėte jam, dirbančiam
kitame Lietuvos pakraštyje?
Visiems bičiuliams linkėčiau vienybės, pasitikėjimo savimi ir savo
tauta, optimizmo, sveikatos, santarvės šeimose ir bendruomenėse.

marijampolė
VILNIUS

Laisvės vardas – Marijampolė

K

ovo mėnesio 21 d. Marijampolės miesto bendruomenė ir savivalda šventė istorinio Marijampolės miesto vardo sugrąžinimo 25-etį.
1955 m. balandžio 9 d. LSSR AT įsaku Marijampolės miestas buvo pervadintas Kapsuko
vardu. Susikūrus Sąjūdžio judėjimui, gyventojų iniciatyva 1989 m. kovo 21 d. dar Sovietinėje
Lietuvoje buvo organizuotas pirmasis referendumas dėl Marijampolės miesto vardo susigrąžinimo, dauguma piliečių pasisakė už Marijampolės miesto vardo susigrąžinimą. Tai buvo demokratiškas sprendimas.
1989 m. kovo 21 d. tuometinės Aukščiausiosios tarybos sprendimu buvo atstatytas istorinis
Marijampolės miesto vardas.
Į 25 metų laikotarpį įeina ir miesto istorija, jo
augimas ir šiandieninis gyvenimas. Reikia pasidžiaugti marijampoliečių toliaregiškumu: išsaugota perdirbamoji pramonė, kūrėsi verslai,
žemdirbiai pirmieji Lietuvos Respublikoje susigrąžino žemės nuosavybę, todėl šiandien turime sėkmingai ūkininkaujančius ūkininkus, nėra
dirvonuojančių žemių.

Šilutės stalo teniso turnyras, skirtas
Izidoriui Vaičiuliui atminti

K

ovo 22 d. Šilutėje vyko stalo teniso
turnyras, skirtas Šilutės rajono švietimo ir visuomenės veikėjui, Šilutės
rajono savivaldybės Tarybos nariui, LSDP
Šilutės skyriaus pirmininko pavaduotojui,
Šilutės stalo teniso klubo „Varmas“ nariui
Izidoriui Vaičiuliui (1953–2011) atminti. Turnyrą organizavo LSDP Šilutės skyrius ir Šilutės stalo teniso klubas „Varmas“. Jame
dalyvavo 16 komandų iš Kretingos, Mažeikių, Vilniaus, Druskininkų, Kauno, Lazdijų,
Jonavos, Panevėžio, Nemano (Rusija) ir Šilutės. Turnyro nugalėtojais tapo komanda iš
Nemano (Rusija). Šilutiškiai Jonas Piekautas ir Algis Mykolas Šaulys užėmė III vietą.
Turnyrą rėmė Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis ir LR Seimo narys Artūras Skardžius.

K

ovo viduryje LSDP Vilniaus miesto
skyriaus Antakalnio poskyrio Žolyno
grupės narys Ivanas Kovčinas šventė 90 metų jubiliejų. Ivaną Kovčiną šventės
proga pasveikino į LSDP centrinę būstinę
susirinkę draugai ir bičiuliai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pirmasis
pavaduotojas Remigijus Motuzas perdavė LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus
nuoširdžiausius sveikinimus ir padėką,
sveikatos ir ilgiausių metų linkėjo LSDP
Tarybos sekretoriato atstovai, Antakalnio
poskyrio Žolyno grupės pirmininkė Stanislava Cvirkienė, poskyrio ir grupės bičiuliai.

B
Nuotraukos iš LSDP Anykščių r. skyriaus archyvo

Iniciatyva pakeisti langus
Šiaulių švietimo įstaigose

Sukaktuvininkai

alandžio 6 d. LR Seimo narė ir kandidatė į Europos Parlamentą Marija
Aušrinė Pavilionienė šventė garbingą gyvenimo sukaktį. Sveikiname! Linkime sėkmingų darbų ir sveikatos!

LSDP Anykščių r. skyriaus bičiuliai
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Kupiškyje – susitikimas su
socialdemokratais

K

ovo 24 d. LR Seimo narė ir
kandidatė į Europos Parlamentą Birutė Vėsaitė Mažeikiuose susitiko su rajono savivaldybės vadovais, buvo aptartos savivaldybės problemos, tarp kurių
svarbiausia yra biudžeto surinkimo
problema. Kaip teigė meras Antanas Tenys, savivaldybė visais būdais
stengiasi subalansuoti savo biudžetą. Savivaldybės atstovai kalbėjo
apie investicijų pritraukimą, diskutavo dėl tiesioginių mero rinkimų. Vėliau Seimo narė Birutė Vėsaitė susitiko su Lietuvos socialdemokračių
moterų sąjungos (LSDMS) Mažeikių
klubu bei Trečiojo amžiaus universiteto studentais. Seimo narė klubo moterims trumpai pristatė Seimo
laikinosios energetikos komisijos
vykdomą tyrimą.
Į Trečiojo amžiaus universiteto

Virginija Ros Garcia,
Ridas Viskauskas

Kiek metų esate LSDP Narys?
Kaip klostėsi Jūsų, kaip politiko,
biografija?
LSDP Anykščių r. skyriaus narys
esu nuo 2001 metų, o nuo 2003 m.
iki šiol – šio skyriaus pirmininkas.
1990–1995, 2000–2003, 2003–
2007, 2007–2011 m. ir nuo 2011
m.- Anykščių rajono tarybos narys,
išrinktas Lietuvos socialdemokratų
partijos sąraše. 2007–2011 m. buvau Biudžeto ir ekonomikos komiteto pirmininkas, nuo 2011 m. esu
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto narys. 2000–2001 m.
buvau Anykščių rajono mero pavaduotojas, atstatydintas nebaigęs kadencijos, pasikeitus merui. 2007–
2011 m. vėl buvau išrinktas ir dirbau
Anykščių rajono mero pavaduotoju,
nuo 2011 m. toliau einu mero pavaduotojo pareigas, išrinktas antrai kadencijai iš eilės. 2007–2012 ir nuo
2012 m. esu Anykščių rajono turizmo komisijos pirmininkas.

Regionai

socialdemokratas

Šiaulių miesto socialdemokratai kviečia koalicijos partnerius savivaldybės taryboje palaikyti
jų iniciatyvą šiemet pakeisti likusius kiaurus langus Šiaulių miesto švietimo įstaigose. LSDP Šiaulių miesto skyriaus konferencijoje buvo priimtas
sprendimas įpareigoti LSDP narius savivaldybės
taryboje bei dirbančius savivaldybėje pasirūpinti,
kad šiais metais būtų pakeisti langai tose švietimo
įstaigose, kuriose iki šiol langai nebuvo pakeisti.
Tokių įstaigų mieste yra likę devynios. LSDP Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas Edvardas Žakaris
sako, jog tokios iniciatyvos imtasi dėl to, kad šiemet per didžiuosius šalčius kai kuriose mokyklose
vaikams teko šalti prie kiaurų langų. Norint Šiaulių
švietimo įstaigose pakeisti likusius senus langus,
reikėtų beveik 2 mln. litų. LSDP Šiaulių miesto
skyriaus pirmininko pirmasis pavaduotojas Valerijus Simulik prisimena, kad per 14 darbo parlamente metų teko rūpintis ne vienos Šiaulių švietimo įstaigos langų keitimu.
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Radikalų iškilimas gali tapti kliūtimi
visos Europos pažangai
Juras Požela

LR Seimo narys,
Kandidatas į Europos Parlamentą

Europos žemėlapis vis ryškiau dažosi politinio radikalizmo spalvomis, kurios siunčia nerimo ženklus. Jei 9-ame
dešimtmetyje radikalios dešiniosios
jėgos buvo laikomos marginaliomis
Vakarų šalyse ir jos surinkdavo vidutiniškai 4–6 proc. rinkėjų balsų, tai
iki 2004 m. šis skaičius išaugo beveik
3 kartus. Per paskutinius dešimt metų iki tol politikos paraštėse egzistavusios partijos pradėjo įsitvirtinti ne
vienos Europos šalies parlamente, valdančiojoje koalicijoje, taip pat ir Europos Parlamente.
Europoje egzistuojančios radikalios
dešiniosios partijos, nors nebūdamos
homogeniškos, pasižymi populizmu
ar polinkiu į antisistemiškumą (dėl
dažnai išsakomos kritikos labiau tradicinių partijų vykdomai krypčiai).
Šie politiniai judėjimai užimą aiškią ir
kai kuriais atvejais itin radikalią poziciją dėl klausimų, susijusių su ES integracija. Jie aršiai pasisako imigrantų,
kitataučių bei kitų kultūrų atžvilgiu.
Radikalios dešinės nuostatos dažniausiai prasiveržia demonstratyviomis eisenomis ar akcijomis bei stipria
šių politinių jėgų vadovų retorika, kai
tiesiogiai ar netiesiogiai bauginamos,
sumenkinamos kitos kultūrinės, tautinės ir religinės grupės, matomos kaip

grėsmė šaliai. Toks konfliktų eskalavimas viešumoje supriešina visuomenės grupes. O tai neskatina visuomenės vienybės, nestiprina demokratijos.
Nors ne visuomet galime dėti lygybės ženklą tarp radikalios dešinės bei
ekstremalesnių šios ideologijos apraiškų, linkusių į atvirą neofašizmą ar neonacizmą, didžiausia problema ta, kad
šiuos du reiškinius skiria vos keletas
žingsnių. Formuojama nuomonė, jog
Vakarų civilizacijai kelia pavojų daugiakultūriškumas, žydų, musulmonų ar kitų grupių (tariamos) grėsmės
krikščioniškam bei tautiniam identitetui. Ji nesunkiai gali būti pradėta
išreikšti kraštutinėmis formomis –
taip, kaip tai vieną vasaros dieną padarė norvegų masinis žudikas Andersas
Behringas Breivikas, prieš tai paviešinęs savo 1 500 puslapių knygą, perteikiančią panašias idėjas.
Krizės Europoje akivaizdoje, kai nemažai žmonių prarado darbus, dešinieji radikalai sustiprino populistinius lozungus bei didžiąją dalį kaltės suvertė
ant imigrantų. Absurdas. Beje, sunkmetis tapo proga radikalams dar labiau diskredituoti tradicines partijas,
kaip nesugebančias atsižvelgti į žmonių norus. Tokiomis aplinkybėmis auginti savo populiarumą net ir su išreiškiamomis radikaliomis nuostatomis marginalams tapo kaip niekada
palanku.

Juras Požela

Nors švelnesnėmis formomis, tačiau panašūs reiškiniai, deja, neaplenkia ir mūsų šalies. Per nepriklausomybės atkūrimo dieną savo šalį
mylinčių žmonių gražios eisenos metu kai kas nepraleidžia progos sukurti neapykantos kitiems kupinos akcijos su šūkiais „Lietuva lietuviams“ ir

su kraštutinį nacizmą žyminčiomis
spalvomis, simboliais bei detalėmis,
pasakančiomis daugiau už tūkstančius žodžių. Netikiu, kad meilę savo šaliai galime parodyti tokiais šūkiais, kai menkinamos atskiros Lietuvos visuomenės grupės.
Atrodo, sugebame greitai pamiršti skaudžiausius Europos istorijos
tarpsnius ir tai, kaip kraštutinis nacionalizmas sukūrė terpę, kurioje
pradėjo klestėti ksenofobija, rasizmas bei netolerancija. Faktas, jog
atviru antisemitizmu pasižyminti
Vengrijos partija „Jobbik“ yra trečia didžiausia partija šios šalies parlamente, o 55 proc. 18–24 m. prancūzų neatmeta galimybės balsuoti už radikalią Prancūzijos dešinę
partiją (jos kandidatas prezidento
rinkimuose atsirado trečioje vietoje
pagal populiarumą), pripažinkime,
kelia nerimą.
Populiarėjant radikalams neturime pamiršti, jog tai gali tapti kliūtimi
pažangai ir atvirumui, kurį iki šiol pavyko pasiekti valstybėms, bendradarbiaujančioms Europos Sąjungoje. Vieningos Europos projektas, suteikęs politinį stabilumą ir ilgus taikos metus,
neregėtą ekonominį atsigavimą ir klestėjimą bei didžiulę paramą mažiau išsivysčiusiems regionams, laisvą žmonių,
prekių ir pinigų judėjimą – visa tai gali
būti stipriai pakirsta, jei ignoruosime
istorinę atmintį.

LSDJS Vadovų klubas Kernavėje: diskusijos
apie Europos ateitį ir jaunimiečių planai

Nuotrauka iš LSDJS archyvo

Kovo 22–23 d. „Kernavės bajorynėje“ Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS)
skyrių pirmininkai, biuriečiai ir
aktyvūs nariai susirinko į Vadovų klubą. Šįkart svarbiausios susitikimo temos – Europos Parlamento rinkimai ir LSDJS veiklos
planai.
Renginio atidarymo metu LSDJS
pirmininkas Ramūnas Burokas kalbėjo, kad džiaugiasi pokyčiais organizacijoje – atjaunėjusiu kolektyvu, naujais
veidais tiek LSDJS biure, tiek skyriuose. „Pirmą kartą LSDJS istorijoje turime realias galimybes laimėti mandatą Europos Parlamento rinkimuose ir
turėti savo atstovą Europos Parlamente. Be to, dabar pats laikas aptarti, kaip
šių rinkimų patirtį būtų galima geriausiai panaudoti artėjančių savivaldybių
tarybų rinkimų kontekste“, – sakė jis.
LSDP Širvintų skyriaus pirmininkas
Robertas Bartulis pasveikino renginio
dalyvius, atvykus į Širvintų r. Kernavės žemę, ir linkėjo darbingų diskusijų, smagių ekskursijų bei gražaus socializacijos vakaro.
Darbinė renginio dalis prasidėjo diskusija apie Europos ateitį su socialdemokratų kandidatais į Europos Parlamentą – Juru Požela, Aukse Kontrimiene bei Justu Pankausku – ir rinki-

minės kampanijos aktyvistu Sergejumi
Tichomirovu, kurią moderavo LSDJS
valdybos narys Tomas Šileika. Kandidatai jaunimiečiams paaiškino, kodėl
jie dalyvauja rinkimuose, kokiose srityse dirbtų, jei būtų išrinkti. Diskusijoje aptarta, kaip Ukrainos įvykiai gali veikti rinkėjų apsisprendimą, kodėl
„stringa“ ES Jaunimo garantijų inicia-

tyvos įgyvendinimas Lietuvoje, kokie
galimi Europos Sąjungos raidos scenarijai. Seimo narys Juras Požela kalbėjo,
kad per Vyriausybės valandą Seime socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė tvirtino, jog
Jaunimo garantijų iniciatyva Lietuvoje jau veikia. Juras Požela surengė eksperimentą: paskambino į Darbo biržos

skyrius įvairiuose Lietuvos miestuose ir
miesteliuose – jokio proveržio, jokių
konkrečių pasiūlymų jauniems žmonėms. Tą patį patvirtino Ministro Pirmininko patarėjas turizmui, jaunimui,
migracijai ir investicijoms, NVO Justas
Pankauskas, teigdamas, kad apsilankęs
Lazdijų darbo biržoje, nustebo – jos
darbuotojai dar nieko negirdėjo apie

ES piliečiai, iki šiol rodę tendencingą susidomėjimo ir aktyvumo Europos Parlamento rinkimuose mažėjimą, deja, leidžia išrinkti savo atstovus
kitiems ir žymiai prisideda prie to, jog
radikalios partijos, ypač tos, kurios susilaukė mažesnio dėmesio nacionaliniuose rinkimuose, pradėtų įsitvirtinti politinėje arenoje bei, kas svarbiausia
joms pačioms, būtų girdimos.
Dabartinės apklausos rodo, jog
Prancūzijos Nacionalinis frontas
šiuose EP rinkimuose gali laimėti daugumą savo šalyje, didelių vilčių neslepia ir Jungtinės Karalystės
Nepriklausomybės Partija bei Laisvės partija Olandijoje. Tai tik keletas šalių. Skaičiuojama, jog radikalių
partijų atstovai, palyginus su ankstesniais metais, gali žymiai padidinti savo narių skaičių kitos kadencijos
Europos Parlamente.
Ar laikysime Europos Parlamento rinkimus tik antraeiliais, ar leisime radikalams kurti Europą, pagrįstą ne progresu, bet baime, užsidarymu ir nepasitikėjimu? Turime vienareikšmiškai atsakyti – ne. Privalome aktyviai ir atsakingai dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose
ir pasakyti „taip“ progresui, atvirumu grįstai politikai. Tą garantuoja
ir Lietuvos socialdemokratų partija, esanti didžiojoje Europos socialistų partijos šeimoje. Neleiskime nuspręsti kitiems. Kurkime ateitį patys.

europinę Jaunimo garantijų iniciatyvą.
Antrojoje programos dalyje daugiau nei 80 dalyvių, pasidaliję į keturias grupes, aptarė keturis klausimus:
naująją LSDJS skyrių vertinimo sistemą (moderatorė Modesta Petrauskaitė, LSDJS valdybos narė) ir LSDJS narių elgesio renginių metu reglamento
projektą (moderatorius Malikas Agamalijevas, Kontrolės komisijos pirmininkas), svarstė, kaip būtų galima paminėti artėjantį LSDJS 25 metų jubiliejų (moderatorius Aurimas Skaržinskas, LSDJS Šalčininkų skyriaus pirmininkas), susipažino su LSDJS skyrių veiksmų planu, rengiantis 2015 m.
savivaldybių tarybų rinkimams. Taip
pat aptarti svarstymų darbo grupėse rezultatai (moderatorė Irma Gudžiūnaitė). Diskusijų moderatoriai džiaugėsi
aktyviu dalyvavimu, konstruktyviais
pasiūlymais. Pasiektas sutarimas, kad
LSDJS svarstyti dokumentai sudarys
prielaidas geresniam skyrių į(si)vertinimui, padidins skyriaus pirmininko
galias ir atsakomybę už savo komandos narius. Nutarta LSDJS dokumentų projektus paredaguoti ir teikti juos
tvirtinti valdybai, iš pasiūlytų LSDJS
25-mečio paminėjimo idėjų atrinkti ir
įgyvendinti geriausias, ruoštis savivaldybių tarybų rinkimams.
LSDJS biuro vadovė Agnė Goldbergaitė LSDJS Vadovų klubo Kernavėje
rezultatus įvertino teigiamai: „Kiekvienas Vadovų klubas visokeriopai padeda
siekti užsibrėžtų sąjungos tikslų. Smagu buvo matyti gausų aktyvaus jaunimo būrį, sprendžiantį visai organizacijai aktualius klausimus.“
LSDJS informacija
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Ligita Poškaitė: „Ne svarstyk, o
išbandyk save LSDJS veikloje!“ Interviu
LSDJS Valdybos narę, tarptautinių reikalų koordinatorę
Ligitą Poškaitę kalbina Rūta
Bertašiūtė

Ligita, kaip save trumpai pristatytumėte?
Į šį klausimą nė nemirktelėjęs atsakytų bet kuris amerikietis, jie puikiai moka save apibūdinti (šypsosi).
Man – priešingai, sudėtingiau apie
save kalbėti. Manau, kad tiksliausią
atsakymą būtų galima išgirsti iš mane puikiai pažįstančių žmonių. Neabejoju, kad atsakymai būtų įvairūs:
nuo „geras žmogus“, „atsakinga“ iki
„per daug jautri asmenybė“, „kelianti nereikalingus klausimus“. Kalbant apie įdomesnius faktus, galiu
paminėti, kad jau beveik metus nevalgau mėsos ir dažnai tenka „aiškintis“, kodėl priėmiau tokį sprendimą ir kaip jaučiuosi. O jaučiuosi
puikiai (šypsosi).
Kaip tapote „jaunimiete“ ir kodėl pasirinkote LSDJS?
Ne aš pasirinkau LSDJS, o LSDJS
mane pasirinko. Visą kaltę galima
suversti keliems LSDJS nariams, kurie ir pakvietė mane prisijungti prie
organizacijos veiklos. Kadangi organizacija turi aiškią politinę kryptį,
iš pradžių nenorėjau tapti oficialia
organizacijos nare. Manau, kad tai
svarbu paminėti, nes jauni žmonės,
moksleiviai ir studentai dažnai ne-

ėmiausi ryžtingų veiksmų. Dievinu
jogą, kuri yra puikus būdas atsipalaiduoti ir atitrūkti nuo darbų. Taip
pat jau kurį laiką modeliuoju ir siuvu drabužius. Bent kartą per mėnesį stengiuosi išbandyti naują virtuvę
bei pamatyti naują spektaklį. Šį pavasarį laukia teisės vairuoti A kategorijos motociklus įgijimas.

Ligita Poškaitė

nori savęs susieti su konkrečia politine veikla, kol patys nėra tikri dėl savo
ideologijos. Tačiau ilgainiui stebint
veiklą iš šalies, dalyvaujant politinėse diskusijose, klausantis paskaitų
apie politines ideologijas, atsakiau
sau į klausimą ir galiausiai neliko
abejonių, kad esu socialdemokratė. Tuomet nebeliko jokių kliūčių
tapti oficialia LSDJS nare ir aktyviai įsitraukti į organizacijos veiklą.
To palinkėčiau ir jauniems žmonėms: nebijokite politikos, priešingai, domėkitės ja, stebėkite, supraskite ir patys aktyviai dalyvaukite šalies gyvenime.
Kodėl LSDJS rekomenduotumėte jaunam ir galbūt politika nusivylusiam žmogui, kuris dar svarsto, kurią jaunimo organizaciją pasirinkti?
LSDJS galima būtų pavadinti ne-

LSDJS bičiuliai

ribotų galimybių erdve, subalansuota tiek vyrams, tiek moterims, tiek
moksleiviams ir studentams, tiek vyresnio amžiaus jaunimui. Nori puikiai praleisti laisvalaikį? Kviečiam į
LSDJS Vasaros stovyklas bei renginius, kuriuose galėsi sutikti naujų
draugų. Nori aštrių diskusijų? Dalyvauk konferencijose ir akademijose, kuriose galėsi diskutuoti tiek su
populiariausiais politikais, tiek su žinomais visuomenės veikėjais, žurnalistais ir menininkais. Nori tapti politiku? Išbandyk save organizacijos

valdyme. Mano pasiūlymas paprastas – ne svarstyk, o ateik ir išbandyk!
Papasakokite apie savo laisvalaikį, pomėgius? Kur Jus galima
sutikti, kai baigiasi darbo diena?
Mano, ypač tapus LSDJS Valdybos nare, didelę laisvalaikio dalį užima LSDJS veikla ir renginiai. Bet
pastaruoju metu mane dažnai galima sutikti sporto klube, audinių
parduotuvėje arba siuvimo kursuose.
Vis pagalvodavau, kad pasiilgau senų
laikų, kai sportuoti tekdavo mažiausiai 5 kartus per savaitę, todėl dabar

Ko palinkėtumėte LSDJS ir jos
nariams? Artėja politiškai intensyvus laikotarpis – Lietuvos Respublikos Prezidento bei Europos
Parlamento rinkimai...
Tokiu svarbiu laikotarpiu linkiu
kiekvienam įvykdyti savo misiją.
Kandidatams palinkėčiau daug ir
aktyviai dirbti bei pasiekti pergalingą triumfą rinkimuose. Jaunimiečiams palinkėčiau prisijungti
prie rinkiminės kampanijos bei įsijungti į štabų veiklą. Ypač svarbu
įtikinti Lietuvos žmones dalyvauti
rinkimuose, nes nuo jų dalyvavimo
ir balsų priklausys, ar Lietuva turės
socialdemokratinių pažiūrų prezidentą. Taip pat svarbu, kad Europos
Sąjungos politika taptų socialdemokratinė. Tikiu, kad mano stažuotės
Europos Parlamente metu socialdemokratų frakcijai vadovavęs, o dabar EP pirmininko pareigas einantis charizmatiškas oratorius Martinas Šulcas būtų puikus Europos Komisijos pirmininkas. Linkiu didelės
sėkmės socialdemokratams!

Marijampolės atviras jaunimo
centras pradeda veiklą
Karolis Podolskis

Vasario 24 d. Marijampolės
savivaldybės tarybos posėdyje
daugumos tarybos narių pritarimu buvo priimtas sprendimas
įkurti Marijampolės atvirą jaunimo centrą.
Kaip teigia vienas iš sprendimo
projekto iniciatorių Marijampolės
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas ir savivaldybės tarybos narys Povilas Isoda, tai puiki
galimybė savivaldybės jaunimui atrasti save naujose veiklose, dalintis
idėjomis ir turiningai praleisti laisvalaikį: „Ne visi jauni žmonės dalyvauja jaunimo organizacijų, sporto,
meno mokyklų veiklose, yra ir tokių, kurie dar savęs neatradę, nežino ką nori veikti, todėl šis centras
bus puiki erdvė, kurioje subręs ne
viena aktyvi, pilietiška asmenybė.“
Marijampolės atviras jaunimo
centras – tai Marijampolės moksleivių kūrybos centro skyrius, įsikūręs R. Juknevičiaus g. 28, vykdysiantis darbą su jaunimu, teiksiantis socialines, pedagogines ir psicho-

Povilas Isoda: „šis centras bus puiki
erdvė, kurioje subręs ne viena aktyvi, pilietiška asmenybė.“

Marijampolės atviro jaunimo centro vadovas, asociacijos „Neribotų galimybių
fondas“ prezidentas Artūras Visockis
Marijampolės atviro jaunimo centre

logines paslaugas. Atviro jaunimo
centro darbo tikslinė grupė – jaunimas nuo 14 iki 29 metų; ypatingas dėmesys bus skiriamas mažiau
galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar
nenori įsitraukti į jaunimo veiklos
pasiūlymus.

Anot Marijampolės atviro jaunimo centro vadovo, asociacijos „Neribotų galimybių fondas“ prezidento
Artūro Visockio, centre bus skiriamas dėmesys įvairių socialinių grupių jaunimui, siekiant didesnės jaunimo socialinės integracijos ir padedant jaunimui tinkamai atskleisti
savo gabumus.

Marijampolės savivaldybės taryba priėmė ir sprendimą, susijusį su
Marijampolės atviro jaunimo centro plėtra. Tarybos posėdyje buvo pritarta Marijampolės savivaldybės administracijos rengiamam
projektui „Atviro jaunimo centro
kūrimas Marijampolėje“. Šiam projektui įgyvendinti savivaldybė teiks

paraišką Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kur pagal 2009–
2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Rizikos grupės vaikai ir
jaunimas“ būtų skirtas finansavimas Marijampolės atviro jaunimo
centro infrastruktūros kūrimui ir
modernizavimui.

Svarbiausia - žmogus
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Knygoje paaugliams –
nelaimės ištikto vaiko situacija

torija, gimusi minčių užkaboriuose, pasaka, kuri tarsi sapnas atspindi pasąmonės savaip iškreiptą realią asmens patirtį ir emocijas. Šia istorija noriu pakviesti skaitytojus į kitokio pasaulio pažintinę kelionę, kurioje, kaip ir sapne, yra
svarbi kiekviena detalė. Tiesa, pasakoje
blogio ir gėrio priešpriešai, kuri įprasta
šiam žanrui, bandžiau suteikti filosofinį aspektą, todėl kiekvienas perskaitęs
istoriją individualiai turėtų nuspręsti,
kas yra blogis, o kas gėris. Knygoje stengiuosi nemoralizuoti, o skatinti skaitytojus kritiškai mąstyti, padaryti savo išvadas. Juk ir sapno prasmė aiškinama
nevienareikšmiai.

Koks Jūsų santykis su literatūra, ką
ji Jums reiškia? Klaipėdos universitete baigėte socialinių mokslų edukologijos krypties doktorantūros studijas. Taigi literatūra turbūt nėra Jūsų
kasdienės veiklos sritis... Dėmesys
ir trauka literatūrai – iš kur? Gal turėjote gerus literatūros mokytojus,
dėstytojus?
Man literatūra visų pirma – galimybė dalintis mintimis, patirtimi ar emocijomis tiek kuriant, tiek skaitant kitų
kūrinius. Nepatinka banalūs tekstai,
todėl labiau vertinu idėją, tai, kas pasakoma, nei formą. Suprantama, net
ir geriausią idėją galime sumenkinti
netinkamai ją pateikę, tačiau jokie ditirambai negelbsti, jei nėra minties, kuri galėtų sužadinti, paveikti žmogaus
protą vien savo egzistencija, be įmantraus apvalkalo.
Mano keliui į literatūrą turėjo įtakos
vidurinės mokyklos, kurioje mokiausi,
klasės auklėtojas, lietuvių kalbos mokytojas ir poetas Stanislovas Aukselis.
Pagrindinė priežastis, kodėl pradėjau
rašyti, buvo ir, matyt, tebėra noras pasidalinti mintimis, vizijomis, ieškant
bendraminčių literatūrinei diskusijai.
Gal būt dėl šios priežasties tai daugiau
pomėgis nei darbas.

Ar kūrinyje remiatės socialinėmis
aktualijomis? Į kokią skaitytojų patirtį apeliuojate?
Šioje knygoje paliečiu jautrią vaikų
neįgalumo problemą, tačiau ją stengiuosi pateikti gana neįprastai t. y. per
pasakos-sapno prizmę. Kas nutinka
vaiko, jaunuolio galvoje, atsitikus nelaimei? Atsakymas į šį klausimą ir yra
knygos pagrindinė ašis, apie kurią rutuliojasi veiksmas. Sapnas – tarsi alternatyvus pasaulis, kuriame nebėra
negalios, tačiau ir čia apstu įvairiausių problemų.
Skaitydamas knygą, kad suprastum tai, ką ja norėjau pasakyti, negali
„plaukti“ tik paviršiumi, turi „panirti“. Reikėtų įsijausti į nelaimės ištikto
vaiko situaciją ir tik tada narplioti istorijos detales, kurios tarsi spalvoti stikliukai be empatijos lyg be šviesos neleis atskleisti, pamatyti viso paveikslo.
Savo knyga vaikus visų pirma kviečiu mąstyti ir jausti. Empatijos stoka ir
vertybių krizė, mano akimis, yra šiandienos visuomenės rykštė, kuri mus
plaks tol, kol nesuprasime, jog esame
klystkelyje. Individualizmas ir materializmas – šiuolaikinės ydos, persmelkusios daugelį žmogaus gyvenimo sferų. Jei negalime pakeisti mąstysenos tų,
kurių nuostatos ir vertybės jau susiformavusios, pabandykime paveikti bent
jaunosios kartos.

Šį pavasarį skaitytojus pasieks
nauja LSDP Klaipėdos skyriaus
bičiulio Dariaus Rekio knyga vaikams „Viską susapnuoti dar kartą“ (leidykla „Eglė“). Tai jau antroji
šio autoriaus knyga. 2011 m. išleista Dariaus Rekio eilėraščių rinktinė „Pasislėpusios saulės šviesoje“.
Darių Rekį kalbina Ridas Viskauskas.

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Darius Rekis

Ar mėgstate pats laisvalaikiu skaityti knygas vaikams? Kodėl ryžotės
kreiptis nauja knyga būtent į vaikus?
Kokio amžiaus vaikams ji bus skirta
– mažiausiems ar paaugliams?
Mano knyga skirta vaikams, jau pereinantiems į paauglystės amžių. Pats
neretai paimu į rankas jaunimo auditorijai skirtas knygas, bet niekada nebūčiau ryžęsis rašyti tokios knygos, jei
ne studijos Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultete. Kaip dabar pamenu Vaikystės pedagogikos ir Etikos bakalauro studijų metu dėstytą Vaikystės
literatūros dalyką, kurį vedė lektorius
Romualdas Skunčikas. Jis mane netiesiogiai ir paskatino pabandyti rašyti
vaikams. Ši mintis mane tarytum užvaldė. Kartą vidurnaktį pabudęs sėdau
ir parašiau pirmą knygos skyrių. Neturėjau vizijos, kaip pradėta istorija turėtų rutuliotis ir kaip baigtis. Viskas susidėliojo savaime. Tiesa, užtruko. Knygą
vaikams vis atidėdamas rašiau net penkerius metus.
Mokydamasis vidurinėje mokykloje

Knygos viršelio dailininkė Vaiva Kazlauskaitė

pamėgau Ž. Verno romanus, neišdildomą įspūdį lig šiol paliko A. de Sent Egziuperi apsakymas „Mažasis princas“ ir
L. Kerolio „Alisos nuotykiai Stebuklų
šalyje“. Šiandien taip pat nevengiu fantastikos žanro, nes tokiose kūriniuose
gausu naujų idėjų.

Kokiam literatūros žanrui priskirtina knyga „Viską susapnuoti dar
kartą“? Kokių „razinų“ žadate skaitytojams? Kas joje bus svarbiausia –
neįprastos situacijos, egzotiški veikėjai ir jų nuotykiai ar dar kas nors?
„Viską susapnuoti dar kartą“ – tai is-

Remigijus Motuzas: „Kiekvieno piliečio
pareiga balsuoti ir išreikšti savo valią“
Atkelta iš 7 p.

Visi mano užimti postai – neįkainojama patirtis. Po 1990 metų aš dirbau
ir Švietimo ministerijoje, ir Užsienio
reikalų ministerijoje, taip pat penkerius metus dirbau Tautinių mažumų
ir išeivijos departamento direktoriumi.
Kai atėjau į postą, mes pradėjome kurti tam tikrą strategiją. Tai buvo 1997
metai, neseniai buvome atkūrę nepriklausomybę. Norėjome, kad lietuviškas švietimas plėstųsi Maskvoje, Kaliningrado srityje, Lenkijoje. Ir gana
puikiai sekėsi. Kita vertus, sukūrėme
užsienio lietuvių paramos strategiją.
Dirbant Tautinių mažumų ir išeivijos departamente, 2001 m. Užsienio reikalų ministerija paskelbė viešą
atranką žmogaus, kuris galėtų dirbti
Strasbūre, mūsų nuolatinėje atstovybėje prie Europos Tarybos Lietuvos
Pirmininkavimo Europos Tarybai metu. Tuo metu Europos Taryba buvo nepaprastai svarbi, mes nebuvome Europos Sąjungos nariai. Tai buvo tarptautinė organizacija, kuri tam tikra pra-
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sme gynė mūsų teises Žmogaus teisių,
demokratijos srityje ir pan. Aš laimėjau atranką. Tiesa, dar dirbant Tautinių mažumų ir išeivijos departamente
buvau išrinktas nuolat veikiančios Europos komisijos prieš rasizmą ir netoleranciją nariu.
Europos Tarybai tai buvo pirmas
pirmininkavimas. Lietuva buvo dėmesio centre. Mes rengdavome ministrų susitikimus, nuolatinius posėdžius
ir kaip pirmininkaujanti valstybė nagrinėdavome kitų valstybių klausimus.
Tai buvo puiki patirtis. Vėliau buvo sudaryta nuolatinė diplomato sutartis,
dirbau Užsienio reikalų ministerijoje. Čia ėjau labai atsakingas valstybės
sekretoriaus pareigas. Tuo metu buvo
pats derybų įkarštis dėl narystės Europos Sąjungoje.
Taip pat turiu nemažą administracinio darbo patirtį. Mane, sulaukusį 28
metų, paskyrė Švietimo ministerijos
departamento direktoriumi. Ne tiek
daug vyrų tuo metu dirbo švietimo sis-
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temoje, kita vertus, sutikau su tais iššūkiais. Taigi, turiu nemažą administracinio, derybinio, tarptautinio, europinio darbo patirtį.
Ką norėtumėte pasakyti savo
rinkėjams? Kodėl svarbu ateiti
balsuoti? Ką lemia kiekvienas piliečio balsas?
Kiekvieno piliečio pareiga ateiti
balsuoti ir išreikšti savo valią. Euro-

pa ir visas pasaulis darosi vis margesnis, įvairesnis. Prognozuojama, kad
šiame Europos Parlamente, kuris
bus išrinktas 2014 metais, socialistų
ir demokratų bus daugiau, bet taip
pat prognozuojama, kad gali padaugėti ir radikaliųjų jėgų, euroskeptikų, kurie nusiteikę ne taip draugiškai. Europos Parlamentas turi būti
solidus. Po Lisabonos sutarties įsigaliojimo Europos Parlamentas tu-

ri dideles galias. Šiemet pirmą kartą
Europos Parlamento rinkimų istorijoje Lietuvos Respublikos piliečiai
taip pat rinks ir Europos Komisijos
prezidentą. Ta partija, kuri surinks
daugiausiai balsų, turės galimybę
deleguoti, siūlyti savo prezidentą. O
taip pat nuo šiol bus atskirai svarstomos ir Europos komisarų kandidatūros. Šioms kandidatūroms taip
pat bus keliami aukšti reikalavimai.
Manau, kad mes savo dalyvavimu
turėtumėme parodyti, kad Lietuvos
balsas gali skambėti garsiau. Aktyviai dirbdami galime būti naudingi
įvairioms visuomenės grupėms. Juk
tai yra mūsų Europa! Socialdemokratų partijos kandidatų sąrašas –
stiprus. Iš mūsų darbų, sprendimų,
pasisakymų sprendžiama, kokia yra
Lietuva. Manau, kad rinkimai taps
tam tikra prasme ir Lietuvos įvaizdžio dalimi.
Vieną savo misiją – pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai koordinavimą, atlikau. Šiuo metu nesu nei Vyriausybės, nei Seimo narys, tad savo išvykimu nesukelčiau
nepatogumų jokioms institucijoms
ar visuomenės grupėms. Tad dabar
esu atsakingai pasiruošęs naujai savo misijai.

Redaktorė Jolanta Bielskienė (8 5) 2396327, pavaduotojas Ridas Viskauskas (8 5) 2396230, dizaineris Antanas Brazauskas, fotografas Valdas Šereika
Leidėjas - LSDP, tiražas 20 000 egz. ISSN 2029-3933

