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Algirdas Butkevičius: „Socialdemokratai mobilizavo 
rinkėjus – Zigmantas Balčytis dalyvauja II prezidento 
rinkimų ture“

Socialdemokratai siekia, kad Europos 
Sąjunga taptų Solidarumo Sąjunga

Premjeras, Lietuvos socialdemokra-
tų partijos pirmininkas Algirdas But-
kevičius dėkoja visiems Lietuvos žmo-
nėms, gegužės 11 d. dalyvavusiems rin-
kimuose.

„Kiekvienas atėjusio rinkėjo balsas 
pirmiausia yra svarbus Lietuvai, ne vie-
nam ar kitam kandidatui, o valstybei. 
Džiugu, kad rinkėjai įvertino mūsų 
partijos idėjas, kandidato į preziden-
tus Zigmanto Balčyčio pristatytą Lie-
tuvos ateities viziją. Per pastaruosius 
dvidešimt metų Prezidento rinkimuo-

se į antrą turą nėra patekęs nei vienas 
sisteminių partijų kandidatas. Džiau-
giamės, kad socialdemokratų partijai 
pavyko mobilizuoti savo rinkėjus. Dė-
koju visiems palaikiusiems ne tik Zi-
gmantą Balčytį, dėkoju kiekvienam as-
meniškai atėjusiam prie balsadėžės“, – 
sako Lietuvos Ministras Pirmininkas 
A. Butkevičius.

Premjero teigimu, važinėdamas po 
Lietuvą ir kalbėdamas su žmonėmis jis 
įsitikino, kad visuomenės parama soci-
aldemokratų kandidatui Z. Balčyčiui 

buvo didelė ir vis stiprėjo, tad antrasis 
rinkimų turas – tai galimybė dar kartą 
tai patikrinti.

„Socialdemokratų kandidatui pa-
lankias tendencijas rodė ir visuomenės 
apklausų rezultatai, ir žmonių parama 
važinėjant po Lietuvos miestus ir mies-
telius. Viliuosi, kad tos tendencijos atsi-
spindės ir antrajame rinkimų ture. Šian-
dien visuomenė parodė, kad nori poky-
čių į gerą. Tikiu, kad mūsų kandidatas 
Z. Balčytis gali išpildyti žmonių lūkes-
čius“, – sako premjeras A. Butkevičius.

8Lietuvoje p.

Gegužės 25-ąją rinkime so-
cialdemokratų kandidatus į 
Europos Parlamentą!

Mes, Lietuvos socialdemokra-
tų partija, įsipareigojame siek-
ti pažangios Europos, kuri bū-
tų grįsta socialdemokratų ver-
tybėmis – laisve, demokratija, 
lygybe, teisingumu ir solidaru-
mu. Mes siekiame suteikti galių 
žmonėms, užtikrinti jiems gali-
mybę gyventi visavertį gyveni-
mą vieningoje ir socialiai teisin-
goje visuomenėje. Mūsų įsiparei-
gojimas siekti visiško užimtumo 
sudaro mūsų pažangos siekio ir 
politinės veiklos pagrindą. Dirb-
dami kartu, siekiame kurti visų 
Europos Sąjungos piliečių ben-
drumo jausmą. Mes siekiame at-
kurti Europos Sąjungą kaip visų 
žmonių vilties, pažangos ir gero-

vės projektą. Mums svarbiausios 
trys veiklos sritys:

- nauja ekonomika, grįsta de-
mokratiniu valdymu, užtikrinan-
ti darbo vietų kūrimą ir geresnį 
žmonių gyvenimą, 

- nauja socialinio teisingumo 
visiems žmonėms strategija;

- naujas pažangus Europos Są-
jungos modelis.

Lietuvos socialdemokratų par-
tija siekia užtikrinti socialinį tei-
singumą visiems. Laikas baigti 
dešiniųjų įvestą socialinės fra-
gmentacijos, skurdinimo ir ne-
lygybės didinimo politikos Eu-
ropos Sąjungoje praktiką. Nely-
gybė griauna geresnio gyvenimo 
ir visuomenės galimybės valdy-
ti politinius procesus pamatus. 
Socialdemokratų įsipareigojimas 
ekonominiam, socialiniam ir po-
litiniam Lietuvos žmonių įgalini-

mui reiškia naują socialinio tei-
singumo apibrėžimą. Kiekvienas 
turi neliečiamą teisę į visavertį 
gyvenimą teisingoje visuomenė-
je. Tokioje visuomenėje, kurio-
je moterys ir vyrai lygiai dalinasi 
galią, teises ir atsakomybes. To-
kioje visuomenėje kiekvienas tu-
ri pareigą gyventi darniai su ki-
tais žmonėmis. Kokybiškas išsi-
lavinimas ir prasmingas darbas, 
kaip tai suprantama pažengusio-
se gerovės valstybėse, yra mūsų 
įsipareigojimo Lieuvos gyvento-
jams pagrindas.

Socialdemokratai siekia per-
tvarkyti Europos Sąjungą, kad ji 
taptų Solidarumo Sąjunga. To-
kia, kurioje žmonės, bendruome-
nės ir valstybės elgtųsi atsakingai 
vieni kitų ir likusio pasaulio at-
žvilgiu. Tokioje sąjungoje jos gy-
ventojai spręstų, kaip mes dirbsi-

me ir gyvensime kartu. Didžiau-
sias Europos Sąjungos dėmesys 
turi būti skiriamas silpnesnėms 
valstybėms, tokioms, kaip Lie-
tuva, kurių ekonomikas vis dar 
stipriai veikia sunkmetis, kurio-
se klesti nedarbas ir skurdas. Gy-
vename pasaulyje, kuriame visos 
valstybės susijusios ekonominiais, 
socialiniais ir kultūriniais saitais. 
Mes negalime augti izoliuodami 
save nuo likusio pasaulio. Lygiai 
taip pat Europos Sąjunga negali 
augti greičiau, nei auga silpniausia 
jos valstybė. Būtent todėl tik pa-
žangi, demokratinė Europos Są-
junga, kurioje solidarumas tarp 
žmonių ir valstybių yra didžiau-
sia vertybė, garantuos, kad kie-
kvieno žmogaus gyvenimas taps 
turtingesnis, saugesnis ir teisin-
gesnis šiame globalios ekonomi-
kos amžiuje. 

Valdo Šereikos nuotr.

Premjeras Algirdas Butkevičius ir kandidatas  
į Lietuvos Respublikos prezidento postą Zigmantas Balčytis

Zigmantas Balčytis.
Esu už garbingą rinkimų kovą

Kas lemia mūsų gerovės kūrimą?

Aušrinė Marija Pavilionienė: 
„Didžiuojuosi, kad drąsiai reiškiu 
savo mintis“

Juozas Olekas: „Mums reikia  
saugios Lietuvos saugioje Europoje”
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• Sieksime, kad Europoje 2 proc. BVP būtų investuoti 
į aukštąjį mokslą, o 3 proc. – į tyrimus ir inovacijas. 
Užtikrinsime, kad mūsų jaunuoliai įgytų kokybišką 
teorinį ir praktinį išsilavinimą bei aktyviai dalyvautų 
ES programose ir projektuose. Sukursime sąlygas, kad 
švietimas ir mokymas bei mokymasis visą gyvenimą 
ženkliai sumažintų įvairių amžiaus grupių nedarbą. 
• Parama pažangiam ir šiuolaikiškam mokslui sudarys 
sąlygas inovacijoms įvairiose srityse kurti. Sieksime, 
kad būtų sukurtas mechanizmas inovacijų perkėlimui, 
garantuosiantis, kad Lietuva priartėtų prie Europos  
inovacijų lyderių ir paskatintų sugrįžti iš Lietuvos 
išvykusiam jaunimui. Naujos kuriamos technologijos taps 
pagrindu šalies konkurencingumo didinimui ir socialinei 
pažangai. 
• Remsime jaunas, ypatingai į inovacijas orientuotas 
įmones. Įgyvendinsime išmanias regioninės specializacijos 
strategijas, suvesdami įmones, universitetus ir valdžios 
institucijas. 
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• Naujos ir geresnės darbo vietos bus kuriamos, 
investuojant į pažangiąsias technologijas bei 
užtikrinant žaliosios ir inovacinės pramonės 
augimą. 
• Jau per pirmuosius trejus metus visoje Europoje 
bus sukurta daugiau kaip 5 mln. naujų darbo 
vietų. Lietuvoje nedarbas sumažės iki minimumo, 
taip pat ir jaunimo. 
• Investuosime į transporto infrastruktūrą, 
energijos efektyvumą ir atsinaujinančius 
energetikos šaltinius. 
• Sėkmingai panaudosime mums skirtus daugiau 
kaip 40 mlrd. litų Europos paramos.  

• Sieksime, kad Europos jaunimo garantijų 
iniciatyvos finansavimas padidėtų nuo visai ES 
dabar skirtų 6 mlrd. eurų iki 21 mlrd. eurų  2016 
metais. 
• Lietuvoje įgyvendindami Jaunimo garantijų 
iniciatyvą, tam skirsime 500 mln. litų, kad visi 
jaunuoliai iki 30 metų amžiaus per keturių mėnesių 
laikotarpį nuo darbo netekimo arba formaliojo 
mokymosi užbaigimo gautų gerą pasiūlymą dirbti, 
toliau mokytis, įgauti patirties per pameistrystę, 
atlikti praktiką arba stažuotę. 
• Vykdysime 6–12 mėnesių „ledlaužio schemas“, 
kurios leistų bedarbiams absolventams ir 
kvalifikuotiems jauniems žmonėms dirbti su 
inovaciniais projektais įmonėse. 

• Įgyvendinsime Europos susitarimą dėl reguliaraus 
laipsniško minimalaus mėnesio atlyginimo, kuris turi  siekti 
60 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio, didinimo. 
Laikysimės vienodo atlygio už vienodą darbą principo. 
• Sieksime, kad kuo mažiau Lietuvos gyventojų gyventų 
žemiau skurdo ribos: bedarbius, moteris ir moteris, 
gyvenančias vienas su vaikais, vienišus pensininkus, 
neįgaliuosius ir vaikus. Iki 2025 metų pašalinsime 
skurstančiųjų dirbančiųjų fenomeną.
• Sieksime vienodų minimalių socialinių standartų visoje 
Europoje. Regioninė politika su Europos programomis 
sudarys sąlygas tolygiam Lietuvos regionų augimui ir 
kokybiškam užimtumui miestuose ir miesteliuose. 
• Sieksime, kad būtų išvengta mokesčių slėpimo, ir kuo 
didesnė visų žmonių sukurta bendrojo vidaus produkto 
dalis būtų perskirstoma per biudžetą socialinėms, 
švietimo ir sveikatos apsaugos reikmėms. 
• Užtikrinsime lygias moterų ir vyrų teises, skatinsime 
lygų pasidalijimą namų ruošos ir vaikų auginimo 
pareigomis namuose bei pusiausvyrą tarp profesinio ir 
šeimos gyvenimo. Sieksime kurti aukštos kokybės vaiko 
priežiūros paslaugas. Garantuosime vaiko teisių apsaugą ir 
teisingą vaiko gerovės politiką. 

• Europos lygiu sieksime palengvinti skolinimosi 
sąlygas įmonėms bei įvesti finansinių sandorių 
(transakcijų) mokestį, perorientuojant lėšas į 
produktyvią ekonomiką. Efektyviai išnaudosime ES 
paramą smulkiajam ir vidutiniam verslui stiprinti, ypač 
kuriant ir išsaugant darbo vietas. 
• Išnaudosime ES prekybos susitarimus, kuriant darbo 
vietas Europoje bei kartu užtikrinant socialinius ir 
aplinkosaugos standartus, sąžiningą konkurenciją ir 
stiprią vartotojų apsaugą. 
• Užtikrinsime pagrindines darbo teises visiems 
dirbantiesiems, stiprinsime profsąjungas ir trišales 
tarybas, skatinsime kolektyvines sutartis ir socialinį 
dialogą.  Įgyvendinsime Europos Komisijos socialinių 
investicijų darbotvarkę.

• Sieksime, kad pramonė sudarytų nuo 15 
iki 20 proc. Europos ekonomikos. Remsime 
didelio masto inovacijų, infrastruktūros ir 
reindustrializacijos projektus. Skatinsime mokslo, 
pramonės ir kitų ūkio šakų bendradarbiavimą bei 
aukštųjų technologijų sektorių plėtrą. 
• Ypač daug dėmesio skirsime ekologiškai švarių 
technologijų kūrimui, žaliajai ateities energetikai, 
kūrybos pramonei ir kitoms sritims, ateityje 
lemsiančioms šalies gerovę. Skatinsime ir remsime 
vietos pramonę, kuri gamina įrangą, skirtą 
energijos ir šilumos gamybai iš atsinaujinančių 
energijos išteklių, ir šios įrangos panaudojimą. 
• Naujoji Europos pramonės darbotvarkė turėtų 
paskatinti regionų specializaciją ir sustiprinti 
augančių pramonės sričių lyginamuosius 
pranašumus bei turi būti grindžiama informacijos 
pasikeitimu tarp ES, vietos ir regioninių valdžios 
institucijų, žiniomis apie pramonės struktūrą 
kiekviename iš regionų. Tai turėtų sudaryti 
sąlygas, kuriomis būtų skatinama investuoti 
pelną į inovacijas, infrastruktūrą ir darbuotojų 
kūrybiškumą.
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Mes, Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), įsipareigojame siekti pažangios gerovės Lietuvos ir Europos, 
kurios būtų grįstos socialdemokratinėmis vertybėmis – laisve, demokratija, lygybe, teisingumu ir solidaru-
mu. Mes siekiame užtikrinti žmonėms galimybę gyventi visavertį gyvenimą vieningoje ir socialiai teisingo-
je visuomenėje. Dirbdami kartu kursime visų Europos Sąjungos (ES) piliečių bendrumo jausmą. Mes at-
kursime ES kaip visų žmonių vilties, pažangos, gerovės ir saugumo projektą, remdamiesi: nauja ekonomika, 
grįsta demokratiniu valdymu, užtikrinti darbo vietų kūrimą ir geresnį žmonių gyvenimą; nauja socialinio 
teisingumo visiems žmonėms strategija; nauju pažangiu Europos Sąjungos modeliu.
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AlgIrdAS SySAS

juStAS PAnkAuSkAS

julIuS SABAtAuSkAS

AukSė kontrImIEnė

rImAntė šAlAšEvIčIūtė

Dirbanti, uždirbanti, 
vieninga Lietuva

Už paprastą žmogų

Klestinti Lietuva 
vieningoje Europoje

Už lygybę, 
solidarumą ir darbą

Sveikas žmogus – laimingas 
ir kūrybingas pilietis

Saugią ir išplėtotą europinę 
infrastruktūrą - Lietuvai

Nauja karta, naujos idėjos, 
efektyvūs sprendimai

Gamtosauga – bendras  
Lietuvos ir Europos rūpestis
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vIlIjA BlInkEvIčIūtė

Už dirbantį ir socialiai  
saugų žmogų!

juoZAS olEkAS

Už saugią Lietuvą 
saugioje Europoje

Už Lietuvą veikime kartu!

Socialiniai Europos 
sprendimai – Lietuvai

Dirbantis jaunimas - 
Europos ateitis

Svarbi kiekvieno 
žmogaus nuomonė

Už Lietuvos pažangą Europoje!

Už Europą, kurioje kiekvienas  
žmogus – socialiai saugus

gEdImInAS kIrkIlAS

 Už Rytų partnerystę, skaitmeninę  
darbotvarkę ir Europos jaunimą

Stipri Lietuva 
stiprioje Europoje

BIrutė vėSAItė

jurAS PožElA

rEmIgIjuS motuZAS

Už pažangią ir
stiprią Europą!

Už Europą, 
kuriai rūpi Lietuva!

 Juozas Bernatonis – Lietuvos 
 žmonių advokatas Europoje!

mArIjA AušrInė PAvIlIonIEnė 
Ginu demokratines vertybes
Lietuvoje ir Europoje

lsdP kandidatų į europos Parlamentą sąrašas:lietuvos socialdemokratų įsipareigojimas kurti pažangią gerovės europą 
trumPoji rinkimų į euroPos Parlamentą lsdP Programa 

10 žingsnių Permainų lietuvoje ir euroPoje gerovės link:  
1. gerovė visiems Per darnų ekonomikos 
augimą ir visišką užimtumą

4. Pramonės atgaivinimas 

7. visiems Prieinama kokybiška 
sveikatos aPsauga

10. taika, demokratija ir žmogaus teisės visame euroPos žemyne 

2. investicijos į jaunimą, kad jis šiandien 
galėtų kurti savo gyvenimą ir visos 
visuomenės ateityje  

5. Parama įmonėms, kuriant naujas 
darbo vietas

8. konkurencingas ir Pažangus 
žemės ūkis

3. kova su skurdu, socialine nelygybe 
ir atskirtimi 

 

6. investicijos į švietimą, mokslą ir inovacijas   

9. energetinis ir kibernetinis saugumas, 
žalioji ekonomika 

• Užtikrinsime, kad būtų laikomasi vienodų 
sveikatos apsaugos politikos standartų, kurie 
garantuotų gerą sveikatos priežiūrą. Dėsime 
pastangas, kad būtų įgyvendinamos ligų ir 
susirgimų prevencinės programos su Europos 
fondų pagalba. 
• Stiprinsime sveikatinimo politiką  ir skatinsime 
sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą visuomenėje. 
• Padedant ES programoms, garantuosime orią 
senatvę ir tinkamą senjorų integraciją. 

• ES bendroji žemės ūkio politika Lietuvos 
žemdirbių atžvilgiu turi būti teisinga ir neiškreipti 
konkurencijos. Išmokos jiems turi pasiekti senosiose 
ES valstybėse narėse gaunamos paramos lygį. 
• Pasirūpinsime priemonėmis, kad žemės ūkio 
paskirties žemė nebūtų spekuliacijos objektu. 
Panaikinus kvotas pienui, turės būti sukurtas 
vieningas rizikos valdymo mechanizmas. 
• Su ES paramos pagalba toliau mažinsime 
skirtumus tarp miesto ir kaimo, investuosime į 
kaimo infrastruktūros plėtros projektus. 

• Sieksime lygių teisių ir galimybių visiems, neišskirdami žmonių pagal jų tikėjimą, lytinę orientaciją ir kitais 
pagrindais. Jokia ES valstybė narė negali būti diskriminuojama.
• ES yra sėkmingas solidarumo sąjungos modelis. Todėl siekiame sukruti tokią Europos visuomenę, kurioje 
žmonės apibūdintų save ne vien tik kaip nacionalinės, regioninės ar vietos bendruomenės nariais, bet ir 
europiečiais, kurioje žmonės, šalys ir regionai prisiimtų atsakomybę vieni už kitus. 
• Vadovaudamiesi 2014 m. kovo 29 d. pasirašytų parlamentinių politinių partijų susitarimu dėl užsienio ir saugumo 
politikos, iki 2020 metų padidinsime finansavimą krašto apsaugai iki 2 proc. BVP. 
• Kartu su ES sieksime Rytų partnerystės šalių demokratėjimo ir integracijos į ES, taikos ir saugumo visoje Europoje. 

• ES lygmuo yra tinkamas spręsti ateities energetikos 
išteklių iššūkius. Bendra Europos energetikos politika 
privalo tapti esminiu Europos integracijos elementu. 
Sieksime, kad, padedant ES, būtų plėtojami mums ypač 
svarbūs energetiniai projektai: elektros jungtys su ES 
valstybėmis narėmis, nepriklausomas nuo vieno šaltinio 
dujotekių tinklas ir kt. 
• Kursime žaliąją ateities ekonomiką. Didindami energijos 
efektyvumą, Europoje iki 2020 metų sukursime virš 2 
mln. darbo vietų, sumažinsime namų ūkių sąskaitas 
už energiją. Skatinsime perdirbimą, rūšiavimą ir gamtą 
tausojantį atliekų tvarkymą.  
• Esame už tai, kad Baltijos jūros regiono strategija 
užtikrintų gerą mūsų šalies pasiekiamumą, bendrą 
transporto infrastruktūrą, puikias gyvenimo sąlygas. 
• Stiprinsime kibernetinį ir informacinį saugumą Lietuvos ir 
Europos mastu. 
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juozas Bernatonis: „Įsipareigoju spręsti nedarbo, 
skurdo, emigracijos ir teisingumo problemas“
Interviu su kandidatu į Europos 
Parlamentą, teisingumo minis-
tru, LSDP vicepirmininku Juozu 
Bernatoniu.

Kandidatai ir politinės parti-
jos dažnai kritikuojami, kad į Eu-
ropos Parlamento rinkimus eina 
be konkrečių programų, tik siek-
dami naudos. Kokie Jūsų tikslai?

Visos rinkimuose dalyvaujančios 
partijos paskelbė savo programas, 
tačiau norint jas kritikuoti reikia 
perskaityti, išanalizuoti, palyginti. 
Daug darbo, paprasčiau neskaičius 
paneigti. Socialdemokratai dirba 
ir į Europos Parlamento rinkimus 
eina vadovaudamiesi idėja: „Svar-
biausia – žmogus!“. Savo programo-
je mes įsipareigojame kurti pažan-
gią Lietuvą pažangioje Europoje, 
kurios ekonomika būtų grindžia-
ma demokratiniu valdymu ir užti-
krintų geresnį žmonių gyvenimą. 
Mes siekiame pertvarkyti Europos 
Sąjungą taip, kad ji taptų Solidaru-
mo Sąjunga.

Kaip keletas LSDP atstovų gali 
įgyvendinti tokius globalius tiks-
lus?

Tikimės laimėti nemažai – 4–5 
vietas Europos Parlamente. Tačiau 
svarbiausia, kad mes nebūsime vie-
niši kaip kitų Lietuvos politinių 
partijų atstovai. Dirbsime kartu su 
kitų socialdemokratų ir socialistų 
partijų atstovais, kurie pagal pro-
gnozes taps nauja dauguma Euro-
pos Parlamente. Po dešiniųjų ne-
sugebėjimo suvaldyti finansinę kri-
zę be didžiulių socialinių nuostolių 
Europos politika krypsta į kairę. 

Mūsų keliamas gerovės Europos ir so-
lidarumo Europos tikslas sutampa su 
mūsų bendraminčių visoje Europoje 
siekiais. Tikiuosi, kad už mūsų tikslų 
įgyvendinimą bus naujojo Europos 
Parlamento dauguma.

Ar šioje daugumoje nepranyks 
Lietuvos atstovai ir jų keliami tiks-
lai?

Po Lisabonos sutarties Europos Par-
lamentas tapo lygiaverčiu europinių 
įstatymų leidėju su valstybėms narėms 
atstovaujančia Taryba. Todėl svarbu, 
kad Lietuvos atstovai parlamente ko-
ordinuotų savo veiklą su Lietuvos vy-
riausybės pozicija įvairiais europinės 
teisės klausimais. Tik taip galima ge-
riausiai išryškinti ir apginti Lietuvos 
interesus. Be to, būtina ieškoti para-
mos ir EP politinėse frakcijose, efek-
tyviai išnaudojant ir LSDP tarptau-
tinius ryšius. O svarbiausia, kad mū-

turėtų darbą. Šią strategiją įgyven-
dina visos ES institucijos, tam yra 
kuriamos specialios programos ir 
iniciatyvos. Nemažai gali nuveikti 
ir EP nariai. Mums turėtų būti gė-
da, kad pagal skurdą esame ketvir-
ti nuo galo ES (skurdo paplitimas 
didesnis tik Latvijoje, Rumunijoje 
ir Bulgarijoje ), o pagal minimalų 
atlyginimą mus aplenkė ir Latvija. 
Tokia situacija susidarė, nes konser-
vatorių vyriausybė visą krizės naštą 
suvertė ant neturtingų žmonių pe-
čių. Taip pat neišnaudojo tų galimy-
bių, kurias suteikė ES verslo plėtrai. 
Mano manymu, pagrindinis euro-
pinių lėšų panaudojimo kriterijus 
turi būti atsiperkamumas – visų 
pirma, naujų darbo vietų kūrimas 
ir žmonių pajamų didinimas.

EP stengsiuosi panaudoti savo pa-
tirtį, norėčiau dirbti Teisės reikalų 
arba Žmogaus teisių komitete. Eu-
ropines žmogaus teises suprantu žy-
miai plačiau, negu aiškina kai kurie 
kolegos. Pirmiausia, tai teisė į darbą, 
į normalų atlyginimą už darbą, tai 
teisė į socialines garantijas – kitaip 
sakant, teisė į normalų gyvenimą. 
Teisingumas yra ta sritis, kurioje de-
ra ir susikerta EP bei nacionalinių 
parlamentų kompetencija. Europi-
nės ir nacionalinės teisės santykis – 
sudėtingas, komplikuotas ir plačiai 
diskutuojamas dalykas. Sau keliu 
uždavinį ginti Lietuvos nacionali-
nę teisę nuo nepagrįsto europinės 
teisės spaudimo. Ir europinės žmo-
gaus teisės turi būti įgyvendinamos 
Lietuvoje, atsižvelgiant į mūsų tau-
tos tradicijas.
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sų atstovai būtų patyrę žmonės, 
suvokiantys europinę teisę, įval-
dę diplomatinį derybų meną ir 
sugebantys dirbti nuosekliai, sis-
temingai.

Turbūt kiekvienas LSDP 
kandidatas kelia sau tam tikrus 
tikslus. Kokie yra Jūsų progra-
miniai siekiai?

Mes visi siekiame LSDP rinki-
mų programos tikslų, tačiau kie-
kvienas išskiriame ir savo priori-
tetus. Esu trumpai išdėstęs savo 
siekius, apie kuriuos plačiau kal-
buosi susitikęs su rinkėjais. Kar-
tais žmonės apie Europos Parla-
mentą galvoja nutolintai, neįžiūri 
nei naudos sau, nei Lietuvai. No-
riu paneigti stereotipą, kad Briu-
selis toli ir jam mūsų žmogus ne-
rūpi. Savo programoje įsipareigo-
ju spręsti nedarbo, skurdo, emi-

gracijos ir teisingumo problemas.

Kaip Europos Parlamento na-
rys gali sustabdyti emigraciją?

Kriziniais konservatorių valdy-
mo metais tik pagal oficialius duo-
menis Lietuvą paliko beveik 220 
tūkstančių žmonių. Nesugebėda-
mi įtakoti šių procesų, konservato-
riai ėmė skleisti erezijas apie emigra-
cijos naudą. Mano požiūris kitoks: 
nesibaigianti emigracija – didžiau-
sia grėsmė Lietuvai. Jauni, darbš-
tūs ir kūrybingi žmonės išvyksta ne 
nuotykių, o darbo ir socialinio tei-
singumo ieškoti. Norint, kad jauni-
mas nepaliktų Lietuvos, būtina čia 
sukurti pažangias ir deramai apmo-
kamas darbo vietas bei nemokamą 
aukštąjį mokslą. To jau pasiekė Es-
tijos socialdemokratai. Jau dabar ES 
numatė tam tikras kovos su jauni-
mo nedarbu priemones, pavyzdžiui, 
vadinamos „Jaunimo garantijos“ – 
valstybių įsipareigojimas darbo bir-
žoje užsiregistravusiam jaunimui 
per ketvirtį pasiūlyti darbo vietą ar 
kitą užsiėmimą. Naujoje finansinėje 
perspektyvoje per 17 milijardų eu-
rų yra numatyti Erasmus ir inicia-
tyvos skatinimo programos vykdy-
mui. Būdamas Europos Parlamento 
nariu galėsiu padėti Lietuvai išnau-
doti šias galimybes.

O kas bendro tarp EP ir žmo-
nių skurdo bei mūsų atlyginimų?

ES patvirtino strategiją „Europa 
2020“, kurioje numatė konkrečius 
tikslus, tarp jų – 20 mln. sumažin-
ti skurde gyvenančių žmonių skai-
čių, užtikrinti, kad trys ketvirtada-
liai 20–64 metų amžiaus žmonių 

Juozas Bernatonis

gera žinia laukiantiems pensijų kompensavimo

Kuo skiriasi dabartinė Vyriausybė 
nuo prieš tai buvusios?

Esu už garbingą rinkimų kovą

Skirtumų išties nemažai, nors 
opozicija, kurios branduolį su-
daro buvusios Vyriausybės ly-
deriai, neigia (vargu, ar ko kito 
galima tikėtis) bet kokius šio 
ministrų kabineto darbus ar 
pasiekimus.

Konservatoriai nuo pirmųjų 
opozicinių dienų primityvokos 
propagandos pagalba mėgina for-
muoti pasyvaus, neveiklaus, neda-
rančio reformų ir panašų A. But-
kevičiaus kabineto įvaizdį. Ypač 
eksploatuojamas vadinamas dar-
bo grupių klausimas, nors kaip tik 
tai, mano požiūriu, yra svarbi, de-
mokratijai būtina bet kurios val-
džios institucijos veiklos pusė. Tai 
reiškia, jog ši Vyriausybė atvira vi-
suomenei, o neapgalvoti, isteriš-
ki „naktinės“ mokesčių reformos 
stiliaus sprendimai nebus priima-
mi. Tariamasi su ekspertais, soci-
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aliniais partneriais, įvairio-
mis institucijomis, kas yra 
normali, plačiai ES šalyse pa-
plitusi europietiška tradicija.

„Naktinės“ mokesčių re-
formos atvejis itin iškalbin-
gas, nes mokesčių pakeiti-
mai jokioje demokratinėje 
šalyje ir jokiais motyvais ne-
priimami taip, kaip tai pa-
darė A. Kubilius, jau nekal-
bant, kad buvo pažeisti ir ša-
lies įstatymai. 

Arba, pavyzdžiui, beveik 
nusikalstamas lėšų suma-
žinimas krašto gynybai, ką 
ypač paryškina dabartiniai 
įvykiai Ukrainoje. 

Iš esmės konservatorių ir 
liberalų valdžia, negalvoda-
ma apie pasekmes, mecha-
niškai sumažino gynybos, 
kitų jėgos struktūrų finan-
savimą. Kai tokioje pačio-
je finansų krizėje atsidūru-
sios Latvija bei Estija ne tik 
to nedarė, bet, pavyzdžiui, 
Estija, mažėjant BVP, padi-
dino finansavimą gynybai ir 
pasiekė NATO reikalingus 
du procentus.

Ši Vyriausybė, lyginant su 
A. Kubiliaus, nepasižymi 
griovimu, prieš tai buvusių 
Vyriausybių sprendimų at-
šaukinėjimu, kas visuomet 
buvo viena svarbiausių prie-

žasčių, kodėl Lietuvoje stringa il-
galaikiai strateginiai energetikos, 
transporto ir kiti projektai. Priešin-
gai – pradėtieji projektai tęsiami, to-
bulinami ir net spartinami. Pavyz-
džiui, suskystintų dujų terminalas, 
kurio įkurtuves švęsime jau šiemet. 
Arba naujos atominės elektrinės sta-
tybos projektas, kurį savo ataskaitoje 
paminėjo A. Butkevičius – jis pato-
bulintas, kad būtų konkurencingas 
ir patrauklus mūsų partneriams la-
tviams bei estams. Tačiau dar anos 
Vyriausybės pradėtas, tęsiamas, o 
ne griaunamas, kaip tai, deja, prisi-
dengdami įvairiausiais motyvais da-
rė konservatoriai.

Nors konservatorių kaltinama ne-
veiklumu, A. Butkevičiaus Vyriau-
sybė akivaizdžiai išjudino beviltiškai 
konservatorių ir liberalų valdžios me-
tu įstrigusį namų renovacijos vežimą, 

o tai ypač svarbu, siekiant ir ener-
getinės nepriklausomybės, ir ma-
žesnių kainų už šilumą, ir, beje, ne 
mažiau svarbu šalies ekonomi-
kai. Jei A. Kubilius būtų įsiklau-
sęs į primygtinius ekspertų, pa-
vyzdžiui, R. Kuodžio ir kitų ra-
ginimus greičiau pradėti renova-
ciją, krizė būtų įveikta lengviau, 
nebūtume sugriovę itin svarbaus 
statybų sektoriaus, jau nekalbant 
apie specialistų, kurių dabar itin 
trūksta, emigraciją.

Dešiniųjų A. Kubiliaus Vyriau-
sybė, kitaip nei dabartinė, pasižy-
mėjo visiška socialine nejautra, 
prieš įstatymus ir Konstitucijos 
valią mažindama pensijas, socia-
lines išmokas šeimoms, ypač jau-
noms. Šiandien, atsidūrę opozici-
joje, jie kone pirmose gretose rei-
kalauja kompensacijų ir dabar pat, 

nors jiems turėtų pakakti vyriausy-
binės patirties, kad suprastų, jog šito 
padaryti neįmanoma. Ir dėl euro įve-
dimo darbotvarkės, ir dėl naujos fi-
nansų disciplinos politikos Europos 
Sąjungoje, ir dėl mūsų pačių spartes-
nio ekonominio augimo intereso.

Ar nesenas valstybės skolinimo-
si reitingo pakėlimas net dviem 
punktais to nepatvirtina? Toks pa-
kėlimas, beje, įvyko pirmąkart ša-
lies istorijoje, ir tai suteiks papildo-
mų stimulų ekonomikai.

Dešiniųjų A. Kubiliaus Vyriau-
sybė ypač aktyviai reiškėsi propa-
gandos srityje ir, aišku, valstybės 
lėšomis. Tai akivaizdžiai parodė 
A. Skardžiaus vadovaujamos par-
lamentinio tyrimo komisijos iš-
vados. Šimtai milijonų išleisti ne 
projektams ir jų realizavimui, o 
ekspertams, viešinimui su neskai-
drumo kvapeliu, kad ir kaip dabar 
mėgintų konservatoriai prisidengti 
strateginių projektų svarba.

Neatsitiktinai pasitikėjimas 
A. Butkevičiaus Vyriausybe, ne-
paisant opozicijos pastangų, yra 
daug aukštesnis nei buvo A. Ku-
biliaus. Kuo labiau „proveržinin-
kai“ ir „naktinių“ reformų auto-
riai ją puola, tuo visuomenei aki-
vaizdžiau, kad nuoseklus darbas, 
vyriausybinės veiklos atstatymas į 
racionalios diskusijos ir socialinės 
partnerystės vėžes valstybei, eko-
nomikai bei žmonių gyvenimui 
yra daug patraukliau ir svarbiau.
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Vienas aštriausių ir didžiausias 
diskusijas visuomenėje suke-
liančių klausimų – pensijų kom-
pensavimas pradeda savo įsta-
tyminį kelią. Norisi priminti, kad 
ankstesnė konservatorių ir libe-
ralų Vyriausybė priėmė spren-
dimą, kaip sutaupyti per krizę, 
ir nurėžė dalį nuo senatvės bei 
netekto darbingumo (invalidu-
mo) pensijų, kurių dydis virši-
jo 650 Lt.

Balandžio 28-ąją Vyriausybė svars-
tė ir pritarė pensijų kompensavimo 
mechanizmui, tad Konstitucinio 
Teismo sprendimas bus pradėtas įgy-

vendinti, kai tik Seime bus sulauk-
ta parlamentarų pritarimo. Tikėti-
na, kad parlamente procedūros ne-
užtruks, nes valdančiosios daugu-
mos politinė taryba yra priėmusi 
sprendimą, kad Vyriausybė įstaty-
mų projektus turi pateikti iki ge-
gužės 1-osios.

Įstatymo projekte siūloma nusta-
tyti kompensavimo mechanizmą 
senatvės ir netekto darbingumo 
(invalidumo) pensijų gavėjams, ku-
riems pensijos pagal Laikinąjį įsta-
tymą 2010–2011 m. sumažėjo dėl 
Vyriausybės patvirtintų mažesnių 
einamųjų metų draudžiamųjų pa-
jamų. Tokia tvarka buvo sumažin-
tos visos senatvės ir netekto darbin-
gumo (invalidumo) pensijos, kurių 
dydis viršijo 650 Lt. 

2014 m. senatvės ir netekto dar-
bingumo (invalidumo) pensijų ga-
vėjams bus išmokėtos 20 procen-
tų apskaičiuoto skirtumo pasku-
tinį šių metų ketvirtį. 2015 ir 2016 
metais senatvės ir netekto darbin-
gumo (invalidumo) pensijų gavė-
jams bus išmokėta po 40 procentų 
apskaičiuoto pensijų dydžių skirtu-
mo, išmokant po lygią šio dydžio 
dalį kas ketvirtį.

kės apie 90 mln. litų, o antraisiais 
ir trečiaisiais kompensavimo me-
tais – atitinkamai apie 180 mln. li-
tų kasmet. Įstatymo projekte nu-
matoma, kad pensijoms kompen-
suoti lėšos skiriamos iš Valstybi-
nio socialinio draudimo fondo 
biudžeto.

Kaip bus kompensuojama? Jei 
asmeniui apskaičiuota kompen-
suojamoji pensijos dalies suma ne-
viršija 100 litų, ją visą ir gaus 2014 
m. ketvirtojo ketvirčio paskutinį-
jį mėnesį. Jei apskaičiuota pensijos 
dalies suma viršija 100 litų, tačiau, 
išmokėjus jos dalį 2014 m. ketvir-
tąjį ketvirtį, lieka mažiau nei 100 
litų, likusi suma išmokama 2015 
m. pirmojo ketvirčio paskutinįjį 
mėnesį. Jei apskaičiuota dalis su-
ma viršija 100 litų ir išmokėjus jos 
dalį (20 procentų) lieka daugiau 
nei 100 litų, tačiau 40 procentų 
visos apskaičiuotos dalies sumos 
neviršija 100 litų, priklausanti iš-
mokėti atitinkamais metais dalis 
išmokama viso dydžio atitinkamų 
kompensavimo metų pirmojo ke-
tvirčio paskutinįjį mėnesį.

Beje, atlyginimų kompensavi-
mo teks palaukti. Vyriausybė siū-

lo iki 2015 metų gegužės atidėti su-
mažintų atlyginimų kompensavimo 
mechanizmo kūrimą. Svarbiau, jog 
pirmiausia būtų pasirūpinta socia-
liai jautriausia visuomenės dalimi – 
pensininkais. 

Yra net keletas priežasčių, kodėl 
atlyginimo kompensavimo teks pa-
laukti metus. Pirma ir, ko gero, svar-
biausia – pyragas nėra toks didelis, 
kad jo užtektų visiems. O Vyriausybė 
negali ignoruoti įsipareigojimų, susi-
jusių su finansine drausme, valstybės 
biudžeto pajamos ir išlaidos turi likti 
subalansuotos. Paprastai tariant, vals-
tybė negali dalinti skolinto pyrago. 

Antra, šiuo metu susidariusi sudė-
tinga geopolitinė situacija, kurią sąly-
goja Rusijos ir Ukrainos santykių kri-
zė, kelia riziką ir Lietuvos ekonomi-
kos stabilaus augimo tendencijoms. 
2014 m. kovo 29 d. pasirašytame Lie-
tuvos Respublikos Seime atstovauja-
mų politinių partijų susitarime ak-
centuojamas Lietuvos strateginis sie-
kis sustiprinti savo gynybinius pajė-
gumus bei vykdyti narystės NATO 
ir kitose tarptautinėse organizacijose 
įsipareigojimus. Susitarime numato-
ma, kad nuosekliai turi būti didina-
mas finansavimas krašto apsaugai. 

Esu už garbingą rinkimų kovą. 
Visu savo elgesiu ir veiksmais 

tai rodžiau rinkimų kampanijos 
metu, todėl nustebino Preziden-
tė Dalia Grybauskaitė, gegužės 
12 d. pareiškusi, kad ji, skirtin-
gai nei aš, Zigmantas Balčytis, 
skiria daugiau dėmesio šalies na-
cionaliniam saugumui, valstybės 
gynybai: „Mano pozicija ryžtin-
gesnė. Aš greičiau nusiteikusi ne-
daryti kompromisų ir neparda-
vinėti Lietuvos už sviestą. Ką la-
biau girdžiu būsimo konkuren-
to kalbose“.

Nustebino ir tai, kaip Prezi-
dentei, pasirodo, sunku dalyvauti 
rinkimuose, nes neva jai nepalan-
kūs įstatymai ir ji neturi finansi-
nių galimybių. 

Primenu: įstatymai visiems vie-
nodi. Juos priimant dalyvavo ir 
Respublikos prezidentė.

Antra, neužimu jokių parei-
gų valstybėje. Priešingai nei Da-
lia Grybauskaitė, kuriai dirbant 
valstybės vadove buvo smarkiai 
sumažintos išlaidos krašto apsau-

gai. Apie Lietuvos pardavinėjimą už 
sviestą girdžiu pirmą kartą, nieko 
panašaus nesu kalbėjęs.

Trečia, Prezidentė neatsisakė par-
tijų paramos, nors pati teigė priešin-
gai. Niekas kitas valstybėje neturi ir 
neturėjo tokių galimybių kaip Pre-
zidentė rinkimų kampanijos metu 
reklamuotis nemokamai – tai yra 
išnaudoti administracinius resur-
sus, naudoti savo padėtį būti mato-
ma ir girdima nuolat, kasdien ir ne 

po vieną kartą.
Mano pozicija – protingesnė. 

Reikia skaičiuoti, kalbėtis, ieš-
koti naudingų žmonėms spren-
dimų, susitarimų ne tik viduje, 
bet ir su kaimynais. 

Nacionalinio saugumo klau-
simas – man labai svarbus. Pui-
kiai suprantu, kad didžiausią na-
cionalinį saugumą užtikrina net 
ne raketos, tankai, o tai, kaip jau-
čiasi ir gyvena Lietuvos žmogus, 

kaip nuoširdžiai myli Tėvynę ir pa-
sitiki valdžios priimamais spren-
dimais. O paprasčiau sakant – kai 
esame vieningi, kai žmonėms val-
džia nemeluoja.

Mano pozicija naudingesnė Lie-
tuvai ir jos žmonėms. Nesiblašky-
ti, nerodyti arogancijos, dirbti taip, 
kad kadencijos pabaigoje nereiktų 
žmonėms įrodinėti, koks prieina-
mas, paliečiamas ir savas esu. Var-
žovės akyse matau daug noro lai-
mėti, bet meilės žmonėms, noro 
suprasti žmones ir vienyti Lietuvą 
– deja, nematau.

5 metai – didelis laiko tarpas, kad 
valstybės vadovas galėtų parodyti 
savo tikrą drąsą ir ryžtą. Pakanka-
mas laiko tarpas suprasti, kad Lie-
tuvoje net dirbantys žmonės nesu-
duria galo su galu. Kad negalima ty-
liai pritarti ir net skatinti iš krizės 
bristi mažiausias pajamas turinčių 
žmonių sąskaita.

Galima girtis savo drąsa ir ryžtu, 
bet nematyti Lietuvoje skurdo, ne-
teisybės ir nelygybės – negalima. 

Galima girtis savo drąsa ir kieta 
pozicija, bet dujų kainos turi rea-
lią galimybę sumažėti tik pradėjus 
kalbėtis ir derėtis su dujų tiekėju. 
5 metus Lietuva mokėjo didžiau-
sias kainas Europoje. Kiek Lietu-

vai ir jos žmonėms kainavo tokia 
„drąsa“? Milijardus litų, kuriuos 
galima buvo skirti krašto apsaugai, 
švietimui, teisėtvarkai stiprinti, 
kultūrai, pensijoms kompensuoti 
ir jas didinti.

Kiek Lietuvai per krizę kainavo 
„drąsa“ nesiskolinti pigiai iš Tarp-
tautinio valiutos fondo,  bet sko-
lintis brangiai, už 8–9 procentus 
palūkanų, iš bankų ir kitų finan-
sinių institucijų? Galiu atsakyti – 
kiekvienais metais papildomą mi-
lijardą litų. Ar ne per brangiai kai-
nuoja asmeninės valstybės vadovo 
ambicijos, kurios neteisingai vadi-
namos drąsa ir ryžtu? 

Šiandien kalbėti apie tai, kad 
„nepardavinėsiu Lietuvos“ (o ki-
ti, supraskite, tai jau pardavinės) 
reiškia tautos, valstybės skaldymą 
grėsmės akivaizdoje. 

Primenu, kad Lietuva yra NA-
TO ir ES valstybė. Lietuva pasi-
keitė. Žodžiai, kuriais bandoma 
prikelti 25 metų senumo Lietuvą, 
yra valstybės grąžinimas į praeitį. 

Net jei Prezidentė (ar kitas po-
litikas) sumanytų parduoti Lie-
tuvą, ji to negalėtų padaryti – to 
niekada nebeleistų padaryti Lie-
tuvos žmonės.

Ir aš tikiu Lietuvos žmonėmis.

Priėmus Įstatymo projektą bus iš 
dalies įgyvendintas Konstitucinio 
Teismo Nutarimas. Atsižvelgiant 
į šalies finansines galimybes bus 
kompensuota dalis pensijų praradi-
mų, susidariusių dėl 2010–2011 m. 
taikyto Laikinojo įstatymo nuos-
tatų, dėl to padidės minėtų pensi-
jų gavėjų pajamos. 

Kiek tai kainuos valstybei? Pen-
sijoms kompensuoti reikės apie 450 
mln. litų. Pirmaisiais kompensavi-
mo metais siūloma išmokėti penk-
tadalį praradimų, tad 2014 m. rei-
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tik suvieniję bendras pajėgas galime tikėtis realaus postūmio sprendžiant jaunimo nedarbo problemą. 

kas lemia mūsų gerovės kūrimą?

LR Seime paminėjome Lietu-
vos narystės ES dešimtmetį, 
pasidžiaugėme žengto istori-
nio žingsnio prasme. Iškalbingi 
šia proga pasakyti Prezidento 
Valdo Adamkaus žodžiai ir ra-
ginimas nenuvertinti šio istori-
nio laimėjimo, mokėti džiaug-
tis ir vertinti galimybę būti de-
mokratinių šalių šeimoje, o ne 
pilkąja zona, pereinamuoju 
kiemu tarp Rytų ir Vakarų. 

ES visų mūsų problemų neiš-
sprendė ir neišspręs, bet būdami 
joje galime būti saugesni, drąses-
ni, jaustis sėkmingais. Turėtume, 
bet dar nesame. Vis dar esame pil-
ni būgštavimų ir abejonių, nors 
buvimo ES rezultatai akivaizdūs.

Pirmasis Lietuvos dešimtmetis 
atvėrė mūsų žmonėms galimybę 
nevaržomai keliauti, net emigruo-
ti, įsidarbinti, mokytis bet kurioje 
Bendrijos šalyje, pasinaudoti ES fi-
nansine parama ir patirtimi. Paki-
lo mūsų žemės ūkis, modernizavo-
me ekonomiką, ypač informacinių 
technologijų sektorių,  sustiprino-
me verslo pozicijas, padaugėjo už-
sienio investicijų. Lietuvos vardas 
ne kartą minėtas tarp Europos ge-
riausių ekonomikos, sporto, ino-
vacijų, investicijų ir kitose srity-
se. Ypač džiaugiamės sėkmingu 
Lietuvos pirmininkavimu ES Ta-
rybai. Jis buvo vainikuotas esmi-
nių susitarimų dėl ES finansinio, 
ekonominio ir energetinio saugu-
mo, priimti svarbūs susitarimai dėl 
ES daugiamečio biudžeto, pasiek-
tas susitarimas dėl bankų geresnės 
kontrolės bei indėlių garantijų. Pa-
skelbtas sąrašas ES energetinių pro-
jektų, kurie galimai bus finansuoja-
mi iš ES lėšų. Jame net 6 su Lietuva 
susiję projektai, kurie stiprins mūsų 
elektros ir dujų jungtis su kaimyni-
nėmis valstybėmis – Lenkija, Šve-
dija ir Latvija. Iki 2020 m. Lietu-
va turėtų tapti  pilnateise Europos 

irena ŠiauliEnė, 
lSdP frakcijos Seime seniūnė,
kandidatė į Europos Parlamentą

energetinės rinkos dalyve.
Praėjus dešimtmečiui po įvyku-

sios sparčiausios ES plėtros, bri-
tų ekonomikos savaitraštis „The 
Ekonomist“ apibendrino, kaip per 
šį laikotarpį sekėsi augti ES naujo-
kėms. Šiame tyrime aiškiai išsiski-
ria Lietuva, kurios BVP nuo 2004 
m. išaugo beveik 55 proc. Net su-
sidūrus su ekonomikos nuosmu-
kiu, prasidėjus 2009 m. ekonomi-
kos krizei pasaulyje, aplenkėme ar-
timiausią kaimynę Lenkiją 10 pro-
centinių punktų. Ją aplenkėme ir 
pagal BVP dydį, tenkantį vienam 
gyventojui: Lietuvoje – 12 250 eu-
rų per metus, o Lenkijoje – 10 350. 

Šiandien pagal palankios aplin-
kos investicijoms kūrimą Lietuva 
užima antrą vietą Europoje. Tai 
skatins tvarią regiono plėtrą, galė-
sime geriau spręsti nedarbo ir emi-
gracijos problemas. Bendrame 189 
pasaulio valstybių reitinge pagal 
verslo sąlygas Lietuva iš 27 vietos 
pakilo į 17 (Latvija – 24, Estija – 
22, Lenkija – 45), o tarp  ES valsty-
bių  užimame 6 vietą. Algirdo But-
kevičiaus vadovaujama Vyriausybė  
padidino minimalią algą mažiau-
siai uždirbantiems iki 1000 Lt. Dėl 
to padidėjo perkamoji galia, varto-
jimas, atlyginimų augimas pralen-
kė kainų didėjimą, „nebesuvalgo“ 
jų ir infliacija.

Turime puikių pavyzdžių, kai 
mokslas, verslas ir valstybė dirba 
išvien. Taip siekiame inovacijų plė-
tros, kuriamos gerai apmokamos 
darbo vietos jauniems kvalifikuo-
tiems specialistams, užtikrinama 
eksporto plėtra. Lietuvos ekono-
mikos augimą, kuris išlieka vie-
nu sparčiausiu Europoje, skatina ir 
planai prisijungti prie euro zonos.

Lietuvos bendrą situaciją ekono-
mistai vertina kaip stebėtinai pui-
kią ir teigia, kad Lietuva yra grįžusi 
į tvarios raidos kelią, nes auga ne tik 
remdamasi eksportu, bet ir vidaus 
vartojimu. Šį tvarumą gali paveik-
ti geopolitinė įtampa tarp Rusijos 
ir Ukrainos, daug priklausys nuo 
to, koks bus ES požiūris bei gali-
mos sankcijos.   

Bet tai dar ne visuotinė gerovė. 
Yra nuoskaudų ir nusivylimų. 

Pasišaipoma ir iš mūsų tikėjimo 
per 20 Nepriklausomybės metų 
pasiekti švediškos gerovės. 20 me-
tų žmogaus gyvenime – daug, o 
švediškai gerovei pasiekti – laikas 

per trumpas. Tai išlieka mūsų tiks-
lu, nes gerovės valstybės sukūrimą, 
socialinio saugumo ir teisingumo 
įgyvendinimą galima pasiekti tik 
remiantis tvaria, efektyvia ir stipria 
ekonomika. Būdami Europoje šio 
tikslo galime siekti sėkmingiau, bet 
šiandienos globalios situacijos rizi-
kos, kurios sukelia naujas įtampas 
ir grėsmes, neaplenkia Europos, o 
tai reiškia ir mūsų.         

Tarp didžiausią susirūpinimą 
ateityje kelsiančių problemų eks-
pertai išskiria  fiskalines krizes, 
struktūrinį nedarbą, aštrų pajamų 
netolygumą, pagrindinių finan-
sinių mechanizmų bei institucijų 
sutrikimus, visuomenės senėjimą, 
politinio ir socialinio nestabilumo 
protrūkius ES pakraščiuose. Dėl 
šių priežasčių sunkūs ES reforma-
vimo išbandymai laukia ir Europos 
kairiųjų. Dar nėra tinkamo didžio-
jo kapitalo apmokestinimo, todėl 
nėra tinkamo masto lėšų sugrąži-
nimo žmonėms – jų investavimo į 
darbo vietų kūrimą, algų, pensijų 
bei kitų socialinių išmokų didini-
mą. Tolimesnis teisingumo ir soci-
alinės pažangos kūrimas ES ir Lie-
tuvoje priklausys nuo kairiųjų so-
cialdemokratinių jėgų intelektinių 
ir politinių resursų, valios ir ryžto.

„Nei spaudos laisvė, nei drau-
gijų laisvė, nei rinkimų laisvė, nei 
parlamentas, nei gražios kalbos ir 
tautos suverenumas negali pape-
nėti alkanųjų, pridengti nuogų-
jų, paguosti nuliūdusiųjų, pagel-

bėti sergantiems“, – šie E. Ketele-
rio žodžiai tinka ir šiandien. La-
biausiai dėl to ir esame nusivylę, 
nes Lietuvoje vis dar stokojame 
stiprios socialinės demokratijos. Ji 
turi tapti vis stipresnė, kurią kie-
kvienoje demokratinėje šalyje nu-
lemia tos visuomenės ekonomikos 
lygis, visuomenės turtingumas ir 
turto paskirstymas. Disproporci-
jos tarp sparčiai augančio įmonių 
pelno ir lėtai kylančių darbuotojų 
atlyginimų turi būti mažinamos.

Nors Lietuva – visateisė ES na-
rė, tačiau pragyvenimo lygis mūsų 
šalyje vis dar vienas žemiausių, pa-
gal pensijų dydį esame treti nuo ga-
lo tarp ES šalių, negalime pasigir-
ti ir atlyginimų dydžiu. Dėl pasta-
rųjų jauniausia ir darbingiausia vi-
suomenės dalis emigruoja. Esame 
pavargę nuo neapgalvotų siūlymų, 
reformų, rinkos viešpatavimo, kur 
žmogus traktuojamas tik kaip pigi 
darbo jėga bei priemonė sukaup-
ti dar didesnius turtus. Socialinė 
demokratija, kurios pradininkais 
ir buvo socialdemokratai, nesutin-
ka su tokiu požiūriu į žmogų. Štai 
kodėl skelbiame: „Svarbiausia – 
žmogus!“ Mūsų principas yra tas, 
kad politikai, priimdami sprendi-
mus, pirmiausia galvotų, kaip tai 
atsilieps kiekvieno žmogaus gyve-
nimui ir gerovei. Mūsų tikslas – 
dirbanti ir uždirbanti bei vienin-
ga Lietuva!

Priešingai nei dešinieji, mes na-
rystę ES ir laisvę suvokiame ne tik 

kaip galimybę įgyvendinti vers-
lo planus ir didinti kapitalą. Pir-
miausia, tai – atsakomybė pasi-
rūpinti socialinėmis grupėmis, 
kurios laisvos rinkos ekonomi-
kos sąlygomis atsiduria silpnes-
niųjų pusėje. Mes už tai, kad būtų 
kuo mažiau skurdžių ir daugiau 
pasiturinčių, stiprėtų viduriny-
sis sluoksnis, o gaunantys gerus 
pelnus, mokėtų padorius atlygi-
nimus savo samdomam darbuo-
tojui, proporcingai dalintųsi už-
dirbtu turtu. Šiandien pasaulis 
vis dažniau kalba apie laimės eko-
nomiką, kurioje ne viskas matuo-
jama pinigais, pasiekimais ir re-
zultatais, o elementariu žmogiš-
kumu, solidaria visuomene. 

Socialdemokratų vadovauja-
mai Vyriausybei teko nelengvas 
iššūkis: perėmus šalies valdymą, 
kurią nualino praūžusi krizė, pa-
gilinta „naktinės“ mokesčių re-
formos bei taupymo nelengvai 
besiverčiančių sąskaita, pasirū-
pinti žmogaus gerove.

Artimiausias socialdemokratų 
uždavinys – pensijų kompensa-
vimas. Premjeras pažadėjo, kad  
per  sunkmetį sumažintų pen-
sijų kompensavimui Lietuva ne-
siskolins, todėl nebus didinama 
valstybės skola ir fiskalinis defi-
citas.  „Sodra“ šiuo metu turi virš-
planinių lėšų, iš jų ir ekonomikos 
augimo, naujų darbo vietų atsira-
dimo, iš realių pajamų augimo ir 
mokestinės bazės plėtros bus šie-
met išmokėti 20 proc. neišmo-
kėtos pensijos, o per 2015–2016 
m. – po 40 proc., mokant kas ke-
tvirtį bus kompensuotos pensijos 
maždaug 450 tūkst. gyventojų.

Pradėta masinė daugiabučių 
namų renovacija padės gyvento-
jams taupyti lėšas ir suteiks kitą 
gyvenimo kokybę. Pertvarkomas 
šilumos ūkis. Nacionalinė šilu-
mos ūkio plėtros 2014 –2020 m. 
programa, turinti užtikrinti pro-
jektų skaidrumą, o Vilniaus ir 
Kauno miestų kogeneracinių pa-
jėgumų projektus įgyvendinant 
bendrovėms, kurių 51 proc. ak-
cijų priklausys valstybei, leis už-
tikrinti projektų įgyvendinimo 
skaidrumą, siekti didžiausios eko-
nominės naudos vartotojams ma-
žinant šilumos kainą, užkirs ke-
lią konkursų vilkinimui bei mo-
nopolininkų sugrįžimui.

Veikli ir energinga, o tuo pačiu 
moteriška, elegantiška ir jau-
tri... Apie žmogaus teises, ku-
rios yra vienas pagrindinių Eu-
ropos Parlamento prioritetų, 
demokratines vertybes Lietu-
voje ir Europoje, ir... žmogišką 
laimę kalbamės su kandida-
te į Europos Parlamentą, Lie-
tuvos Respublikos Seimo na-
re, profesore, habilituota dak-
tare, Žmogaus teisių gynėja  
Aušrine Marija Pavilioniene.     

Jūs gimėte ir augote gražioje 
aktorių Vlado Fedoto - Sipavi-
čiaus ir Jadvygos Ramanauskai-
tės šeimoje. Kodėl nepasirinko-
te aktorystės duonos?

Ne viskas buvo gražu ir papras-
ta mano šeimoje. Mano tėvą Vla-
dą Sipaitį (jis sulietuvino pavardę) 
sovietai ištrėmė į lagerį už daly-
vavimą Kauno filosofų draugijo-
je. Jis grįžo namo po Stalino mir-
ties. Lagerio šmėkla sužlugdė ga-
baus kūrėjo karjerą – jis dirbo tik 
saviveikloje, nes teatrai nenorėjo 
jo priimti. Mano mama tuo me-
tu gyveno su patėviu aktoriumi 
Stasiu Petraičiu, kuris  man buvo 
aktoriaus elegancijos, darbštumo, 
reiklumo, pagarbos aktoriaus pro-
fesijai pavyzdys. Gyvenau muzikos 

pasaulyje, klausydamasi savo mo-
čiutės Liudos Sipavičiūtės įdainuo-
tų operų arijų, skaitydama knygas, 
stebėdama teatro spektaklių repeti-
cijas, kasdienius vaidinimus. Iš tėvų 
paveldėjau žodžio raišką, dainavau, 
šokau, vaidinau vaikų spektakliuo-
se. Norėjau tapti aktore, tačiau tam 
manęs tėvai neskatino, nes manė, 
kad artisto profesija yra sunki ir 
menkai apmokama.  

Rengiausi stojimui į Konserva-

Aušrinė Marija Pavilionienė

Aušrinė marija Pavilionienė: 
„Didžiuojuosi, kad drąsiai reiškiu savo mintis“

moterys rinkimų į Europos Parlamentą 
sąrašuose 2014 m.

toriją pati: pasirinkau kūrinius, 
kurie netiko aistras ir sentimen-
tus atskleidžiantiems egzaminų 
reikalavimams – Algimanto Bal-
takio eilėraštį apie namo statybą 
ir mokslinės fantastikos ištrauką 
apie skrydį į kosmosą. Manęs ne-
priėmė, nes Komisijos pirminin-
kas režisierius Juozas Rudzins-
kas ištarė: „Ji per daug racionali.“ 
Už tai jam esu dėkinga. Įstojau į 
Vilniaus universitetą, o savo  eks-

Sigitos Mykolaitytės nuotr.

Dr. Giedrė PurVanEcKiEnė,
lr Seimo narė,
lSdP pirmininko pavaduotoja,
kandidatė į Europos Parlamentą

Artėjant rinkimams į Europos 
Parlamentą, įdomu panagrinėti, 
kaip Lietuvos politinės partijos 
savo sąrašuose išdėstė moteris ir 
vyrus. Pažiūrėsime, kiek kiekvie-
name sąraše moterų, kaip jos iš-
dėstytos, kiek jų yra pirmuosiuose 
dešimtukuose ir (ar yra) penketu-
kuose. Pastarasis rodiklis svarbus. 
Jis parodo, ar partijos rimtai žiūri 
į moteris kandidates. (Iš ankstes-
nių rinkimų žinome, kad papras-
tai realius šansus būti išrinktais į 
EP turi tik pirmojo penketuko at-
stovai.) Sąrašai trumpi, statistinių 
metodų čia naudoti negalima, to-
dėl pateikiu absoliučius skaičius.

Kokios išvados, pažvelgus į par-
tijų sąrašus? 

Net keturios partijos į pirmąjį 
penketuką neįrašė nė vienos mo-
ters: Liberalų sąjūdis, Tautininkų 
sąjunga, Liberalų ir centro sąjun-
ga bei Valstiečių ir žaliųjų sąjun-
ga. Tvarka ir teisingumas, Libe-
ralų ir centro sąjunga bei Valstie-
čių ir žaliųjų sąjunga tik po vieną 
moterį įrašė į pirmuosius dešim-
tukus. Pati atšiauriausia moterų 
atžvilgiu partija – Valstiečių ir ža-
liųjų. Aukščiausia moters užima-
ma vieta – 9-a. Nedaug skiriasi ir 
Tautininkų sąjunga (8-a), Libera-
lų ir centro sąjunga (7-a) bei Libe-

ralų sąjūdis (6-a). Šias partijas reik-
tų laikyti mažiausiai palankiomis 
moterimis, todėl ir moterims ne-
reiktų būti joms palankiomis. 

Iš likusių partijų palankumu 
moterims išsiskiria trys – Lenkų 
rinkimų akcijos ir Rusų aljanso 
koalicija, Lietuvos žaliųjų partija 
ir Lietuvos socialdemokratų parti-
ja. Jų sąrašuose moterų daugiausia. 
LLRA ir RA koalicijos bei žaliųjų 
sąrašuose – vienodas moterų ir vy-
rų skaičius. Socialdemokratų sąra-
še – moterų keturi penktadaliai ir 
tolygus pasiskirstymas sąraše. Šie 
trys sąrašai suteikia panašius šan-
sus moterims. 

Tėvynės sąjungos – Lietuvos 
krikščionių demokratų sąrašas 
pagal moterų išsidėstymą sąra-
šo priekyje taip pat nenusileidžia 
aukščiau minėtiems trims sąra-
šams, bet bendras moterų skaičius 
sąraše menkas – tik 4. Darbo par-
tija bei Tvarka ir teisingumas pa-
gal moterų išsidėstymą sąrašuose 
būtų arčiau nepalankiųjų mote-
rims grupės.

Nė viena partija neįrašė moters 
į sąrašo lyderius, tik trys partijos 
įrašė moteris į antrąsias sąrašo 
vietas – TS-LKD, LLRA ir RA 
koalicija bei LSDP. 

Dėmesį atkreipia Lietuvos ža-

presiją ir emocijas sudėjau į dėsty-
tojos, vėliau į politikės veiklas. Ir 
šiandien savo ekspresyvumą sė-
kmingai pasitelkiu politiniame 
gyvenime.   

Jūs baigėte Vilniaus valstybi-
nio universiteto Filologijos fa-
kultete anglų kalbos ir literatū-
ros studijas, VU dėstėte anglų 
kalbą. Ar nepasiilgstate bendra-
vimo su studentais? Ar dėstytojo 
darbas Jums buvo mielas?

Anglų kalba buvo tik įrankis, at-
vėręs langus į Europos ir pasaulio 
literatūras, filosofiją, psichologiją, 
sociologiją. Anglų kalbą dėsčiau 
tik ketverius metus. Po to pasirin-
kau amerikiečių literatūros aspi-
rantūrą. Pirmoji Sovietų Sąjungo-
je parašiau mokslo kandidato di-
sertaciją apie amerikiečių klasiką 
Viljamą Folknerį tema „Žmogaus 
koncepcija ir paveikslas V. Folkne-
rio kūryboje“. Nuo 1977 metų, kai 
apgyniau disertaciją, žmogaus vi-
dinio pasaulio sudėtingumas, di-
dybė ir menkumas, asmenybės ir 
visuomenės santykiai yra nuolat 
mano dėmesio centre. Žmogaus 
koncepcijos suvokimą vėliau pa-
pildžiau moteriškos giminės stu-
dijomis, lyčių nelygybės analize. 
VU įkūriau Moterų studijų cen-

trą, skaičiau feminizmo teorijos 
paskaitas, ėmiau domėtis ir lyti-
nių mažumų likimu patriarcha-
linėje visuomenėje. Parašiau kny-
gą „Lyčių drama“, kurią apgyniau 
kaip habilituoto daktaro diserta-
ciją. Visas savo žinias perteikdavau 
studentams. Tai buvo nuostabus 
ir sunkus individualių kūrybinių 
ieškojimų metas. Jį turtino ben-
dravimas su studentais, džiaugs-
mas, kad prisidedu prie jų asmeny-
bių formavimo. Mokiausi vokie-
čių, ispanų kalbų, vėliau prancū-
zų, kad parengčiau dar vieną kny-
gą apie dramą – „Gyvenimo ir te-
atro vaidinimai: XX amžiaus Va-
karų drama“. Teatras niekada ne-
išnyko iš mano būties. Šiandien vis 
dar dalyvauju politiniame teatre. 

Prieš dešimtmetį Jūs pasuko-
te politikos keliu. Šiandien vi-
suomenėje Jūs puikiai žinoma 
kaip žmogaus, žmogaus teisių, 
lytinių mažumų teisių gynėja. 
Kodėl mažumų klausimai Jums 
tokie jautrūs? Nuo ko viskas pra-
sidėjo? Gal teko iš arti susidurti 
su konkrečia nelaimingo žmo-
gaus istorija? Gal patyrėte sti-
prų sukrėtimą, išgirdusi kokius 
pažeminimus patiria šalia mū-
sų esantys? 

liųjų partijos sąrašas. Įdomu, kas 
daugiau nusvėrė palankumą mo-
terims? Ar tas faktas, kad dažnai 
naujai susikūrusių partijų (dar ne-
spėjusių struktūruotis) sąrašuose 
būna daug moterų? Panašiai bu-
vo ir Darbo partijoje. Laikui bė-
gant, jų mažėjo. Kita vertus, daž-
niausiai žaliosios partijos būna 
kairesnės už socialdemokratus, 
dar labiau kreipia dėmesį į lyčių 
lygybės bei žmogaus teisių klau-
simus. Jei šis sąrašas būtų tokios 
tendencijos pranašas, reiktų svei-
kinti naujos europinio tipo parti-
jos atsiradimą. O jei tai pirmasis 
variantas, tuomet greitai turėsime 
dar vieną populistinę struktūruo-
tą partiją, o moterys iš jos sąrašų 
pradės nykti...

Lietuvos socialdemokratų par-
tija, turėdama lyčių kvotas, visa-
da buvo lydere, lyginant mote-
rų išsidėstymą sąrašuose. Dabar 
atsiranda partijų, kurios sparčiai 
vejasi. Ar ne laikas LSDP įsivesti 
50:50 lyčių kvotą ir „užtrauktu-
ko“ principą rinkimų sąrašuose, 
kaip įprasta daugumoje  social-
demokratų partijų? 

Priminsiu, kiek bus išrinkta 
moterų, priklauso nuo rinkėjų 
reitingavimo. Todėl, mielosios 
moterys, reitinguokime moteris. 

Sąrašas 
(bendras skaičius)
LR liberalų sąjūdis (22)
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys 
demokratai (20)
Lenkų rinkimų akcijos ir  
Rusų aljanso koalicija (22)
Darbo partija (22)
Partija Tvarka ir teisingumas (22)
Lietuvos žaliųjų partija (22)
Tautininkų sąjunga (19)
Liberalų ir centro sąjunga (22)
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (22)
Lietuvos socialdemokratų partija (22)

MoteryS kandidatėS į eP Partijų SąrašuoSe 2014 M.

Moterys

6
4

11

6
6
11
3
3
4
8

Pirmame 
dešimtuke
3
4

3

3
1
6
2
1
1
4

Pirmame 
penketuke
-
2

3

1
1
2
-
-
-
2

aukščiausia
 vieta
6
2

2

4
4
3
8
7
9
2

10 p.

sveikatos apsaugos ministras v. P. andriukaitis paskirtas 
Pasaulio sveikatos asamblėjos viceprezidentu 

Sveikatos apsaugos ministras soci-
aldemokratas Vytenis P. Andriukaitis 
paskirtas Pasaulio sveikatos asamblė-
jos viceprezidentu, atstovausiančiu Pa-
saulio sveikatos organizacijos Europos 
regionui. Tokį garbingą ir aukštą pos-
tą Lietuvos atstovas Pasaulio sveika-
tos organizacijoje užima pirmą kartą. 

Pasaulio sveikatos organizacijos 
(PSO) Europos regioninis skyrius 
Lietuvos sveikatos apsaugos ministrą 

nominavo į 67-osios Pasaulio sveika-
tos asamblėjos, kuri vyks Ženevoje, 
Šveicarijoje, gegužės 19–24 d., vice-
prezidentus. V. P. Andriukaitis turė-
tų pirmininkauti mažiausiai vienam 
šios asamblėjos posėdžiui. 

Pagal PSO nuostatus, Pasaulio svei-
katos asamblėja priima PSO sprendi-
mus, joje dalyvauja visų PSO valstybių 
narių delegacijos, ji renka prezidentą 
ir penkis viceprezidentus, atstovau-

jančius 5 atskiriems  PSO regionams. 
Tarp kitų pagrindinių Pasaulio svei-
katos asamblėjos funkcijų – nustaty-
ti PSO politikos tikslus, skirti PSO 
generalinį direktorių, prižiūrėti or-
ganizacijos finansų politiką ir siūly-
ti jos programinį biudžetą. Pasaulio 
sveikatos asamblėja kasmet renkasi 
Ženevoje. 

LSDP informacijos centras
Vytenis P. Andriukaitis
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juozas olekas: „mums reikia  
saugios lietuvos saugioje Europoje”
Krašto apsaugos ministrą ir 
kandidatą į Europos Parlamen-
tą Juozą Oleką kalbina Vaido-
tas Linkus

Jūs gimėte Rusijoje, Krasno-
jarsko krašte, B. Ungut kaime, 
tremtinių šeimoje. Ar dažnai ap-
lankote už tūkstančių kilometrų 
esančią savo gimtinę?

Krašte, į kurį buvo ištremti ma-
no tėvai ir seneliai, lankiausi jau ke-
letą kartų. Mano tėvai nuvežė ma-
ne į tremties vietą, norėdami pri-
minti man šeimos istoriją ne tik žo-
džiais. Dabar ir pats laikausi tos pa-
čios taisyklės. 2006 metais į tolimą 
gimtinę nusivežiau žmoną Aureli-
ją ir sūnų Juozą. Plaukėme baidarė-
mis Manos upe, aplankėme Mažąjį 
Ungutą, kuriame gyvenau, ir Didįjį 
Ungutą, kuriame gimiau. Ateityje 
nuvešime ir anūkus, kad jie žinotų 
savo šaknis ir istoriją.

Prie šeimos istorijos kasmet pri-
artėju dalyvaudamas „ungutinių” 
sambūriuose Lietuvoje – gegužės 
mėnesį visuomet minimos senelių 
ir tėvų tremties metinės. Šiais me-
tais gegužės 17 d. Karmėlavoje vėl 
susirinksime ir dalinsimės atsimi-
nimais, džiaugsmais ir rūpesčiais.

Jūs padarėte stulbinamą mi-
krochirurgo karjerą: 1985 m. pir-
masis Lietuvoje skubos tvarka at-
likote po traumos netekto ran-
kos nykščio mikrochirurginę re-
konstrukciją; 1987 m. vadovau-
jant profesoriui Kęstučiui Vitkui  

operavote Lietuvos krepšinio le-
gendos Arvydo Sabonio nutrū-
kusią dešinės kojos Achilo saus-
gyslę; apgynėte mokslų daktaro 
disertaciją, 1999 m. Jums Vilniaus 
universitete suteiktas docento var-
das. Kas paskatino Jus pasukti į 
politikos kelią?

Lemtingos permainos prasidėjo 
1988 m., kai pradėjau aktyviai da-
lyvauti Lietuvos politinėse permai-
nose. Tais metais aktyviai dalyva-
vau Lietuvos Persitvarkymo Sąjū-
džio kūrime, buvau išrinktas Medi-
kų Sąjūdžio komisijos pirmininku, 
Pirmojo Sąjūdžio suvažiavimo dele-
gatu, Sąjūdžio seimo nariu. Taip pat 
buvau vienas iš  Lietuvos gydytojų 
sąjungos atkūrėjų, atkuriamajame 
suvažiavime buvau išrinktas jos vi-
ceprezidentu.1989 m. galutinai pa-
sirinkau politinės veiklos kryptį, da-
lyvavau atkuriant Lietuvos socialde-
mokratų partijos veiklą mūsų šalyje.

1989 m. Sūduvos krašto žmonės 
mane, kaip Sąjūdžio ir LSDP kan-
didatą, išrinko  TSRS liaudies de-
putatu, kolegos deputatai nuo Lie-
tuvos man kartu su kitais patikėjo 
atstovauti Lietuvos interesams pa-
skutinėje TSRS Aukščiausioje ta-
ryboje. Kartu su visa Lietuvos dele-
gacija nuosekliai gynėme Lietuvos 
teisę į laisvę TSRS Aukščiausioje 
taryboje ir liaudies deputatų suva-
žiavimuose.

Atkūrus Lietuvos nepriklauso-
mybę buvau paskirtas pirmuoju 
sveikatos apsaugos ministru. Vė-
liau juo dirbau antroje, trečioje, ke-
tvirtoje ir dvyliktoje Vyriausybėje. 

1996-aisiais pirmą kartą buvau iš-
rinktas Lietuvos Respublikos Sei-
mo nariu Suvalkijos vienmandatė-
je apygardoje. Jau penktą kadenciją 
aktyviai darbuojuosi Seime. 2006–
2008 m. dirbdamas krašto apsaugos 
ministru įvedžiau profesinę karo 
tarnybą. Nuo 2012 m. dirbu jau sep-
tintoje Vyriausybėje, antrą kartą esu 
paskirtas krašto apsaugos ministru.

Rinkimuose į Europos Parla-
mentą Jūs pasisakote už saugią 
Lietuvą saugioje Europoje. Gal ga-
lėtumėte plačiau pakomentuoti?

Šiemet sukako dešimt metų nuo 
tos dienos, kai Lietuvos žmonės re-
ferendumu pritarė šalies narystei 
Europos Sąjungoje. Tik žvelgda-
mi į įvykius Ukrainoje galime su-
vokti, koks svarbus tai buvo žings-
nis Lietuvai. 

Praėjus 10-čiai metų po šio isto-
rinio Lietuvos žingsnio, šalies žmo-
nės mato ir vertina pokyčius, kurie 

įvyko šalyje per tuos metus. Kiek 
daug naujų galimybių narystė ES 
atvėrė verslui, ieškantiems geresnio 
uždarbio, saviraiškos galimybių, no-
rintiems keliauti. Bet šiandieninių 
įvykių kontekste matome, kad visų 
svarbiausia yra užtikrinti Europos 
(ir Lietuvos) visuomenės saugumą, 
nes nuo to priklauso sėkminga mū-
sų šalies raida.

Praeitais metais pirmininkauda-
mi Europos Sąjungos Tarybai ypa-
tingą dėmesį skyrėme Europos sau-
gumo ir gynybos politikai. Pasie-
kėme, kad Europos šalių vadovai 
pirmą kartą po 2008 m. diskutuo-
tų saugumo ir gynybos klausimais, 
buvo nustatyti  ilgalaikiai priorite-
tai karinių pajėgumų plėtros srity-
je, mūsų dėka inicijuotas Europos 
saugumo strategijos atnaujinimas, 
buvo suteiktos gairės Europos ka-
rinės pramonės plėtrai.

Lietuva, kaip ES pirmininkė, su-
rengė daug parengiamųjų renginių 
ir diskusijų, kurios vyko ne tik Vil-
niuje, bet ir Paryžiuje, Londone, 
Briuselyje. Todėl priimti sprendi-
mai buvo pažymėti ir ryškia Lietu-
vos pirmininkavimo žyma.

Europos Sąjunga turi būti pasi-
rengusi reaguoti į kylančias saugu-
mo grėsmes veikdama išvien su NA-
TO arba savarankiškai, o Lietuva 
neturi likti pasyvi įvykių stebėtoja. 

Visas Lietuvos pirmininkavi-
mo pusmetis nuo pat pradžių bu-
vo paženklintas įtampos ir karinių 
konfliktų Sirijoje, Malyje, Egipte, 
Centrinėje Afrikos Respublikoje, 
o po pirmininkavimo dar ir įvykiai 

Juozas Olekas

kiek kainuoja kritika
Skaitau Lietuvos spaudą ir ma-

tau, kad vėl viskas iš naujo, arba ki-
taip tariant, nieko naujo. Vėl ieško-
me priešų ir kaltų, šį kartą „nepasi-
sekė“  krašto apsaugai. 

Vėl visi ekspertai, visi viską žino ir 
teisia be teismo. Ar per vieną mėnesį 
kariuomenėj taip viskas blogai pasi-
darė? Viskas sugriuvo?

Juokinga, kad „medžiodami“ 
Krašto apsaugos ministerijos vado-
vybę, nepatenkinti kritikai rėkia 
apie vienybę, apie visuotinį šaukimą 
ir kiekvieno vyro pareigą su šautuvu 
ginti savo namą. O kodėl viešai agi-
tuojant už tokias vertybes, medžio-
tojų ir kariuomenės bendravimas 
yra smerkiamas?

Žiūrėjau BBC laidą, dabar visur 
rinkimai į Europos Parlamentą. Kas 
domisi, žino, kad anglai turi savo 
politinį rėksnį, UKIP lyderį Nige-
lį Farage‘ą. Jis balsus renka rėkda-
mas, kad europiečiai atima iš britų 
darbo vietas. Taigi BBC žurnalistas 
jo paklausė: „Pone Farage‘ai, kodėl 
jūs meluojate britams? Jūsų žmona 
vokietė ir dirba jūsų, Europos Parla-

parduotuvių ir gamintojų lentyno-
se kritikuojantys turi žinoti.

Girdisi kritika, kad kariuome-
nės vadas neišklausomas. Atsime-
name Gruzijos įvykius? Skaitėme, 
kad esant tam pačiam ministrui, 
tuometinis kariuomenės vadas Val-
das Tutkus siuntė karinius lėktuvus 
„Spartan“ su pagalba į Gruziją. De-
ja, iš dabartinio vado nieko pana-
šaus neteko girdėti. Tik ekspertų 

rypavimas, kaip vadui sunku ben-
drauti. Džiugu, kad nors ministras 
susitiko su Ukrainos kolega ir gal iš-
judės LITPOLUKR brigada, kuri 
būtų reali pagalba ir ukrainiečiams, 
ir mums.

Ar įsiskaitėte į laikinojo Ukrai-
nos Prezidento žodžius? Man įsimi-
nė dvi mintys. Pirma, kad laikinoji 
vyriausybė neturi Donecko ir Lu-
gansko regionų gyventojų paramos. 
Antra, kad Ukrainos kareiviai nega-
li šaudyti į Ukrainos žmones. Tiesa, 
kad Ukrainoje vyksta netradicinis 
karas, kalba ir, atrodo, supranta visi.

Ar jūs, kritikuojantys krašto ap-
saugos ministrą ir vadovybę, esate 
pasirengę panaudoti Lietuvos ka-
riuomenę prieš Lietuvos piliečius? 
O gal galite pasitelkę apklausas at-
liekančių agentūrų duomenis pa-
sakyti, koks pasitikėjimas Lietuvo-
je yra valdžia per visą ketvirtį šim-
tmečio nepriklausomybės?

Ukrainiečiai supranta savo pro-
blemas. Bėda ta, kad liaudis gyvena 
skurdžiai, o valdžia maudosi praban-
goje. Vakarietiškomis vertybėmis 
besivadovaudami ukrainiečiai ne-
siruošia naudoti kariuomenės prieš 
savo piliečius. Deja, Ukrainos poli-
cija ir kitos specialios tarnybos ne-
pajėgios kovoti su teroristais bei se-
paratistais, – tai pripažino pats Pre-

Kęstutis KriŠčiūnas
Nuotrauka iš KAM archyvo

Ar atimsime moteriai teisę pasirinkti?

Statistika rodo, kad 60 proc. 
Lietuvoje gyvenančių mote-
rų yra patyrusios smurtą, kas 
trečia turėjusi prievartinių ly-
tinių santykių. Amžiaus tarps-
nyje nuo 20 iki 64 metų net 30 
proc. vyrų ir 9 proc. moterų turi 
priklausomybę nuo alkoholio, 
o žemiau skurdo ribos gyvena 
per 20 proc. Lietuvos šeimų. 
Tačiau tokiame skaudžiame 
socialiniame fone, neatsižvel-
giant nei į Lietuvos Konstituci-
jos nuostatas, nei į tarptauti-
nius šalies įsipareigojimus, vis 
dar eskaluojamas klausimas 
dėl abortų uždraudimo.

Kodėl siekiu uždrausti abortus 
moteriai norima atimti teisę pasi-
rinkti? Nei demografinių proble-
mų, nei moralinių dilemų abor-
tų draudimu visuomenė neišspręs. 
Vietoj abortų draudimo su retomis 
išimtimis reikia siekti, kad abortų 
realiai reikėtų tik su retomis išim-
timis. Tam reikia švietimo ir ug-
dymo, taip pat ir lytinio, šviečiant 
visuomenę apie kontracepcijos ga-
limybes ir užtikrinant jos prieina-
mumą, teikiant paramą vaikus au-
ginančioms šeimoms ir asmenims. 

Tokių priemonių efektyvumą 
liudija ir sistemingas abortų skai-
čiaus mažėjimas (nuo 1991 m. Lie-

tuvoje nuo 70 proc. nėštumo nu-
traukimo atvejų sumažėjo iki 20 
proc.), gimstamumo augimas bei 
kitų valstybių, pvz., Skandinavijos 
šalių, patirtis, kur abortų yra ypač 
mažai, o gimstamumas – tarp aukš-
čiausių Europoje. 

Todėl stebina tai, kad Gyvybės 
prenatalinėje fazėje apsaugos įstaty-
mo projekto sumanytojai ypač karš-
tligiškai siekia pirmiausia apsaugo-
ti embriono teises, bet paprastai pa-
miršta ne tik moters teises, bet ir jau 
gimusio vaiko poreikius ir interesus.  

Pati esu mama, užauginusi tris 
dukras, ir senelė, gausiame anūkų 
būryje besidžiaugianti ir viena anū-
ke. Esu moteris, vaikus auginusi stu-
dijuodama, ir suvokiu visą vaikų au-
ginimo ir vertybių ugdymo juose at-
sakomybę. Kiekvienas vaikas turi 
būti laukiamas ir norimas, juo turi 
būti tinkamai psichologiškai ir ma-
terialiai pasirūpinta jam gimus, kad 
jis užaugtų kaip visavertė ir pasiti-
kinti savimi asmenybė. 

Visuomenės vertybinės nuosta-
tos nepasikeis, uždraudus abortus, 
bet būtų ieškoma neteisėtų būdų 
juos nutraukti, nes ten, kur yra pa-
klausa, būna ir pasiūla. Nuo nele-
galių abortų pasaulyje miršta apie 
13 proc. nėščiųjų. Legalūs abortai 
taupo visuomenės sveikatos palai-
kymui skiriamas lėšas, nes padeda 
išvengti skaudžių pasekmių mo-
ters sveikatai dėl nelegaliai atlik-
tų abortų.

Kita skaudi abortų uždraudimo 
pasekmė – moters teisės į privatų 
gyvenimą ir kūno neliečiamumą – 
tai apima asmens autonomiją, fizi-
nį ir psichologinį vientisumą – pa-
žeidimas. Užsimezgęs vaisius yra 
visiškai priklausomas nuo moters 
kūno, todėl tik privataus gyveni-
mo sferai priklauso nutraukti nėš-

tumą ar jį tęsti. Europos žmogaus 
teisių teismas (EŽTT) ne sykį yra 
pasisakęs, kad svarbu užtikrinti są-
žiningą balansą tarp moters intere-
sų ir būtinybės apsaugoti vaisių, ta-
čiau moters sveikatai ir privačiam 
gyvenimui teikiamas prioritetinis 
dėmesys. Nėščios moters privatus 
gyvenimas yra glaudžiai susijęs su 
besivystančio vaisiaus, o teisės ak-
tai, reguliuojantys nėštumo nutrau-
kimą, prilygsta valstybės įsikišimui 
į moters privatų gyvenimą. 

Tačiau moterys taip pat turi tei-
sę į lygias galimybes dalyvauti vals-
tybės gyvenime ir, žinoma, laisvai 
ir atsakingai spręsti dėl vaikų skai-
čiaus, jų gimimo laiko ir laikotarpio 
tarp gimimų. Abortus draudžiantis 
įstatymas pažeistų ir lygių galimy-
bių principus įvairiausiose gyveni-
mo srityse, nes turtingesnės, sava-
rankiškos, nepriklausomos nuo vy-
ro valios moterys turėtų apsispren-
dimo teisę – jos galėtų pasidaryti 
abortą kaimyninėje šalyje. Tuo tar-
pu neturinčios tam finansinių ga-
limybių, patiriančios psichologinę 
ar seksualinę vyro prievartą, būtų 
diskriminuojamos dėl savo sociali-
nės padėties. 

Socialinės pasekmės taptų niū-

rimantė ŠalaŠEVičiūtė, 
lSdP frakcijos Seime narė,
žmogaus teisių komiteto narė, 
kandidatė į Europos Parlamentą

resnės, nes didėtų socialinę  atskirtį 
išgyvenančių šeimų skaičius, daugė-
tų vaikų bedarbių šeimose. Statisti-
ka rodo, kad šeimose, kuriose pik-
tnaudžiaujama alkoholiu ar smur-
taujama, pasirinkimas gimdyti ar 
ne dažnai priklauso nuo šeimos fi-
nansinės padėties bei moters padė-
ties šeimoje. 

Psichologai prognozuoja, kad, jei 
būtų priimtas toks įstatymas, tikė-
tina, jog po 16–18 metų padaugė-
tų kriminalinių nusikaltimų, nes 
nelaukti, nemylimi vaikai, taip pat 
vaikai, augę socialiai pažeidžiamo-
se šeimose, būtų linkę neigti visuo-
menės taisykles. Taip abortų drau-
dimas atsigręžtų prieš visus visuo-
menės narius. Ar ne geriau todėl 
auginti lytiškai išprususią kartą, kad 
abortų prireiktų labai retai? 

Uždraudę abortus savo šalyje, 
tik skatintume abortų turizmo 
plėtrą, nes tarptautiniai teisės ak-
tai, reglamentuojantys laisvą pas-
laugų teikimą, leidžia tai daryti. 
Abortai taptų reklamos objektu 
– populiarėtų abortų paslaugas 
teikiančių klinikų kaimyninėse 
šalyse reklama, tuo pačiu būtų 
reklamuojamas ir pats abortas. 
Jau šių dienų statistika skelbia, 

kad Airijos moterys vyksta į An-
gliją, Lenkijos – į Vokietiją. Angli-
jos klinikose didžiausias darančių 
abortus pacienčių skaičius yra len-
kiškomis pavardėmis. 

Lietuvos lenkų rinkiminės ak-
cijos ir Tėvynės sąjungos – krikš-
čionių demokratų siūlomas Gyvy-
bės prenatalinėje fazėje apsaugos 
įstatymas prieštarauja ir Lietuvos 
Konstitucijai, kur įtvirtinta, kad 
žmogaus asmuo ir privatus gyveni-
mas yra neliečiamas, o įstatymas ir 
teismas saugo, kad niekas nepatir-
tų savavališko ar neteisėto kišimosi 
į asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, 
kėsinimosi į garbę ir orumą. Kons-
titucinis Teismas, aiškindamas šias 
konstitucines normas, konstatavo, 
kad „asmens neliečiamumo, kaip 
teisės saugomos vertybės, turinį su-
daro fizinis bei psichinis neliečia-
mumas. Įstatymai turi užtikrinti, 
jog žmogus bus saugomas nuo bet 
kokio nepagrįsto išorinio valstybės, 
savivaldybių institucijų, jų pareigū-
nų ir tarnautojų, taip pat kitų asme-
nų poveikio jo gyvybei, sveikatai, 
fizinio aktyvumo laisvei ir bet ko-
kio kėsinimosi į jo psichinę ir dva-
sinę būseną, jo intelektinę ir kūry-
binė raišką“ (2000 m. gegužės 8 d. 
nutarimas). 

Derėtų pastebėti, kad įstatymo 
projekte pateikiamas siūlymas kar-
tu su abortų draudimu vystyti įvai-
kinimo institutą yra diskutuotinas 
motinystės ir tėvystės, kaip Konsti-
tucinių vertybių, požiūriu. Ar pro-
jekto rengėjai mano, kad tokiu atve-
ju, kai tėvai yra nepajėgūs išlaiky-
ti, pvz., ketvirto vaiko, jie turėtų jį 
„atiduoti“ įvaikinti? Tokios prak-
tikos nėra jokioje šalyje. Tėvystės 
pareigų „perleidimas“ kitiems as-
menims negalimas nei pagal tarp-
tautinę, nei pagal nacionalinę teisę.

Ukrainoje. Jie neišvengiamai turėjo 
įtakos ES veiklai ir susitikimų dar-
botvarkėms.

Šiame kontekste Lietuvai pirmi-
ninkaujant Europos Sąjungos Tary-
bai svarbių Rytų partnerystės klau-
simų įtraukimas į politinę ES dar-
botvarkę nebuvo paprastas. Tačiau 
po ES ir Rytų partnerystės šalių 
vadovų susitikimo Vilniuje ir jį ly-
dėjusių įvykių Ukrainoje turbūt 
niekam nebekyla klausimas, kodėl 
santykių ir bendradarbiavimo sau-
gumo srityje stiprinimas su to sie-
kiančiomis Rytų partnerystės šali-
mis turi būti vienas svarbiausių ES 
užsienio ir saugumo politikos prio-
ritetų. Tai tik patvirtina, kad Lietu-
vos pirmininkavimo prioritetai bu-
vo pasirinkti teisingai, o kryptingos 
pastangos turi būti tęsiamos.

Europos Sąjungos Parlamente 
reikia didesnį dėmesį skirti saugu-
mo stiprinimui, Europos balsas tu-
ri būti vieningesnis. Demokratinės 
Europos solidarumas, susitelkimas 
ir vienybė šiandien yra ypač svar-
būs, siekiant drauge su JAV ir NA-
TO partnerėmis išsaugoti taiką ir 
užtikrinti gerovę Europoje. Šiuo 
metu mums reikia saugios Lietu-
vos saugioje Europoje, kad galė-
tume kurti dirbančią ir uždirban-
čią bei vieningą Lietuvą. Europos 
Parlamente Lietuvai turi atstovau-
ti žmonės, gerai įsigilinę į įvairias 
mūsų valstybės gyvenimo sritis, tu-
rintys politinio darbo patirties Lie-
tuvoje ir tarptautinėse struktūrose 
bei gebantys jose atstovauti Lietu-
vos interesams. 

mento nario, ofise. Jūs pats atimate iš 
britų darbo vietas.“ Politikas dešimt 
kartų atsakinėdamas į tą patį klau-
simą nusišnekėjo, perėjo prie lovos 
reikalų ir atrodė juokingai.

Atsiprašau už ekskursą į šalį. No-
rėčiau pamatyti Rasą Juknevičienę 
šitaip klausinėjamą objektyvių žur-
nalistų. Klausimas galėtų būti toks: 
„Kodėl jūs taip nemylėjote Lietuvos 
kariuomenės, kad neskyrėte jai rei-
kalingo finansavimo? Kodėl jūs no-
rite šauktinių kariuomenės, kad la-
bai profesionalūs „žali žmogeliukai“ 
nesutiktų jokio realaus pasipriešini-
mo Lietuvoje?“

Esame kreivų veidrodžių karalys-
tėje, kai apie kariuomenę klausinėja-
ma žmogaus, kuris praktiškai ta ka-
riuomene nesirūpino.

Besidomintys Lietuvos kariuome-
ne didžiuodamiesi kalba apie mūsų 
karių pasiekimus ir įgytą kovinę pa-
tirtį Afganistane. Sprendimus dėl 
šios misijos priiminėjo ir ministras 
Juozas Olekas, bet tai ekspertai nu-
tyli, gal netinka puolimo konteks-
tui? Tai, jog rimti ginklai, reikalingi 
efektyviai Tėvynės gynybai, neguli 

galimybė suduoti smūgį korupcijai: ar ryšimės? 
alma monKausKaitė,
lr Seimo narė,
Sveikatos apsaugos komiteto narė

Sveikatos apsaugos sistemos 
skaidrumas – bėda ir tikslas 
viename. Bėda, nes skaidru-
mo taip ir nepavyksta pasiek-
ti, kad ir kiek kartų politikai ar 
Prezidentė tokį tikslą iškeltų. 

Ir patys sistemos dalyviai (dak-
tarai, slaugytojai, pacientai) sutin-
ka, kad sveikatos apsauga stokoja 
skaidrumo. Skaidrumo būtinybę 
nurodo ir Specialiųjų tyrimų tar-
nyba, ir „Transparency Interna-
tional“. Kad trūksta skaidrumo 
įsitikinsite ir jūs, nukentėję nuo 

nesąžiningo elgesio, nors to gal ir 
neįtardami.

Įsivaizduokite, kad gydymo įstai-
goje jums turi atlikti operaciją. Ži-
note, kad skaudės ir jums, ir pinigi-
nei: gydytojas būtinai pasiūlo įsigy-
ti operacijai reikalingas priemones – 
suprask, tos, kurias nupirko Valsty-
binė ligonių kasa ir kurios jums ne-
kainuotų nė cento, prastos. Daugu-
ma perka, tik nežino, kad priemonės 
geros, o neva „geresnes“ nusipirko iš 
kompanijos, kurios savininkas yra 
pirkti įtikinęs gydytojas. 

Ką tik perskaitytą situaciją (o ir su-
mas) padidinkite dešimtimis kartų 
– gydymo įstaiga perka brangią, ne-
būtinai jai reikalingą, aparatūrą. Ar 
nustebtumėte sužinoję, kad asmenis, 
kurių dėka tokia aparatūra buvo nu-
pirkta, ir pardavėjus sieja daugiau nei 
tik rūpestis paciento gerove? 

Gal yra tekę apsilankyti pas gydy-
toją, kuris jums primygtinai siūlo at-
vykti į privačią kliniką? Ten, pasi-
rodo, dirba specialistai, kuriems te-
ko paskubomis užrakinti savo vals-

tybinių kabinetų duris: jų dar-
bo laikas netikėtai baigėsi. O 
kaip dėl tyrimų, kuriuos galėtų 
atlikti rekomenduota gydymo 
įstaiga, turinti neįtikėtinai pa-
žangesnį aparatą, nei jums pa-
siūlyta valstybinėje? Kaip ma-
note, ar gera valia tokį žingsnį 
paskatino? Gal ir gera valia, bet 
pagrindas – asmeninis interesas: 
gydytojas būna arba asmeniškai, 
arba per kitus asmenis susijęs su 

privačia įstaiga, į kurią jus siunčia. 
Susijęs ir suinteresuotas tos įstai-
gos ekonominiu klestėjimu, taigi 
jūsų pinigais.

Gegužės 8 d. Seime supurtėme 
sveikatos apsaugos sistemą – taip, 
kad anksčiau vardinti pavyzdžiai 
liktų retomis ir pašalinamomis iš-
imtimis. Seime svarstėme Viešų-
jų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo 
projektą, kuris įpareigoja Privalo-

mojo sveikatos draudimo tarybos 
narius ir įtaką turinčius gydytojus, 
odontologus bei farmacijos speci-
alistus deklaruoti savo privačius 
interesus. Priėmus įstatymo pa-
taisas, deklaracijas matys ir visuo-
menė, ir teisėsauga. Nuo šiol visi, 
kurie galėjo šešėlyje turtėti mokes-
čių mokėtojų sąskaita, bus dienos 
šviesoje, permatomi kiekvienam 
neabejingam. Tai apsaugos ir me-
dikus: tyrimai rodo, kad dauguma 
nusikaltusių taip pasielgia vien to-
dėl, kad jų neteisėtam elgesiui yra 
tinkamos sąlygos – neskaidrumo 
priedanga. 

Interesų deklaraciją užpildyti 
paprasta ir nieko nekainuoja. Bet 
yra balsų, kurie tokiam sprendi-
mui priešinasi: yra įtakingų me-
dikų, kurie nenori atskleisti savo 
viešų ir privačių interesų susikir-
timo. Akivaizdu viena: sąžinin-
gas medikas deklaraciją užpildys 
per penkiolika minučių, o nesą-
žiningas penkiolika kartų pakar-
tos, kokia tai bloga idėja. 

zidentas Oleksandras Turčynovas. 
O kaip yra Lietuvoje? Ar supran-

tame savo problemas? Ukrainos po-
licija nesusitvarko su teroristų pro-
blema, o mūsų susitvarkytų? O jei 
ukrainiečiai paprašytų rytoj 100 
specialiai paruoštų policininkų į pa-
galbą? Kaip tada? Kodėl ekspertai 
nekalba apie tai? Ar Vidaus reikalų 
ministerija pasiruošusi tokiems iš-
šūkiams kaip Ukrainos rytuose? Su 
viešosios tvarkos pažeidėjais, chuli-
ganais ir mušeikomis turi susitvar-
kyti policija. Kariuomenė turi ka-
riauti prieš priešo kariuomenę. Ar 
ne taip?

Didžiuojamės, kad esame jūri-
nė valstybė. Turime karines jūrų 
pajėgas. Šioje vietoje kritikuojan-
čius noriu paklausti: jei ministras 
nebūtų priėmęs sprendimo pirkti 
laivus, ar nesijuoktumėte iš jūri-
ninkų ant kranto? Ar nekritikuo-
tumėte ministro už sužlugdytas 
karines jūrų pajėgas? O jei nebū-
tų sprendimo pirkti sraigtaspar-
nių ir mokomųjų lėktuvų? Kaip 
jums patiktų lakūnai be lėktuvų? 

Turime keistis, kitaip išnyksime. 
Norėdami laimėti šitą modernų ka-
rą, pirmiausia turime pradėti mylėti 
visus Lietuvos žmones vienodai. Dir-
bančius, mamas, vaikus, senjorus, po-
licininkus ir kariškius.

 

sx.ch nuotr.
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Artūras Skardžius:  
„Palietėme tik ledkalnio viršūnę“

Beveik pusmetį tyrusi buvusios 
konservatorių ir liberalų Vyriau-
sybės veiklą energetikos sektoriuje 
Seimo nario socialdemokrato Artū-
ro Skardžiaus vadovaujama laikino-
ji komisija baigė darbą. Po audringų 
diskusijų, įvairiausių kaltinimų ne-
seniai Seimas pritarė jos išvadoms. 
Ką jos atskleidė ir kodėl joms taip 
įnirtingai priešinosi buvę valdantie-
ji? Apie tai su Seimo laikinosios ko-
misijos pirmininku Artūru SKAR-
DŽIUMI kalbėjosi žurnalistas Sta-
sys JOKŪBAITIS.

Ką parodė šis tyrimas?
Tyrimas buvo sunkus ir ilgas. Jis 

atskleidė 2009–2012 m. laikotar-
piu, kai Energetikos ministerijai 
konservatorių Vyriausybėje vado-
vavo Arvydas Sekmokas, įsigalėjusį 
teisinį nihilizmą energetikos sekto-
riuje. Buvusio energetikos ministro 
įsakymu, daugelis dokumentų bu-
vo įslaptinti, nors turėjo būti vieši 
ir prieinami visuomenei. Andriaus 
Kubiliaus Vyriausybės ministras 
A. Sekmokas turbūt nesitikėjo, jog 
kada nors viskas išlįs į viešumą. Ty-
rimas konservatoriams buvo labai 
netikėtas. Slaptumas ir įstatymų 
nepaisymas buvo tapęs buvusios 
valdžios veikos metodu. Paaiškėjo, 
kad daugelis sutarčių sudaryta taip, 
jog atėjusi kita valdžia niekaip nega-
lėtų jų pakeisti.

Kokius didžiausius trūkumus 
ar pažeidimus nustatė Jūsų va-
dovaujama komisija energetikos 
sektoriuje?

Tiriant svarbiausių šalies ener-
getikos objektų – Ignalinos atomi-
nės elektrinės uždarymo, Visagino 
atominės elektrinės ir Suskystin-
tų dujų terminalo statybų reikalus, 
Lietuvos elektrinės veiklą, paaiškė-
jo daug skandalingų dalykų. Išna-
grinėjus atskirų energetikos įmo-
nių viešuosius pirkimus paaiškėjo, 
kad užsienio konsultantams A. Se-
kmoko laikai buvo aukso amžius. 
Energetikos ministerijos ir jos kon-
troliuojamos įmonės samdydamos 
konsultantus už įvairias paslaugas 
iššvaistė  252 mln. litų. Bet ir tai bu-
vo dar ne viskas.

Kokios  buvo taip brangiai pirk-
tos paslaugos? Galbūt jos buvo rei-
kalingos?

Lengva ranka netaupant buvo 
perkamos įvairios paslaugos – tei-
sinės, konsultacinės, viešųjų ryšių. 
Vien už teisines paslaugas buvo pa-
klota 94,5 mln. litų. Pasamdytos 
užsienio firmos, teikdamos teisines 
paslaugas Lietuvos energetikos sek-
toriaus įmonėms, kvietėsi šiam dar-
bui vietines mūsų šalies tokių pas-
laugų įmones ir joms mokėjo trigu-
bai didesniais - 490 eurų siekian-
čiais valandiniais įkainiais negu tuo 
metu buvo rinkos kaina. Kam bu-
vo reikalingas tarpininkas? Ar tai 
ne lėšų švaistymas kai visa Lietuva 
buvo verčiama veržtis diržus? Kaip 
paaiškėjo vėliau, dar 28 mln. litų 
buvo išleisti įvairioms konsultaci-
joms Lietuvos elektrinėje, įgyven-
dinant naująjį - kombinuoto ciklo 
elektros energijos gamybos bloko 
projektą Elektrenuose. Didžiąją da-
lį šių pinigų jau apmokėjo elektros 
vartotojai, įtraukus į elektros ener-
gijos tarifą kaip viešuosius interesus 
atitinkančią paslaugą. 

Kaip tai atsitiko? 
Vos tik 2009 m. su ispanų fir-

ma buvo sudaryta statybos sutar-
tis, elektrinės valdyba už kelių mė-
nesių nusprendė be konkurso pasi-
rašyti dar vieną – aptarnavimo – su-
tartį devyniolikai metų su „General 
Elektric“. Dabar ši sutartis, kurios 
pagrįstumo  nevertino net Valsty-

binė kainų ir energetikos kontro-
lės komisija, elektros energijos var-
totojams kainuoja po 20 mln. litų 
per metus. Pastačius naująjį - kom-
binuoto ciklo elektros energijos ga-
mybos bloką, užuot sumažėjusi Lie-
tuvos elektrinėje gaminamos elek-
tros kaina, dėl apaugusių lyg mau-
rai papildomų kaštų ji stipriai šok-
telėjo į viršų, ypač nuo to nukentė-
jo mūsų pramonės konkurencingu-
mas. Jai parduodama elektra pagal 
brangumą atsidūrė vienoje iš aukš-
čiausių vietų tarp Europos Sąjun-
gos valstybių. 

Iš kur išniro papildomi kaštai?
Lietuvos elektrinė, kuriai 2010 m. 

energetikos ministras skyrė VIAP 
lėšomis remiamą 2,5 TWh elektros 
energijos gamybos, būtinos elektros 
tiekimo saugumui užtikrinti kvotą, 
tada pagamino tik – 1,9 TWh,  ta-
čiau  pinigai  buvo sumokėti už vi-
sas 2,5 TWh. 

Tokią kvotą nusistatė Arvydas 
Sekmokas, nes jokių kriterijų, kiek 
iš tiesų reikėtų šioje elektrinėje pa-
gaminti elektros energijos tiekimo 
saugumui užtikrinti, nebuvo pa-
rengta. Vartotojai permokėjo elek-
trinei 52 mln. litų, kuriuos dabar 
elektrinė per 4 metus privalės grą-
žinti. Dabartinė socialdemokratų 
Vyriausybė Lietuvos elektrinės ga-
mybos kvotą sumažino tris kartus 
iki 0,9 TWh. ir nieko nenutiko su 
elektros tiekimo saugumu. Tačiau 
deginat mažiau brangių rusiškų du-

jų, sutaupyta nemažai lėšų, vartoto-
jams atpiginta elektra.  

Komisija nustatė daug pažeidi-
mų UAB „Visagino atominė elek-
trinė“ ir jos valdomose įmonėse, 
kuriose sukasi milijardai litų...

Čia taip pat dominavo užsienio 
konsultacinės kampanijos. Daž-
niausiai jos buvo pasirenkamos iš 
anksto susitarus ir dažnai pažei-
džiant viešųjų pirkimų tvarką. Po to 
jos už didžiulius įkainius samdyda-
vosi vietos subrangovus. Šioje UAB 
konsultantams buvo net išmokėtas 
ir vadinamas sėkmės mokestis – 2,5 
mln. eurų, nors sutartis dėl Visagi-
no atominės elektrinės statybos su 
strateginiu investuotoju net nebuvo 
pasirašyta. Apie kokią sėkmę buvo 
galima kalbėti?

Atėjus į valdžią socialdemokra-
tams, UAB „Visagino atominė elek-
trinė“ buvo atliktas vidaus auditas, 
kurio čia nebuvo mažiausiai 3 me-
tus. Jis atskleidė negražių dalykų. 
Visuose viešuosiuose pirkimuose, 
kurių vertė apie 75,8 mln. litų, nu-
statyta rimtų pažeidimų – viršy-
ti įgaliojimai, nesuderinti pirkimų 
poreikiai, pastebėta šališkumo po-
žymių, neišsaugoti pirkimų doku-
mentai ir kt. Mūsų komisija kreipėsi 
į Viešųjų pirkimų tarnybą patikrin-
ti vidaus audito išvadas, jos pasitvir-
tino. Prokuratūroje jau pradėtas iki-
teisminis tyrimas. 

Ar uždarant Ignalinos atomi-
nės elektrinę taip pat buvo švais-
tomos lėšos?

Tarptautinis koncernas, kurį su-
darė kelios žinomos Europos įmo-
nės, buvo pakeistas į teisinę kompa-
niją „Taylor Wessing LLP“. Vienas 
motyvų – prireikė anglų teisės ži-
novų, nes sutartis su rangovu „Nu-
kem“ buvo sudaryta pagal britų tei-
sę. Pagrindinės sutarties su „Taylor 
Wessing LLP“ vertė siekė tik 0,669 
mln. litų. Tačiau per trejus metus iš 
elektrinės uždarymui sukauptų lė-
šų išgaravo apie 25 mln. litų. Fik-
suotas valandinis įkainis siekė net 
490 eurų. Tiek buvo mokama net 
vietos subrangovams. Tačiau tiks-
lai, kurių siekiant buvo samdomi 
užsienio konsultantai TW, nebu-
vo pasiekti, net nebuvo pasinaudo-

ta jų rekomendacijomis. Šiuo klau-
simu prokuratūroje taip pat pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. 

Konservatoriams, kurių buvu-
sios Vyriausybės veiksmai energe-
tikos srityje buvo tiriami, komisi-
jos išvados reiškia kenkimą Lie-
tuvai, o komisijos pirmininkas – 
mažų mažiausiai Rusijos tarnas. 
Matyt, ant skaudžios nuospau-
dos jiems užlipote? Ko jie taip iš-
sigando?

Manau, pabūgo atsakomybės 
už neteisėtus veiksmus, už tai, kad 
nepaisė įstatymų, piktnaudžiavo, 
švaistė valstybės lėšas. Po Valstybės 
kontrolės, prokuratūros tyrimų, ar 
kai kurie pareigūnai neviršijo savo 
įgaliojimų, ar nepadarė žalos valsty-
bei dėl savanaudiškų ar kitokių pas-
katų, kai kam už tai gali tekti atsa-
kyti. Todėl jie ir stengiasi bet kokia 
kaina sumenkinti komisijos išva-
das, šmeižti komisijos narius, kal-
tinti juos absurdiškais dalykais. Jei 
tik kas nors suabejoja konservatorių 
sprendimais ar juos kritikuoja, tas 
žmogus iš karto paskelbiamas ko-
ne tautos priešu ar Rusijos agentu.

Komisija baigė darbą, Seimas 
patvirtino jos išvadas. Ar tie at-
skleisti trūkumai ir pažeidimai 
taip ir nuguls Seimo kanceliari-
jos stalčiuose? 

Už pinigų švaistymą per krizę, 
skolinimosi politiką, jau nekalbant 
apie tai, kodėl nebuvo pasinaudota 
Tarptautinio valiutos fondo paslau-
gomis, o skolintasi kelis kartus bran-
giau ir dabar turime kasmet sumo-
kėti po du milijardus litų už skolos 
aptarnavimą, buvę valdantieji, ma-
nau, sulauks dar vieno tyrimo. Kol 
kas palietėme tik ledkalnio viršūnę 
– energetikos sektorių.

Mes pateikėme siūlymus Vyriau-
sybei, Valstybės kontrolei, prokura-
tūrai. Prokuratūroje jau pradėti trys 
ikiteisminiai tyrimai. Be to, Seimas 
priėmė protokolinį nutarimą - toli-
mesnę Seimo nutarimo įgyvendini-
mo kontrolę pavesti Seimo Ekono-
mikos, Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitetams bei Energeti-
kos komisijai. 

Artūras Skardžius

vitalija kliukienė: „laimingas tas, kuris  
kuria savo ir kitų žmonių gerovę“
Kandidatę į Europos Parla-
mentą, Vilniaus miesto sa-
vivaldybės tarybos Sveika-
tos komiteto pirmininkę Vi-
taliją Kliukienę kalbina Kor-
nelija Petravičienė

Esate baigusi net kelis uni-
versitetus. Jūs – matematikė, 
ekonomistė, vadybos specialis-
tė. Ar Jums patiko mokytis, ar 
jautėte, kad reikia naujų žinių, 
ar tai buvo „investicija“ į save? 

Sakoma, kad matematika yra 
mokslų karalienė, o skaičių teo-
rija – matematikos valdovė, tad 
mokytis tiksliuosius, reikalau-
jančius logikos žinių ir analiti-
nių gebėjimų, dalykus man bu-
vo visada itin įdomu. Žinote tą 
posakį – kartą pradėjęs, negali 
sustoti. Taip ir aš. Jau mokyklo-
je supratau, kad mane žavi skai-
čių magija, kad mėgstu anali-
zuoti, vertinti, patinka skaityti, 
domėtis naujovėmis... Žodžiu, 
domėjausi daug ir viskuo. Vie-
na bėda – nebuvo tokios studi-
jų krypties, į kurią galėjau sutal-
pinti visus siekius. Tad nutariau 
pradėti nuo matematikos, o ko-
kiomis studijomis baigsiu, dar 
nežinau... Žinau tik tiek – ma-
no draugas –  smalsumas, o jis 
niekada nepailsta...

Esate Vilniaus miesto savival-
dybės tarybos Sveikatos komi-
teto pirmininkė, daug dėmesio 
skiriate ligoniams, geresnėms 
gydymo sąlygoms. Kokia Jūsų 
pagrindinė siekiamybė? Koks 
ligoninių, gydymo, slaugos mo-
delis Jus džiugintų ir jaustumė-
tės pasiekusi savo tikslą? 

Visada siekiame, jog sveikatos 
priežiūros paslaugos būtų priei-
namos ir kokybiškai suteiktos vi-
siems miesto gyventojams bei bū-
tų orientuotos į pacientų pagrin-
dinių sveikatos problemų spren-
dimą. Itin daug dėmesio skiriame 
bendruomenės sveikos gyvense-
nos skatinimui. „Sveikas žmo-
gus – sveikoje aplinkoje – svei-
ka visuomenė“, – toks pagrindi-
nis mano, kaip Sveikatos komite-
to pirmininkės, tikslas ir siekis. 
Įgyvendindami šį tikslą nuolat 
aktyviai dirbame su bendruome-
nėmis, mokyklomis ir darželiais, 
įvairiomis asociacijomis (Vyres-
niojo amžiaus žmonių asociaci-
ja, Invalidų draugija, Sergančiųjų 
prostatos vėžiu asociacija, Lietu-
vos asociacija „Gyvastis“, Sergan-
čiųjų tinklainės ligomis asociacija 
ir kt. organizacijomis), skatinda-
mi sveiką visuomenės gyvenseną, 
kviečiame rengti ir įgyvendinti 
visuomenės sveikatos programas, 

tinimas per specialistų, mokyto-
jų ir tėvų kompetencijų ugdymą, 
teikiant pagalbą elgesio ir emo-
cinių sutrikimų turintiems vai-
kams bei vaikams su specialiai-
siais poreikiais“. Pasidžiaugsiu, 
jog šioje konferencijoje dalyva-
vo apie 540 žmonių. Tai geriau-
sias įrodymas, jog kalbame apie 
aktualiausias šiandienos proble-
mas ir skatiname jas spręsti drau-
ge. Kartu su NVO vaikams kon-
federacija organizavome konfe-
renciją „Mes – vaikams“. Ji bu-
vo skirta Tarptautinei vaikų gy-
nimo dienai. Stengiamės semtis 
patirties ir iš kitų šalių – kar-
tu su Švedijos ambasada Lietu-
voje bei Moterų ir vaikų centru 
„Nendrė“ organizavome tarp-
tautinę konferenciją „Maitinkis 
teisingai! Valyk! Fluoras stiprina 
dantukus!“. Ypač įsiminė kartu 
su šeimos klinika „Alfa clinic“ 
organizuota mokslinė – prakti-
nė konferencija „Būsimųjų tėve-
lių ir nėščiųjų sveikatos priežiū-
ra“. Mano vadovaujamas  Svei-
katos komitetas aktyviai spren-
džia gyventojų pirminės ir antri-
nės sveikatos apsaugos bei serga-
mumo prevencijos, ligonių slau-
gos organizavimo, sanitarijos ir 
higienos reikalavimų laikymosi 
klausimus. 

Jūsų šūkis rinkiminėje kovoje 
– „Sveikas žmogus – laimingas 
ir kūrybingas pilietis“. Prašytu-
me jį pakomentuoti.

Man labai patinka Čingizo Ai-
tmatovo kūryba – didžiulės dva-
sinės kultūros pavyzdys. Skaity-
dama jo kūrinius radau itin pras-
mingą mintį, kuria vadovaujuosi 
ir pati – laimingas tas, kuris bran-
gina savo sąžinę ir garbę. Tai štai 
tokia viena iš žodžio „laimingas“ 
prasmių. Yra tokia nuostabi An-
tuano de Sent Egziuperi mintis – 
„išlaisvink žmogų ir jis pradės kur-
ti“, tad man kūrybingas žmogus – 
laimingas, nes laisvas, drąsus, ku-
riantis savo ir kitų žmonių gerovę 
ir saugantis savo bei kitų sveikatą. 

Esate labai aktyvi politinėje, 
visuomenėje veikloje. Ar lieka 
laiko šeimai? Kaip ilsitės, kas tei-
kia didžiausią atgaivą?

Šeima – mano stiprybė: džiau-
giuosi gražiais santykiais šeimoje, 
labai vertinu juos, visada stengiuo-
si laiką planuoti taip, kad jo užtek-
tų viskam, o ypač šeimai. Mes tu-
rime daug bendrų interesų, todėl 
nemažai laiko praleidžiame kar-
tu – daug keliaujame, žaidžiame 
golfą, visi mėgstame skaityti, to-
dėl neprailgsta vakarai prie židi-
nio... ar net skubant į knygų mugę. 

Vitalija Kliukienė

Birutė vėsaitė: „Šiandien taikos  
klausimas – vienas svarbiausių“
LR Seimo narę, Lietuvos mote-
rų socialdemokračių sąjungos 
pirmininkę ir kandidatę į Euro-
pos Parlamentą Birutę Vėsaitę 
kalbina Ridas Viskauskas

Jūsų biografija liudija, kad daug 
metų skyrėte įvairioms studijoms:  
Kauno politechnikos institu-
te įgijote inžinierės technologės 
specialybę, Vilniaus universitete 
baigėte anglų kalbos ir literatūros 
studijas, 1982 metais apsigynėte 
disertaciją Tekstilės ir lengvosios 
pramonės institute tuometiniame 
Leningrade, stažavotės Švedijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje, Izraelyje, 
JAV... Dirbote pramonės įmonė-
je, dėstėte Lietuvos veterinarijos 
akademijoje, vadovavote Kauno 
moters užimtumo ir informacijos 
centrui. Kokios aplinkybės nulė-
mė Jūsų posūkį į politiką?

Aš visą laiką domėjausi moterų 
teisių klausimais. Socialdemokra-
tų partiją pasirinkau todėl, kad ji 
daugiausia dėmesio skyrė moterų 
ir vyrų lygybei. Pasaulinis social-
demokratų judėjimas, susivienijęs 
Europos socialistų judėjimas taip 
pat aktyviau nei kiti kelia socia-
linio teisingumo ir lygybės pro-
blemas. 

Niekada nepriklausiau TSKP. 
Kai Lietuvoje vyko istorinis lū-
žis – atkūrėme nepriklausomybę, 
perėjome iš vienpartinės į dau-
giapartinę sistemą – norėjau sa-
ve realizuoti, įstojau į LSDP. Dir-
bau Jungtinių Tautų tarptautinė-
je darbo organizacijoje, buvau iš-
rinkta į Kauno miesto savivaldy-
bės tarybą. Dabar jau ketvirtą ka-
denciją esu išrinkta į LR Seimą. 

Turbūt ne kiekvienas žmogus 
gali reikštis politikoje. Kokiomis 
savybėmis turi pasižymėti poli-
tikas? Kiekvieną dieną – gausy-
bė naujos informacijos, viešuma 
reikalauja pasitempimo, o politi-

niai debatai – energijos. 
Visų pirma, turi būti atsargus 

optimistas. Pesimistams politi-
koje – ne vieta. Be to, reikia ir ge-
ros fizinės sveikatos. Ir, be abejo, 
tvirtų moralinių savybių, verty-
binių principų. Vertinu tiesos sa-
kymą, nekenčiu veidmainių. Tie, 
kas stebi mano politinę karjerą, 
žino, kad aš nesu linkusi reikalų 
„vynioti į vatą“. Esu drąsi.

Politiko gyvenimas nėra kom-
fortiškas, gležnam žmogui jis 
nepakeliamas. Politikas netenka 
privatumo, bet kada lygioje vie-
toje gali būti užpultas... Turi bū-
ti tvirta asmenybė.

Domiuosi naujovėmis, nes pa-

saulis nestovi vietoje. Pastoviau-
sia mūsų gyvenime – permainos. 
Politiko darbas žavus tuo, kad vi-
są laiką esi įvykių sūkuryje. Esu 
priversta tobulėti, domėtis naujo-
vėmis, apsamanoti nelemta. Vie-
naip ar kitaip, galiu šiek tiek pa-
keisti pasaulį. 

Kokie motyvai skatina daly-
vauti rinkimuose į Europos Par-
lamentą?

Esu eurooptimistė. Pasisakiau 
už Lietuvos įstojimą į Europos 
Sąjungą. Po nepriklausomybės 
atkūrimo tai – vienas solidžiau-
sių ir geriausių Lietuvos politinių 
sprendimų. Su mažomis pertrau-
komis visą laiką Seime dirbau Eu-
ropos reikalų komitete. Stojimo į 
ES metais (2004) dirbau Europos 
Parlamente kaip Seimo stebėtojų 
delegacijos vadovė. Šiuo metu esu 
Seimo delegacijos Europos Tary-
bos Parlamentinėje Asamblėjoje 
pirmininkė. Taigi, turiu pakan-
kamai tarptautinės patirties, ži-
nau Europos Parlamento darbo 
virtuvę. Jei rinkimuose lydėtų 
sėkmė, norėčiau dirbti Pramo-
nės, mokslinių tyrimų ir energe-
tikos komitete. 

Europos Parlamente turiu daug 
draugų – vieneri metai Socialis-

tų frakcijoje nepraėjo veltui: su-
sipažinau su žmonėmis, proce-
dūromis. Padirbėję Europos Par-
lamente politikai atsikrato pro-
vincialumo, praplečia akiratį, ge-
riau išmano ekonomikos, klima-
to kaitos ir kitose srityse vykstan-
čius globalius procesus. Suprantu, 
kad Lietuvos reikalų padėtį lemia 
Europos Sąjungos realybė, o pas-
tarosios – viso pasaulio tikrovė. 

Kas gyvenime labiausiai ne-
ramina?

Visų pirma, noriu taikos. Šian-
dien taikos klausimas – vienas 
svarbiausių. Lietuvai aktuali ir 
socialinio teisingumo problema. 
Norisi, kad Lietuvos piliečiai, gy-
vendami savo šalyje, būtų laimin-
gi. Džiaukimės ir vertinkime tai, 
ką turime. 

Artėja vasara... Kaip Jūs įpras-
tai atostogaujate?

Kiekvieną vasarą mano atos-
togų „scenarijus“ tas pats: sody-
ba Dzūkijoje, daržo ir sodo dar-
bai, maudynės ežere... Dažnai ir 
savaitgaliais ten nuvažiuoju. 

Nemanau, kad vasaros metu 
reikia išvažiuoti iš Lietuvos. Per 
daug gražus ir per daug trumpas 
tas vasaros laikas. 

Sigitos Mykolaitytės nuotr.

Birutė Vėsaitė

kurių kiekvienais metais sulau-
kiame vis daugiau. Jau septyneri 
metai mano vadovaujamas komi-
tetas kartu su Pasaulinės gydytojų 
federacijos „Už žmogaus gyvybę“ 
Lietuvos asociacija rengia konfe-
rencijas Tarptautinei ligonio die-
nai paminėti. Šiemet ji vyko va-
sario 12 dieną. Taip pat rengia-
mos konferencijos Tarptautinei 
gyvybės, Tėvo dienai paminėti. 
Daug dėmesio skiriame žmonių 
psichikos sveikatai. Vadovavau 
darbo grupei, kuri parengė pa-
siūlymus dėl psichiatrijos paslau-
gų Vilniaus mieste optimizavi-
mo, juos aptarėme su specialistais 
ir bendruomene. Organizavome 
konferenciją „Visuomenės sveika-

Aušrinė marija Pavilionienė: 
„Didžiuojuosi, kad drąsiai reiškiu savo mintis“

Tikėdama teisingumu, stojau 
ginti R. Paksą kaip žeminamą in-
dividą. Sulaukiau įvairių akademi-
nės visuomenės narių priekaištų. Jų 
nepaisiau, nes tikėjau, kad moksli-
ninkas savo idėjas turi skleisti visuo-
menei. Esu švietėja iki šiol, nes esu 
įsitikinusi, kad tik drąsiai ginamos 
idėjos keičia visuomenę. Liberalų 
demokratų sąrašu buvau išrinkta į 
Seimą. Ir čia gavau politinio gyveni-
mo pamokas. Iš arti pamačiau poli-
tinio gyvenimo užkulisius. Nusivy-

liau mano ginto politiko ir jo ben-
dražygių tradicinėmis pažiūromis 
bei pataikavimu masėms.

Ar tikite, kad mūsų visuomenė 
„užaugs“ ir žmonių teisės nebe-
bus pažeidinėjamos? Kokia Jūsų 
siekiamybė? Kaip turėtų atrody-
ti brandi visuomenė, kad sau galė-
tumėte išdidžiai pasakyti – aš pa-
dariau viską.

Darbas Seime man buvo dar vie-
nas universitetas, įgalinęs mėginti 

įgyvendinti lyčių, socialinių grupių 
lygybę, suteikiantis iš Seimo tribū-
nos galimybę kalbėti apie žmogaus 
teises ir laisves, moterų reproduk-
cines teises, lytinį švietimą, smur-
tą šeimoje, partnerystės įstatymą, 
mokymosi visą gyvenimą strategiją, 
vystomąjį bendradarbiavimą, tarp-
tautines konvencijas, skirtas mažin-
ti ir naikinti smurtą prieš moterį, 
priešintis tradicinei bažnyčiai, kuri 
nenori pripažinti žmonių santykių 
pažangos, žmogaus teisių kaip nau-

jų vertybių įsigalėjimo.
Tikiu, kad visuomenė keičiasi, 

matau kaip ji „auga“. Vis daugiau 
piliečių atvirai prabyla apie žmo-
gaus asmenybės ir lytinės tapaty-
bės sudėtingumą, būtinybę drąsiai 
atverti tiesą apie žmogų, jo asmeni-
nį ir visuomeninį gyvenimą. Apie 
socialinę lygybę, žmogaus teisių ir 
laisvių gynimo prasmes. 

Padariau nemažai, nes buvau vie-
na pirmųjų, prabilusi, rašiusi, rengu-
si įstatymų projektus tomis temo-

mis, kurios buvo tabu tradicinėje 
visuomenėje. Einančiai pirma vi-
sada tenka didesnė akmenų kruša. 
Mano idėjas tęsė ir tęsia kiti žmo-
nės. Vadinasi, mano pastangos ne-
nuėjo veltui. Džiaugiuosi kiekvie-
nu studentu, kuris į mane kreipiasi 
patarimo ar nori išgirsti mano nuo-
monę, vertinimais, kuriuos naudoja 
mokslo tyrimuose.   

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Kornelija Petravičienė 

atkelta iš 7 p.
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LSDP Vilniaus skyriaus bičiuliai aplankė 
Valdovų rūmus

Gegužės 1-ąją šiauliečius nustebino moto-
rizuota kolona, paženklinta socialdemokratine 
simbolika. Taip LSDP Šiaulių skyrius pranešė 
miestui, jog šiemet sukanka 130 metų nuo so-
cialdemokratinio judėjimo Šiauliuose pradžios.

Šiaulių „Aušros“ muziejus įrengė ekspozici-
ją „Socialdemokratinio judėjimo Šiauliuose pra-
džia“. Vyko šventinis minėjimas-koncertas, po 
kurio garbės eisena patraukė prie vieno iš soci-
aldemokratinio judėjimo Šiauliuose pradininkų 
Kazimiero  Venclauskio namų, kur prie jo bius-
to buvo padėtas vainikas. Iškilmėse dalyvavęs 
Seimo narys socialdemokratas Edvardas Žaka-
ris, Šiaulių meras Justinas Sartauskas bei kiti 
LSDP partijos Šiaulių skyriaus bičiuliai ir mies-
to tarybos nariai socialdemokratai padėjo gėles 
prie socialdemokratinio judėjimo pradininko Va-
clovo Bielskio ir Kazimiero Vanslauskio kapų.

Šiaulių berniukų gimnazijoje 1884 m. įsikūrė 
slapta socialdemokratinės minties organizacija 
– moksleivių savišvietos būrelis. Jis turėjo slap-
tą biblioteką, kuri buvo įkurta vieno iš gimnazi-
jos moksleivių Vladimiro Zubovo tėvo, grafo Zu-
bovo namuose. Šio būrelio nariai vėliau tapo ži-
nomi Lietuvos socialdemokratai: Vincas Čepins-
kis, Andrius Damaševičius, Augustinas Janulai-
tis, Steponas Kairys, Vladas Sirutavičius ir kiti.

Balandžio 24 d. LSDP Vilniaus skyriaus bičiu-
liai, vadovaujami Jolantos Morkūnienės, aplankė 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rū-
mus. Gausiai susirinkusiai grupei ekskursiją pra-
vedė Valdovų rūmų muziejaus direktorius dr. Vy-
das Dolinskas.

Kaip pabrėžė V. Dolinskas, Valdovų rūmų atkū-
rimo idėja gimė kartu su Lietuvos išsilaisvinimo 
sąjūdžiu XX a. pab., inicijuota tuometinio Lietuvos 
LSDP lyderio Algirdo Mykolo Brazausko. Nuo 1987 
m. prasidėjo nuoseklūs kompleksiniai tyrimai, ku-
rie tapo rūmų atstatymo pagrindu. 2000 ir 2001 
m. Lietuvos Respublikos Seimas ir Vyriausybė pri-
ėmė sprendimus dėl rūmų atkūrimo. Apsilanky-
mą vainikavo Lietuvos Respublikos kultūros vice-
ministro Dariaus Mažinto atlikta L. V. Bethoveno 
„Mėnesienos sonata“ (šį kūrinį atlikti prašė renginį 
organizavusi J. Morkūnienė). Neslėpdamas jaudu-
lio viceministras paaiškino, kad teko proga pagro-
ti geriausiu koncertiniu fortepijonu Lietuvoje (italų 
firmos „Fazioli“ fortepijonu).

Diskusijos metu Jolanta Morkūnienė žodį sutei-
kė bičiuliams kandidatams į Europos parlamentą 
Aušrinei Marijai Pavilionienei ir Remigijui Motuzui. 
Remigijus Motuzas papasakojo apie savo diplo-
matinio darbo patirtį. Aušrinė Marija Pavilionienė, 
sujaudinta ekskursijos po rūmus įspūdžių, susi-
mąstė, kad po daugybės metų tai, kas mūsų vals-
tybėje vyksta dabar ir vadinama purvina politika, 
galbūt atrodys nuostabiu istorijos palikimu atei-
ties kartoms.

Gegužės 1-ąją dieną LSDP Klaipė-
dos skyriaus bičiuliai ir klaipėdiečiai 
šventė smagiai. Prie prekybos ir pra-
mogų centro „Akropolis“ vienu metu 
paminėtos kelios datos: Tarptautinė 
darbininkų diena, socialdemokratų 
partijos gimtadienis, stojimo į Euro-
pos Sąjungą dešimtmetis bei artė-
janti Motinos diena. 

Susirinkusius sveikino Klaipėdos 
miesto tarybos narė ir LSDP Klaipė-
dos skyriaus pirmininkė Lilija Petrai-
tienė. Ji sakė, kad svarbu, jog visi 
dirbantieji būtų gerbiami ir vertinami 
už žinias, aukštą kvalifikaciją, gebė-
jimą prisitaikyti prie laiko pokyčių ir 
nuolat tobulėjančių aukštųjų techno-
logijų. Ši šventė turi tapti įmonių pa-
dėka miesto dirbantiesiems. 

Šventės metu aukštosios uosta-
miesčio mokyklos ir kolegijos kvietė 
visus apsilankyti socialinėje mugėje, 
kurioje pristatė savo įstaigas, progra-

Balandžio pabaigoje LR Seimo narė Milda Petrauskienė sukvie-
tė bičiulius ir gausų būrį uteniškių į padėkos vakarą-koncertą, 
vykusį Utenos kultūros centre. Į vakarą atvyko garbūs svečiai: 

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičiaus, Europos Parlamento 
narys, kandidatas į prezidentus Zigmantas Balčytis, teisingumo mi-
nistras Juozas Bernatonis, susisiekimo ministras Rimantas Sinkevi-
čius, Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė, Seimo nariai Ire-
na Šiaulienė, Gediminas Kirkilas, Birutė Vėsaitė, Ministro Pirminin-
ko kanclerio pirmasis pavaduotojas Remigijus Motuzas. Ministras 
Pirmininkas Algirdas Butkevičiaus susitiko su rajono verslininkais, 
susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius lankėsi VĮ „Utenos re-
giono keliai“, europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė – Utenos pensi-
onate, Irena Šiaulienė – Leliūnų globos namuose ir Vytauto Valiušio 
keramikos muziejuje, Gediminas Kirkilas diskutavo su kultūros dar-
buotojais, Birutė Vėsaitė dalyvavo Utenos kolegijos surengtoje vers-
lo dienoje, Remigijus Motuzas Utenos švietimo centre susitiko su 
Utenos rajono pedagogais. Buvo surengtas priėmimas Utenos rajo-
no savivaldybės administracijoje, kurioje svečius priėmė Utenos ra-
jono savivaldybės meras, LSDP Utenos skyriaus pirmininkas Alvy-
das Katinas. 

Dovana uteniškiams – padėkos  
vakaras-koncertas

Gegužės 1-oji Klaipėdoje

Gegužės mėnesį gražias gyvenimo sukak-
tis švenčia LSDP Garbės narė Nijolė Tallat-
Kelpšaitė ir LSDP Lazdijų skyriaus pirmininkas 
Saulius Petrauskas. Sveikiname! Linkime sau-
lėtų dienų ir sveikatos!

Akcijoje „Darom“ Jonavos bičiuliai 
tvarkėsi ir bendravo su gyventojais

Sukaktuvininkai

mas ir studijas. Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos pirmininkė Birutė Barišaus-
kienė pasveikino aktyviausius narius. Dalinta informacija, kaip Klaipėdą pakeitė struktūrinių 
ES fondų parama ir lėšos, kaip bus panaudojamos šios investicijos ateityje. Klaipėdos vals-
tybinio jūrų uosto direkcija miestiečiams pristatė vykdomus investicinius projektus. Atėjusieji 
galėjo pabendrauti su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generaliniu direktoriumi Ar-
vydu Vaitkumi bei padiskutuoti apie tilto į Kuršių neriją viziją. Buvo galima susipažinti su akci-
nės bendrovės „Klaipėdos nafta“ vykdomu suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo projek-
tu. Renginyje eksponuotas didžiulis SGD terminalo ir tanklaivio-saugyklos maketas. Į miesto 
gyventojų klausimus atsakinėjo „Klaipėdos nafta“ specialistai. Klaipėdos ekonominės plėtros 
agentūra (KEPA) supažindino su kūrybinio inkubatoriaus „Kultūros fabrikas“ veikla.

Paminėtos socialdemokratinio judė-
jimo Šiauliuose 130-osios metinės

Šiemet LSDP Jonavos skyrius nesu-
laužė puikios tradicijos kasmet prisi-
dėti prie švarinimosi akcijos „Darom“. 

Būrys miesto švarinimo talkai nusiteikusių 
skyriaus savanorių, „apsiginklavusių“ pirš-
tinėmis ir šiukšlių maišais, patraukė tvar-
kyti aplinkos. Šiltas oras ir darbinga nuotai-
ka lėmė puikius talkos vaisius – kai kuriuos 
šiukšlių maišus į jų surinkimo vietą talkinin-
kai nešė keliese.

Matydami plušančius bičiulius, tarp ku-
rių buvo ir rajono savivaldybės tarybos na-
rių, miesto gyventojai suskubo užkalbinti 
talkininkus ir išsakyti savo kasdienius rū-
pesčius. 

Skyriaus pirmininkas, rajono meras Min-
daugas Sinkevičius talkoje dalyvavo pasi-
puošęs marškinėliais su užrašu: „Už Lie-
tuvą! Už Jonavą! Už Zigmą! (turint galvo-
je kandidatą į LR Prezidentus Zigmantą 
Balčytį – aut. past.). „Šiai intencijai ir skiriu 
akcijoje „Darom“ atliktą darbą!”, – sakė M. 
Sinkevičius, pabrėždamas, kad vienareikš-
miškai tiki socialdemokratų kandidato sė-
kme rinkimuose.

g. kirkilas. lSdP: unikali istorija, organizacinė ir vertybinė sinergija 

Kiek kairioji yra nūdienos 
lietuvos socialdemokratų
partija? 

Fragmentai iš „DEMOS Kritinės minties instituto“ organizuotos "Nau-
josios Kairės auditorijos" diskusijos „Kiek kairioji yra nūdienos Lietu-
vos socialdemokratų partija?“, kurioje pranešimus skaitė Lietuvos so-
cialdemokratų partijos (LSDP) vicepirmininkas, Lietuvos premjeras 
(2006–2008) Gediminas Kirkilas ir politologas Vladimiras Laučius; 
diskusiją moderavo filosofas Andrius Bielskis, disputantė – žurnalis-
tė Džina Donauskaitė.

demokratų nėra, nors užuomazgų 
buvo. Lenkijoje Aleksandro Kwas-
niewskio vadovaujami kairieji buvo 
stiprūs, bet, jam užbaigus dvi prezi-
dento kadencijas, partija neteko ly-
derio ir nusilpo.  

G. Kirkilas pasakojo, kad 1992 
m. rudenį LDDP, absoliučia dau-
guma laimėjusi Seimo rinkimus 
(75 vietas), pasiūlė Kazimiero An-
tanavičiaus vadovaujamai LSDP 
jungtis ir kartu formuoti koalici-
ją: „derybos buvo pradėtos, K. An-
tanavičius rėmė susijungimą. Ta-
čiau derybų delegacijai vadovavo 
Rimantas Dagys, dabartinis kon-
servatorius, – jis iš esmės ir sužlug-
dė derybas.“ Po 1996 m. rinkimų 
LDDP ir LSDP laimėjo po 13 vie-
tų Seime ir kartu buvo opozicijoje 
– tai buvo geras laikas tęsti procesą. 
LSDP ir LDDP susijungimas įvyko 
2000 metais. Prie to labai prisidėjo 
vienijanti Prezidento Algirdo Bra-
zausko figūra. 

„Mūsų idėja buvo konsoliduo-
ti socialdemokratiją. Susijungimas 
sukūrė tam tikrą sinergiją: LDDP 
suteikė partijai stiprią organizaci-
ją, ryškų suvokimą apie visą par-
tinę „statybą“, o atkurtoji tradici-
nė istorinė LSDP skleidė suprati-
mą apie vertybes. Paskutinė LSDP 
programa, priimta 2012 metais, yra 

klasikinė europietiška kairioji. Ki-
tas klausimas, kaip mes ją realizuo-
jame. Čia prasideda problemos“, – 
pripažino G. Kirkilas. 

Jo tvirtinimu, viena iš priežas-
čių, jog tik kartą, 1992–1996 m., 
LDDP turėjo absoliučią daugumą 
Seime, o „ir A. Brazausko vadovau-
jamose dvejose Vyriausybėse 2001–
2004 ir 2004–2006 metais, ir ma-
no vadovaujamoje mažumos Vy-
riausybėje 2006–2008 metais bu-
vome koalicijose arba su liberalais, 
arba su partijomis, kurios prieš rin-
kimus skelbia kairiąsias nuostatas, 
bet, būdamos valdžioje, laikosi de-
šiniųjų“. 

G. Kirkilas pripažino, kad 1992–
1996 m. LDDP „galbūt buvo pati li-
beraliausia partija dėl mūsų tuome-
tinio lyderio Adolfo Šleževičiaus, 
dėl to, kad kairiesiems atiteko sun-
kiausias privatizacijos reformų pe-
riodas. Nors partija deklaravo so-
cialdemokratinę kryptį, ideologiš-
kai ji tapo brandesne, kai susijungė 
su tradiciniais socialdemokratais.“

„Diskusija dėl progresinių mo-
kesčių LSDP vyksta nuolat. Čia 
socialdemokratai turi būti lyderiai. 
Šiandien įvairūs progresinių mokes-
čių modeliai negarantuotų didesnių 
įplaukų į Lietuvos biudžetą. Reikia 
nacionalinio susitarimo dėl bent 35 

proc. BVP perskirstymo per valsty-
bės iždą ir didesnio turtingesniųjų 
apmokestinimo“, – kalbėjo jis. 

G. Kirkilo įsitikinimu, „rimčiau-
sias LSDP socialdemokratijos įro-
dymas – visą įmanomą ekonomi-
kos prieaugį stengiamės skirti so-
cialinių klausimų sprendimui. To 
niekada nedaro dešinieji. (...) Kar-
tais juokauju – niekas kol kas ne-
gali prisivyti mano vadovaujamos 
mažumos Vyriausybės pensijų, so-
cialinių išmokų, išmokų jaunoms 
šeimoms, lėšų švietimui ir pan. at-
žvilgiu.“

Jis akcentavo, kad „šiandien bet 
kurios Vyriausybės darbotvarkei 
didelę įtaką dešine kryptimi daro 
Europos Sąjunga. Per pastaruosius 
15 metų dešinioji Europos liaudies 
partija Europos Parlamente turėda-
vo daugumą. Atitinkamai formuo-
ta ir Europos Komisija, ir politika. 
Čia ir finansų krizės pasekmės, ir 
priežastys. Jei Europos Parlamen-
to rinkimus laimėtų Europos soci-
alistai ir socialdemokratai, jie skir-
tų Europos Komisijos Prezidentu 
Vokietijos socialdemokratą, nuei-
nančio Europos Parlamento Pir-
mininką Martiną Šulcą (Martin 
Schulz). Tuomet Europa pasuktų 
kairiąja kryptimi. Dabartiniai rin-
kimai – lemiami.“

G. Kirkilo teigimu, „Lietuvos so-
cialdemokratų partija iš valdančių-
jų, formuojančių Vyriausybę, Sei-
mo vadovybę ir savivaldybių tary-
bas, yra kairiausioji Lietuvoje – ne 
kairuoliška, ne populistinė“. Pa-
sak jo, LSDP istorija – unikali Ry-
tų Europoje: ji susikūrė, susijungus 
1988 m. atkurtai Lietuvos social-
demokratų partijai ir Lietuvos de-
mokratinei darbo partijai (LDDP), 
susikūrusiai 1990-ųjų gruodį re-
formuotos savarankiškos Lietuvos 

V. Laučius, vertindamas politi-
nės kairės istoriją Lietuvoje po ne-
priklausomybės atkūrimo, tvir-
tino, kad „įstojus į NATO ir ES, 
vyko pokyčiai, per kuriuos politi-
niame žemėlapyje ėmė rastis ide-
ologinės dešinės ir kairės politi-
kos kontūrai. (...) G. Kirkilo ir A. 
Butkevičiaus lyderystė sutapo su 
brėkštančiomis intelektualesnės 
kairės, vadinasi, ir ideologinės kai-
rės galimybėmis. (...) Tačiau ideo-

loginė dešinė – konservatoriai ir li-
beralai – turi dešinėje tik palyginti 
silpnus konkurentus, (...) o LSDP 
kairėje spaudžia dvi stiprios popu-
listinės jėgos – „darbiečiai“ ir „tvar-
kiečiai““. 

Politologo įsitikinimu, „suderin-
ti politiko patrauklumą „papras-
tam žmogui“ su ideologinės, pa-
saulėžiūrinės kairės principais yra 
sudėtinga. „Paprastam žmogui“ 
visai nereikia, kad politikas turėtų 

brandžią politinę pasaulėžiūrą ir ja 
grįstą nuomonę. „Paprastas žmo-
gus“ yra šventai įsitikinęs, kad svar-
bi turi būti tik jo paties nuomonė, 
o politikas jai privalo klusniai tar-
nauti. Šios taisyklės šventai laikosi 
„darbiečiai“ ir „tvarkiečiai“. Jei so-
cialdemokratai jos nesilaikys, tai 
galimai praloš, o jei laikysis, tai ide-
ologinės kairės brendimui nė kiek 
nepasitarnaus.“

Pasak V. Laučiaus, viešojoje er- dvėje ir didžiuosiuose universi-
tetiniuose miestuose tarp 2004 
ir 2012 metų Seimo rinkimų įsi-
tvirtino dešinieji. „Būtina sutelk-
ti daug didesnes intelektinės kai-
rės pajėgas didžiuosiuose mies-
tuose ir atnaujinti rinkimų sąra-
šų pirmuosius dešimtukus. Dėl 
to teks „kovoti už protus ir sie-
las“ su jau įsitvirtinusiais univer-
sitetiniuose miestuose dešiniai-
siais. Protingų ir dalyvauti politi-
koje norinčių žmonių nėra daug, 
o juos atrasti, pritraukti ir „už-
auginti“ – nelengvas ir negreitai 
atliekamas darbas. Jei partija at-
sinaujintų, o didžiuosiuose mies-
tuose turėtų intelektualiai ir idė-
jiškai stiprias komandas ir lyde-

rius, jos politinis veidas smarkiai 
pakistų, o tai gali nepatikti „pa-
prastam žmogui“, – kalbėjo jis. 

 „Lietuvoje kairieji papras-
tai renkasi racionalesnį, sauses-
nį, švietėjišką viešojo kalbėjimo 
būdą. Galbūt idėjiniams social-
demokratams šiandien kaip tik 
trūksta įkvepiančio mito ir emo-
cingesnės lyderystės?“, –praneši-
mo pabaigoje retoriškai klausė V. 
Laučius. Jo įsitikinimu, „Lietuvą 
iš vidaus destabilizuoja savų nei-
deologinių darinių kuriami poli-
tinės vaizduotės produktai. Todėl 
reikia stengtis, kad santykiuose su 
jais išsilavinimas ir protas ne tik 
nusvertų, bet ir įtikintų vis dides-
nę rinkėjų dalį.“

komunistų partijos (1989 m. pa-
baigoje atsiskyrusios nuo TSKP) 
pagrindu. 

Moldovoje veikia nereformuo-
ta stipri komunistų partija, pasi-
sakanti prieš integraciją į Europą. 
Nesireformavo komunistų partija 
Rusijoje, nors tai bandė daryti Mi-
chailas Gorbačiovas; ji veikia kaip 
„Справедливая Россия“, bet nė-
ra labai įtakinga. Estijoje socialde-
mokratai pirmą kartą –  koalici-
nėje Vyriausybėje. Latvijoje social-

Andrius Bielskis, Vladimiras Laučius ir Gediminas Kirkilas

Sigitos Mykolaitytės nuotraukos
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 „ErASmuS+“ : kelias Europos jaunimo progresui

Kandidatą į Europos Parlamen-
tą Justą Pankauską, LSDP pir-
mininko pavaduotoją, šiuo me-
tu  dirbantį patarėju Ministro 
Pirmininko Algirdo Butkevi-
čiaus komandoje, kalbina Ri-
das Viskauskas 

Vienu svarbiausiu pastarojo meto 
Europos Parlamento sprendimu ta-
po naujosios Europos Sąjungos švie-
timo, mokymo, jaunimo ir sporto 
programos patvirtinimas. 2014–
2020 m. veiksianti „Erasmus+“, 
kurios gyvavimo metu bus inves-
tuota apie 15 mlrd. eurų (tai – 40 
proc. daugiau nei dabar), dar labiau 
rems aukštąjį mokslą, bendrąjį ug-
dymą, profesinį mokymą, suaugu-

siųjų švietimą ir jaunimo veiklas, 
suteiks jaunimui naujas galimybes 
mokytis bei įgyti įgūdžių, patirties. 
Trumpai supažindinsiu su galimy-
bėmis, kurios nuo šiol atsivers ir Lie-
tuvos piliečiams.

4 milijonai – tiek europiečių, tarp 
jų ir tūkstančiai lietuvių, jau nuo šių 
metų galės studijuoti ir mokytis, sta-
žuotis, įgyti profesinės patirties arba 
savanoriauti užsienyje. Vienas svar-
biausių naujosios „Erasmus+“ bruo-
žų, išskirsiančių ją nuo pirmtakės, 
yra tas, jog ji į vieną programą inte-
gruos dabar egzistuojančias septy-
nias atskiras švietimo, mokymo ir 
jaunimo sričių programas, taip su-
teikiant daugiau galimybių visiems 
efektyviai pasinaudoti jos teikiamais 
privalumais dėl paprastesnių ir len-
gvesnių taisyklių. Tikiu, kad tokio 
plataus masto integruota strategija 
bus svarbus įrankis sprendžiant jau-
nimo nedarbo, darbo rinkos lanks-

suteiks progą tobulinti nacionali-
nę sporto sistemą, spręsti proble-
mas, suteiks visuomeninėms spor-
to organizacijoms naujų galimybių. 

Be tinkamos švietimo, mokymosi 
ir įsidarbinimo politikos sunku įsi-
vaizduoti, kad Europa gali žengti į 
priekį. Kol senąjį žemyną kamuos 
dabartinės problemos – didelis ne-
darbas, nesaugumo jausmas dėl atei-
ties, tol jos stabdys ir ekonominę pa-
žangą. Integruota ir iki tol egzista-
vusias jaunimo švietimo programas 
sujungsianti „Erasmus+“ programa 
– viena iš priemonių, kaip galėsime 
taisyti esamą padėtį, taip pat įgy-
vendinant ,,Europa 2020“ , ,,Švieti-
mas ir mokymas 2020“  ar Europos 
jaunimo strategijose iškeltus tikslus. 
Tikiuosi, jog visų programos daly-
vių geranoriškumo ir pastangų dė-
ka po septynerių metų pamatysime 
pažangią Europą, kurioje visiems 
gyventi bus gera ir saugu.

Juras PožEla 
lr Seimo narys,
jaunimo ir sporto reikalų komisijos 
pirmininkas,
kandidatas į Europos Parlamentą

lobistų įkaitais, tačiau nutylė-
dami, jog tai padės nuo krizės 
nukentėjusiems žmonėms.

Kodėl šis mokestis socialiai tei-
singas? Prasidėjus 2008 m. ekono-
minei krizei, daugelyje šalių gelbė-
jant bankus naudoti ir valstybių, t. 
y. mokesčių mokėtojų, pinigai, to-
dėl teisinga reikalauti, kad nauju 
mokesčiu finansų sektorius prisi-
dėtų šalims atsigaunant pokrizi-
niu laikotarpiu. Be to, tai bus pa-
pildomas įrankis siekiant apriboti 
spekuliacinę prekybą vertybiniais 
popieriais, kuomet finansinės įstai-
gos ir bankai net krizės sąlygomis 
krovėsi milžiniškus pelnus. Skai-

Finansinių sandorių mokestis bankams – daugiau 
socialinio teisingumo lietuvoje ir Europoje

Justas Pankauskas 
lSdP pirmininko pavaduotojas,
kandidatas į Europos Parlamentą

Europos Komisija, nors ir pa-
vėluotai, pripažino Finansi-
nių sandorių mokesčio (FSM) 
svarbą. Europos socialdemo-
kratai nuo 2000 m. siekė, kad 
bendrijoje toks mokestis, ap-
karpantis milžiniškus bankų 
pelnus, būtų įvestas, tačiau 
tam įnirtingai priešinosi de-
šinieji. Jie ilgai vengė kalbėti 
apie tokio mokesčio įvedimą, 
bijodami finansinių įstaigų ir 
bankų nepasitenkinimo arba 
būdami finansinių institucijų 

negu pasaulio BVP augimas.
Šis mokestis orientuotas ne į 

žmogaus kišenę, bet į bankus. Ei-
liniai piliečiai nebūtų apsunkina-
mi papildoma našta – jiems FSM 
netaikomas. Mokesčio esmė pa-
prasta: siūloma taikyti 0,1 proc. 
tarifą prekybai akcijomis ir obli-
gacijomis bei 0,01 proc. tarifą ki-
tiems išvestiniams produktams. 
Skaičiuojama, kad šis mokestis pa-
pildytų biudžetus 57 mlrd. eurų 
kiekvienais metais. Šias lėšas bus 
galima panaudoti finansų krizės 
pasekmėms švelninti, naujų darbo 
vietų kūrimui, valstybės biudžeto 
deficito mažinimui, besivystančių 
šalių reikmėms ir prisitaikymui 

Juras Požela

Darius Mažintas

tumo, turimų darbo įgūdžių neatiti-
kimo su darbdavių keliamais porei-
kiais bei panašias problemas.

Per ateinančius septynerius me-
tus Lietuva turės unikalią progą 
modernizuoti savo švietimo ir mo-
kymo sistemas. Gerosios patirties 
iš kitų ES šalių narių gavimas taip 
pat leis švietimo, mokymo insti-
tucijoms, jaunimo organizacijoms 
ženkliai prisidėti prie švietimo sis-
temos bei darbo rinkos bendradar-
biavimo stiprinimo. Šiuo metu tai 

yra vienas didžiausių prioritetų, jei 
norime sėkmingai spręsti nedova-
notinus nedarbo mastus bei garan-
tuoti saugesnę ateitį, darbo garan-
tijas mūsų jauniems žmonėms. Tik 
taip galime jiems suteikti vilties, jog 
ir čia, Lietuvoje, galima susikurti lai-
mingą ateitį. 

Man, kaip LR Seimo nariui, atsa-
kingam už komisijos, kurios kom-
petencijos ribose – ne tik jaunimo 
reikalai, bet ir sportas, veiklą ypač 
džiugu žinoti, jog nuo šiol dalis pro-
gramai skirto biudžeto pirmą kartą 
istorijoje skirta ir sporto sričiai. Ša-
lia švietimo, mokymo ir jaunimo 
sričių atsirado ir ketvirtoji – būtent 
sporto. Bus remiami ne tik mėgėjų 
sporto projektai, bet ir sprendžia-
mos valstybėje kylančios dopingo, 
smurto ir rasizmo problemos, susi-
tarimai dėl varžybų baigties.  „Era-
smus+“ atvers ne tik naujas švieti-
mo ir mokymosi galimybes, bet ir 

Justas Pankauskas

Darius mažintas tikisi sukviesti  
į lietuvą gyventi žinomus  
menininkus ir mokslininkus
Daugybė žmonių emigruoja 
iš Lietuvos tam, kad mokslo 
ir meno žinių galėtų semtis 
iš pasaulinio garso profesio-
nalų, tačiau socialdemokra-
tas kultūros viceministras pi-
anistas Darius Mažintas siūlo 
juos sukviesti pagyventi Lie-
tuvoje. 

Šių metų valstybės biudžete 
yra skirti papildomi 25 mln. li-
tų kultūros darbuotojų atlygi-
nimams, tačiau tai savaime ne-
reiškia, jog tiek pat ar daugiau 
lėšų bus skirta ir kitais metais. 
Kitaip tariant, tai greičiau yra 
trumpalaikiai priedai nei padi-
dinti atlyginimai?

Taip, nėra patvirtinta, kad tai 
taps sistema. Socialdemokratų, 
Kultūros ministerijos ir kultū-
ros darbuotojų iniciatyva buvo 
prašoma 50 mln. litų, tačiau pa-
vyko gauti 25 mln. litų kultūros 
darbuotojų atlyginimams didinti, 
nes jie nebuvo didinami nė karto 
nuo nepriklausomybės atkūrimo 
laikų. Tačiau kol kas Vyriausybė 
numatė išmoką, kuri bus moka-
ma nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 
sausio 1 d.

Šiai Vyriausybei atėjus į valdžią, 
pirmą kartą Kultūros ministerija 
gavo galimybę asignuoti Europos 
Sąjungos (ES) struktūrinių fon-
dų lėšas – tapti struktūrinių lėšų 
tarpininke, per kurią būtų finan-
suojamos tam tikros sritys. Iki tol 
kai kurios programos buvo vyk-
domos Ūkio, Švietimo ar kitų mi-
nisterijų, tačiau ne Kultūros. Ta-
čiau Kultūros ministerija puikiai 
gali susidoroti su Europos struk-
tūrinių fondų programų įgyven-
dinimu. Pagaliau kas geriau už 
instituciją, atsakingą už kultūros 
politiką, gali planuoti kultūrinių 
projektų finansavimo projektus?

Šiuo metu planuojama, kaip ir 
kam bus skiriamos ES struktūri-
nių fondų lėšos. Paraiškų yra gau-
ta daug. Visų jų prašomų lėšų su-
ma yra daugiau nei 3 mlrd. litų, 
o Kultūros ministerija turi gali-
mybę paskirstyti apie 1 mlrd. litų.

Paraiškas šiuo metu vertina ko-
misija ir ji Kultūros ministerijos 
vadovybei pateiks išvadas apie 
tai, kurie projektai, jų nuomone, 
atitinka kriterijus ir gali būti fi-
nansuojami.

O kokie projektai yra laikomi 
prioritetu? 

Mano manymu, prioritetu lai-
kytinos nacionalinės įstaigos, 
projektai, kurių vykdymas eina 
į pabaigą. Galėčiau išskirti Rau-
dondvario dvaro rekonstrukciją, 
kuri yra jau beveik baigta. Prio-
ritetas turėtų būti užbaigti tuos 
objektus, kuriems liko visai ne-

daug. Praeitame europinių lėšų 
skirstymo etape suplanuota bu-
vo labai daug, tačiau dėl strate-
gijos ir lėšų trūkumo mažai kas 
buvo pabaigta.

O kokių šviežių idėjų kultū-
ros srityje turi dabartinė Vy-
riausybė ar Jūs pats?

Lietuvoje yra palanki situacija 
gyventi užsienio menininkams 
ir mokslo žmonėms. Neseniai 
Lietuvoje tris savaites svečiavo-
si garsus atlikėjas Ivo Pogoreli-
čius. Jis gyveno Vilniuje, ruošė 
koncertų programą. Atlikėjas 
žavėjosi Lietuvos sostine. Kita 
vertus, mokestinė sistema Lie-
tuvoje yra palanki rezidentams. 
Pavyzdžiui, Rusijoje, kur bėgo 
Gerard às Depardieu, reziden-
tai sumoka 12 proc. pajamų mo-
kesčio, o Lietuvoje – tik 5 proc.

Dėl šių dviejų priežasčių man 
kilo mintis sukviesti daugybę 
žinomų meno ir mokslo žmo-
nių į Lietuvą, kad jie čia gyven-
tų, kurtų, dalintųsi žiniomis ir 
meistryste.

Tikėtina, kad tai padėtų spręs-
ti jaunų žmonių emigracijos 
klausimą Lietuvoje. Aš jaunys-
tėje važiuodavau iš Lietuvos mo-
kytis į užsienį tam, kad pakliū-
čiau pas savo srities profesiona-
lą. Šiuo atveju žmonės, pas ku-
riuos mokytis arba semtis patir-
ties važiuoja lietuviai, atvažiuos 
čia. Mūsų jaunimas galės moky-
tis mūsų universitetuose, tačiau 
tuo pat metu galės bendrauti ir 
semtis patirties iš žinomų tos sri-

ties profesionalų.
Pirmasis žmogus, kuris neabe-

jotinai pradėtų tokį projektą Lie-
tuvoje, būtų mano minėtas pia-
nistas I. Pogoreličius. Šiuo metu 
jis reziduoja Šveicarijoje, tačiau jei 
jis yra pasirengęs Šveicariją iškeis-
ti į Lietuvą, tai šį tą reiškia.

Kalbėjau jau ir su mokslo žmo-
nėmis, jie taip pat pasirengę pri-
sidėti prie tokios idėjos įgyven-
dinimo, turi minčių apie galimas 
mokslo žmonių kandidatūras. Šią 
idėją laikau itin svarbiu darbu, 
kurį turėčiau atlikti, būdamas sa-
vo pareigose.

Tačiau turbūt nepakanka pasa-
kyti pasaulinio masto kultūros ar 
mokslo profesionalui, kad Lietu-
voje gražu, o mokesčiai jiems čia 
nedideli. Kaip ketinama pritrauk-
ti tuos žmones?

Žinoma, kad tam reikia daug pa-
stangų. Šiuo metu pats muzikos sri-
tyje sudarinėju tokių žinomų žmo-
nių sąrašą. Kai kurie jų net turėjo 
sąsajų su Lietuva. Juk čia gyveno 
daug žydų tautybės žmonių, kurių 
vaikams ar anūkams Lietuva išliko 
artima. Neseniai buvau Izraelyje, 
ten teko sutikti daugybę žinomų 
menininkų, kurių giminės yra iš 
Lietuvos, todėl jie puikiai žino Lie-
tuvą. Dėl sentimentų juos galbūt 
galima prisivilioti, tačiau būtina su 
jais bendrauti, įrodyti idėjos naudą, 
kviesti čia pasisvečiuoti. Mūsų par-
eiga būtų sudaryti sistemą Muzikos 
ir teatro akademijoje, universitetuo-
se, kitose įstaigose, kur galėtume iš-
naudoti jų žinias ir meistrystę.

Negalime garsiausių pasaulio 
meno ir mokslo atstovų pritrauk-
ti milžiniškais honorarais už pas-
kaitas, pranešimus, bet galime pri-
traukti juos itin palankia mokesti-
ne sistema. Visi mes pinigus moka-
me skaičiuoti, o 3–4 mln. eurų per 
metus gaunantis atlikėjas tikrai pa-
justų skirtumą, ar mokėti 5, ar 12, 
ar 20 proc. mokestį.

Įgyvendinę šią idėją, paskleistu-
me žinią apie savo šalį. Man nese-
niai teko kalbėti su Leonidu Dons-
kiu, kuris sakė, kad jo kolegos Euro-
pos Parlamente Lietuvą mato visų 
pirma per kultūros prizmę. Tai yra 
svarbi žinutė. Todėl kultūrą reikia 
stiprinti ir aš matau, kad šioje Vy-
riausybėje įvyko reikšmingų poky-
čių kultūros srities labui.

Nebus lengva, bet manau, kad 
kuo toliau, tuo labiau suprasime, 
kad save pristatyti turime per kul-
tūrą. Negalime pasigirti kitais di-
deliais ištekliais, tačiau istorine pra-
sme svarbią kultūrą turime. Tai, 
kad pirmoji opera, kurios premjera 
buvo Italijoje, po keleto dešimtme-
čių jau buvo čia, arba faktas, kad ži-
nomo prancūzų rašytojo knyga po 
keleto savaičių žydų diasporos Lie-
tuvoje būdavo išverčiama į jidiš, 
kalba apie tai, kad Lietuva, o kon-
krečiai Vilnius, buvo viena ryškes-
nių kultūros sostinių Europoje. Tu-
rime tai išnaudoti.

Šiai Vyriausybei atėjus į valdžią, 
pirmą kartą Kultūros ministerija
gavo galimybę asignuoti Europos 
Sąjungos (ES) struktūrinių fondų
lėšas – tapti struktūrinių lėšų 
tarpininke, per kurią būtų 
finansuojamos tam tikros sritys.

Jei turėtume išvystytą 
rezidavimo sistemą, 
pagyvėtų ir turizmo 
sektorius.

Ar yra prielaidų ir kitais me-
tais skirti tiek pat ar daugiau 
papildomų lėšų kultūros dar-
buotojams?

Būtų absurdas, jei tokią išmo-
ką žmonės gautų tik pusę metų. 
Kultūros ministerija siekia, kad 
tai taptų sistema ir esame linkę 
kalbėti apie papildomus 50 mln. 
litų kultūros darbuotojams.

Kaip bus paskirstomi šiais me-
tais numatyti pinigai?

Tai yra jautrus klausimas: rei-
kia nutarti, ar pamaitinti mažes-
nį kiekį žmonių, ar duoti po kąs-
nį visiems, tačiau nė vienas nebū-
tų sotus. Šiuo metu yra ieškoma 
geriausio sprendimo, kaip pa-
skirstyti numatytas lėšas.

Kokių apskritai ambicijų kul-
tūros srityje, be kultūros dar-
buotojų užmokesčio didinimo, 
turi dabartinė Vyriausybė, So-
cialdemokratų partija arba Jūs, 
kaip kultūros viceministras?

Norite pasakyti, kad stiprin-
dama kultūrą Lietuva galėtų su-
laukti daugiau dėmesio ne tik iš 
kultūros žmonių ar ja besido-
minčių?

Būtent. Verslas nėra tik primi-
tyvūs ekonominiai mainai. Rim-
tiems žmonėms kultūra yra svar-
bu. Jei atvykę į Lietuvą jie mato, 
kad čia vyksta premjera, kuri ne-
seniai vyko „Metropolitane“ ar ki-
tame žinomame teatre, supranta, 
kad atvyko į civilizuotą, pasitikė-
jimą keliančią šalį. Žmonės mato, 
kad šalyje vyksta pasauliniai pro-
cesai, kurie yra svarbūs priimant 
tam tikrus sprendimus.

Jei turėtume išvystytą rezidavi-
mo sistemą, galėtų labiau pagyvė-
ti ir turizmo sektorius. Kultūri-
niai procesai į šalį pritraukia tam 
tikrus sluoksnius žmonių. Kaip, 
tarkime, Vokietijoje vykstama į 
Boną apžiūrėti L. van Beethove-
no namo arba į Leipcigą pamaty-
ti, kur gyveno ir kūrė J. S. Bachas.

Be to, turime Heifetzo konkur-
są (lietuvių kilmės smuikininko Jas-
chos Heifetzo vardo tarptautinis 
smuikininkų konkursas – LRT.lt), 
kurį dar reikia tobulinti, tačiau jis 
gali pritraukti daugybę pasaulinio 
garso meistrų ir pasaulio dėmesio 
į mūsų šalį.

LRT.lt

A. Svirsko nuotr. iš D. Mažinto archyvo

marijampolėje diskutuota apie „pirmojo starto“ programą 
Gegužės pradžioje jaunieji Lietu-

vos socialdemokratai rinkosi į Va-
dovų klubą Marijampolėje. Šįkart 
temų spektras itin platus – kalbė-
ta apie LSDJS skyrių vertinimo sis-
temą, rinkimų aktualijas, efektyvų 
komunikavimą socialiniuose tin-
kluose, „pirmojo starto” programą 
jauniems žmonėms ir šių dienų ge-
rovės valstybės sampratą.

Pasak LSDJS pirmininko Ramū-
no Buroko, šie metai yra galimybė 
jauniems žmonėms įtraukti jiems 
aktualius klausimus į politinę dar-
botvarkę, aktyviai dalyvaujant LR 
Prezidento ir Europos Parlamento 
rinkimuose. „Šis jaunųjų socialde-
mokratų susitikimas Marijampo-
lėje yra dar viena galimybė ne tik 
kelti jauniesiems socialdemokra-
tams ir visiems jauniems žmonėms 
svarbius klausimus, bet ir jiems ats-
tovauti politinėje darbotvarkėje“, – 
pabrėžė R. Burokas.

Likus savaitei iki LR Prezidento 
rinkimų ir trims savaitėms iki Euro-
pos Parlamento rinkimų, renginyje 

tai ragina valdžios institucijas, pa-
sinaudojant naująja ES finansine 
perspektyva 2014–2020 m., nedel-
siant parengti priemones, kurios 
užtikrintų sklandų jauno žmogaus 
perėjimą iš švietimo sistemos į sava-
rankišką profesinę karjerą, sukurti 
ir įgyvendinti priemones, pritrau-
kiančias jaunus specialistus į regi-
onus, sudaryti palankesnes sąlygas 
pirmojo būsto įsigijimui.

Antrosios diskusijos, kurioje da-
lyvavo kritinės minties instituto 
„Demos“ lektoriai Andrius Biels-
kis ir Algirdas Davidavičius, tema 
– „Gerovės valstybės samprata šian-
dien“. Joje jaunimiečiai išgirdo, ko-
dėl pasaulyje kairiosios idėjos jauni-
mui yra priimtinesnės (nemokamas 
aukštasis mokslas, progresiniai mo-
kesčiai, didesnės socialinės garanti-
jos), kaip atremti gerovės valstybės 
kūrimo Lietuvoje kritiką, kokiais 
būdais galima kurti gerovę ir soci-
aliai teisingesnius darbo santykius 
Lietuvoje.

LSDJS informacija

dalyvavęs LSDP rinkimų štabo pir-
mininkas Juozas Bernatonis papa-
sakojo apie socialdemokratų rinki-
mų kampanijos aktualijas, priminė 
pilietinę balsavimo pareigą, atsakė į 
jaunimiečiams rūpimus klausimus.

LSDJS darbotvarkėje jau kurį lai-
ką keliama efektyvaus komunikavi-
mo žiniasklaidoje ir socialiniuose 
tinkluose tema. Povilas Žarnauskas 
kabėjo apie „Facebook“ vaidmenį, 
pristatydamas bendravimo šiame 

tinkle principus, svarbiausias vie-
šųjų ryšių tendencijas, duodamas 
patarimų, kaip viešinti pranešimus 
naudojant kuo mažiau finansinių 
išteklių.

Antrojoje renginio dalyje vyko 
diskusijos. Jaunimiečiai su renginio 
svečiais – LR Vyriausybės vicekan-
cleriu Remigijumi Motuzu, Seimo 
nariais Domu Petruliu ir Algirdu 
Sysu – kalbėjo, ar esame pasiruošę 
„pirmojo starto“ programos jauni-

mui įgyvendinimui Lietuvoje. Pri-
pažinta, kad valstybės institucijos 
per mažai bendradarbiauja tarpu-
savyje, siekiant kovoti su jaunimo 
nedarbu, ilgą laiką darbo nerandan-
tys jauni žmonės patiria psicholo-
gines ir socialinės atskirties proble-
mas, jaunimo nedarbas ir negebėji-
mas įsigyti pirmojo būsto tiesiogiai 
daro įtaką augantiems emigracijos 
srautams.

Jaunieji Lietuvos socialdemokra-

Vilija anDrulEVičiūtė

prie klimato pokyčių finansuoti.
Tokio mokesčio įvedimą esame 

numatę ir Vyriausybės 2012–2016 
m. programoje. Jei du trečdalius fi-
nansinių sandorių mokesčio Lie-
tuva skirtų nacionaliniam biudže-
tui, per vienerius metus jis būtų pa-
pildytas beveik puse milijardo litų. 
Šiuo metu tokio mokesčio įvedi-
mui jau pritarė Vokietija, Prancū-
zija, Ispanija, Italija, Belgija, Aus-
trija, Portugalija, Graikija, Estija, 
Slovakija ir Slovėnija, prie šių šalių 
jungiasi ir Lietuva. Finansinių san-
dorių apmokestinimo detalės tu-
rėtų paaiškėti iki šių metų pabai-
gos, o įsigalioti 2016 m. pradžioje. 

Tai svarbu, nes bankai privalo 
jausti bent dalį atsakomybės dėl 
finansinės krizės,  prie kurios at-
siradimo taip pat prisidėjo.

čiuojama, kad finansinių sando-
rių skaičiaus augimas 10 metų iki 
krizės buvo net 70 kartų didesnis 
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