
Ukrainoje – kai įsiliepsnoja karas, 
jokių pensijų ar darbo užmokes-
čių apskritai žmonėms nelieka... 
Rytų Ukrainoje siautėja chaosas. 
Todėl tam, kad užtikrintume to-
lesnę Lietuvos nepriklausomybę, 
žmonių laisvę ir gyvenimo gero-
vę, dedame pastangas – ne tik 
žodžiu, bet ir šalies finansiniais 
ištekliais. 

Kuo Jus, kaip asmenį, pradžiu-
gino 2014-ieji?

Buvo nuostabi vasara. O rude-
niop gausiai dygo baravykai. Tapau 
tikru seneliu. Įvyko Dainų šventė 
„Čia – mano namai“, kuri sutelkė 
dešimtis tūkstančių lietuvių iš viso 
pasaulio, mobilizavo mūsų kultūri-
nę ir pilietinę visuomenę, atskleidė 
mūsų tautos kūrybines galias.

Artėja savivaldos rinkimai. 
Ką pasakytumėte žmonėms 
kaip Lietuvos socialdemokratų 
partijos rinkimų štabo vadovas? 

2014 metais vykusių Preziden-
to ir Europos Parlamento rinki-
mų rezultatai nedžiugino. Mūsų 
norai buvo rimtesni – siekėme 
Prezidento posto, tikėjomės dau-
giau laimėti vietų Europos Par-
lamente. Savivaldos rinkimuose 
Lietuvos socialdemokratų par-
tija visada pasirodydavo puikiai. 
Ir dabar daugumai savivaldybių 
vadovauja socialdemokratai. To-
dėl tikimės, kad dabartinės mū-
sų 16-osios Vyriausybės nuveikti 
darbai pasitarnaus kaip gerasis fo-
nas, kuriame mūsų bičiuliai, daly-
vaujantys savivaldos rinkimuose, 
pasirodys kuo puikiausiai. Linkiu 
visiems aktyviai dalyvauti rinki-
muose ir priimti tokius sprendi-
mus, kad paskui nereikėtų saky-
ti: „Kas išrinko tokią netikusią 
valdžią?..“ Rinkimų balsavimo 
rezultatai lemtingi kiekvienam 
Lietuvos žmogui.

Kalbėjosi Ridas Viskauskas

jos, o nuo  kovo 1 d. vidutiniškai 5 
proc. didės atlyginimai biudžetinio 
sektoriaus darbuotojams, laukia to-
lesnis pensijų kompensavimas. Pa-
galiau panaikinome laikiną „žiau-
rųjį“ įstatymą, priimtą konservato-
rių laikais, kuriuo buvo sumažintos 
pensijos, darbo apmokėjimas, ligos, 
motinystės, nedarbo, socialinės iš-
mokos, invalidumo ir valstybinės 
pensijos... Tai svarbus Seimo dau-
gumos apsisprendimas ir susidoro-
jimas su iššūkiais, kuriuos „paliko“ 
konservatoriai. 

Aišku, problemas kelia pablo-
gėjusi geopolitinė situacija – ne-
galime būti nuošalyje nuo įvykių, 
kurie vyksta kaimyninėse šalyse. 
Turime stiprinti savo gynybines 
galias, kad mūsų gyventojai jaus-
tųsi saugūs, kad Lietuvoje neį-
vyktų tokie kataklizmai, kokius 
patyrė Ukraina... Būtų gerai lė-
šas, kurias skyrėme krašto apsau-
gai, skirti socialinei apsaugai, bet 
ryškiai matome, kas vyksta Rytų 
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Pokalbiai p.8

Kuo Jums, kaip Seimo Pirmi-
ninko pavaduotojui bei Sociali-
nių reikalų ir darbo komiteto na-
riui, buvo svarbūs 2014-ieji? Ir ką 
žada Lietuvos žmonėms 2015-ieji 
socialinėje srityje?

2014-ieji buvo svarbūs tuo, kad 
mums, socialdemokratams, bū-
nant antrus metus valdžioje gy-
ventojai sulaukė, kad jų gyvenimo 
kokybė iš lėto pradėjo gerėti. Ne tik 
gerėjantys valstybės ūkio augimo 
makroekonominiai rodikliai (ben-
drasis vidaus produktas, eksporto 
apimtys ir pan.) svarbūs. Žmonėms 
rūpi jų finansinių galimybių augi-
mas. 2014-ieji nebuvo lengvi – daug 
ko negalėjome padaryti dėl objek-
tyvių priežasčių. Nusprendėme pa-
didinti minimalią mėnesinę algą, 
pradėti kompensuoti pensijas. Šie 
žingsniai leidžia 2015 metais priim-
ti reikšmingesnius sprendimus, ku-
rie darys įtaką didžiai daliai gyven-
tojų: nuo liepos 1 d. didinamas mi-
nimalus darbo užmokestis ir pensi-
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Algirdas Sysas: „2015-ųjų pokyčiai: 
didės atlyginimai ir pensijos“

Vilija Blinkevičiūtė. Ko iš tikrųjų nori 
neįgalūs žmonės?

Vytautas Zalieckas: „Gražiausios Trakų  
vietos neturėtų atitekti į privačias rankas“

Alma Monkauskaitė. Farmacinė 
rūpyba – naujovė, į kurią reikia 
žiūrėti profesionaliai

Kartu mes nuveiksim daugiau!

Linkiu džiaugsmingų šv. Kalėdų ir kūrybingų
bei darbingų Naujųjų           -ųjų metų!

LR Ministras Pirmininkas
Lietuvos socialdemokratų partijos Pirmininkas
Algirdas Butkevičius

Elena Čekienė: „Tegul už mane  
kalba nuveikti darbai“

Valdo Šereikos nuotr.



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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Kauno Hidroelektrinei suteiktas  
Algirdo Brazausko vardas

LSDP atkūrimo 25-metis: socialdemokratija 
neįmanoma be žmogaus teisių 

Kas saugiau? Balsavimas internetu ar paštu?  

LR Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus kalba, pasakyta lapkričio 24 d. suteikiant  
Kauno hidroelektrinei Algirdo Brazausko vardą

Šiandien mes suvedame į vi-
sumą du Lietuvos simbolius – 
garsiąją Kauno hidroelektri-
nę, seną lietuvių svajonę pa-
žaboti mūsų didžiausios upės 

energiją, ir pirmąjį atkurtos 
Lietuvos Respublikos Prezi-
dentą Algirdą Brazauską.

Užtvenkti Nemuną planuota 

Lapkričio 29 d. Lietuvos 
socialdemokratų parti-
ja (LSDP) kartu su Stepo-
no Kairio fondu Lietuvos 
mokslų akademijoje kon-
ferencija „Lietuva XXI am-
žiuje: iššūkiai ir perspekty-
vos“ paminėjo savo 25 me-
tų atkūrimo datą.
  

Kovo 11-osios Nepriklausomy-
bės akto signataras profesorius Alo-
yzas Sakalas priminė socialdemo-
kratijos Lietuvoje ir LSDP istoriją 
nuo jos įkūrimo 1896 m. gegužės 
1 d. Vilniuje, jos atkūrimo 1989 m. 
rugpjūčio 12 d. ir susijungimo su 
Lietuvos demokratine darbo par-
tija 2001 m. pradžioje. 

„1989 metais Lietuvos socialde-
mokratai išsikėlė laisvės, socialinio 
teisingumo, sveiko, garbaus ir kū-
rybiško darbo savo žemėje tikslus. 
Svarbiausias iššūkis šiandien – ar 
mes, Lietuvos socialdemokratai, ir 
toliau vadovausimės šiais principais 
ir vertybėmis“, – tvirtino jis.

Mykolo Riomerio universite-
to dėstytojas Gintaras Mitrulevi-

čius pranešime „Socialdemokrati-
ja ir Lietuva: 25 metai socialinių ir 
politinių pokyčių epochoje“ ypač 
daug dėmesio skyrė socialdemo-
kratijos istorijai Europoje apskritai: 
„XX amžius buvo socialdemokra-
tijos amžius, kai socialdemokrati-
nė ideologija formavo nemažą dalį 
Europos valstybių politikos ir ver-
tybių. XXI amžiuje socialdemokra-
tijai padaryti tokią milžinišką įtaką 
kur kas sunkiau, o iššūkiai kairiajai 
ideologijai – kur kas didesni, bet jos 
padarytas poveikis išlieka nepajudi-
namas žmonijos istorijoje.“ 

Vienas iš LSDP atkūrimo inici-
atorių, Nepriklausomybės akto si-
gnataras, Europos Komisijos narys, 
atsakingas už sveikatą ir maisto sau-
gumą, Vytenis Povilas Andriukai-
tis akcentavo žmogaus teisių svar-
bą socialdemokratijai: „Kas – so-
cialdemokratija be žmogaus teisių? 
Tokia socialdemokratija yra mirusi. 
Ar socialdemokratija suvokia savo 
prigimtį ginti žmogaus teises? Tai 
žmogaus teisių kontekste – lakmu-
so popierėlis. Žmogaus orumas ne-
liečiamas – taip sakė popiežius prieš 

savaitę Europos Parlamente.“
„Lietuvoje reikia rimto švietimo, 

kad žmonės suvoktų, jog vienos ar 
kitos mažumos atstovai turi teisę 
turėti tas pačias civilines teises. Dis-
kriminuoti žmonių kokiu nors as-
pektu negalima jokiu būdu, nes tai 
griauna pamatines Europos Sąjun-
gos (ES) visų 28 valstybių narių su-
tartas vertybes. Juk tai – mūsų pa-
čių vertybės“, – kalbėjo V. P. An-
driukaitis, kuris dar šiais metais tu-
rėtų tapti ketvirtuoju LSDP garbės 
pirmininku (šiuo metu jais yra A. 
Sakalas, Česlovas Juršėnas ir Justas 
Vincas Paleckis). 

nių ekonominių skirtumų, tačiau 
psichologiškai Lietuvos gyventojai 
visur jaučiasi vienodai nelaimingi 
– ir turtinguose, ir neturtinguose 
regionuose.“

Docento Juozo Šato įsitikinimu, 
šiandien, susidarius sudėtingesnei 
saugumo situacijai Europoje, Lie-
tuvai yra ypač žiūrėti savo valstybi-
nių interesų, pasiūlyti alternatyvas 
jaunimui ir užtikrinti meritokrati-
ją, kad jauni žmonės neemigruotų. 
„Taip pat privalome žinoti, kokią 
Lietuvą norime matyti po 10 ir po 
20 metų“, – sakė jis. 

Bičiulis Alfonsas Brazas pasisaky-
me pabrėžė kairiųjų principų laiky-
mąsi tiek didžiojoje, tiek mažojoje 
politikoje, kai priimami sprendimai 
valstybiniu mastu ir kai žmonės tar-
pusavyje konkuruoja politinės par-
tijos viduje. 

Sociologijos profesorius Arvydas 
Matulionis pranešime „Lietuva glo-
baliame pasaulyje“ analizavo iššū-
kius, su kuriais šiandien susiduria 
Lietuva: „Įvairių iššūkių pobūdis 
XXI amžiuje sudėtingėja ir aštrė-
ja, o dabartinę vartotojišką visuo-
menę galima pavadinti neofeoda-
lizmu, kur dėl vis didėjančios socia-
linės atskirties vartojimo galimybės 
vis labiau diferencijuojasi, brukama 
gyvenimo skolon strategija, o finan-
sinė galia koncertuojasi siaurame 

A. Matulionis tarp sprendimų, 
ką daryti, išvardijo ateities Lietu-
vos modelio, kaip, pvz., „Lietuva 
– Europos sveikatos centras“, su-
kūrimą, kiekvieno Lietuvos pilie-
čio pirmiausia čia, Lietuvoje, o ne 
Londone, Dubline ar Osle, tauso-
jimą, kad jie neemigruotų ir vaikus 
susilauktų čia, taip pat pakeisti po-
žiūrį švietimo ir sveikatos sistemo-
se, orientuojantis į žmogų – moki-
nį, mokytoją, pacientą, gydytoją. 

Stepono Kairio fondo pirmi-
ninkas profesorius Dobilas Kir-
velis pranešime „Lietuva – proble-
ma, ateities galimybės“ analizavo 
ir LSDP istoriją, ir dabartinę Lie-
tuvos politinę bei ekonominę situ-
aciją. Dėl vis dar blogėjančios de-
mografinės padėties ir mažėjančio 
gimstamumo „Lietuva tampa pro-
blema. Teoriškai svarstant galima 
matyti tris ateities variacijas: na-
tūraliai tampame lietuvių kilmės 
europiečiais (ES piliečiais), kaip ir 
JAV amerikiečiai; bandome sufor-
muoti savitą nacionalinį veidą, ku-
ris nepriklausomai nuo to, kur lie-
tuvis begyventų, yra matomas lie-
tuviu (kaip kad įgyvendino žydai); 
išsaugoti praėjusio šimtmečio pra-
džios Lietuvos valstybę su savu kul-
tūriniu veidu Lietuvos teritorijo-
je (kaip Šveicarija, Izraelis, Singa-
pūras).“

turtingųjų rate bei yra sukeliamos 
permanentinės ekonominės ir soci-
alinės krizės. (...) Stulbinantys pa-
siekimai mokslo ir technikos srityse 
keičia gamybos pobūdį ir, deja, to-
liau didina socialinę atskirtį. Dabar 
labiau reikia kvalifikuotų specialis-
tų, galinčių efektyviai ir kūrybiškai 
dirbti su naujomis informacinėmis 
sistemomis ir technologijomis. Vis 
didesnis pelnas pasiekiamas proto, 
o ne fizinėmis pastangomis. Rezul-
tatą garantuoja ne dirbančiųjų kie-
kybė, bet kokybė. Tai neišvengia-
mai veda į struktūrinius pokyčius: 
vis didėja „nereikalingų“ žmonių 
skaičius, t. y. tų, kuriems vis labiau 
trūksta „juodo“ darbo vietų.“

„Akivaizdu, šiandien einame pir-
mosios versijos keliu. Ar yra galimy-
bė išsaugoti Lietuvą kaip visavertę 
savitą valstybę Europos Sąjungoje? 
Žvelgiant strategiškai, reikėtų ne-
gaištant „užkrėsti“ Lietuvos žmo-
nes, ypač jaunimą nauja – mokslo 
-technologinės kūrybos – bioinži-
nerijos „religija“. Lietuva gali tapti 
globalia, kurdama save kaip bioin-
žinerinės kūrybos valstybę. Tam 
būtina radikaliai keisti Lietuvos 
žmonių mąstymą racionalios bioin-
žinerijos dvasia, reformuoti eduka-
cinę sistemą bei valstybės valdymą“, 
– kalbėjo D. Kirvelis. 

LSDP informacijos centras

Krašto apsaugos ministras Juozas 
Olekas:  „XXI a. iššūkiu Lietuvos 
socialdemokratams, esantiems 
valdžioje, yra Lietuvai taikiai 
sugyventi su kaimynais...“ 

Krašto apsaugos ministras Juozas 
Olekas pabrėžė, kad įvykių Kijeve ir 
visoje Ukrainoje kontekste „XXI 
amžiuje iššūkiu Lietuvos socialde-
mokratams, šiandien esantiems val-
džioje, yra Lietuvai taikiai sugyventi 
su kaimynais, o praktinėje politiko-
je rasti pusiausvyrą tarp idealizmo ir 
pragmatizmo“. 

Profesorius Albinas Bagdonas ak-
centavo solidarumo ir bičiulystės 
svarbą Lietuvos visuomenėje: „Nors 
ekonomine prasme Lietuva yra paly-
ginus gerai išsivysčiusi, tačiau, jei pa-
žvelgtumėme į Lietuvos laimės in-
deksą, psichologinė Lietuvos žmo-
nių gerovė nėra pati geriausia. Kaip 
rodo moksliniai tyrimai, materia-
linė gerovė nėra lemiamas veiksnys 
žmonėms jaustis laimingiems. Tai 
rodo ir Lietuvoje atlikti tyrimai. 
Tarp 10 šalies apskričių yra ryškes-

liko nepaprastai gerą įspūdį, ir iš 
karto baigusį Kauno politechni-
kos institutą, paprašė nukreip-
ti į HE-są.

Algirdas Brazauskas čia dirbo 
priežiūros inžinieriumi. Sako, 
kad garsėjo principingumu – pa-
sakojama istorija, kad pastebėjęs 
prasto betono atraminę koloną, 
privertė ją perdaryti, nors tai grė-
sė ir premijų praradimu.

Kauno HE-se Algirdas Bra-
zauskas suprato, kad būti geru 
inžinieriumi neužtenka – kad ta-
ve išgirstų, buvo reikalingas par-
tinis bilietas. Tam pastūmėjusią 
istoriją iš HE-so statybos jis pa-
sakojo savo draugams.

Dabar pagalvokime – nebūtų 
Brazauskas įstojęs į partiją, nebū-
tų pasišventęs politiniam darbui, 
ar būtų įvykęs partijos atsiskyri-
mas nuo Maskvos? O kaip būtų 
atrodžiusi be jo mūsų revoliucija 
ir Lietuvos istorija?

Štai kodėl Kauno hidroelek-
trinė tampa vienu mūsų istorijos 
epicentru.

Vardas Kauno HE-sui suteikia-
mas ne todėl, kad tai buvo Algir-
do Brazausko pirmoji darbovietė, 
kad jis apskritai čia dirbo.

Mes pagerbiame pirmąjį nau-
josios Lietuvos prezidentą, nu-
veikusį daug mūsų ūkiui, ypač 

energetikai. Algirdas Brazaus-
kas nusipelnęs ir Elektrėnams, ir 
Kruoniui, ir Ignalinos atominei 
elektrinei. Ir ne tik jiems.

Algirdas Brazauskas didžiavo-
si prisidėjęs prie šio išskirtinio 
Lietuvoje objekto statybos. Čia 
jis veikė energingai, reikliai, išra-
dingai. Ir tuo pačiu jam itin rū-
pėjo viso Lietuvos ūkio, energeti-
kos, statybų plėtojimo reikalai. Jis 
ne kartą minėjo, kad būtent taip 
suprato savo pareigą Lietuvai, tad 
hidroelektrinėje buvo padėti tvir-
ti pamatai jo tolesniems darbams 
veikiant Lietuvos labui.

Kalbant apie jo ekscelenci-
ją Prezidentą, pacituosiu vieną 
garbingiausių kauniečių – velio-
nį profesorių Stanislovą Stonkų: 
„Bendraudamas su Algirdu Bra-
zausku, kokias pareigas jis beei-
tų, visų pirma mačiau ir jaučiau 
Žmogų.“

Šiandieniniu įvykiu, garbingu 
vardu mes apdovanojame ir Kau-
no HE-są, prisimename jo staty-
tojus, padovanojusiems Lietuvai 
tokį reikalingą ir per dešimtme-
čius pasiteisinusį objektą.

Mes pagerbiame ir savo pir-
mąjį Prezidentą. Prezidentą ir 
Žmogų, mūsų valstybės Kūrė-
ją, palikusį gilų pėdsaką Lietu-
vos istorijoje.

Lietuvoje užvirė diskusija apie 
internetinį balsavimą. Ar iš tie-
sų jo (ne)reikia? Ar jis padidina 
rinkėjų aktyvumą, ar tai – tik 
iliuzija? Ar internetinis balsavi-
mas saugus? Ar Rusijos kiber-
netinės atakos nesufalsifikuos 
rinkimų rezultatų? Ar Estijoje 
e-balsavimas pasiteisino? 

Tokia diskusija yra labai sveikin-
tina. Ji atskleidžia ne tik tai, kad 
Lietuvos piliečiai yra susirūpinę 
Lietuvos kibernetiniu ir kitokiu 
saugumu Ukrainos konflikto kon-
tekste, bet ir tai, kad jiems rūpi, ko-
kia yra Lietuvos demokratijos ko-
kybė ir ką reikia daryti, kad de-

mokratiniai rinkimai mūsų šaly-
je taptų patogesni, aktyvesni ir la-
biau prieinami mūsų emigrantams. 

Apie rinkėjų aktyvumą. Tyrimai 
rodo, kad e-balsavimas iš pradžių jį 
padidina dėl entuziazmo naujove ir 
dėl jaunimo aktyvumo. Vėliau rin-
kėjų aktyvumas natūraliai nukren-
ta – entuziazmas sumažėja, įtaką 
daro ir tradiciniai veiksniai: bendra 
politinė situacija šalyje, konkrečių 
rinkimų svarba, kandidatai ir pan. 
Tačiau vis dėlto e-balsavimas rinkė-
jų aktyvumą padidina. 

Jei, neegzistuojant e-balsavimo 
galimybei, pilietis nusprendžia neiti 
prie balsadėžės, tai gali lemti ir pa-
prasčiausias tingumas. Tačiau jei e-
balsavimas Lietuvoje būtų įvestas, 
o rinkėjų aktyvumas vis tiek išlik-
tų žemas arba kristų, nors prieiga 
prie interneto mūsų šalyje yra vie-
na iš labiausiai prieinamų pasauly-
je, tai būtų signalas Lietuvos val-
džiai, politinėms partijoms ir poli-
tikams, kad jie valstybėje daro kai 
ką ne taip. Tačiau tai nereikštų, kad 
e-balsavimo mums nereikia. 

Apie saugumą. Estijoje, kur in-
ternetu balsuojama nuo 2005 me-
tų, nėra viskas gerai dėl e-balsavi-
mo. Nuogąstavimus dėl Estijos e-
balsavimo saugumo yra išreiškę ir 
informacinių technologijų (IT) 
mokslininkai, ir Europos saugu-
mo ir bendradarbiavimo organi-
zacija (ESBO), aktyviai stebinti 
rinkimus visame pasaulyje. 

Bet nei ESBO, nei užsienio vals-
tybių stebėtojai, nei Estijos politi-
kai ar rinkėjai nė vienuose Estijos 
rinkimuose nėra pareiškę jokių 
pretenzijų dėl rinkimų demokra-
tiškumo. Rinkimai vyko ir įvy-
ko, jų rezultatus pripažino ir tarp-
tautiniai stebėtojai, ir rinkimus 
pralaimėjusieji, ir Estijos piliečiai. 
Žinoma, smulkių pažeidimų bei 
mėginimų pirkti balsus net ir in-
ternetu pasitaikė, tačiau tai netu-
rėjo lemiamos įtakos rinkimų re-
zultatams. Kitaip tariant, ar kas 
nors girdėjo, kad Estijoje rinki-
mai būtų vykę nedemokratiškai 
ir neskaidriai? 

Nėra absoliučiai saugių techno-
logijų, prisimename avariją japonų 
atominiame reaktoriuje, kai pase-

kmės buvo tragiškos... Demokrati-
nių valstybių piliečiai negali jaus-
tis saugūs, kai už tūkstančio ki-
lometrų vyksta karas – liepos 17 
d. MH17 orlaivio, skridusio per 
Rytų Ukrainą, katastrofos metu 
žuvo 298 žmonės ir įgulos nariai, 
daugiausia Nyderlandų piliečiai... 

Nesakau: per daug nesiginčyki-
me, įveskime e-balsavimą kuo grei-
čiau, o technologinių katastrofų ar 
kibernetinių atakų pasitaiko visur. 

Ne, būkime realistai, vertinki-
me labiausiai tikėtinas situacijas 
ir scenarijus, turėdami gerus ki-
tų valstybių pavyzdžius. O būgš-
tavimai dėl e-balsavimo saugumo 
neturi tapti pretekstu ar išanksti-
niu nusiteikimu visuomet kriti-
kuoti technologinę ir skaitmeni-
nę pažangą... 

Veikiant tokioms nuostatoms 
žmonija nebūtų į kosmosą išsiun-
tusi ne tik žmogaus, bet ir šuns, o 
Lietuva turbūt nebūtų drįsusi pa-
skelbti nepriklausomybės 1991 m. 
kovo 11 dieną... 

Galime savęs paklausti: o balsa-
vimas paštu yra saugus? Ar jis sau-
gesnis nei balsavimas internetu? 

Mindaugas BAstys 
LR Seimo narys, 
Informacinės visuomenės plėtros 
komiteto pirmininkas 

dar prieš karą. 1929 metais in-
žinierius Jonas Smilgevičius pa-
rašė Lietuvos vyriausybei raš-
tą, kuriame nurodė, kad viena 
krašto atsilikimo priežasčių – 
menkas Lietuvos elektrifikavi-
mas. Išeitis – panaudoti Lietu-
vos hidroresursus ir statyti elek-
trines ant Nemuno ties Petra-
šiūnais, Prienais ir Nemaniū-
nais. Šis inžinierius nurodė ne 
vieną upę, kur vertėtų pastaty-
ti hidroelektrines. Jono Smil-
gevičiaus vardą taip pat derėtų 
pagerbti.

Tada apie elektrinę ant Ne-
muno buvo išleista net atski-
ra knygelė, tačiau buvo jėgų, 
kurios trukdė rimtai svarstyti 
vietinių energetikų siūlymus. 
Elektrinė pradėta statyti tik 
1955 metais.

Hidroelektrinės gaminama 
elektra yra pigesnė už gami-
namą šiluminėje, nes naudo-
ja praktiškai nemokamą kurą. 
Be to, vanduo yra atsinaujinan-
tis energijos šaltinis, ir prieš 60 
metų pradėti darbai labai ati-
tiktų ir šiandieninę energeti-
kos kryptį.

Ši didžioji statyba suvaidino 
didelį vaidmenį ir Algirdo Bra-
zausko gyvenime. Dar studen-
tu atlikdamas praktiką, jis pa-

Valdo Šereikos nuotr.

Valdo Šereikos nuotr.
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Ko iš tikrųjų nori neįgalūs žmonės?

ES valstybėms – daugiau teisių uždrausti 

„Nevagianti“ Vyriausybė per krizę plėšė žmones

Renovacijos vėjui reikia botagėlio?

Vilija Blinkevičiūtė 
Europos Parlamento narė Artūras SkArdžiuS

Lietuvos Respublikos Seimo narys

Auksė kontrimienė
Ministro Pirmininko patarėja,
LSDP prezidiumo narė

Šį mėnesį Europa minėjo Ne-
įgaliųjų dieną. Jau daugybę 
metų prisidedu sprendžiant 
žmonių su negalia proble-
mas ir dažnai, tik pradėjusi 
kalbą apie neįgaliuosius, su-
laukiu komentarų: „Ir vėl tu, 
Blinkevičiūte, su tais neįga-
liaisiais, kurie vis kažko no-
ri, kurie reikalauja išskirtinių 
teisių...“  Patikėkite, šie žmo-
nės nereikalauja nieko išskir-
tino. Ar noras žiūrėti televizi-
jos serialą, patekti į autobu-
są, naršyti internete, moky-
tis šalia esančioje mokyklo-
je, apsipirkti prekybos centre 
yra kas nors neįprasta?  Ne-
įgalieji nori vienodų teisių ir 
galimybių, paprastos ir pato-
gios kasdienybės. Jie nenori 
būti tie, kuriuos reikia slėp-
ti, kurių gailimasi ar kuriems 
dalijama labdara. 

Lietuvoje gyvena virš 200 tūks-
tančių žmonių, kuriems nustaty-
tas neįgalumas. Visuomenės nuo-
monės tyrimai rodo, kad mūsų ša-
lies gyventojai yra pakankamai ne-
tolerantiški neįgaliems asmenims, o 
ypač turintiems proto bei psichikos 
negalias. 44 procentai apklaustųjų 

nepageidautų gyventi kaimynystėje 
su psichikos negalią turinčiu žmogu-
mi. Net daugiau negu pusė apklaus-
tųjų pateisintų ar iš dalies pateisintų 
darbdavius, nepriėmusius į darbą ne-
įgalaus asmens.

Beje, neįgalūs žmonės skursta daž-
niau už jos neturinčius, juk daugelio 
jų pragyvenimo šaltinis yra tik neį-
galumo ar prarasto darbingumo iš-
mokos, kurios nėra didelės. O labiau-
siai tokio likimo žmonių gyvenimą 
pablogino ekonominė krizė. Skau-
džiausiai krizės pasekmės palietė 
didžiausias negalias turinčius žmo-
nes, tuos, kurie patys sunkiai juda, 
kuriems būtina kitų pagalba.  

Kol kas žmonių su negalia progra-
moms skiriamas finansavimas mū-
sų šalyje dar  nepasiekė ikikrizinio 
lygio. Nors už priemones neįgalu-
mo srityje daugiausiai yra atsakin-
gos ES valstybės narės, tačiau  ir pati 
ES papildo nacionalines priemones 
bei sudaro sąlygas tolesnei pažan-
gai. Europos Parlamente priklau-
sau Negalios intergrupei. Tai nefor-
mali grupė parlamentarų, kurie įsi-
pareigojo dirbti 80-čiai milijonų ES 
gyvenančių neįgaliųjų. Mūsų akty-
vios intergrupės dėka Europos Par-
lamente buvo inicijuoti teisės aktai 
dėl viešųjų tinklapių prieinamumo, 
neįgalių keleivių teisių keliaujant, ne-
galios aspekto įtvirtinimo struktūri-
nių fondų ar viešųjų pirkimų srityse 
ir kiti, kurie sudarys geresnes sąlygas 
įgyvendinti neįgaliųjų teises. 

Tačiau labiausiai neįgalieji laukia 
dviejų esminių ES  teisės aktų priė-
mimo. Tai Antidiskriminacinė di-
rektyva ir Europos Aktas dėl priei-
namumo. Priėmus Antidiskrimi-
nacinę direktyvą, šalys narės būtų 
įpareigotos imtis konkrečių veiks-
mų pritaikant aplinką neįgaliesiems. 

Tam reikalingos nemažos papil-
domos lėšos, todėl iki šiol šalims 
ir nepavyksta sutarti dėl šio do-
kumento projekto. Neseniai krei-
piausi į ES Tarybai šį pusmetį pir-
mininkaujančią Italiją, klausda-
ma, kokių veiksmų ji ketina im-
tis ir kaip Taryba planuoja tęsti 
derybas su valstybėmis narėmis, 
kad pagaliau būtų pasiekti kon-
kretūs rezultatai.

Niekada nesutiksiu su skepti-
kais, kurie tikina, kad investavi-
mas į neįgaliuosius – tai išmesti 
į balą pinigai, nes šios investicijos 
neduoda ekonominės naudos. Ti-
krai duoda. Prieš kelerius metus 
Jungtinėje Karalystėje atlikta stu-
dija parodė, kad prekybos centrų 

tinklui investavus į geresnę prieigą 
prie savo interneto parduotuvės, 
jos metinės pajamos smarkiai pa-
didėjo. Vokietijoje atlikta studija 
parodė, kad prieinamesnė infras-
truktūra skatintų neįgaliuosius 
keliauti ir tai beveik 2 mlrd. EUR 
padidintų metinę Vokietijos tu-
rizmo pramonės apyvartą. Tai pa-
vyzdžiai, kurie kalba patys už save.

Priimdama 2010–2020 metų 
ES negalios strategiją Europos 
Komisija įsipareigojo iki 2012 
metų parengti Europos Aktą 
dėl prieinamumo, tuomet dau-
gelis prekių ir paslaugų, kurios 
iki šiol neįgaliems žmonėms yra 
sunkiai pasiekiamos, galėtų tap-
ti kasdienio gyvenimo dalimi. 

Tačiau 2014-ieji baigiasi, o Ak-
to projekto neturime. Jau krei-
piausi į naująją Europos Komi-
siją klausdama, kada ji planuo-
ja pateikti projektinį siūlymą ir 
kokie numatomi šio dokumento 
įgyvendinimo valstybėse narėse 
terminai.  

Europa sparčiai sensta, todėl 
šios srities sprendimus turime 
priiminėti sparčiau. Juk daugiau 
kaip trečdalis vyresnių nei 75 me-
tų žmonių yra neįgalūs, o negalia 
jų gyvenimą daugiau ar mažiau 
riboja. Dėl gyventojų senėjimo 
ši problema kasmet tik didės. Ne-
begalime tik tuščiai kalbėti, at-
ėjo laikas neįgaliems žmonėms 
suteikti tai, ko jie seniai laukia!

Zigmantas BAlčytiS 
Europos Parlamento narys

Lapkričio 11 d. Briuselyje Eu-
ropos Parlamento Aplinkos, 
visuomenės ir maisto saugos 
komitetas balsavo dėl siūly-
mo išplėsti ES šalių galimy-
bes riboti arba drausti ge-
netiškai modifikuotų (GM) 
kultūrų auginimą. Komite-
tas pasisakė už priemones, 
kurios leistų valstybėms ap-
riboti ar uždrausti GM kultū-
rų auginimą savo teritorijoje, 
net jei šias kultūras leidžiama 
auginti ES. 

Nors nesu Aplinkos, visuome-
nes ir maisto saugos komiteto na-
rys, šiuo klausimu aktyviai domiuosi 
nuo 2010 metų, kai kreipiausi į Ko-
misiją dėl privalomo produktų, savo 
sudėtyje turinčių GMO, ženklini-
mo. Tai iššaukė diskusijas Europos 
Parlamente ir Lietuvoje, buvo pri-
imti sprendimai dėl privalomo pro-
duktų ženklinimo.

ES taikomi vieni griežčiausių ge-
netiškai modifikuoto maisto reika-
lavimų pasaulyje, o genetiškai modi-
fikuotas kultūras leidžiama auginti 
tik įrodžius, kad jos nekelia rizikos 
žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Europos Parlamento Aplinkos, vi-
suomenes ir maisto saugos komiteto 
pozicija – suteikti valstybėms dau-
giau teisių ir laisvių uždrausti auginti 
genetiškai modifikuotus augalus re-
miantis ne tik pavojaus sveikatai bei 
aplinkai argumentais, bet ir sociali-
niais, ekonominiais, bioįvairovės iš-
saugojimo, žemės ūkio ir viešosios 
politikos argumentais. Dabar svar-
biausia užkrinti, kad derybose su Ta-

ryba būtų išlaikyta ši tvirta pozici-
ja, kuri atspindi ir ES piliečių valią.

2010 m. gruodžio mėnesį ES pa-
reigūnams buvo įteikta daugiau nei 
milijono piliečių pasirašyta peticija, 
kuria reikalaujama nepritarti pla-
nams leisti auginti genetiškai modi-
fikuotus (GM) pasėlius. Peticiją or-
ganizatoriai ėmėsi rengti po to, kai 
tų pačių metų kovą Europos Komi-
sija priėmė sprendimą įteisinti pir-
mąją per 12 metų ES GM kultūrą 
– „Amflora“ bulves. 

Analogiškas leidimas buvo išduo-
tas dar 1998 metais genetiškai mo-
difikuotiems kukurūzams „MON 
810“.  Vis dėlto 8 valstybės narės 
(Austrija, Bulgarija, Graikija, Italija, 
Liuksemburgas, Lenkija, Vengrija ir 
Vokietija) nustatė apsaugines prie-
mones ir uždraudė savo teritorijose 
auginti šiuos kukurūzus.

Net jei valstybės narės galės už-
drausti GM kultūrų auginimą, ne-
galės uždrausti GM produktų im-
porto. Tokie produktai turi būti ir 
yra specialiai ženklinami. 

Produktais, kurių sudėtyje yra 
GM kultūrų, leidžiama prekiau-
ti ES rinkoje tik po to, kai jie pa-
tikrinami aukščiausių standartų 
saugos testais ir specialiai pažen-
klinami. Europos gyventojai tu-
ri galimybę pasirinkti – vartoti 
ar ne produktus, į kurių sudėtį 
įeina GM kultūrų. 

Maisto produktų, kuriuo-
se yra daugiau kaip 0,9 % GM 
kultūrų, ženklinimo etiketėse 
turi būti parašyta, kad maisto 
produktas pagamintas iš gene-
tiškai modifikuoto produkto ar-
ba produkto sudėtyje yra gene-
tiškai modifikuotų organizmų.

Vis labiau atskleidžiamas kon-
servatorių ir liberalų valdžios 
bei energetikų vykdytos afe-
ros, kai Lietuvos gyventojai, 
mokėdami už elektrą, apmo-
kėdavo buvusių valdininkų 
keliones, pirtis ir net šampa-
ną, šydas. Ne tik tokie „išdyka-
vimai“ buvo įtraukti į brangs-
tantį elektros energijos tarifą, 
bet iš gyventojų per krizę bu-
vo pasipelnyta jiems brangiau 
perparduodant pigią impor-
tuotą elektros energiją. Tokios 
spekuliacijos vyko su buvusios 
konservatorių vadovaujamos 
vyriausybės narių parašais. Vy-
riausybės, kuri buvo vadinama, 
kad „šitie bent nevagia“...

Elektros kaina per krizę  
išaugo trečdaliu

Dešiniųjų politinių jėgų valdymo 
metu 2010–2012 m., kai neapdai-
riai buvo karpomos žmonių pensi-
jos, algos, pašalpos, išmokos, įvai-
rių institucijų finansavimas, nebu-
vo pakankamai skirta lėšų ir Valsty-
binės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijai (VKEKK), kuri turi aky-
lai prižiūrėti bei perskaičiuoti ener-
getikos įmonių sąnaudas, kurios 
perkeliamos į vartotojų sąskaitas 
už elektros energiją. Trūkdama lė-
šų VKEKK negalėjo samdyti audi-
torių šioms įmonėms profesionaliai 

kontroliuoti. Nematė reikalo imtis 
energetikų kontrolės ir tuometinė A. 
Kubiliaus Vyriausybė, nors ir įsteigė 
atskirą Energetikos ministeriją, ku-
riai vadovavo Arvydas Sekmokas.

Elektros energijos kainos tuomet 
šoko trečdaliu, pasiekė aukštumas, 
juolab per krizę, kai žmonės masiš-
kai buvo atleidinėjami iš darbų ir 
veržėsi diržus vardan solidarumo.

2012 m. gruodį po rinkimų Vy-
riausybei pradėjus vadovauti social-
demokratams, buvo padidinta Vals-
tybės kainų ir energetikos kontro-
lės komisijos finansavimo tvarka. 
Profesionalios audito kompanijos ir 
VKEKK ėmėsi auditų energetikos 
įmonėse. Atlikti tyrimai įmonėje 
„Lietuvos energijos gamyba“, kuri 
apima Elektrėnų, Kruonio ir Kau-
no elektrines, taip pat perdavimo 
tinkluose „Litgrid“ ir skirstomuo-
siuose tinkluose „Lesto“. Nustatyta, 
kad 2010–2012 m. ne pagal paskirtį 
į elektros kainą įtraukta daugiau nei 
450 milijonų litų, padidinant elek-
tros kainą vartotojams mažiausiai 5 
centais už kilovatvalandę.

Vartotojai apmokėjo  
pasiskraidymus oro balionais

VKEKK nurodymu atliktas au-
ditas nustatė, kad elektros energi-
jos brangimo priežastys buvo tuo-
metinių energetikos įmonių vado-
vų į elektros kainos tarifą įtraukti 
su elektros gamyba nesusijusios są-
naudos, pvz., sporto klubai, asmeni-
niai treneriai, baseinai, alkoholis, net 
šampanas, kurio butelio kaina – 600 
litų. Taip pat – energetikos įmonių 
darbuotojų kelionės, kaimo turizmo 
paslaugos, koncertai, skrydžiai pa-
rasparniais, oro balionais, buhalte-
rių suvažiavimas Malaizijoje, pirčių 
įranga, jų eksploatacija, pirčių smė-
lio keitimas kas pusmetį po 17 000 

Važiuojant per Lietuvos 
miestelius, savivaldybių cen-
trus akys džiaugiasi ryškias-
palviais renovuotais daugia-
bučiais namais. Jie šviečia 
tarsi ryškūs gėlių žiedai pil-
kaskvernių tarybinių daugia-
bučių fone. Visgi pilka spalva 
dar dominuoja, o renovuo-
tų namų gėlynas nepražysta 
taip sparčiai, kaip norėtųsi. O 
juk renovuotų namų gyven-

tojai džiaugiasi ne tik ryškias-
palvėmis sienomis, bet ir ge-
rokai mažesnėmis sąskaito-
mis už šildymą.

Per praėjusius dvejus metus reno-
vacijos srityje pasiekta gerokai dau-
giau nei prieš tai per septynerius. 
2014-ieji – patys aktyviausi per vi-
są beveik 10 metų renovacijos laiko-
tarpį. Šiuo metu Lietuvoje renovuo-
jama 765 fiziškai ir morališkai nu-
sidėvėjusių daugiabučių, o iki 2015 
m. pabaigos naujam gyvenimui tiki-
masi prikelti ne mažiau kaip 1500.

Savivaldybių iniciatyva į renova-
cijos sąrašus jau yra įtraukta pustre-
čio tūkstančio daugiabučių.  Tiems, 
kurie pritaria namų renovacijai ir su-
skubo įgyvendinti projektus, skiria-
ma Vyriausybės parama jų įgyven-
dinimui. Pagal dabartinę tvarką gy-
ventojams suteikiama 40 proc. vals-
tybės parama renovacijos projek-
tams įgyvendinti, jeigu jie statybos 

rangos darbų sutartis daugiabučiui 
atnaujinti sudaro iki šių metų gruo-
džio 31 dienos. 

Lietuvoje senos statybos daugia-
bučių namų yra apie 24 000, tad re-
novacijos vėjui teks įveikti ne vieną 
iššūkį. Didžiausias rūpestis – ras-
ti darbininkus, galinčius įveikti to-
kį didelį kiekį renovacijos projektų. 
Užtrunka ir renovacijos rangos dar-
bų pirkimas, nes trūksta kvalifikuo-
tų ir pajėgių rangovų, galinčių laiku 
įvykdyti įsipareigojimus.

Nepaisant iššūkių, renovacijos 
tempai džiugina: 2014 m. bus baig-
ti įgyvendinti 70 projektų. Šiuo me-
tu atnaujinimo darbai iš viso vyksta 
prie 765 daugiabučių pastatų. Vyks-
ta rangos darbų pirkimai dėl 1147 
pastatų atnaujinimo. Finansų įstai-
gos yra pritarusios dėl 1246 pasta-
tų atnaujinimo kreditavimo ir šių 
pastatų administratoriai artimiau-
siu laiku skelbs rangos darbų pir-
kimus. 1616 pastatų gyventojai yra 

pritarę projektų įgyvendinimui ir 
šių namų administratoriai kreipsis 
į finansų įstaigas dėl finansavimo. 
BETA suderinus 2903 investicijų 
projektų, šiuose namuose artimiau-
siu metu įvyks gyventojų susirinki-
mai dėl sprendimo priėmimo įgy-
vendinti projektus.   

Bet kai kurios savivaldybės iner-
tiškos – Lietuvos renovacijos žemė-
lapyje dar plyti baltų dėmių. Pavyz-
džiui, Skuodo, Kalvarijų, Kazlų Rū-
dos savivaldybėse renovuotų namų 
nerasime, o reikalai juda lėtai. Stebi-
na ir didžiųjų miestų Vilniaus, Kau-
no, Klaipėdos miestų valdžios lėtu-
mas. Miestuose, kuriuose didžiausia 
daugiabučių namų koncentracija, o 
gyventojai nėra labiausiai neišsilavi-
nę ir nepajėgiantys suvokti renova-
cijos naudos, proveržio šioje srityje 
nematyti. Vilniuje jau yra suderin-
tų 313 projektų, o 2014 m. bus už-
baigti tik 4 daugiabučiai, Kaune su-
derinti 247 projektai, o baigti 8 na-

mai, Klaipėdoje – 155, užbaigti – 7. 
Ilgai snaudusiems didžiuosiuose 

miestuose ir kitose mažiau aktyvio-
se savivaldybėse gyvenančių  būstų 
savininkams ir administratoriams 
didelį nerimą kelia klausimas, ar jie 
suspės nupirkti statybos darbus ir 
pasirašyti rangos darbų sutartis iki 
2014 m. gruodžio 31 d., taip užsiti-
krindami valstybės finansinę para-
mą projektams įgyvendinti.  

Aplinkos ministerija jau parengė 
Vyriausybės nutarimo projektą, ku-
riame numatoma pratęsti terminus 
ir užtikrinti Klimato kaitos specia-
liosios programos lėšomis teikiamą 
valstybės paramą, jei statybos ran-
gos darbų sutartys daugiabučiams 
atnaujinti bus sudarytos iki šių me-
tų gruodžio 31 d., o patys projektai 
įgyvendinti iki 2015 m. spalio 1 die-
nos. Jei iki šios datos projektų baigti 
nepavyks, nepadės ir botagėlis – ne-
panaudotos lėšos turės būti grąžin-
tos Europos Komisijai. 

litų, konsultantų paslaugos. Net 
buvo įsigyti lėktuvų varikliai, ku-
rie vėliau – nurašyti.

Šiuo metu VKEKK yra patvirti-
nusi planą dėl nepagrįstai priskai-
čiuotų pinigų grąžinimo vartoto-
jams. Pinigai pradėti grąžinti ir bus 
grąžinami kitais bei 2016 ir 2017 
metais. Kiek dar planuotų ir nepla-
nuotų konservatorių valdymo me-
tu pridarytų skolų reikės išmokėti 
gyventojams?

Pasipinigavo ministrui  
palaiminus

Negaliu nutylėti praėjusios Vy-
riausybės palaimintos spekuliacijos 
schemos, kai 2010 m. importuoja-
ma elektros energija buvo Lietuvos 
gyventojams parduota beveik du-
kart brangesniu tarifu. Ministro 
Arvydo Sekmoko sprendimu Ru-
sijoje, Latvijoje, Baltarusijoje paga-

minta energija buvo parduota var-
totojams kaip Lietuvos elektrinėje 
pagaminta. Vartotojai permokėjo 
52 milijonus litų. Šie pinigai dabar 
grąžinami gyventojams.

Dar vieną žalą valstybei padariu-
si tuometinės „Lietuvos elektrinės“ 
veikla – komercinė prekyba apyvar-
tiniais taršos leidimais. AB „Lietu-
vos elektrinė“ prekiavo taršos leidi-
mais su „Gazprom“ kompanija susi-
jusia įmone („Gazprom marketing 
& Trading Ltd“). Leidimus pirkda-
vo brangiau negu po kelių dienų tai 
pačiai įmonei parduodavo. Sando-
riai siekė milijonus litų. Nors tar-
šos leidimus „Lietuvos elektrinė“ 
gaudavo nemokamai, tačiau užsi-
imdama tokiu perpardavinėjimu 
įmonei padarė beveik 11 milijonų 
litų nuostolių. Su „Gazprom“ susi-
jusi įmonė gaudavo pelną. Kas dar 
išlošdavo iš tokios perpardavimo 

schemos, galima tik spėti.
Panaši prekyba apyvartiniais tar-

šos leidimais vyko ir su kitomis įmo-
nėmis. Per 2009, 2010, 2011 metus 
„Lietuvos elektrinė“ pridarė nuos-
tolių už 147 milijonus litų.

Žala akivaizdi. Kas atsakys?
Šios Vyriausybės vadovas Algir-

das Butkevičius nusiteikęs katego-
riškai – dėl energetikų aferų būtina 
kreiptis į prokuratūrą. Kaltieji turi 
būti įvardyti ir nubausti, žala išieš-
kota iš buvusių energetikos įmonių 
vadovų. Seimo Ekonomikos komi-
tetas pradėjo narplioti energetinių 
aferų schemas ir ketina tyrimą tęsti. 
Antraip, aš, kaip Seimo Ekonomi-
kos komiteto pirmininko pavaduo-
tojas, matau, kad dalis medžiagos 
nuo visuomenės gali būti nuslėpta, 
ne pirmą kartą tokius dalykus pri-
dengiant konfidencialumo skraiste.

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

Apie kultūringą Vilnių, kuriame jauku 
gyventi kiekvienam vilniečiui 

Ar konservatoriai prisiims atsakomybę 
už Lietuvos buvimą Rusijos įtakoje?

Garbingą mokslininką ir politiką 
Jurą Poželą prisiminus

Viešojoje erdvėje laikas nuo lai-
ko pasigirsta nuomonių, kad 
kultūra bene vienintelė išven-
gė reformų, kad vadovaujan-
tis Lietuvos Respublikos teisės 
aktais ir susiformavusia tradici-
ja, šalyje ilgą laiką veikė pana-
šios struktūros kultūros įstaigų 
tinklas, kad kultūros įstaigos 
beveik niekuo nesiskyrė viena 
nuo kitos... Šiuo metu Vilniuje 
didėja įstaigų įvairovė, sostinės 
gyventojams siūlomas plates-
nis, įvairesnis kultūrinių ir edu-
kacinių paslaugų spektras. 

Vilniaus miesto savivaldybės 
įsteigtos kultūros įstaigos nebėra 
vieninteliai kultūros ir kūrybinių 
paslaugų teikėjai sostinėje, nes ša-
lia jų daugiakultūriškumu pulsuoja 
įvairios agentūros ir asociacijos, ki-
no biurai, menininkų loftai, priva-
čios galerijos, aktyviai veikia pavel-
do objektų savininkai, nepriklau-
somi menininkai ir kūrėjai, savano-
riai. Neužmirškime kavinių, resto-
ranų, kuriuose galima pasidžiaugti 
dailės, fotografijų ir kt. parodomis, 
koncertinėmis programomis, litera-
tūriniais vakarais... Pagreitį įgauna 
kūrybinės industrijos, svarų indėlį 
į sostinės kultūrinį gyvenimą įneša 
Vilniuje įsikūrę nacionalinės, regi-
oninės, žinybinės kultūros ir me-
no įstaigos. 

Ar šia kultūrine įvairove paten-
kinti vilniečiai? Sostinės gyventojai 
visuomet buvo aktyvūs, prisidėda-
mi prie miesto kultūrinio gyvenimo 
ir plėtros, kurdami, kritikuodami, 
siūlydami idėjas, dalyvaudami mies-
to valstybinių švenčių minėjimuo-
se, kūrybinių industrijų renginiuose 
ir miesto mugėse. Kasmet tokiuose 
renginiuose apsilanko apie 1 mln. 
vilniečių ir miesto svečių. 

Lapkričio 27 d. Vilniaus sena-
miestyje, vienoje koncertų salėje, 
susirinko Vilniaus socialdemokra-
tai. Tą vakarą, kartu su kultūros vei-
kėjais bei būriu įvairaus amžiaus ir 
įvairių profesijų sostinės kultūrai 
neabejingų žmonių, jie ryžosi min-
timis pakeliauti po Vilniaus miesto 

kultūrines erdves. Virtualios kelio-
nės gidas ir moderatorius, žurnalis-
tas Ginas Dabašinskas diskusijos 
dalyvius sumaniai lydėjo klausimų 
ir atsakymu keliu. 

Atrasti nauja, nepamirštant sena 
Vilnius keičiasi. Kaip išsaugoti 

Vilniaus miesto savastį, identitetą? 
Pavyzdžiui, Žaliojo tilto skulptū-
ros ligi šios dienos kelia aistras. Vie-
niems šios skulptūros yra istorijos ir 
meno objektas, kitiems – okupaciją 
primenantis simbolis. Sprendimą, 
ar išbraukti Vilniaus Žaliojo til-
to skulptūras iš kultūros vertybių 
registro paveldosaugininkai turė-
tų priimti dar šiais metais. Grafi-
kos restauratorė ir kultūros veikėja 
Gražina Drėmaitė teigia: „Esu įsiti-
kinusi, kad savivaldybei viskas, kas 
yra mieste, turi rūpėti. Ir ši, ir kitos 
skulptūros. Tai yra mūsų etapas. Juk 
mes visi išgyvenome sovietinį etapą. 
Tačiau tai nereiškia, kad išbraukė-

me jį iš savo gyvenimo, mūsų gyve-
nimas nesutrumpėjo. Tai yra realy-
bė. Šios skulptūros yra iškilių skulp-
torių, Lietuvos skulptūros moky-
klos kūrėjų Juozo Mikėno, Juozo 
Kėdainio, Petro Vaivados, Bernar-
do Bučo, Broniaus Vyšniausko, Na-
poleono Petrulio kūriniai. Jos yra 
neatsiejama Žaliojo tilto ansamblio 
dalis. Ar jos kam nors kliudo? Buvo 
toks anekdotas, kaip močiutė, eida-
ma per Žaliąjį tiltą, apalpsta. Tačiau 
jei kam nepatinka, galima nežiūrėti. 
Ar jau atsisakysime dalies savo isto-
rijos?“ Anot jos, kitų metų pavasa-
rį paveldosaugininkai planuoja su-
rengti Vilniuje tarptautinę konfe-
renciją, kurioje bus diskutuojama ir 
dalinamasi patirtimi su tomis šali-
mis, kurios išsaugojo okupacinio re-
žimo skulptūras ir kitus simbolius. 

į kultūrą. Kultūra gali įsitraukti į 
šalies ūkio procesą, generuoti pini-
gus. Turėtų būti subalansuota kul-
tūros politika, kultūros verslui su-
kurtos tinkamos prielaidos“, – ak-
centavo Ž. Diavara.

Įžvalgomis dalijosi ir Alinos Or-
lovos prodiuseris Lauras Lučiūnas: 
„LOFTO renginių lankytojų gausa 
rodo jo populiarumą. Atvykstan-
tys į Vilniaus miestą turistai gene-
ruoja pajamas. Mes uždirbame pi-
nigus, parduodame bilietus, kitas 
paslaugas, turime savanorių, rėmė-
jų. Negalima visą laiką prašinėti iš-
tiesus ranką. Taip formuojama uba-
gų politika. Kultūra ne remiama, ji 
finansuojama. O tokių skulptūrų, 
kaip Vlado Urbanavičiaus „Kran-
tinės arka“, Neries krantinėje tu-
rėtų būti bent tris kartus daugiau. 
Šiam meno objektui nėra analogo. 
Visada prie jo vežu turistus. Pagar-
bos vertas kūrėjas, sukūręs meno 
kūrinį, sulaukusį tokio atgarsio.“ 

Anot Gino Dabašinsko, išgirstas 
mintis, pasiūlymus reikia analizuo-
ti. Svarbiausia yra išlaikyti toleran-
ciją kitokiai nuomonei ir požiūriui. 

„Ne politikų reikalas vertinti 
kultūrą ir meną, kištis į procesus. 
Politikai turi sukurti prielaidas kul-
tūrai augti. Artėjančių rinkimų į 
savivaldybių tarybas (2015 m.) Vil-
niaus socialdemokratų programoje 
atsiras rimti įsipareigojimai kultū-
ros srityje. Kartu su vilniečiais pa-
galvosime bei sieksime būdų, kaip 
padidinti kultūros prieinamumą 
Vilniuje, kultūros švietimą kiekvie-
noje šeimoje“,  – apibendrindamas 
sakė Seimo narys, LSDP Vilniaus 
miesto skyriaus pirmininkas Ju-
ras Požela. 

Aldona Jeleniauskienė 

ja: 1988 m. čia įvyko Lietuvos Per-
sitvarkymo Sąjūdžio steigiamasis 
suvažiavimas, o 1991 m. visuome-
nė atsisveikino su Lietuvos laisvės 
kovotojais, žuvusiais prie Vilniaus 
televizijos bokšto. Šiandien pasta-
tas stovi apleistas, niekam nereika-
lingas. Miesto valdžia turėtų rasti 
sprendimą.“ Socialdemokrato, kan-
didatuojančio į Vilniaus miesto ta-
rybos narius, nežavi iniciatyva at-
kurti Tautos namus. Pasak jo, šios 
abejotinos iniciatyvos miestui kai-
nuotų šimtus milijonų. Geriau su-
tvarkyti sakralines erdves, savo ei-
lės laukiančius ir nesulaukiančius 
renovuotinus kultūros objektus. 

Šiuolaikiška kryptis.  
Kultūra - ūkio šaka 

Matant loftuose vykstančias ini-
ciatyvas sunku ginčytis dėl jų rei-
kalingumo. Diskusijoje dalyvavusi 
Menų fabriko LOFTAS (įsikūru-
sio Vilniaus Naujamiestyje, buvu-
sioje ELFOS gamykloje, kurioje vi-
sai Sovietų Sąjungai buvo gamina-
mi radijo imtuvai, patefonai, juosti-
niai ir kasetiniai magnetofonai „El-
fa") strategijos vadovė Živilė Diavara 
pristatė LOFTO veiklą ir jame vei-
kiančias iniciatyvas. Po menų fabri-
ko LOFTAS stogu telpa koncertai, 
vakarėliai ir vizualiųjų menų, kino, 
teatro, mados kūrėjai, šokio ekspe-
rimentai, konferencijos, edukaciniai 
seminarai, interaktyvios tarpdisci-
plininės meno formos. Per metus su-
organizuojama 130 renginių, juose 
apsilanko apie 150 000 žiūrovų. Tik 
vieną kitą renginį dalinai finansuo-
ja savivaldybė. 

„Atstovauju moderniajai kultū-
rai – kūrybines industrijas. Gaila, 
kad Lietuvoje kultūra nėra pripa-
žįstama kaip ūkio šaka. Kūrybinės 
industrijos turėtų pakeisti požiūrį 

Brangūs Velionio artimieji, ger-
biami susirinkusieji!

Atsisveikiname su pasaulinio 
garso mokslininku. Atsisveikina-
me su Lietuvos didžiavyriu, ypač 
atsiskleidusiu istorinio lūžio epo-
choje XX a. pabaigoje. 

Paskutinėje LTSR Aukščiausio-
joje Taryboje Juras Požela priklau-
sė nepriklausomybininkų sparnui. 
Jo, įžymaus mokslininko, MA pre-
zidento, žodis deputatams buvo la-
bai svarbus. Jis  Aukščiausiojoje Ta-
ryboje palaikė tuos žingsnius, ku-
rie realiai vedė į nepriklausomybės 
atkūrimą. Kaip įtakingą deputatą 
jį išrinko komisijos tirti 1939 m. 
Vokietijos–TSRS sutartis ir jų pa-
sekmes pirmininku. Jis (ir Komi-
sija) dirbo labai atsakingai, ieško-
jo tiksliausių apibrėžimų, net ati-
tinkamai skambančių žodžių, įsi-
klausė į Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų ir TSRS liaudies deputa-
tų siūlymus. 

Taip 1990 m. vasario 7 d. atsira-
do beprecedentis nutarimas, kuris 
įvertino tai, kas įvyko 1939–1940 
metais, ir paskelbė, kad „Liaudies 
Seimo 1940 m. liepos 21 d. dienos 
Lietuvos įstojimo į TSRS deklara-
cija, kaip neišreiškusi lietuvių tautos 

valios, yra neteisėta ir negaliojanti.“ 
Tai, galima sakyti, išvalė kelią į 

Nepriklausomybės atstatymą. Beje, 
tai, ką dabar pridursiu, nėra paslap-
tis: kai kas siūlė jau 1990 m. vasario 
16 d. nelaukiant nei rinkimų (vasa-
rio 24 d.), nei naujos Aukščiausio-
sios Tarybos skelbti Nepriklauso-
mybės atstatymą. 

Neužmirškime, gerbiamieji, kad 
iki Aukščiausiosios Tarybos vasario 
7 d. sprendimo jau buvo susiforma-
vusi savarankiška LKP, nepriklau-
soma nuo Maskvos diktato. Ir čia 

Juras Požela konstruktyviai veikė. 
Priminsiu, kad būtent MA partinė 
organizacija pareiškė nepasitikėjimą 
N. Mitkinu, LKP CK II sekretoriu-
mi, žmonių vadintu „generalguber-
natoriumi“. Ir po CK sprendimo ša-
lia Algirdo Brazausko atsirado Vla-
dimiras Beriozovas. Tiesa, jis galėjo 
būti šalia Juro Poželos, kurio kandi-
datūrą į CK I sekretorius 1988 m. 
aptarinėjo sąjūdininkai. 

Bet buvo taip, kaip buvo. Algirdo 
Brazausko ir Vladimiro Beriozovo 
tandemas pradėjo veikti. Persitvar-

kymo procesai partijoje, reikšmingai 
dalyvaujant ir Sąjūdžio veikėjams, 
paspartėjo. XX suvažiavimas, įvy-
kęs prieš 25 metus (1989 m. gruo-
dį), kuriame aktyviai dalyvavo Ju-
ras Požela, ryškia delegatų dauguma 
priėmė istorinį sprendimą dėl LKP 
savarankiškumo. Maskva, Michai-
las Gorbačiovas tūžo, spaudė visus, 
ypač vadovus. Tačiau ir Juras Pože-
la, ir Algirdas Brazauskas su bendra-
žygiais oriai atlaikė ir spaudimą, ir 
grasinimus. O Akademikas vėliau 
dėstė, kad jo pasiryžimą skatino tė-
vo Karolio Poželos siekis dar trečia-
me dešimtmetyje įtvirtinti LKP sa-
varankiškumą nuo Maskvos. Beje, 
ir Juro Poželos vadovaujama Lietu-
vos mokslų akademija atsiskyrė nuo 
TSRS MA sistemos dar iki XX su-
važiavimo. 

1990 m. kovo 11 d. atkūrus nepri-
klausomą valstybę, mums visiems ir 
Jurui Poželai iškilo kiti uždaviniai. 
Jis ypač rūpinosi MA statusu. Keis-
tai gali skambėti, bet reikėjo ginti 
mokslo ir mokslininkų autonomiją, 
pačios MA egzistenciją. Štai ištrauka 
iš 1991 m. Aukščiausiosios Tarybos 
posėdžio, kuriame kalbėjo MA pre-
zidentas Juras Požela: „Gerbiamieji 
deputatai! Paskutinį kartą aš iš šitos 
tribūnos šnekėjau dėl Molotovo-Ri-
bentropo pakto pasekmių panaiki-
nimo ir nemaniau, kad iš tos pačios 
tribūnos kitą kartą teks kalbėti (to-
kių siūlymų yra) dėl Lietuvos Moks-
lų Akademijos panaikinimo.“ Lai-
mei, apsigalvota, sustota ar nespėta. 

1992 m. Juras Požela kartu su 
LDDP išrenkamas į Seimą. Čia jis 

Signataro, LSDP Garbės Pirmininko Česlovo Juršėno kalba, pasakyta 
akademiko, LSDP Garbės nario Juro Poželos (1925 12 05 – 2014 11 20) 
laidotuvėse 2014 11 23, Vilnius

pratęsė savo darbą už gyvybingos ir 
veiklios MA išsaugojimą. Primin-
siu, Akademikui reikėjo kovoti net 
dėl MA rūmų išsaugojimo. Į juos 
pretendavo kita garbinga, bet bena-
mė institucija. 

Tačiau Seimo nariui, Tautos atsto-
vui rūpėjo ir kiti, tiesiog karšti klau-
simai – ir nuosavybės restitucija, ir 
mokslo bei technikos pažanga rin-
kos ekonomikos sąlygomis, ir ban-
kų krizė, ir pramonės potencialo iš-
laikymas (apsisaugant nuo nevyku-
sios ar nusikalstamos privatizacijos). 
Žodžiu, Jis su visais mumis ir Prezi-
dentu stengėsi švelninti prastų refor-
mų pasekmes ir žengti pirmyn. Svar-
bi buvo ir tarpparlamentinė veikla. 
Kaip žinomą pasaulyje mokslinin-
ką mes jį delegavome į Europos Ta-
rybos Parlamentinę Asamblėją, į ku-
rią Lietuva priimta 1993 m. gegužę. 

Akademiko ketverių metų veiklą 
Seime noriu įvertinti jo bendražygio 
prezidento Algirdo Brazausko min-
timis: „Dar kartą teko įsitikinti, ką 
reiškia išbandymas valdžia. Kai ku-
rie LDDP nariai jį sėkmingai išlai-
kė. Pirmiausia, norėčiau paminėti 
mokslininkus J. Kubilių, J. Poželą, 
V. Liutiką. Jie visais kadencijos me-
tais dosniai dalijo kolegoms savo iš-
mintį, toleranciją ir darbštumą. Net 
konfliktinėse situacijose demonstra-
vo neįtikėtiną politinį brandumą, 
tarsi jie visą gyvenimą būtų vertęsi 
politika kurioje nors tradicinės de-
mokratijos šalyje.“ 

Išties buvo naudinga ir malonu 
dirbti su tokiu garbingu vyru, moks-
lininku, politiku. Juo liūdniau su 
Akademiku šiandien išsiskirti. Il-
sėkis ramybėje!

Kitų metų pavasarį 
paveldosaugininkai surengs  
konferenciją, kurioje bus 
diskutuojama su šalimis, kurios 
išsaugojo okupacinio režimo 
skulptūras ir kitus simbolius. 

Ministro Pirmininko patarėjas 
kultūrai, kompozitorius Faustas La-
tėnas nejaustų didelio praradimo, 
jei Žaliojo tilto skulptūrų ansamblis 
rastų sau vietą Grūto parke. Kom-
pozitorių labiau jaudino Sporto rū-
mų likimas: „Unikalios architektū-
ros koncertų ir sporto rūmų kons-
trukcijos pripažintos pasauliniu at-
radimu, 2006 metais šis pastatas 
įtrauktas į Kultūros paveldo verty-
bių registrą. Su šiuo pastatu ir jo er-
dvėmis susijusi mūsų tautos istori-

Globalūs pokyčiai – taip galima 
pavadinti Katalikų vyskupų sino-
do diskusijas ir Estijos apsisprendi-
mą visiems piliečiams suteikti gali-
mybę sudaryti partnerystes nepai-
sant asmenų lyties. Politinių ir eko-
nominių santykių su Rytų kaimyne 
Rusija eskalavimas stiprina poreikį 
reikalauti ir iš Lietuvos politikų pa-
sirinkti aiškesnę kryptį į Rytus ar į 
Vakarus, t. y. būti globalių pokyčių 
dalimi, ar likti Rusijos kultūrinėje, 
politinėje ir ekonominėje įtakoje. 
Tačiau kieno tai galioje?

Demokratijos reitingo asociaci-
ja (The Democracy Ranking As-
sociation), sudarinėdama Pasaulio 
demokratijos indeksą, aiškiai nu-

brėžia sienas tarp Vakarų ir Šiaurės 
Europos demokratijų bei posovieti-
nio bloko. Tačiau geopolitiniai po-
kyčiai, sugriuvus Sovietų Sąjungai 
ir daliai posovietinio bloko šalių pri-
sijungus prie Europos Sąjungos, jau 
dabar rodo jų didesnį atotrūkį nuo 
Rusijos ir NVS šalių. Tą galima aiš-
kiai pamatyti ir Demokratijos rei-
tingo asociacijos 2013 m. pristaty-
tame demokratijos indekso žemė-
lapyje, kur Europos regione matyti 
geltona spalva pažymėtų šalių blo-
kas, įsiterpęs tarp labai aukštą (ža-
lia spalva), vidutinį (oranžinė) ir že-
mą (raudona) demokratijos lygį pa-
siekusių šalių.

Žr. iliustraciją (prisegtuke) Šalti-
nis: http://democracyranking.org/ 

Geriau suprasti, kodėl šis šalių 
blokas, kuriame yra ir Lietuva, ski-
riasi nuo Vakarų Europos demokra-
tijų ir turi žemesnį įvertinimą, gali 
padėti pačių Europos Sąjungos ša-
lių vertinimas. Čia atsiskleidžia es-
minės kliūtys posovietinėms ES 
šalims (tarp jų ir Lietuvai) sėkmin-
gai integruotis į Vakarų ir Šiaurės 
Europos demokratijas. Ataskaitoje 
(Backsliders: Measuring Democra-
cy in the EU, DEMOS, 2013-09-
26) buvo palygintos Europos Sąjun-
gos šalys 5-iuose matmenyse, pagal 
22 indikatorius. Lietuva (ir dauge-

lis kitų posovietinių šalių) suklum-
pa dėl panašių problemų, tačiau 
skaudžiausia sritis – tolerancija ki-
toms socialinėms grupėms. Pagal 6 
iš visų 22 tyrimo indikatorių, kurie 
priskirti matmeniui „Mažumų to-
lerancija“, susumavus rezultatus – 
Lietuva yra paskutinė.

Neseniai delfi.lt buvo publikuo-
tas Mindaugo Kluonio straipsnis 
„Konservatizmas, stumiantis į Ru-
sijos glėbį“, kuriame autorius, pa-
sitelkdamas Ronaldą Inglehartą, 
aptarė vertybinį Europos žemėla-
pį. Pasak jo, Lietuva patenka į tra-
dicionalistinę ir konservatyvią po-
sovietinę erdvę, kuri tapatintina su 
populizmu. Todėl turint galvoje, 
kad DEMOS publikuotas demo-
kratijos indeksas rodo, kad Lietu-
va iš esmės labiausiai suklumpa ties 
vertybiniais klausimais, aiškėja ir 
esminės galimybės, kaip ateityje iš-
trūkti iš šios erdvės.

Apie valstybės ateitį ir įvaizdį gal-
vojančios Estijos sprendimas yra vie-
nas iš unikaliausių, demonstruo-
jančių, kaip politinė valia formuoja 
pokyčius. Ir nors kultūriškai Estija 
tebėra viena iš šalių, kurios labiau 
nepakančios homoseksualiems as-
menims (5-a nuo pabaigos pagal 
DEMOS rezultatus), tačiau poli-
tinė valia buvo pademonstruota ir 

šiuo kultūriškai jautriu bei kontra-
versišku klausimu. Tai rodo, kad 
Estija siekia kultūriškai atsiskirti 
nuo tradicionalistinio ir konserva-
tyviojo bloko. Tiesa, tokioms gali-
mybėms Estija pajėgi dar ir dėl to, 
kad ji yra viena mažiausiai religin-
gų šalių pasaulyje.

Beje, svarbūs pokyčiai matomi ir 
katalikybėje. Popiežius Pranciškus 
inspiravo katalikų Vyskupų sinodą, 
kuriame buvo žengta naujų pokyčių 
Katalikų bažnyčioje keliu (dėl Ka-
talikų bažnyčios prieigos šeimos, 
bendro gyvenimo nesusituokus ir 
skyrybų klausimais, homoseksua-
lių, biseksualių asmenų priėmimo ir 
pan.). Tiesa, tam, kad siekiams bū-
tų pritarta, pritrūko vos kelių bal-
sų (reikėjo 123 iš 193, pokyčiams 
pritarė 118). Andrea Gagliarducci 
straipsnyje „Synod of Bishops, ho-
pe in the peripheries“ (MondayVa-
tivan) atskleidžia, kad sprendimui 
priimti koją pakišo konservatyvu-
sis flangas – vyskupai iš Rytų Eu-
ropos ir Afrikos. Visgi manytina, 
kad Katalikų bažnyčia po truputį 
suks pokyčių linkme, net jei šį spa-
lį jiems ir nebuvo pritarta reikiamu 
santykiu 2/3 vyskupų balsų. O tai 
reiškia, kad Lietuvos ir kitoms ES 
posovietinių šalių valdžioms nebe-
bus kaip remtis Bažnyčios doktrina 

– visa tai liks politinės valios reikalu.
Lietuvoje apie tokius pokyčius 

sunku kalbėti, nes nuo 2004 m. Sei-
mo rinkimų susiformavo koalicijos 
vertybiniais klausimais: tradicio-
nalistinio ir konservatyviojo bloko 
daugumą sudaro Tėvynės Sąjunga 
– Lietuvos krikščionys demokratai, 
Darbo partija, Tvarka ir teisingu-
mas, o liberalios demokratijos dau-
gumą – progresyvūs socialdemo-
kratai ir liberalų sąjūdžio atstovai.

Tačiau pokyčiai galimi, jei būtų 
atsakingiau įvertinta Rusijos grės-
mė, nes Rusija sugeba eskaluoti skir-
tingus šalies piliečių kultūrinius ta-
patumus kaip problemą. Labiausiai 
tokio supratimo kol kas galime tikė-
tis iš Tėvynės Sąjungos – Lietuvos 
krikščionių demokratų, kurie save 
pateikia, kaip siekiančius integruoti 
Lietuvą į Šiaurės Europos demokra-
tiją. Taip, būtent tą ir norėjau pasa-
kyti, kad šiandien TS-LKD ranko-
se yra Lietuva ir jos artimoji ateitis, 
t. y. integracija į Vakarų ir Šiaurės 
Europos šalių bloką arba pasiliki-
mas kraštutiniame tradicionalisti-
niame ir konservatyviajame bloke 
– ne tik ekonominėje ir politinėje, 
bet ir kultūrinėje Rusijos įtakoje.

Šiandien pokyčiams Lietuvoje yra 
palankiausios aplinkybės – libera-
lėjantys Vatikano varžtai bei Rusi-
jos grėsmė. Bet ar pajėgūs Lietuvos 
konservatoriai šiems pokyčiams?, 
– klausimas jiems, o pirmiausia p. 
Andriui Kubiliui.

Artūras rudomanskis
LSDP kandidatas į Vilniaus m. 
savivaldybės Tarybą

 Juras Požela (1925 12 05 – 2014 11 20) 

Agnės Šutrikaitės nuotr.
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Vaikų darželiai išgelbės 
Lietuvą nuo išnykimo

Elena Čekienė: „Tegul už mane  
kalba nuveikti darbai“

Aleksandras Zeltinis
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto narys 

Dėl išnykimo, žinoma, drama-
tizuoju, ironizuodamas perdė-
tą kai kurių mūsų politikų de-
magogiją apie XXI a. gyveni-
mo demokratinėje valstybė-
je realybės grėsmę šeimai ir 
lietuvių tautai. Tačiau gimsta-
mumas Lietuvoje pradės nuo-
sekliai augti, o ne mažėti, tik 
tuomet, kai bus gerai išplėtota 
visiems prieinama vaikų dar-
želių, kurių darbuotojai gaus 
deramus atlyginimus, infras-
truktūra bei sudarytos gali-
mybės lanksčiai dirbti tik da-
lį darbo dienos arba savaitės, 
o jauniems žmonėms – sąly-
gos dirbti, užsidirbti ir išlaiky-
ti šeimą. 

Tai yra mitas, kad demografi-
nes problemas Lietuva gali išspręs-
ti, skatindama arba net spausdama 
gyventojus grįžti prie tradicinės, 
santuoka paremtos šeimos verty-
bių. Taip pat dalis mūsų konserva-
torių politikų ragina atsisakyti ly-
čių lygybės ir lygių galimybių po-
litikos, propaguojamos visoje de-
mokratinėje Europoje, laikydami 
ją atsakinga už tradicinės šeimos 
nykimą, gimstamumo mažėjimą 
ir kitas šiuolaikinės visuomenės 
problemas. 

Niekas nesiginčija, kad gimsta-
mumas (kiek pagimdytų vaikų vi-
dutiniškai tenka vienai moteriai) 
Lietuvoje yra per mažas jau daug 
metų. Prognozuojama, kad 2014 
m. jis sumažės iki 1,29 ir taps vie-
nu žemiausių pasaulyje. Sovietme-
čiu, 1970 ir 1980 metais, Lietuvo-
je gimstamumas atitinkamai siekė 
2,4 ir 1,99. Lietuvai paskelbus ne-
priklausomybę 1990 m. – 2,03, o 
2000 m. jau tesiekė 1,39. 2005 me-
tais rekordiškai nukrito iki 1,29 
(ES vidurkis tada buvo 1,51). Lie-
tuvos gimstamumo rodiklis 2010 
m. ūgtelėjo iki 1,5 (ES vidurkis – 
1,61), o 2012 m. – 1,6 (ES vidur-
kis – 1,58). 

Neretai teigiama, kad kontinen-
tinė Europa nyksta dėl žemo gims-
tamumo. Tačiau šis stereotipas ne-
galioja visai Europai, o labiau – po-
komunistinėms valstybėms, ku-
rios, kaip ir Lietuva, dar neišsiva-
davo iš pokomunistinio ekonomi-
nio perėjimo poveikio, bei Pietų 
Europos šalims, kurių gimstamu-

mo rodiklį, regis, neigiamai veikia 
ekonominė stagnacija ir krizės. Pa-
vyzdžiui, 2012 m. Čekijos gimsta-
mumo rodiklis buvo 1,4, Vengri-
jos ir Slovakijos – 1,34, Lenkijos 
– 1,3. Italijoje gimstamumas tesie-
kė 1,43, Ispanijoje – 1,34, o Grai-
kijoje – 1,32. 

Demokratinių Europos valsty-
bių, kuriose nuosekliai įgyvendina-
ma lyčių lygybės ir lygių galimybių 
politika, o gimstamumas yra paly-
ginus aukštas, praktika patvirtina, 
kokia šeimos ir demografinė poli-
tika yra veiksmingiausia, siekiant 
didinti gimstamumą. Kokios tos 
valstybės ir kokia jų politika? Eu-
ropoje gimstamumo rodiklis išlie-
ka aukščiausias Islandijoje (2,04), 
Prancūzijoje ir Airijoje (2,1), Jung-
tinėje Karalystėje (1,92), Švedijoje 
(1,91), Norvegijoje (1,85), Suomi-
joje (1,8), Danijoje (1,73), Belgijoje 
(1,79) ir Nyderlanduose (1,72). Tai 
2012 metų rodikliai, tačiau pana-
šūs jie yra bent dešimtmetį iki tol. 

Daugelis šių valstybių yra suda-
riusios sąlygas, kad vaikų darželiai 
būtų finansiškai prieinami vaikų 
tėvams ir kad jų būtų pakanka-
mai, vaikų auginimo rūpestis nelai-
komas tik asmeniniu tėvų reikalu. 
Švedijoje vaikų darželius lanko 73 
proc. vaikų iki trejų metų, Nyder-
landuose – 63 proc. ES vidurkis – 
27 proc., o Lietuvoje tokių vaikų 
– vos 10 proc. Pavyzdžiui, 2013–
2014 mokslo metais Kaune per 11 
seniūnijų į vaikų darželius nepate-
ko net apie 1100 vaikų, o į pagei-
daujamus vaikų darželius – virš 4,3 
tūkst. vaikų.

tegauna 1260–1300 litų algas. Vai-
kų grupės perpildytos, daug vaikų 
darželių dirba neturėdami higie-
nos pasų.

Moralas paprastas – jei valstybė 
siekia gerinti demografinę situaci-
ją ir didinti gimstamumą, ji imasi 
konkrečių veiksmingų priemonių, 
o ne moralizuoja gyventojus, kad 
šie gyventų „doriau“ ir susituokę.

Vienas žemo gimstamumo 
sprendimas – paprastas: reikia dau-
giau valstybinių vaikų darželių, ku-
riame oriai dirbtų žmonės ir sau-
giau žaistų vaikai. Reikia steigti 
daugiau finansiškai šeimoms priei-
namų valstybinių darželių, kuriuo-
se dirbtų padoriai apmokami kva-
lifikuoti specialistai. Tačiau to ne-
pakaks. Vidutinis mėnesio atlygini-
mas Lietuvoje turi nuosekliai aug-
ti, nes netrukus minimali mėnesio 
alga (MMA) priartės prie jo, o jau-
noms šeimoms, norinčioms vaikų, 
reikia daugiau pinigų. Be to, turi 
būti sudarytos realios galimybės 
žmonėms dirbti dalį darbo dienos 
arba savaitės.

Senesnėse Europos demokrati-
jose tokios galimybės egzistuoja se-
niai. 2013 metais dalinį darbą tu-
rėjo 50,8 proc. Nyderlandų, 27,9 
proc. Norvegijos, 27,3 proc. Vokie-
tijos, 26,9 proc. Didžiosios Britani-
jos, 26,6 proc. Austrijos, 26,6 proc. 
Švedijos, 25,4 proc. Danijos ir 24,1 
proc. Airijos gyventojų. Lietuvoje 
tokių darbuotojų buvo vos 9 proc. 
(ES vidurkis – 20,3 proc.). Čia re-
miamasi lyčių lygybės ir lygių ga-
limybių principais ir jų tikslas tas, 
kad tiek moterys, tiek vyrai galėtų 
derinti asmeninį (šeimos) ir profe-
sinį (karjeros) gyvenimą. 

Darbo užmokesčio lygis, ypač 
jaunų žmonių, turi įtakos gims-
tamumui. Jei jauni žmonės nega-
li pakankamai užsidirbti, jie atidė-

lios šeimos kūrimą. 2013 metais 
MMA Lietuvoje siekė vos 290 eu-
rų, Airijoje – 1462 eurus, Prancū-
zijoje 1430 eurų, Nyderlanduose – 
1470 eurų. Metinis dviejų, visą dar-
bo dieną dirbančių asmenų šeimos, 
kurioje auga 2 vaikai, metinis už-
darbis 2012 m. Lietuvoje buvo 11,4 
tūkst. eurų, Danijoje – 68 tūkst. 
eurų, Airijoje – 56,9 tūkst. eurų, 
Nyderlanduose – 67,2 tūkst. eurų 
(ES vidurkis – 47,9 tūkst. eurų). 

Sąlygine išimtimi galima laikyti 
Airiją. Kai kurie mūsų konservato-
riai tvirtintų, kad Airijoje gimsta-
mumas yra aukštesnis nei Europos 
vidurkis dėl to, kad šalis katalikiš-
ka, kad ten draudžiami abortai ir 
kt. Iš dalies jie teisūs, tačiau airiš-
kas gimstamumo tendencijas lemia 
ir ekonominiai veiksniai: nuo 1987 
iki 2000 m. iki tol skurdusi Airi-
jos ekonomika sparčiai augo. Tai, 
kad gimstamumo lygį lemia vals-
tybės sudarytos sąlygos vaikų augi-
nimui, rodo faktas, kad XX a. de-
vintame dešimtmetyje ėmęs smuk-
ti Airijos gimstamumas vėl atsiga-
vo po 2005 m., kai į Airiją pradėjo 
plūsti emigrantai iš Vidurio Euro-
pos, įskaitant ir iš Lietuvos... Taigi, 
žmonės gimdo ten, kur vaikus au-
ginti yra geriau... 

miantis 5 kriterijais (vaiko materia-
linės gerovės, sveikatos ir saugumo, 
švietimo, elgesio ir rizikos, būsto ir 
aplinkos) tarp 29 turtingesnių pa-
saulio valstybių Lietuva yra 27-oje 
vietoje (blogiau vaikams – tik La-
tvijoje ir Rumunijoje). Pirmauja – 
Nyderlandai, po to rikiuojasi Nor-
vegija, Islandija, Suomija ir Švedija. 
Be to, Lietuvos vaikai yra vieni iš 
nelaimingiausių ir labiausiai linkę 
į rizikingą elgesį, žalingus įpročius, 
patyčias ir smurtą. 

Nereikia pamiršti, kad tarp ES 
šalių daugiausia vaikų gyvena vai-
kų globos namuose Lietuvoje. Tai 
patys nelaimingiausi vaikai, jiems 
sunkiausia. Mūsų vaikai ten atsi-
duria dėl skurdo, smurto, nedar-
bo, suaugusiųjų priklausomybės 
nuo svaigiųjų medžiagų ar dėl sa-
vo neįgalumo. Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija parengė veiks-
mų planą, pagal kurį numatomas 
perėjimas nuo institucinės globos 
prie šeimoje ir bendruomenėje tei-
kiamų paslaugų likusiems be tė-
vų globos vaikams. Šį planą reikia 
sparčiau įgyvendinti, o milijonines 
ES lėšas investuoti į pagalbos šei-
mai paslaugas, o ne tik institucijas. 

Tam, kad gimstamumas Lietu-
voje didėtų, vien ekonominio augi-
mo neužteks – reikia valstybės įsi-
kišimo: daugiau finansiškai priei-
namų vaikų darželių, realiai ap-
simokamų galimybių dirbti dalį 
darbo dienos arba savaitės bei nuo-
sekliai augančio vidutinio darbo 
užmokesčio jauniems kvalifikuo-
tiems specialistams.

Lietuvos ekonominė padėtis ge-
rėja, todėl socialdemokratų vado-
vaujama Vyriausybė turi ištaisyti 
šį socialinį neteisingumą, o bene 
svarbiausias jos politikos testas – 
šeimos ir demografinė politika bei 
jos rezultatai.

Daugelis valstybių yra 
sudariusios sąlygas, kad 
vaikų darželiai būtų 
finansiškai prieinami vaikų 
tėvams... 

Gimstamumo lygį 
lemia valstybės 
sudarytos sąlygos 
vaikų auginimui. 

Dėl menko gimstamumo rodi-
klio per Nepriklausomybės laiko-
tarpį yra atsakinga pirmiausia vals-
tybė. Neseniai visi Seimo nariai 
gavo Lietuvos mokytojų profesi-
nės sąjungos laišką, kuriame gerai 
aprašyta, kaip valdžia rūpinasi ša-
lies demografine padėtimi. O rea-
lybė tokia, kad konservatorių-libe-
ralų Vyriausybė ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaigų 
darbuotojams 2009 m. sumažino 
ne tik bazinės mėnesinės algos dy-
dį iki 122 litų, bet ir bazinį valan-
dinį atlygio dydį iki 0,73 lito. Vai-
kų darželiuose auklėtojų trūksta, 
jie (jos) persidirba, o jų atlyginimų 
koeficientai – žemiausi arba viduti-
niai, o tai reiškia, jog auklėtojos (-ai) 
su aukštuoju išsilavinimu į rankas 

Norint, kad didėtų gimstamu-
mas, reikia geriau rūpintis vaikų ge-
rove kompleksiškai. Pagal 2013 me-
tų UNICEF vaikų gerovės tyrimą, 
kuriame vaiko gerovė vertinama re-
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„Užkietėjusi žemaitė, visagi-
nietė, lietuvė. Ieškanti ir ran-
danti. Jei problemas išspren-
džiu, susikuriu naujas...“, – taip 
save apibūdina socialdemo-
kratė, Visagino savivaldybės 
mero pavaduotoja Elena Če-
kienė. 

Kokie gyvenimo keliai Jus atve-
dė į Visaginą?

Tas mano užkietėjusios žemaitės 
charakteris... Į Visaginą patekau per 
savo užsispyrimą. Kai su vyru sukū-
rėme šeimą, norėjau greitai turėti 
viską savo. Neįsivaizdavau gyveni-
mo bendrabutyje, nuomojamame 
kambaryje. O mano ir vyro tėvai 
nebuvo pasiturintys, žinojome, kad 
jokio kooperatinio buto mums nie-
kas nenupirks. Vienos mano studijų 
laikų draugės sėkminga gyvenimo 
Visagine istorija mane paskatino 
taip pat atvažiuoti gyventi į šį mies-
tą. Neretai išgirsdavau klausimų, ar 
nebijau, kad aplink gyvens slavai? O 
aš atsakydavau, kad savo aplinką ir 
žmones kiekvienas pasirenka pagal 
save. Per 35 gyvenimo Visagine me-
tus buvo laikotarpis, kai mane supo 
tik lietuviai. Bet buvo ir metas, kai 
draugavau tik su rusakalbiais.  

Kaip pavyko įsitvirtinti Visa-
gine? Kokia veikla užsiėmėte? Ar 
pavyko susidraugauti su vietiniais 
gyventojais?

Visus tuos metus dirbau su žmo-
nėmis. 1982–1987 metais dirbau 

Vykdomajame komitete, registruo-
davau šeimas, kurioms gimdavo vai-
kelis. Kiekviena jauna šeima apsi-
lankydavo pas mane. O kai vaikui 
išduodi dokumentą, tampi savotiš-
ka krikštamote. Tėveliai tave prisi-
mena, atpažįsta. Nuo 1991 iki 2011 
metų dirbau Visagino valstybinės 
kalbos centre. Viena iš to centro 
funkcijų – valstybinės kalbos mo-
kymas. Kadangi miestas rusakal-
bis, žmonės ateidavo į centrą moky-
tis kalbos, mane, kaip centro direk-
torę, atpažindavo. Visagino savival-
dai – 20 metų, ilgą laiką buvau sa-
vivaldybės tarybos narė. Visuomet 
dalyvaudama rinkimuose, partijos 
sąraše būdavau pirma. Kai prasidėjo 
reitingavimas, pirmumo balsų dau-
giau už mane niekas negaudavo. Vi-
suomet buvau ta, kuri turėjo ir tu-
ri savo  elektorato dalį. Dabar bū-
dama vicemere, kandidatuodama į 
mero postą, tikiuosi, kad tą elekto-
rato skaičių praplėčiau. O kaip yra 
iš tiesų – rinkimai parodys.

Pagal išsilavinimą Jūs esate ir 
matematikė, ir lituanistė. Pa-
prastai tai retai suderinama. Kaip 
Jums pavyko?

Dar besimokant mokykloje la-
biausiai patiko matematika ir ru-
sų kalba. Pasirinkau matematiką. 
Meilė savo gimtajai šaliai, visaginie-
čiams, suvokimas, kad jie be lietu-
vių kalbos tarsi nuskriausti, nes to-
li gražu ne viską supranta, paskati-
no mane  įkurti valstybinės kalbos 

centrą. Kai centras jau buvo įkurtas, 
pasigirdo aplinkinių kalbos – kaip 
matematikė gali vadovauti valsty-
biniam kalbos centrui? Ir vėl ma-
no žemaitiškas užsispyrimas ir no-
ras įrodyti – jei jums nepatinka ma-
no matematinis išsilavinimas, galiu 
įgyti lituanistinį. O 2006 metais, 
kai pamačiau, kad mano jaunieji 
kolegos stoja mokytis ir įgyja ma-
gistro laipsnį, nors mano sovietinis 
diplomas atitinka magistro laipsnį, 
pagalvojau, o kuo aš blogesnė? Taip 
baigiau Vytauto Didžiojo universi-
teto magistro studijas ir esu eduko-
logijos magistrė. 

Mano pastangos visaginiečių la-
bui nenuėjo veltui – esu apdovanota 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės Garbės sidabro ženklu 
„Už nuopelnus“ valstybinės kalbos 
srityje. Rūpestis visaginiečių lietu-
vių kalba, jau būnant vicemere, ne-
liko užmirštas. Energetikos minis-
terijai svarstant Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymo fondo lėšų pa-
naudojimo klausimą, sprendžiant, 
kaip jas galima paskirstyti, mano 
iniciatyvai buvo pritarta – priim-
tas sprendimas skirti lėšų valstybi-
nės kalbos mokymui ir sociokultū-
rinei visaginiečių integracijai į vals-
tybės gyvenimą. Premjero Algirdo 
Butkevičiaus sudarytoje darbo gru-
pėje vėl iškėliau tą klausimą ir esu 
laiminga sužinojusi, jog per švieti-
mo ir mokslo, kultūros ministeri-
jas mes vėl galime gauti lėšų ir tęsti 
valstybinės kalbos mokymus. Viso-
je Europoje atvykusiems žmonėms 
yra sudarytos sąlygos išmokti vals-
tybinę kalbą nemokamai. Jei esa-
me europietiška valstybė, turime 
žmonėms sudaryti palankias sąly-
gas išmokti mūsų šalies kalbą. Vi-
sagine 80 procentų gyventojų yra 
rusakalbiai, jiems lietuvių kalbą iš-
mokti yra sudėtingiau. Mano, kaip 
buvusios valstybinio kalbos cen-
tro direktorės, o dabar vicemerės 
didžiausia pareiga yra padėti žmo-
nėms mokytis valstybinės kalbos. 
Turiu ir dar vieną konkretų tikslą 
–  išmokyti lietuvius Visagino var-
dą kirčiuoti taisyklingai – Visagi-
nas, o ne Visaginas.  

Dirbate Visagino savivaldybės 
mero pavaduotoja. Kokius savo 
konkrečius darbus per šį laikotar-
pį išskirtumėte?

Vienas iš mano darbų – paklo-
ti pamatai irklavimo bazei įkurti. 
Kai visaginietis Lietuvos kanojinin-
kas Jevgenijus Šuklinas 2012 metų 
Londono olimpiadoje iškovojo si-
dabro medalį, pasklido priekaištai 
dėl Visagine lig šiol neįkurtos irkla-
vimo bazės. Girdėdavau pasiteisi-
nimą, jog bazei statyti nėra pinigų. 
Žurnalistai priekaištavo, kad daug-
kartinis pasaulio, Europos čempio-
natų laimėtojas ir prizininkas J. Šu-
klinas treniruojasi varganomis sąly-
gomis. Pradėjau domėtis, ko trūksta 
irklavimo bazei įkurti, Išsiaiškinau, 

kad šiam statiniui ne tik pinigų, bet 
net ir projekto nėra. Ėmiausi darbų. 
Buvo padarytas ežero zonos sutvar-
kymo projektas. Kadangi Europos 
Sąjunga neskiria lėšų naujiems sta-
tiniams, o finansuoja tik rekons-
truojamus, remontuojamus pasta-
tus, tai vagonėlių, kuriuose treni-
ruodavosi mūsų kanojininkas, į pro-
jektą įtraukti nebuvo galima. Tuo-
met kreipiausi į Kūno kultūros ir 
sporto departamentą, tariausi su 
Premjero patarėjais, atsakingais už 
sportą, domėjausi, kaip galima šią 
dilemą išspręsti. Pavyko iš Valsty-
bės investavimo programos gauti 
125 tūkst. litų projektui paruošti. 
2014 metais projektą paruošėme. 
Jis dabar atiduotas ekspertizei. Kū-
no kultūros ir sporto departamen-
te sutariau, kad 2015 metais iš mi-
nėtos programos pinigų skirs irkla-
vimo bazės statybai 500 tūkst. litų. 
Didelio įdirbio dėka šiai dienai jau 
turiu numatytus 800 tūkstančių. 
Siekiu rasti dar 200 tūkst., kad sta-
tybų pradžiai būtų 1 milijonas. Vė-
liau teks rasti dar 1 mln. 600 tūkst., 
nes viso projekto vertė yra apie 2 
mln. 600 tūkstančių. Turiu pati-
kinimą, kad 2016 metais irklavimo 
bazę baigsime. 

Kitas darbas – sporto zonos re-
konstrukcija. Šiuo metu už 21 mln. 
litų rekonstruojami teniso kortai, 
didysis stadionas, naujai įrenginė-
jama kempingo aikštelė. Nežinau, 
kodėl į šį projektą nebuvo įtrauk-
ta žalioji pagrindinio stadiono ve-

ja, būtina futbolui. Pradėjau ieškoti 
galimybių ją įsigyti. Esu gavusi pa-
tvirtinimą, kad Lietuvos futbolo fe-
deracija sutiktų duoti dirbtinę dan-
gą didžiajam stadionui, tačiau mes 
turėtume rasti finansavimą dangos 
paklojimui. Siekiu, kad kitų metų 
pavasarį galėtume žalią veją paklo-
ti. Tai padaryti būtina, nes mūsų da-
bartinė žolė prasta. O be jos mes ne-
sulauksime jokių futbolo turnyrų. 
Kam rekonstruoti stadioną, jei ja-
me nebus galima organizuoti rung-
tynių? O juk įvairūs turnyrai pri-
trauktų lėšų savivaldybei.  

Per 35-erius metus ne kartą pa-
teisinote visaginiečių lūkesčius, 
įgijote patirties eidama vicemerės 
pareigas. Artėjančiuose savivaldy-
bių tarybų rinkimuose galite būti 
realiausia kandidate į mero postą. 
Ar Jums nepriekaištaujama, kad 
esate lietuvė?

Ne pavardė lemia žmogaus kom-
petenciją. Pas mus kalbama, kad 
Visaginas – rusakalbių miestas, o jį 
valdo lietuviai. Mano argumentas – 
jei mano pavardė būtų rusiška, pasi-
keistų mano kompetencija? Per ma-
no darbo vicemerės pareigose lai-
kotarpį pajudėjo lig šiol nepradėti 
ar įstrigę darbai. Visaginiečiai ma-
ne per 35-erius metus gerai pažįsta. 
Apie mane jie spręs ne pagal mano 
kilmę, o pagal nuveiktus darbus. 

Kalbėjosi Kornelija Petravičienė

 Elena Čekienė
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Vytautas Zalieckas: „Gražiausios Trakų  
vietos neturėtų atitekti į privačias rankas“

Socialdemokratės 16-os pasipriešinimo 
smurtui prieš moteris dienų kampanijoje

Keli įvykiai demokratinėje Europoje ir 
(kokioje?) Lietuvoje

Gimėte 1967 metais, Trakų 
rajone. 1986 metais baigėte Vil-
niaus statybos technikumą, įgi-
jote inžinieriaus specialybę. 2002 
m. Vilniaus Gedimino technikos 
universitete įgijote statybų inži-
nieriaus kvalifikaciją, 2004 me-
tais tapote edukologijos magis-
tru. 2001–2008 metais ūkinin-
kavote. 2008-aisiais tapote Lie-
tuvos miškų savininkų asociaci-
jos Trakų skyriaus vadovu. 2013 
metų sausio 31 d. tapote Trakų 
rajono meru. Šiuo metu esate sa-
vivaldybės tarybos narys.

 
O kaip Jūs save pristatytumėte?
Jei pradedu daryti darbus, tai vi-

sada noriu juos baigti. Tai yra vie-
na iš priežasčių, kodėl noriu grįž-
ti į Trakų rajono mero postą. Liko 
daug nepadarytų darbų, kurie Tra-
kams yra labai reikalingi. Per 1,5 
metų pavyko pradėti tai, ką mato-
te įvažiuojant į Trakus. Turgavietę 
labai greitai pastatėme, sutvarkėme 
įvažiavimą į mūsų istorinį miestą. 
Trakai yra visos Lietuvos vertybė. 
90 procentų turistų, kurie aplanko 
Lietuvą, aplanko ir Trakus. Mies-
tas reprezentuoja mūsų valstybę ir 
mūsų rajono savivaldybę. 

Vilniečiams Trakų rajonas yra 
puiki vieta, kur jie galėtų įsikur-
ti. Koks Jūsų požiūris į sklypų pa-
skirties pakeitimo klausimą? 

Visose seniūnijose, kurios ribo-
jasi su Vilniaus rajonu, demografi-
nė padėtis gerėja, vadinasi, kuriasi 
sodybos, važiuoja vilniečiai, kuria-
si naujos gyvenvietės. Jose mes su-
darome visas sąlygas, kad naujaku-
riai galėtų komfortabiliai gyventi. 
Paluknis, Lentvaris yra šalia Vil-
niaus, dauguma jų gyventojų va-
žiuoja dirbti į Vilnių. Tose terito-
rijose, kuriose mes neturime suvar-
žymų, kurios nėra saugomos terito-
rijos, mes leidžiame keisti paskirtį. 
Jei dabar visuose sklypuose, kur yra 
pakeistos paskirtys ir leidžiama sta-
tyba, įsikurtų gyventojai, tai Trakų 
rajone būtų 20 000 gyventojų. O 
dabar Trakuose gyvena apie 6 000 
gyventojų. Iš viso Trakų rajone gy-
vena apie 33 900 žmonių.

Trakų rajone įregistruota apie 
9 000 ūkininkų, tačiau realiai 
ūkininkauja tik 300 šeimų. Liku-
siems ūkininkams pažymėjimai 
reikalingi sodyboms vaizdingo-
se vietose registruoti. Tarp Trakų 
rajono ūkininkų turbūt atrastu-
me ne vieną politiką, verslininką 
ir pan. Taigi į Trakus keliamasi 
ir paskirtys keičiamos ne dėl to, 
kad norima ūkininkauti, o dėl 
to, kad norima įsikurti vaizdin-
goje vietovėje.

Ir tai yra problema. Yra įstaty-
mo spraga, kuriai savivaldybė ma-
žai turi įtakos. Pradėjus dirbti nau-
jam architektui, bandėme išnagri-
nėti, kaip galime suvaldyti šį proce-
są. Deja, turime tokį įstatymą, kad 

žmogus, įsigijęs virš 50 arų žemės, 
gali kurti ūkininko sodybą, įsigyti 
ūkininko pažymėjimą. Mūsų savi-
valdybės galios šioje vietoje baigiasi. 
Tai iškraipo situaciją. Įstatymų lei-
dėjų prerogatyva šitą dalyką spręsti.

Kai buvote meras, teigėte, kad 
neleisite grobstyti Trakų, išsky-
rėte, kad sklypų kainos siekia še-
šiaženklius skaičius. Kodėl buvo-
te atstatydintas?

Mano principai neleidžia, kad 
gražiausios Trakų vietos, parkai ati-
tektų į privačias rankas, į politikų 
rankas. Trakų rajone galima rasti ir 
mūsų valstybės didžiavyrių. Jie pa-
prasčiausiai jaučiasi lyg pas save na-
mie, lyg savo kieme. Man tie prin-
cipai buvo nepriimtini, todėl įvyko 
tai, kas įvyko.

Sunku ar lengva būti Trakų  
meru?

Manau, žymiai sunkiau dirbti 
nei kitose savivaldybėse. Daug in-
teresų, žemė brangi. Turime 3 sau-
gomas teritorijas, aplinkosauginiu 
požiūriu jos yra vertingos. Kai ku-
rie žmonės mato ten savo, o ne visų 
mūsų gerovę. O esame apdovanoti 
gražia gamta.

Gal ne 100 procentų, bet priėjimas 
prie vandens telkinių palengvėjo. 
Tačiau lazda visada turi du galus. 
Savininkai pradėjo skųstis, kad 
tie, kurie atvyksta, palieka krūvas 
šiukšlių, niokoja aplinką. 

Merai Trakų rajono savival-
dybėje keičiasi vos ne greičiau 
nei ministrai ministerijose. Nors 
vidutiniškai ministro vadovavi-
mo laikotarpis yra apie 2 metus. 

Ir tai daro labai didelę žalą mū-
sų rajono gyventojams. Toks po-
litikų kaitaliojimas, merų, vado-
vų keitimas daro didžiulį neigia-
mą poveikį. Bet Trakų rajonas – 
daugiatautė savivaldybė. Pas mus 
35 procentų gyventojų sudaro len-
kakalbiai, gyvena ir karaimai, to-
toriai. Esame savivaldybė, kurioje 
skiriasi požiūriai, politinės nuo-
monės. Kai išrenkami atstovai į 
savivaldybę, prasideda begalinės 
interesų kovos, intrigos...

Kai kurie iš jų atsiduria net 
teisiamųjų suoluose. Vilniaus 
apygardos prokuratūros Orga-
nizuotų nusikaltimų ir korup-
cijos tyrimo skyriaus prokuro-
ras Linas Kuprusevičius (beje, 
trakiškis) apie vieną bylą pasakė 
šitaip: „Trakuose politinių pa-
žiūrų skirtumų nebelieka, ne-
svarbu, kokiai partijai atstovau-
ja. Vien iš šios bylos galiu susida-
ryti išvadą, kad politikai veikia 
ne kaip politikai, o kaip versli-
ninkai.“ Kodėl Trakuose bet ku-
ris, patekęs į savivaldybę, anks-
čiau ar vėliau iš politiko tampa 
verslininku?

Daugybė interesų. Paimkime 
pavyzdį: sklypelis kur nors Lietu-
vos gilumoje miesto centre ar pa-
krašty kainuoja kelis arba kelioli-
ka tūkstančių, o Trakuose tai bus 
šešiaženklė suma. 

Mes turėjome Trakų rajone di-
džiausią šilumos kainą, nes mūsų 
šilumos tinklai buvo išnuomoti 
koncesininkui, kuris buvo skan-
dalingai išvarytas iš Ukmergės ir 
iš kitur. Pradėjus man dirbti, buvo 
sumažinta šilumos kaina. Savival-

dybė samdė ekspertus, vyko derybos 
su Valstybine kainų ir energetikos 
kontrolės komisija ir pavyko suma-
žinti 6,6 cento. 1 centas sudaro pu-
se milijono. Dabar prieš naują šildy-
mo sezoną pasikeitė meras ir šildy-
mo kaina didėja. 

Kodėl? Nes vėl grąžino tą pa-
čią sutartį? 

Paskėsčiojo rankomis, nutylėjo.

tokios gėdos, kaip mes turime po-
no Gudelio įsigytą investiciją, kur 
žmogus nieko nebegali jau 20 me-
tų pastatyti. Tai iš tikro yra Trakų 
rajono savivaldybės problema. 

Kaip galvojate, ar patinkate 
Trakų rinkėjams?

Noriu ne patikti, o dirbti Trakų 
rinkėjams. 

Gimiau ir visą laiką dirbau Tra-
kų rajone. Dauguma žmonių mane 
pažįsta ir aš daugumą pažįstu. Vi-
są gyvenimą dirbau ten, kur reikia 
dirbti gerai. Jei dirvą blogai suarsi, 
tai nieko neturėsi, jei blogai pasta-
tysi – taip pat...

Namą pasistatėte bent jau sau?
Žinoma. Turime pasistatę namą, 

šeimos kaimo turizmo verslą. Tra-
kai turi būti gerovės kraštas, kuria-
me būtų komfortabilu ir smagu gy-
venti. Esu gamtos vaikas ir niekur 
gyvenime toli nebuvau išvažiavęs 
iš savo kraštų. 

Esate taip pat dviejų suaugusių 
vaikų tėvas. 

Džiaugiuosi, kad jie abu yra me-
džiotojai taip pat. Vienas sūnus da-
bar perėmė žemės ūkį, kitas – stu-
dentas, bet dalyvauja kaimo turiz-
mo versle. Džiaugiuosi savo vaikais. 

Kas Jums teikdavo didžiausią 
laimę vaikystėje?

Buvimas gamtoje. Svajojau būti 
miškininku, bet tapau statybinin-
ku. Nors tapau ir miško savininku, 
ir Lietuvos miško savininkų aso-
ciacijos Trakų skyriaus vadovu, ir 
dabar turiu savo privačius miškus. 
Nuo svajonės toli nepabėgau.

Turime senelio palikimą 54 ha 
žemės, už kurią jis buvo ištrem-
tas į Sibirą. Neseniai su sūnumi 
perėjome per mišką, išsirinkome 
medžius, kurie džiūsta, kirtimui. 
Vykdome tik pasirinktinį kirti-
mą. Puoselėjame, tvarkome miš-
ką. Vienai labai didelei eglei yra 
apie 130 metų!

Parengta pagal „Žinių radijo“ 
laidą „Noriu būti meras“

Kas trečia moteris Lietuvoje 
patiria smurtą šeimoje. Apie 
8 smurto šeimoje atvejus iš 
10 niekada nesužinosime – 
jie nepavirs statistika policijos 
suvestinėse, apie juos nuken-
tėjusios moterys nutylės, nu-
rašydamos smurtą prieš jas, 
kaip apie asmeninę gėdą, iš-
gyvens verkdamos naktimis į 
pagalvę, grimuodamos mėly-
nes, slėpdamos pažeminimą 
dirbtine šypsena. Tačiau vis 
daugiau moterų nebijo gar-
siai ištarti: „Aš nesutiksiu būti 
žeminama. Niekada nesitaiks-
tysiu su smurtu. Nebūsiu abe-
jinga, matydama smurtą kito-
se šeimose.“

Nuo lapkričio 25 d. iki gruodžio 
10 d. visame pasaulyje vyko 16-os 
pasipriešinimo smurtui prieš mo-

teris dienų kampanija. Šešiolika 
dienų – šešiolika km ėjimo Lie-
tuvos miestais ir miesteliais pasi-
puošus baltais akcijos kaspinais 
ir balionais – taip prie šios akcijos 
prisidėjo Lietuvos moterys social-
demokratės. 

Idėja įprasminti 16-os pasiprie-
šinimo smurtui prieš moteris die-
nų kampaniją nužygiuotais kilo-
metrais gimė Vilkaviškio mote-
rims. Pasiūlytai idėjai pritarė Kau-
no, Klaipėdos, Rokiškio, Vilka-
viškio ir Vilniaus Lietuvos soci-
aldemokračių moterų sąjungos 
aktyvistės. 

Vilkaviškio socialdemokratės 
visas 16 dienų ėjo po 1 km. „Ėji-
mo metu mes, socialdemokratės, 
ne tik prisisegsime simbolizuojan-
čius šią dieną baltus kaspinus, bet 
ir garsiai sakysime – netoleruoju 
smurto“, – teigė LSDMS Vilka-

viškio skyriaus pirmininkė Živilė 
Klovienė. Vilkaviškietės uždegė 
žvakutes, pagerbdamos mūsų šalį 
sukrėtusio šiurpaus nusikaltimo 
auką Justiną Šikšniūtę. 

Klaipėdietės socialdemokratės 
lankėsi Klaipėdos socialinės ir psi-
chologinės pagalbos centre. Jos 
diskutavo aktualiomis temomis, 
o Klaipėdos demokratinė mote-
rų kolegija, kuriai vadovauja soci-
aldemokratė Rosita Vaičiulė, nu-
tarė pasirašyti bendradarbiavimo 
sutartį su Klaipėdos socialinės ir 
psichologinės pagalbos centru bei 
rengti bendrus renginius. Didelę ir 
nuoširdžią paramą moterys jautė 
iš LSDP Klaipėdos skyriaus vado-
vės, kandidatės į miesto mero pos-
tą Lilijos Petraitienės. 

Socialdemokratės vilnietės, va-
dovaujamos LSDMS pirmininkės 
pavaduotojos, Ministro Pirminin-
ko patarėjos bei kandidatės į Vil-
niaus miesto tarybos narius Auksės 
Kontrimienės ir Lygių galimybių 
plėtros centro projektų vadovės dr. 
Margaritos Jankauskaitės sumąstė 
solidarizuotis su kampanijos daly-
vėmis kitaip – jos pakvietė nepa-
kančius smurtui moteris ir vyrus į 
16 km žygį pėsčiomis per Lietuvos 
sostinę. „Nužygiuoti 16 km pu-
čiant žvarbiam vėjui ir kandžiojant 
7 laipsnių šaltukui mums buvo iš-
šūkis, kurį įveikėme ir tuo didžiuo-
jamės“, – sakė Auksė Kontrimienė. 
„Esu dėkinga visiems žygeiviams, 
kurie solidarizavosi su nukente-
jusiais nuo smurto. Žygio dalyvės 
pamatė Vilniaus vietas, kurių pa-
prastai nematyti pro automobilių 

langus, įdomų maršrutą sudėliojo 
Irena Bružinskienė. Prie Baltojo 
tilto sudalyvavome jaunimo akci-
joje „Mes už švarų orą!“. Pilietiškas 
ir prasmingas šeštadienis!“

Socialdemokratės siekia atkreip-
ti visuomenės dėmesį į smurto 
prieš moteris problemą, skatina 
smurto aukas mažiau drovėtis, 
atvirai kalbėtis ir sulaukti deramos 
pagalbos. Moteris nėra daiktas, 
kuris atsistojo netinkamon vie-
ton netinkamu laiku, smurtas nė-
ra bauda moteriai už nesuplautus 
indus. Smurtas yra nusikaltimas. 
Būtina keisti ne tik skriaudžiamų 
moterų savimonę, bet ir valstybės 
institucijų požiūrį, kad pagrindi-
nė smurto prevencijos priemonė 
– darbas su smurtautoju. Reikia 
naikinti smurto atsiradimo prie-
žastis, skatinti visuomenę jo ne-
toleruoti. Pagrindinė prevencija 
– stereotipų ir stipriai vyraujančio 
patriarchalinio požiūrio keitimas, 
lyčių lygybės įtvirtinimas kasdie-
niame gyvenime.

Tai, kad po truputį moterys lais-

vėja, rodo statistika. Lietuvos poli-
cijos duomenimis, 2013 metais dėl 
smurto lyčių pagrindu nukentėjo 
8 322 moterys ir 1 128 vyrai. 2012 
metais nukentėjo 6494 moterys ir 
721 vyras. 

Šiais metais akciją rėmė 11 garsių 
Lietuvos vyrų, prie širdies seginčių 
akcijos simbolį – baltą kaspiną: Mi-
nistras Pirmininkas Algirdas But-
kevičius, užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius, krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas, policijos 
generalinio komisaro pavaduoto-
jas Renatas Požėla, filosofas Leo-
nidas Donskis, psichiatras Dainius 
Pūras, psichologas Robertas Povi-
laitis, aktorius Dominykas Vaitie-
kūnas, komikas Paulius Ambraze-
vičius, dainininkai Svaras ir Stano.

Pasipriešinimo smurtui prieš 
moteris dienų kampanija vyko iki 
gruodžio 10-osios, kai buvo mi-
nima tarptautinė Žmogaus teisių 
diena.

Jolanta Grigorjevienė
LSDMS viešųjų ryšių atstovė

Mūsų požiūris 

Lapkričio 25 d. mūsų Seimas 
įpylė geroką samtelį deguto į Eu-
ropos demokratijos medaus sta-
tinę. Visų pirma, nubalsavo prieš 
antrą kandidatę, teikiamą į Lygių 
galimybių kontrolieriaus poziciją, 
išreikšdamas diskriminacinę po-
ziciją. Kodėl? Vieniems nepatiko, 
kad prisistatymo metu, atsakyda-
ma į klausimus, pretendentė pasa-
kė, kad ji pasisako už gėjų partne-
rystės įstatyminį įteisinimą. Ki-
tiems nepatiko, kad būdama advo-
katė, gynė nusikaltėlius. Tretiems 

balsuoti „už“ sukliudė paskelbtas 
gandas, jog pretendentė yra neva 
lesbietė. Kaip tai atrodo? Ogi pa-
prasčiausiai – noras diskriminuo-
ti, persekioti. Dėl pažiūrų. Dėl ly-
tinės orientacijos. Nesvarbu, kad 
gandas. Bet vien įtarimų užteko, 
kad žmogus negautų darbo. Kaž-
kodėl prisimenu tuos, kurie tvirti-
na, kad neturi nieko prieš gėjus, tik 
tegul jie „nesidemonstruoja“. Nėra 
ko protestuoti, nes niekas jų nedis-
kriminuoja. Taigi, prašau, chres-
tomatinis įrodymas – Seimas dis-
kriminuoja, nepriimdamas į dar-
bą, vien dėl menamos kitokios ly-
tinės orientacijos.

Kitas Seimo juodas darbelis – 
jau kelintą kartą neleisti Marijai 
Aušrinei Pavilionienei pristatyti 
Švietimo įstatymo pataisos apie 
privalomą lytinį ugdymą. Norma-
liam žmogui sunkiai suprantamas 
dalykas. Juk jei dauguma nusitei-

kusi prieš tokią pataisą, per patei-
kimą nubalsuos „prieš“ ir atmes ją. 
Labai paprasta procedūra. Bet ne. 
Noras pažeminti (nes profesorė, o 
ne koks nevykęs mokslininkas?), 
parodyti valdžią, neleisti kalbėti 
paima viršų, ir jau kelintą kartą 
šios pataisos pateikimas išimamas 
iš darbotvarkės. Kažkaip nekvepia 
demokratija.

Bet yra ir gerų naujienų demo-
kratėjančioje Europoje. Svarbiau-
sia naujiena – lapkričio 26 d. Vo-
kietijos valdantieji nutarė, kad 
nuo 2016 m. įvedamos 30% mo-
terų kvotos didžiausių bendrovių 
stebėtojų tarybose. Angela Mer-
kel pasakė: „Tas nuspręsta, ir taip 
bus. Mes negalime išsiversti be 
moterų gebėjimų.“ Tai va.

Bet tai ne vienintelė gera nau-
jiena – lapkričio 25 d. Airijos Tei-
singumo ir lygybės ministrė pra-
nešė, kad Vyriausybė teikia įsta-

Giedrė Purvaneckienė
Lietuvos Respublikos Seimo narė

tymą, pagal kurį prostitucijos 
pirkimas kriminalizuojamas, o 
vertimasis prostitucija dekrimi-
nalizuojamas. Kadangi daugu-
ma partijų šiuo klausimu suta-
ria, įstatymas turėtų būti priim-
tas greitu laiku. Prisiminus, kad 
prostitucijos klientus kriminali-
zuojantis įstatymas Šiaurės Airi-
joje priimtas šių metų spalio 20 d. 

ir įsigalios nuo Naujųjų metų, 
galima tikėtis, kad greitu laiku 
iš visos salos bus išvyti prekei-
viai žmonėmis. 

Pasižiūri į Europą ir matai de-
mokratėjančią visuomenę, pasi-
žiūri į Lietuvą, o čia – atvirkš-
čiai. O kas bus, jei Europa ir to-
liau eis demokratėjimo keliu, o 
mes – atgal? 

Trakuose žymiai 
sunkiau dirbti nei 
kitose savivaldybėse: 
daug interesų, žemė 
brangi. 

Kai išrenkami atstovai į 
savivaldybę, prasideda 
begalinės interesų 
kovos, intrigos...

Ežerai ir paežerės – turbūt svar-
biausias dalykas ir pagrindinis 
galvos skausmas tiems, kas valdo 
šitą turtą. Aplinkos ministerija 
neseniai paskelbė karą paežerių 
tvoroms. Kiek tvorų nugriauta 
Trakuose ir aplink juos?

Tikslaus skaičiaus nepasakysiu. 
Kai kur žmonės nusikėlė net ne-
raginami, kai kur tikrino mūsų 
aplinkosaugininkai, savivaldybės 
atsakingi darbuotojai, seniūnai...  

Lietuvos laisvosios rinkos ins-
tituto sudarytame 2012 metų sa-
vivaldybių reitinge Trakai užima 
aukštą 6 vietą. Blogiausiai įver-
tinta sritis yra investicijos ir plėtra. 
Beje, kalbant apie verslą Trakuose, 
kiek yra tiesos, kad faktinis Trakų 
vadovas yra ne savivaldybės meras, 
o vietinis kriminalinis autoritetas 
Stanislovas Narkevičius, su ku-
rio palaiminimu verslas arba gali 
funkcionuoti Trakuose, arba ne. 

Per visą savo politinę karjerą nei 
karto su šiuo žmogumi nebuvau su-
sitikęs. Kiek žinau, pas ankstesnius 
vadovus jis užeidavo gana drąsiai. 
Bet pas mane nebuvo.

Kokios yra sudarytos sąlygos 
verslui Trakuose? Iš tikro - tik 6 
000 gyventojų, o aplanko Trakus 
daugiau nei 1 mln. žmonių per me-
tus. Srautai yra milžiniški, patrau-
klumas didžiulis, turizmo trau-
ka didelė. 

Pagrindinė problema yra ta, kad 
Trakai – saugoma teritorija. Versli-
ninkai norėtų gal pastatyti dango-
raižius, bet yra įstatymai, kurie šito 
neleidžia. Dar 1993 metais priimta 
Trakų istorinio nacionalinio parko 
(TINP) planavimo, pagal kurią da-
bar mes turime gyventi.

Man būnant meru iniciavome šio 
dokumento pakeitimą, kad versli-
ninkai galėtų kurtis. Kad nebūtų 

Vytautas Zalieckas
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Kretingai reikia investicijų, sprendžiant verslumo 
ir užimtumo klausimus

Pokalbis su 2004–2008 m. kadencijos Seimo nariu, socialdemokratu Virginijumi Domarku, 
siekiančiu Kretingos rajono savivaldybės mero posto

1960 m. gimėte Šlapšilės kai-
me, baigėte Kretingos vidurinę 
mokyklą, Vilniaus valstybinia-
me pedagoginiame institute įgi-
jote prancūzų kalbos mokytojo 
specialybę. Sovietmečiu dirbote 
mokytoju, mokyklos direktoriu-
mi ir net Kretingos rajono „Jau-
nosios gvardijos“ kolūkio pirmi-
ninko pavaduotoju...

Gerai žinau vietos žmonių, kul-
tūros, verslo, švietimo bendruo-
menių poreikius ir problemas, nes 
1982 m. baigęs studijas, apie 5 m. 
dirbau Kretingos rajono Baublių 
pagrindinėje mokykloje mokyto-
ju, vėliau – direktoriaus pavaduo-
toju. Džiaugiuosi, kad per tą laiką 
Kretingos r. Baublių mokykloje 
mokinių skaičius nuo 300 išaugo 
beveik iki 800. 1986–1989 metais 
buvau Kretingos rajono „Jaunosios 
gvardijos“ kolūkio pirmininko pa-
vaduotoju. Nuo 1989 m. vadova-
vau Kretingos Simono Daukanto 
vidurinei mokyklai. Čia suburtas 
kolektyvas sėkmingai dirbo daug 
metų. 2000-aisiais buvau išrink-
tas Kretingos savivaldybės mero 
pavaduotoju. Vienoje laidoje gir-
dėjau pasakymą, kad „lengviau-
sias darbas – Seimo nario“. Bet vis-
ką lemia požiūris į darbą. Jei esi sta-

tistinis Seimo narys, galbūt iš tiesų 
yra „lengvesnis gyvenimas“. Tačiau 
man teko vadovauti vienam iš svar-
biausių komitetų Seime, todėl dirb-
ti reikėjo daug ir nuoširdžiai.

Vėliau beveik 4 metus dirbau pri-
vačiame versle – įmonės Vilniuje, 
kuri vertėsi medicinos įranga, ge-
neraliniu direktoriumi. Tai buvo 
didžiulis iššūkis! Per mano vado-
vavimo laikotarpį gamybos apim-
tys padidėjo beveik dvigubai. Kai 
socialdemokratai pakvietė mane 
grįžti į Kretingą ir tapti adminis-
tracijos direktoriumi, akcininkai 
klausė, ko daugiau man reikia, gal 
atlyginimas per mažas. Po 8 metų 
turėjau apsispręsti, ar grįžti į gim-
tinę, į savo sodybą, ar keltis gyven-
ti į Vilnių. Apsisprendžiau grįžti 
ir įgytą patirtį panaudoti dirbant 
gimtojo krašto labui. 

Ką norėtumėte apie save pa-
sakyti potencialiems rinkėjams?

Rinkimų metu piliečiai renka 
žmogų, kuris jiems suteiks admi-
nistravimo paslaugas, kurį gerai pa-
žįsta, kuris gali tinkamai jiems ats-
tovauti ir padėti išspręsti jų proble-
mas. Puikiai žinau, ką reiškia žmo-
nių pasitikėjimas: buvau išrinktas 
2004–2008 m. kadencijos Seimo 
nariu. Sieksiu rajono žmonių pa-
sitikėjimo ir tiesioginiuose mero 
rinkimuose 2015 m. kovo 1 dieną. 

Ar sieksite pritraukti ir susigrą-
žinti į Kretingą iš jos išvykusius 
jaunus žmones? 

Iniciatyvius, gabius ir didelių sie-
kių turinčius jaunus žmones kvie-
čiu ir aktyviai kviesiu grįžti į Kre-

tingą, turime sukurti jiems palan-
kias sąlygas dirbti arba užtikrinti 
pagalbą pradedantiesiems verslą 
ypač neišnaudotose nišose – tu-
rizmo srityje, aptarnavimo sfero-
je, skatinti jaunuosius ūkininkus 
aktyviau imtis žemės ūkio veiklos, 
užsitikrinti pakankamas pajamas 
ir tinkamą gyvenimo lygį sau ir 
šeimos nariams. Žmonės turi ne 
tik dirbti, bet ir uždirbti, kad neiš-
vyktų iš Lietuvos.

Kiek Kretingos rajonas uždir-
ba savo reikmėms ir kiek gauna iš 
centrinio biudžeto?

Esame gavėjai. Donorai yra pa-
grindinės didžiosios savivaldybės: 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, galbūt 
Šiauliai ir Panevėžys. Rimtu disku-
tuotinu klausimu laikyčiau Valsty-
binės mokesčių inspekcijos paval-
dumą Finansų ministerijai. Atli-
kome skaičiavimus, kodėl Kretinga 
– ne donorė, o pinigų gavėja. Kre-
tingoje darbo užmokestis yra vienas 
mažiausių Vakarų Lietuvoje. Jei pa-
siektume bent respublikos vidurkį, 
papildomai į biudžetą surinktume 
4 mln. litų. Centras nejaučia, kur 
yra spragos, leidžiančios nemokė-
ti mokesčių. Negali būti taip, kad 
Skuode vidutinis darbo užmokestis 
yra didesnis negu Kretingoje. Kre-
tingos darbo biržos duomenimis, 
iš beveik 25 tūkst. Kretingos rajo-
no gyventojų darbo neturi tik 882, 
taigi nedarbo lygis yra vos 4 proc., 
kai Lietuvoje yra apie 9–10 procen-
tų. Kretingoje nedarbas yra vienas 
mažiausių šalyje, nes ji yra trikam-
pyje tarp Palangos ir Klaipėdos. Šie 
miestai sutraukia visus sezoninius 
darbininkus. 

tų mažesnį atlyginimą.  
Turiu daug patirties, kurią įgijau 

viešajame sektoriuje ir privačiame 
versle. Eidamas administracijos di-
rektoriaus pareigas padedu spręsti 
kretingiškiams ir rajono gyvento-
jams rūpimus konkrečius klausi-
mus. Svarbiausia, kad nemaža dalis 
jų junta pokyčius. Manau, kad esu 
pasiekęs reikalingą brandą ir galiu 
būti kretingiškių samdomas savi-
valdybės vadovas, formuoti priori-
tetus, organizuoti visos savivaldos 
darbą. Meras yra pirmas asmuo sa-
vivaldybėje, – moralinis autorite-
tas, juo turi būti darbštus ir parei-
gingas žmogus. 

Džiaugiuosi, jog kandidatuojant 
į Kretingos mero pareigas mane pa-
laiko Kretingos rajono Garbės pi-
liečiai: buvęs ilgametis meras soci-
aldemokratas Valerijonas Kubilius 
ir ambasadorius Antanas Vinkus. 
Ačiū jiems. 

Bet administracijos direktorius 
valdo finansus, žino visas techni-
nes detales ir dažniausiai jis net 
perskirsto pinigus.  

Pinigus perskirto Taryba. Admi-
nistracijos direktorius vykdo Ta-
rybos sprendimus ir mero potvar-
kius. Aišku, vykdymas reikalau-
ja daug kūrybiškumo ir energijos. 
Mano darbo diena prasideda 7 ry-
to, noriu būti pirmas ir suspėti at-
likti daugiau, nei numatyta darbo-
tvarkėje. Žmonės dar neprasidėjus 
darbo dienai, pamatę šviesą kabine-
to lange, kreipiasi į mane dėl jiems 
rūpimų klausimų, kuriuos reikia 
išspręsti. 

Dėl kokių problemų kretingiš-
kiai į Jus kreipiasi dažniausiai?

Kreipiasi dėl to, ką jiems labiau-
siai skauda. Kreipiasi močiutė, ku-
riai išrašyta sąskaita už žemės nuo-
mos mokestį. Kreipiasi verslinin-
kas, kuriam atsiranda trukdžių in-
vestuojant į savo verslą dėl Terito-
rijų planavimo įstatymo ir kitų da-
lykų. Kreipiasi mokytojas, kuriam 
mažėja krūvis, medicinos sesuo, 
kuriai nekeliamas atlyginimas. Ma-

Kai socialdemokratai pakvietė 
mane grįžti į Kretingą ir tapti 
administracijos direktoriumi, 
akcininkai klausė, ko daugiau 
man reikia?

Kai renkame žmones 
savivaldybėje į laisvą 
darbo vietą, visada 
pirmenybę teikiu 
jaunam žmogui.

no veiklos sfera prasideda nuo aku-
šerinio skyriaus, kur gimsta mažy-
liai, ir baigiasi kolumbariumo, ka-
paviečių įrengimu... Žinau pagrin-
dines problemas ir noriu padėti.

Kokius 3 pagrindinius darbus 
padarytumėte, tapęs meru?

Turiu daugiau nei 3 tikslus, ką 
Kretingos mieste ir rajone dar rei-
kia padaryti, kad mums visiems čia 
būtų jaukiau ir patogiau gyventi. 

Ypatingą dėmesį skirsiu investi-
cijų pritraukimui. Turiu konkretų 
planą. Kretingiškiai nesuprastų, jei 
nepaminėčiau, kad bus renovuota 
biblioteka per 4 metus. Dabar į ją 
jau investuota apie 5 mln. litų, dar 
trūksta 9 milijonų. Darome per-
skaičiavimus, bandome pritraukti 
verslą, atsisakant kai kurių patalpų, 
kad sumažintume kaštus. 

Kretingoje turi atsirasti sporto 
kompleksas. Per paskutinius 2 me-
tus yra padarytas didžiulis įdirbis: 
sutvarkytas miesto centras ir toliau 
gerinama visų kaimų bei miestelių 
infrastruktūra.

Turime susigrąžinti išvykusį jau-
nimą, pritraukti savo darbą išma-
nančių specialistų, nes svarbiau-
sia rajonui – kūrybingi ir verslūs 
žmonės.

Ko trūksta iki visiškos laimės?
Manau, kad dirbti efektyviai ir 

siekti svarių rezultatų gali tuomet, 
kai esi sėkmingai susidėliojęs savo 
šeimyninį gyvenimą. Galiu pasi-
džiaugti gražia šeima: turiu myli-
mą ir mylinčią žmoną, du vaikus, 
žentą ir marčią, anūką Augustą, su 
kuriuo mūsų charakteriai sutampa, 
anūkes Jonę ir Sofiją. Visi sveiki, 
laimingi. Ačiū Dievui, tėvams irgi 
sveikatos užtenka. Šiuo metu noriu 
būti naudingas kraštiečiams. Rajo-
ne yra neišspręstų problemų, todėl 
galiu ir noriu prisidėti prie Kretin-
gos miesto bei rajono gyvenimo ge-
rovės kūrimo. 

Parengta pagal „Žinių radijo“
 laidą „Noriu būti meras“ 

Kalbant apie biudžetą, visiems 
reikia galvoti, kaip racionaliai pa-
naudoti pinigus. Džiugu, kad per 
paskutinius 2 metus, kai ėmėme 
paskolas, visas lėšas skyrėme inves-
ticijoms. Sugebėjome pritraukti ne-
mažai Europos Sąjungos finansi-
nių programų ir fondų lėšų. Iš vi-
so praėjusiais metais savivaldybė-
je vykdyta investicinių projektų 
už 29 214 tūkst. Lt.  Ateinančiais 
metais tęsime darbus švietimo, so-
cialinės paramos, sveikatos priežiū-
ros, infrastruktūros ir kitose srity-
je, siekiant užtikrinti tvarią viso ra-
jono raidą.

Kodėl norite būti meru, jei 
administracijos direktoriaus par-
eigos yra geriau apmokamos? Bū-
damas meru gausite beveik 800 li-

VILNIUS

UTENA

JoNAVA

KELMė

RASEINIAI

PALANGA

„Auksinis feniksas“ – Utenos 
rajono merui Alvydui Katinui

LSDP Kelmės skyriaus bičiuliai lapkričio 15 d. 
rinkosi į konferenciją Šaukėnų kultūros centre – 
kelmiškiai pasitvirtino 2015 metų rinkimų į vie-
tos savivaldą programą ir išreitingavo kandida-
tų sąrašą. Konferenciją vedė skyriaus pirmininko 
pavaduotojai L. Balčiūnienė ir B. Paliulis, įžanginį 
žodį tarė pirmininkas, savivaldybės meras Vaclo-
vas Andrulis. Kartu su sekretoriumi R. Baranaus-
ku pasveikino bičiulius jubiliejų proga – partijos 
pirmininko A. Butkevičiaus sveikinimo raštą per-
davė Kražių grupės narei Liudmilai Rimkus, me-
ro padėka įteikta Virginijai Umantienei. V. Andru-
lis įteikė partijos nario pažymėjimus naujiems na-
riams. Emilija Kvietkuvienė perskaitė Seimo na-
rės Almos Monkauskaitės sveikinimo laišką kon-
ferencijos dalyviams, po to pristatė veiklos pro-
gramą. Skyriaus 54 bičiuliai sutiko kandidatuoti 
į vietos savivaldą. Paskelbtas kandidatų sąrašo 
dešimtukas (V. Andrulis, R. Baranauskas, I. Siru-
sienė, S. Baltrušaitis, Z. Mačernius, Z. Loseva, L. 
Balčiūnienė, A. Teišerskis, S. Šlickus, E. Kvietku-
vienė) –  baigiamasis konferencijos akordas, ku-
ris buria rajono socialdemokratus darniai veiklai. 

Lapkričio 28 d. Lazdijuose išdalinti Lie-
tuvos kultūros centrų asociacijos „Auksiniai 
feniksai“, vieni svarbiausių apdovanojimų 
kultūros srityje. 

    Utenos rajono savivaldybės meras Al-
vydas Katinas – vienas iš apdovanotųjų 
„Auksiniu feniksu“. Merui Lietuvos kultū-
ros centrų asociacijos apdovanojimas įteik-
tas kaip geriausiam šalyje kultūros politi-
kui.  „Auksinį feniksą“ Alvydui Katinui įteikė 
2013-ųjų „Metų kultūros politikė“ Biršto-
no savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė. O 
geriausio mero titulą 2014 m. pradžioje Al-
vydas Katinas perdavė kaip tik Nijolei Dir-
ginčienei.

Alvydą Katiną sveikino LR Seimo narės 
Milda Petrauskienė ir Kristina Miškinienė 
bei kiti Seimo nariai. Daug gražių žodžių iš-
sakė Tauragės rajono savivaldybės meras 
Pranas Petrošius, Molėtų rajono savivaldy-
bės mero pavaduotojas Henrikas Ivickas, 
Anykščių kultūros centro vadovės. Mero 
nepamiršo ir uteniškiai: Alvydą Katiną gėlė-
mis apdovanojo Utenos kultūros centro di-
rektorė Asta Motuzienė ir pavaduotoja Re-
gina Katinaitė-Lumpickienė.

Lapkričio 15 ir 16 d. Vilniuje bei Trakuose viešėjo 22 bičiulių grupė iš pajūrio. LSDP Vilniaus 
bičiulių ir Palangos bei Kretingos skyrių bičiulių susitikimas prasidėjo šeštadienio vidurdienį nuo 
ekskursijos po Valdovų rūmus – valstybės simbolį, kurio atstatymo pagrindiniu iniciatoriumi yra 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas. 

Pažintis su Vilniumi tęsėsi ekskursija po Senamiestį. Vakare svečiai mėgavosi ispaniškos mu-
zikos ritmais LR Nacionalinės filharmonijos koncerte „Ispanijos naktys“, diriguojant Modestui Pi-
trėnui.

Sekmadienį pajūriečiai buvo supažindinti su Trakais – pilimi, senamiesčiu, karaimų tradici-
ne virtuve. 

Susitikimo organizatoriai – Jolanta Morkūnienė, Vitalija Kliukienė ir Asta Kandratavičienė – 
dėkoja bičiuliams Danui Paluckui, Gintautui Paluckui, Jurui Požėlai, Marijai Lysenko už pagalbą.

Praeitos ir dabartinės LR Seimo kadencijos narys socialdemokratas Edmundas 
Jonyla ir jo padėjėja, rajono Tarybos narė Diana Kaupaitienė prieš šešerius me-
tus pradėjo akciją „Padėk sunkiai gyvenančioms šeimoms“. Įsijungti į ją pakvie-

tė rajono smulkiuosius verslininkus ir visus geros valios žmones. Geradarių Raseinių 
rajone yra nemažai. Niekada neatsisako padėti jautrios širdies socialdemokratų bičiu-
lė Dalia Lukauskienė. Jos iniciatyva buvo suburti Raseinių miesto centrinės prekyvie-
tės smulkieji verslininkai, kurie kasmet drabužėliais, avalyne, patalyne aprūpina šim-
tus sunkiai besiverčiančių šeimų. Dalia dėkinga visiems prekyvietės smulkiesiems 
verslininkams, kurie jos prašymams neliko abejingi. Lapkričio 5-ąją aplankyti kelių 
socialinės rizikos šeimų ji kartu su Diana Kaupaitiene, Raseinių socialinių paslaugų 
centro vyresniąja socialine darbuotoja Rasa Mockevičiene vyko prisikrovusi pilną au-
tomobilį dovanų. Saldžiomis dovanėlėmis vaikams pasirūpino LSDP Raseinių skyriaus 
socialdemokratai. 

Paramos skurstančioms šeimoms niekada 
nebus per daug

Draugystės tiltas Vilnius – Pajūrys vis tvirtesnis

Jonavos bičiuliai miestui dovanojo  
ąžuoliukų giraitę

Adventas – gerumo ir 
meilės laikas

Kelmiškiai patvirtino 2015 m. rinkimų į 
vietos savivaldą programą 

Pirmąjį lapkričio savaitgalį LSDP Jonavos sky-
riaus bičiuliai skyrė ne poilsiui, bet talkai. Saulė-
tą sekmadienio popietę, pasikvietę šeimos na-

rius ir artimuosius, bičiuliai susirinko gyventojų mėgs-
tamoje vietoje – prie pėščiųjų ir dviračių takų šalia 
miesto tvenkinių. 

Jonaviečiai nusprendė miestui padovanoti nedide-
lę ąžuoliukų giraitę. Draugiškai ir linksmai nusiteikę, 
„pasipuošę“ kastuvais, bičiuliai pasodino per 30 me-
delių, kurie jau būsimą pavasarį džiugins praeivius. 

„Nors mūsų miestas neretai pagiriamas dėl puose-
lėjamos ir tvarkomos aplinkos, žaliuojančių plotų nie-
kuomet nebus per daug. Šio darbo vaisiais kartu su 
visais miestiečiais džiaugsimės jau kitąmet, tikimės, 
kad dovana džiugins ir ateities kartas“, – sakė Jona-
vos bičiuliai.

Šalia naujai iškilusios ąžuoliukų giraitės jau stūk-
so medžių mozaika – pastarąją prieš beveik 15 me-
tų pasodino ir miestui dovanojo LSDP Jonavos sky-
riaus bičiuliai.

Dar vasarą pradėję kelionę po globos įstaigas, 
negalėjome šiuo ypatingu prieškalėdiniu laikotar-
piu nesustoti Vilniaus globos namuose „Senevita“. 
Šiai kelionei susivienijo Ministro Pirmininko pata-
rėja Auksė Kontrimienė, LSDP Vilniaus miesto sky-
riaus pirmininkas Juras Požela, visuomenės veikė-
ja Agnė Zuokienė, Naujamiesčio poskyrio pirminin-
kas ir projekto iniciatorius Vidmantas Striška. Ge-
rumu užsikrėtė ir šventę seneliams sutiko dovano-
ti laidų vedėja Daiva Tamošiūnaitė bei „Barclays“ 
banko darbuotojai, į senelių namus atgabenę Kalė-
dų eglutę bei padovanoję gausybę priemonių kalė-
dinių žaisliukų gamybai.

„Lyg didelė šventėms susirinkusi ir prie bendro 
stalo susėdusi šeima atidarėme kalėdines dirbtu-
ves – kartu su seneliais puošėme eglutę, jų pata-
riami gaminome kalėdinius žaisliukus, užsirašėme 
nemažai laiko patikrintų Kūčių valgių receptų“, –
įspūdžiais dalijosi A. Kontrimienė. Senjorų ansam-
blio „Chrizantema“ melodijų užburti seneliai ir sve-
čiai ne tik drauge gamino išmoningus kalėdinius 
žaisliukus, bet ir kiekvienas ant Kalėdų eglutės 
pakabino po mažą vilnonę kojinaitę, į ją sudėda-
mi nedidelius savo norus su viltimi, kad jie išsipil-
dys. „Kalėdos tai ne dovanos, ne valgiais nukrau-
tas stalas ir ne sausakimši prekybos ir pramogų 
centrai. Tai turėtų būti kiekvieno iš mūsų kasdie-
ninė sąmonės būsena“, – tardamas padėkos žodį 
džiaugėsi V. Striška.

Virginijus Domarkas

 Elena Čekienė
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Elektroninio balsavimo baimė – nepamatuota

LSDMS tarybos narių susitikimas Birštone

Farmacinė rūpyba – naujovė, į kurią 
reikia žiūrėti profesionaliai

Rinkimų sąrašuose – daugiau socialdemokratinio jaunimo

ramūnas Burokas
Lietuvos socialdemokratinio jauni-
mo sąjungos pirmininkas

Alma monkauskaitė
LR Seimo narė,
Sveikatos reikalų komiteto narė

Seimas lapkritį pritarė social-
demokratų teisingumo minis-
tro Juozo Bernatonio ir susisie-
kimo ministro Rimanto Sinke-
vičiaus pasiūlymams įteisinti 
balsavimą internetu per rinki-
mus bei referendumus. Projek-
tus toliau nagrinės Seimo ko-
mitetai. Teisingumo ministeri-
jos užsakymu atlikta apklausa 
atskleidė, kad internetiniam 
balsavimui pritaria beveik du 
trečdaliai Lietuvos gyventojų 
(65 proc.), o nepritaria tik penk-
tadalis. Apie Vyriausybės pro-
gramoje numatytą užtikrinti 
elektroninio balsavimo inter-
netu galimybę įvairaus lygio 
rinkimuose ir referendumuo-
se daug kartų kalbėta, tačiau 
tik dabar Seimo nariai ryžosi 
žengti svarbų žingsnį. 

Įstatymų projektuose numatyta, 
kad balsuoti internetu pradedama 
likus ne daugiau kaip 144 valan-
doms ir baigiama likus ne mažiau 
kaip 79 valandoms iki balsavimo 
rinkimų dieną pradžios. 

Idėjos priešininkai visuomet sa-
kydavo, kad elektroninio balsavi-
mo negali būti Lietuvoje, nes tokia 
forma – nesaugi. Kiekvienas idėjos 
priešininkų argumentas grindžia-
mas JAV bei didžiųjų valstybių pa-
tirtimi ir tyrimais.

Visgi veikiantį pavyzdį turime 
vos už 400 kilometrų nuo Lietuvos 

sienos, tai – Estija. Šioje šalyje pirmą 
kartą balsuoti internetu buvo gali-
ma jau 2005 metais per savivaldybių 
rinkimus. Jų metu daugiau kaip 9 
000 žmonių pasinaudojo tokia ga-
limybe. 2007 metais per visuotinius 
rinkimus internetu balsavo 30 000 
žmonių, 2009 Europos Parlamen-
to rinkimuose internetu balsavo 58 
000 rinkėjų, o 2010 metais net 104 
000 estų rinkimuose savo nuomo-
nę išreiškė internetu.

Žmonėms gali atrodyti, kad Sei-
me priimtas sprendimas radikaliai 
keičia rinkimų sistemą. Taip nėra, 
nes prie dabar galiojančių balsavi-
mų būdų (balsavimo paštu bei tra-
dicinio balsavimo metant biuletei-
nį į urną) prisideda ir elektroninis 
balsavimas – balsavimas internetu. 
Tad piliečiai patys galės pasirinkti 
balsavimo būdą. 

Jungtinė Karalystė,  
Norvegija, JAV

Šios trys šalys nėra išskirtinės kal-
bant apie tradicijas balsuojant inter-
netu. Bet jos tarsi paaiškina, kodėl 
buvusi valdžia taip nenori elektro-
ninio balsavimo bei Seime balsavo 
„PRIEŠ“.

Po buvusio premjero Andriaus 
Kubiliaus ir valdančiosios daugu-
mos naktinių reformų iš Lietuvos 
vien 2010 metais emigravo 83 tūkst. 
lietuvių. Jie patraukė į Angliją, Airi-
ją, Norvegiją ir kitas šalis ieškoti ge-
resnio gyvenimo. 

Statistikos departamento duo-
menimis, per paskutinius 10 me-
tų iš mūsų šalies emigravo nuo 300 
tūkstančių iki pusės milijono gy-
ventojų, kurie turi rinkimų teisę, 
kurie norėtų dalyvauti sprendžiant 
svarbiausius mūsų šalies gyvenimo 
klausimus, tačiau jiems nėra suda-
rytos tinkamos sąlygos. Sutikite, 
kad balsavimas ambasadoje užima 
daug laiko, o paštu atiduoti balsai 
neretai pasiekia ambasadas ar at-
stovybes pavėlavę.

2012 metų Seimo rinkimuose iš 
užsienyje gyvenančių lietuvių balsa-
vo 17 009 rinkėjai (Jungtinėje Ka-

ralystėje – 4195, JAV – 1500, Airi-
joje – 1618, Belgijoje – 1059). Esu 
įsitkinęs, kad balsavimas interne-
tu šiuos skaičius ir padvigubintų, ir 
patrigubintų.

Lietuva elektroniniam  
balsavimui pasirengusi

Dar vienas elektroninio balsavi-
mo skeptikų argumentas, nors ir 
abstraktus – „Lietuva nėra pasi-
rengusi elektroniniam balsavimui“. 
Kritikai mano, kad pirma turime iš-
mėginti JAV pavyzdį, kai elektro-
niniu būdu yra nuskaitomas balsa-
vimo biuletenis, bet gyventojas tu-
ri fiziškai ateiti į rinkimų apylinkę, 
o praėjus kuriam laikui (žmonėms 

Artėjančiuose savivaldybių 
tarybų rinkimuose Lietuvos 
socialdemokratų partijos 
(LSDP) sąrašuose jėgas išmė-
gins daugiau kaip 180 Lietu-
vos socialdemokratinio jau-
nimo sąjungos (LSDJS) narių 
iš visos Lietuvos. Dviejuose 
trečdaliuose rinkimų apygar-
dų socialdemokratinis jauni-
mas sieks padvigubinti jaunų 
žmonių skaičių savivaldybių 
tarybose. Šiuo metu savival-
dybių tarybose dirba 28 jau-
nieji socialdemokratai.

„LSDP statutas numato, kad kie-
kviename rinkimų sąrašo dešim-
tuke būtų bent vienas jaunimo (iki 
35 m.) atstovas. Tačiau skyrių rin-
kimų sąrašų formavimo etape ten-

ko įsitikinti, kad socialdemokratai 
rinkimuose dalyvaus gerokai atsi-
naujinę: ne vienoje savivaldybėje 
pirmame dešimtuke yra 3 jaunimo 
organizacijos nariai, taip pat yra sa-
vivaldybių, kur rinkimų sąrašą su-
daro beveik trečdalis jaunųjų soci-
aldemokratų“, teigė LSDJS pirmi-
ninkas Ramūnas Burokas.

R. Buroko teigimu, šių metų lie-
pos 12 d. įsigaliojus Lietuvos Respu-
blikos savivaldybių tarybų rinkimų 
įstatymo naujai redakcijai, jei parti-
jos ar rinkimų komiteto keliamame 
kandidatų sąraše yra įrašyti kandi-
datai, einantys pareigas, nesuderi-
namas su savivaldybės tarybos nario 
pareigomis, už kiekvieną tokį kan-
didatą yra imamas 2 vidutinio mė-
nesinio darbo užmokesčio dydžio 

(t. y. 4712 Lt arba 1365 Eur) rinki-
mų užstatas. „Įstatymų pakeitimai 
nulėmė tai, jog partijų rinkimų są-
rašuose atsirado daug kompeten-
tingo, iniciatyvaus ir pilietiško jau-
nimo“,– teigė R. Burokas.

2015 m. savivaldybių tarybų rin-
kimai ypatingi tuo, jog pirmą kar-
tą Lietuvos piliečiai merus rinks tie-
siogiai. Tiesioginiuose merų rinki-
muose mero posto sieks 4 jaunie-
ji socialdemokratai. Vilniuje mero 
posto sieks LSDP atsakingasis se-
kretorius Gintautas Paluckas, Jo-
navoje – dabartinis miesto meras 
Mindaugas Sinkevičius, Šalčinin-
kuose – Lietuvos Respublikos už-
sienio reikalų ministro patarėjas 
Darius Skusevičius, Kazlų Rūdoje 
– S. Dariaus ir S. Girėno sporto cen-

Lapkričio 8 d. į Birštoną rinkosi 
Lietuvos socialdemokračių mote-
rų sąjungos (LSDMS) tarybos na-
rės. Sveikinimo žodį tarusi Biršto-
no merė Nijolė Dirginčienė miestui 
vadovauja jau antrą kadenciją. Pasak 
jos, ilgalaikis vadovavimas miestui 
turi savus privalumus – vykdomi 
ilgalaikiai miesto plėtros planai, tę-
siami darbai, numatoma ilgalaikė 
strategija gerinant infrastruktūrą, 
skirstant investicijas, užtikrinant 
kultūrinį miesto gyventojų gyve-
nimą, padedant verslui kurti darbo 
vietas ir pan. Privaloma išnaudoti 
kurorto miesto privalumus, išryš-
kinti jo specifiką, tinkamai išnau-
doti žemės teikiamas gėrybes. Rei-

kia mokėti suvaldyti svečių srautus, 
užtikrinti sveikatinimo paslaugų 
kokybę, kurti jaukumą ir architek-
tūrinius sprendimus, užtikrinan-
čius ne tik miestiečių, bet Birštono 
svečių gerovę bei patogumą. Svar-
bu plėsti paslaugų spektrą kuriant 
sveikatinimo paslaugas vaikams, 
neįgaliesiems, specifinių poreikių 
žmonėms.

„Reikia sirgti už savo miestą, ko-
voti už jį“, – sakė LR Seimo na-
rė, LSDMS pirmininkė Birutė Vė-
saitė. Linkėdama miesto merei sė-
kmingų darbų, B. Vėsaitė įteikė N. 
Dirginčienei simbolinę miesto bulę.

Trumpai apžvelgusi socialdemo-
kratų Vyriausybės nuveiktus dar-

bus, Lietuvos geopolitinę padėtį B. 
Vėsaitė perdavė žodį LSDP rinki-
mų štabo vadovui LR seimo nariui 
Algirdui Sysui. Pasirengimas savi-
valdybių rinkimams yra sudėtin-
gas – mažėja finansavimas, ryškėja 
asmenybių kovos. Teisingas rinki-
mų strategijos pasirinkimas, aiškus 
miesto vizijos matymas, bendradar-
biavimas su žiniasklaida, glaudus 
bendravimas ir diskusija su gyven-
tojais, padarytų darbų viešinimas – 
sėkmingų rinkimų aspektai. Svarbu 
turėti atpažįstamą ir vieningą soci-
aldemokratų rinkimų kampani-
jos akcentą – rūpestį žmogumi ne 
skambiomis frazėmis, o konkrečia 
nauda žmogui, šeimai, verslui – to-
kius aspektus pažymėjo LSDP rin-
kimų štabo vadovas A. Sysas.

Šešiolikta socialdemokratų vado-
vaujama Vyriausybė turi kuo: didė-
jo MMA, po truputį grąžinamos 
pensijos, įvedamas euras, mažėjo 
dujų kaina, pradėjo veikti dujų ter-
minalas. Po Naujųjų metų bus pa-
keltos algos biudžetininkams, ne-
daug, bet vėl didės pensijos, MMA 
ir bus kiti teigiami socialiniai spren-
dimai, gerinantys žmonių gyveni-
mą.

Diskusijų metu pretendentės į 
miestų meres Nijolė Dirginčienė 
(Birštonas), Orinta Leiputė (Kau-
nas), Lilija Petraitienė (Klaipėda), 
– Janina Gaidžiūnaitė (Panevėžys), 
Elena Čekienė (Visaginas) akcenta-

vo skyrių vieningumo svarbą, vie-
tinių socialdemokratų komandinį 
darbą, palaikymą, pasidalino atsto-
vaujamų miestų rinkimų specifika. 

Jūratė Antanaitytė - Voldemarie-
nė padėjo išryškinti, suvokti žodžio 
ir vaizdo galią socialiniuose tinkluo-

se. Ji pažymėjo asmeninio, nuošir-
daus, teigiamo ir ilgalaikio ryšio su 
socialinių tinklų auditorija palai-
kymo svarbą. 

Jolanta Grigorjevienė
LSDMS viešųjų ryšių atstovė

Kas yra farmacinė rūpyba?
Birželio 26 d. Lietuvos Respubli-

kos Seimas priėmė „Lietuvos sveika-
tos programą 2014–2025 m.“. Vie-
na šio svarbaus dokumento naujo-
vių – farmacinė rūpyba. Tai Lie-
tuvoje nauja, perspektyvi farmaci-
jos paslaugų tobulinimo priemo-
nė. Farmacinės rūpybos paslaugos 
pirmiausia pradėtos taikyti JAV. Šis 
terminas apibrėžtas tik 1975 me-
tais, tačiau farmacinė rūpyba grei-
tai paplito ir kitose šalyse.

Farmacinė rūpyba – tai atsakin-
gas gydymas vaistais, kurio tikslas 
pasiekti neabejotinų rezultatų, pa-
gerinančių pacientų gyvenimo ko-
kybę. Tai ne tik vaistų parinkimas, 
bet ir lėtinėmis ligomis sergančių 
pacientų priežiūra, galimybė vaisti-
nėje atlikti tam tikrus matavimus, 
pvz. gliukozės, cholesterolio kiekio 

kraujyje, aktyvus vaistininkų da-
lyvavimas prevencinėse sveikatos 
programose.

Atsiradus farmacinės rūpybos 
paslaugoms, vaistininkai taptų gy-
dytojų ir pacientų partneriais, susi-
darytų savotiškas trikampis: paci-
entas-gydytojas-vaistininkas. Vais-
tininkas padėtų pacientui suvokti 
vaistus, nes yra žmonių, sergančių 
lėtinėmis ligomis, vartojančių kelių 
pavadinimų vaistus. Įdiegus farma-
cinę rūpybą, t. y. išplėtus vaistinių ir 
vaistininkų veiklą, pacientą būtų 
galima vaistinėse konsultuoti, pa-
dėti vaistus vartoti tinkamu laiku 
ir tinkamais būdais.

Vaistininkai galės konsultuoti
Farmacinės rūpybos įgyvendi-

nimas – iššūkis Lietuvos vaistinin-
kams. Jiems dar reikia pasiruošti. 
Vaistinėse, kuriose būtų teikiamos 
farmacinės rūpybos paslaugos, tu-
rėtų dirbti pakankamai aukštąjį 
universitetinį išsilavinimą įgijusių 
specialistų, kurie padėtų užtikrin-
ti teikiamų paslaugų kokybę. Kon-
sultavimo paslaugos būtų teikiamos 
pacientams, sergantiems tam tikro-
mis lėtinėmis ligomis, pvz., cukri-
niu diabetu, astma ir panašiomis.

Vaistinėse, teikiančiose farmaci-
nės rūpybos paslaugas, turi būti tam 
pritaikytos patalpos. Reikės atskir-
ti nereceptinių ir receptinių vaistų 
pardavimo erdves. Vaistinės turės 
turėti kiekvieno paciento bylą ir už-
tikrinti konfidencialumą. 

Ar patikėti vaistinėms skiepi-
jimą?

Farmacinė rūpyba – didelis žings-
nis į priekį. Tačiau Seimui pateikta-
me Farmacijos įstatymo pakeitimo 
projekte siūloma skiepijimo paslau-

ga vaistinėse kelia abejonių. Farma-
cinė rūpyba yra vaistininko prakti-
ka, o vakcinavimas – asmens svei-
katos priežiūros paslauga. Šie du 
dalykai ir epidemiologijos požiū-
riu tarpusavyje nedera. Skiepą pa-
skirti gali tik gydytojas, skiepyti – 
slaugytoja ir abu šie specialistai pri-
valo turėti licencijas. Įstaiga, kurio-
je skiepijami pacientai, taip pat turi 
turėti licenciją. 

Skiepijimas atliekamas saugioje 
aplinkoje. Vakcinos transportavi-
mui, saugojimui būtina vadinama 

„šalčio grandinė“. Visi skiepijimai 
yra registruojami. Bet kuri vakci-
na gali sukelti pašalinių reakcijų – 
nuo alerginių bėrimų iki anafilak-
sinio šoko. Reikalui esant, turi būti 
suteikta skubi, kvalifikuota gydy-
tojo pagalba. Paskiepyti pacientai 
turi būti stebimi. Visa tai daroma 
sveikatos priežiūros įstaigose. Beje, 
prieš kiekvieną skiepijimą pacien-
tui suteikiama išsami informacija 
apie vakciną, pacientas turi pasira-
šyti. Paciento privatumas taip pat 
saugomas.

Lietuvos vaistinėse patalpų ir 
kitokių sąlygų vakcinavimui nė-
ra, prekiauti vakcinomis vaistinėse 
neleidžia teisės aktai ir vaistininkų 
rengimo programa.

Dėl visų šių priežasčių kyla abejo-
nės, ar pradėjus teikti vaistinėse vak-
cinavimo paslaugą, skiepų prieina-
mumas būtų pagerintas, ar nebūtų 
tuo piktnaudžiaujama. Lietuvoje 
yra apie 500 asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigų, kuriose galima sau-
giai pasiskiepyti, vykdoma skiepiji-
mų apskaita, vertinamos apimtys, 
registruojamos pašalinės reakcijos.

Farmacinė rūpyba – sveikintina 
naujovė, bet į ją reikia žiūrėti pro-
fesionaliai.

delfi.lt 

„prisitaikius“) pereiti prie galimy-
bės balsuoti ir internetu.

Argumentas, kad esame nepasi-
ruošę – nepagrįstas. Statistikos duo-
menys rodo, kad esame puikiai pasi-
ruošę. Lietuvoje elektronine banki-
ninkyste naudojasi daugiau kaip 50 
proc. gyventojų. Turint galvoje, kad 
mūsų šalis išgyveno ne vieno banko 
griūtį bei skeptišką žmonių požiūrį 
į bankus, gyventojai noriai naudo-
jasi tokiomis paslaugomis.

Remiantis Europos Komisijos 
pateiktais duomenimis, vien 2013 

metais elektroniniu būdu mūsų ša-
lyje apsipirkinėjo daugiau kaip 30 
proc. interneto vartotojų. Matoma 
tendencija, kad kiekvienais metais 
šis skaičius tik didės (ES vidurkis – 
60 procentų). Nepamirškime, kad 
e-parduotuvės prieš 5 metus bu-
vo „tabu“.

Įmonės ir fiziniai asmenys gali de-
klaruoti savo pajamas naudodamie-
si elektroninėmis Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos sistemomis. VMI 
yra puikus pavyzdys, kad per kele-
rius metus galima įdiegti saugias ir 
efektyvias sistemas, kuriomis ne-
bijotų naudotis eiliniai gyventojai.

Tai tik keli faktai, kurie parodo, 
kad mūsų šalies gyventojai noriai 

naudojasi internetu bei vis labiau 
pasitiki įvairiomis sistemomis.

Saugumas 
Saugumo veiksnys yra pagrindi-

nis elektroninio balsavimo kritikų 
ginklas. Priešiškai nusiteikę politi-
kai teigia, kad elektroninis balsavi-
mas yra nesaugus bei visuomet išky-
la internetinių atakų grėsmė.

Negalime teigti, kad balsavimas 
internetu gali būti visiškai saugus, 
tačiau Estijos pavyzdys rodo, kad 
nors baimintasi įvairių išpuolių, bet 

balsavimas veikia sklandžiai. Nors 
Baltijos šalims priešiškos valstybės 
deda visas pastangas, kad demokra-
tijos procesui būtų pakenkta.

Kritikai mano, kad elektroninis 
balsavimas atvers galimybes rinkė-
jų papirkinėjimui. Girdėjau sakant, 
kad užteks apsilankyti rinkėjo na-
muose ir su juo kartu atlikti jo pi-
lietinę pareigą – pažymėti reikia-
mą kandidatą. Taip nėra. Estijoje 
galioja paskutinis žmogaus pasirin-
kimas, kitaip tariant, galima keisti 
savo pasirinkimą nors ir šimtą kar-
tų, tačiau tik paskutinis užfiksuotas 
balsas yra tikrasis, todėl „tinkamai“ 
pažymėjus korumpuotą politiką, 
vėliau galima savo balsą pakeisti. 

Juk balsuojant tradiciniu būdu 
sulaukiame ne vieno skundo dėl 
rinkėjų papirkinėjimo, tad nuo pa-
pirkinėjimų geriausiai apsaugo ne 
balsavimo forma, bet visuomenės 
sąmoningumas.

Tai tik pradžia
Norisi nuraminti skeptiškai nu-

siteikusius skaitytojus. Elektroni-
nis balsavimas neatsiras iš karto, 
reikės įdiegti sistemas bei jas iš-
bandyti, pasirenkant keletą pilo-
tinių apygardų. Bet kada nors šį 
procesą pradėti reikės. Elektroni-
nis balsavimas neeliminuos „tra-
dicinės“ balsavimo formos, kie-
kvienas galėsime pasirinkti, kaip 
atiduoti balsą. 

Reikia pripažinti, kad „moder-
nieji konservatoriai“ kalbėdami 
apie elektroninį balsavimą, yra vie-
noje valtyje su lenkais ir kitais ne-
moderniais politikais, kurie dėl 
savo partinių išskaičiavimų nepa-
laiko elektroninio balsavimo idė-
jos, nes bijo, kad jų balsus perims 
liberalai.

Valstybė turi dėti visas pastan-
gas, kad žmogus turėtų kuo pla-
tesnį pasirinkimą atliekant savo 
konstitucinę pareigą, todėl tokia 
iniciatyva – sveikintina. Nebijo-
kime naujovių, nes jos – raktas į 
ateitį!

tro direktorius Giedrius Bielskus.
2011 m. Lietuvos savivaldybių ta-

rybų rinkimuose jaunimiečiai iš-
kovojo 36 mandatus. Du jaunie-
ji socialdemokratai – Mindaugas 

Sinkevičius iš Jonavos ir varėniškis 
Elvinas Jankevičius – tapo mies-
tų merais. 

Agnė Goldbergaitė

Sxc.hu nuotr. 
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Prie šventinio stalo su socialdemokratais
Didžiosios metų šventės – ge-
rumo, šilumos, sveikinimų ir 
linkėjimų metas. Tai laikas, 
kai prisimename artimus 
žmones, kai vienas kitam ga-
lime pasakyti tai, ko nespėjo-
me per metus, kai stabtelime 
po darbų ir į širdis įsileidžia-
me ramybę, meilę, kitų teikia-
mą šilumą.
 

Kūčios – šventė, kurios metu 
išsivaduojama iš tamsiojo meto, 
nes nuo gruodžio 25-osios saulė, 
trumpam stabtelėjusi pailsėti, vėl 
kopia aukštyn į dangaus skliautą, 
prailgindama šviesųjį paros metą.

Kūčių ritualiniam valgymui 
nuo seno skirta didelė reikšmė. 
Svarbus kaimynų lankymas, lin-
kint jiems gero ateinančiais me-
tais. 

Lietuvos socialdemokratų par-
tija, sveikindama visus Lietuvos 
žmones ir dėkodama už ilgus me-
tus mums reiškiamą pasitikėjimą 
bei svarbiausių valstybinių darbų 
patikėjimą, švenčių proga kviečia 
prie vaišių stalo paragauti mūsų 
politikų gaminamų bei mėgsta-
mų patiekalų.

Užtekėjus Vakarinei žvaigždei 
sėskime prie Kūčių stalo ir palin-
kėkime vienas kitam taikos, ra-
mybės bei gerovės. Tikimės, kad 
Jūsų šventės bus nepakartojamos 
ir nepamirštamos.

Premjero mėgstamas Patiekalas 
– avižinis kisielius

Pasidalinsiu su 
skaitytojais mū-
sų šeimoje Kūčių 
stalui ruošiamo 
avižinio kisieliaus 
receptu. Tai seno-

vinis avižinio kisieliaus gamini-
mo būdas, jį išmokau iš savo žen-
to Evaldo mamos Teresos, kuri 
yra puiki, išradinga šeimininkė.

Jei prie Jūsų Kūčių stalo susi-
rinks gausi šeimyna, pasigamin-
kite šio kisieliaus daugiau, gal net 
iš viso avižinių dribsnių pakelio. 
Gaminti nesudėtinga.

Kisieliui reikės: 1 pakelio avi-
žinių dribsnių, kelių gabalėlių 
juodos duonos plutelės, šilto van-
dens.

Padažui reikės: kelių svogū-
nų, poros saujų džiovintų grybų, 
druskos, maltų juodųjų pipirų 
pagal skonį.

Paprastus avižinius dribsnius 
užpilame šiltu virintu vandeniu, 
kad apsemtų ir dar būtų šiek tiek 
vandens daugiau. Į švarios marlės 
skiautelę įsukame juodos duonos 
plutelę ir įdedame į dribsnių in-
dą. Uždengiame ir laikome šil-
tai (virtuvėje ar kitoje patalpoje) 
2–3 paras.

Tada pamerktus dribsnius nu-
košiame per marlę ar sietelį, nu-
spaudžiame, dribsnių išspaudas 
galime nuskalauti nedideliu šilto 
vandens kiekiu. Paragavus likusį 
skystį, turi jaustis lengvai rūgš-
tus skonis.

Dedame puodą su skysčiu ant 
viryklės ir nuolat maišant ant sil-
pnos ugnies paverdame 3–5 mi-
nutes. Nukėlę nuo viryklės pilsto-
me į nedidelius indelius, kuriuose 
ir patieksime svečiams. Kisielius 
greitai stingsta.

Padažas. Smulkiai pjaustytus 
svogūnus pakepiname ant aliejaus 
kartu su džiovintais grybais. Prieš 
tai juos reikia pamirkyti, išvirti 
ir supjaustyti. Truputį pasūdo-
me, galime įberti pipirų, druskos.

Kabiname po šaukštą padažo 
ir dedame ant indeliuose sustin-
gusio avižinio kisieliaus. Bus gra-
žu ir skanu.

Dar prie šio patiekalo būtinai 
reikia išvirti bulvių su lupeno-
mis. Pabandykite – paprasta, bet 
skanu.

Janina Butkevičienė

sterkas „Pataluose“

Mieli skaityto-
jai, siūlau mano 
mėgstamos žu-
vies – sterko – 
paprastą ir grei-
tai paruošiamą, 

be to, patogų patiekalą: nereikia 
gaišti ir kaisti prie keptuvės, il-
gai išlieka karštas, nereikia nuo-
gąstauti, kad tuoj atšals, ypač lau-
kiant svečių.

Ingredientai: sterko filė 0,5 kg, 
žuvies prieskoniai, aliejus 15 ml, 
svogūnų galvos (2 vnt.), morkos 
(6–8 vnt.).

Sterko filė (gali būti ir kita sau-
sesnė žuvis) supjaustome stambo-
kais gabalais, apibarstome žuvies 
prieskoniais. Žiedais supjaustome 
svogūnų galvas, burokėlių tarka 
sutarkuojame morkas. Skardą su-
vilgome aliejumi, dedame svogū-
nų žiedus, ant jų klojame sterko 
filė, ant sterko vėl dedame svogū-
nų žiedus, o visa tai padengiame 
sodriu tarkuotų morkų sluoks-
niu. Pridengiame (kad neišsausė-
tų viršutinis morkų sluoksnis) ke-
pimo rankove ar aliuminio folija. 
Kepame įkaitintoje iki 180 C or-
kaitėje 45–50 min. Iškepta žuvis 
yra sultinga, skani, be to, su gar-
nyru. Patiekti galima ir su virto-
mis bulvėmis. Gardaus!

Irena Šiaulienė, 
LSDP frakcijos Seime seniūnė

žuvienė iš šviežios žuvies

Labai mėgstu 
žuvienę iš švie-
žios žuvies. Siū-
lau paskanauti. 
Žuvienei reikės: 

800 g įvairios smulkios žuvies, 
600 g lydekos, 4 vidutinių svogū-
nų, 6 vidutinių bulvių, 1 šaukšto 
sviesto (kūčių vakarienei vietoj 
sviesto galima įpilti šlakelį alie-
jaus), šviežių petražolių, kelių juo-
dųjų pipirų žirnelių, lauro lapų, 
druskos.

Užkaisti vandenį. Lydekas nu-
plauti, išdarinėti kaulus, supjaus-
tyti gabalėliais. Smulkias žuvis iš-
darinėti ir kartu su lydekų kaulais 
įdėti į verdantį vandenį. Virti apie 
valandą ant mažos ugnies. Vėliau 
sultinį perkošti, sudėti pjaustytas 
bulves, per pusę perpjautus svo-
gūnus bei lydekų gabalėlius. Vir-
ti apie pusvalandį. Sultiniui bai-
giant virti įmesti pipirų, lauro la-
pų ir druskos. Išvirus, puodą nu-
kelti, įdėti sviesto (aliejaus) ir pa-
laikyti uždengtą dar 5 minutes.

Skanaus!

Gediminas Kirkilas, 
Seimo vicepirmininkas

Pyragėliai su grybais Prie  
dzūkiškų barščių

Dzūkiškiems 
barščiams rei-
kės: kelių žalių 
burokėlių (gali-
ma naudoti ir va-

kuotus, tuomet jų kepinti nereikė-
tų), šlakelio alyvuogių aliejaus, sau-
jos džiovintų, pamirkytų, susmul-
kintų ir pakepintų aliejuje grybų, 

pagal skonį druskos, citrinos ar ki-
tos rūgštelės.

Pyragėliams reikės: 2 kg bulvių, 
500 g kvietinių miltų, 1 kiaušinio, 
1 svogūno, žiupsnelio druskos.

Įdarui: geros saujos džiovintų 
grybų, kelių svogūnų.

Bulves išvirti kartu su svogūnu 
ir šiek tiek druskos. Viską sutrinti, 
įmušti kiaušinį, suberti miltus, ge-
rai sumaišyti, išminkyti. Iš sumin-
kytos tešlos formuoti ilgą, storą riti-
nį ir supjaustyti 3–4 cm gabalėliais. 

Įdarui: išmirkytus, smulkiai su-
pjaustytus džiovintus grybus pake-
pinti su svogūnais. Įdarą šaukšteliu 
dėti į paruoštus tešlos gabalėlius ir 
suformuoti pyragėlius. Paruoštus 
pyragėlius dėti į aliejumi išteptą 
skardą ir kepti maždaug 40 min. 
150 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. 
Galima kepti ir keptuvėje. Siūlau 
skanauti su dzūkiškais barščiais, 
kitomis progomis galima valgyti su 
spirgučių, grietinės padažu.

Dzūkiški barščiai gaminami 
taip: alyvuogių aliejuje pakepinti 
šiaudeliais supjaustytus žalius bu-
rokėlius, atskirai pakepinti džio-
vintus grybus. Galima naudoti ir 
paruoštus burokėlius, tada kepin-
ti nereikia. Viską supilti į verdan-
tį, pasūdytą vandenį. Pagal skonį 
įpilti rūgštelės, alyvuogių aliejaus, 
druskos.

Skanaus!
Orinta Leiputė, 

Seimo narė

Parengė Jolanta Grigorjevienė
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