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Lietuvoje

Vilkaviškio tvarkymo darbai –
kaip vienas projektas

Lietuvoje

Spalio 27-ąją į Klaipėdos
uostą įplaukė suskystintųjų gamtinių dujų terminalo
(SGD) laivas–saugykla „Independence“. Simbolinis nepriklausomybės pavadinimas
reiškia Lietuvai ir artimiausioms kaimynėms – Latvijai
bei Estijai – naują nepriklausomybės etapą. Ligi šiol Lietuva buvo priklausoma nuo
vienintelio dujų tiekėjo – rusų kompanijos „Gazprom“,
todėl mokėjo už dujas brangiausiai Europoje.
„Klaipėdos SGD terminalas sudarys galimybes Lietuvai ir kitoms
Baltijos šalims dalyvauti tarptautinėse dujų rinkose. Terminalas bus
techniškai pajėgus tenkinti ir mū-

sų partnerių Latvijoje bei Estijoje
poreikius“, – sakė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.
Laivas „Independence“ yra alternatyvus dujų tiekimo šaltinis.
Šio įvykio minėjime Klaipėdoje
dalyvavo kaimyninių ir kitų užsienio šalių svečiai, pareigūnai
bei diplomatai. Suskystintų dujų
terminalas – pirmasis Baltijos šalyse toks terminalas, kurį sudaro
SGD laivas–saugykla, krantinė
bei dujotiekio atšaka. Terminalas, esantis Kuršių mariose, taps
alternatyva šiuo metu vieninteliu keliu į Lietuvą vamzdynais
importuojamoms dujoms, gaunamoms iš Rusijos. Į terminalą
dujos bus tiekiamos laivais–dujovežiais.
Europos Komisija Klaipėdos

SGD terminalą įvardija kaip vienintelę realią galimybę Baltijos
šalims trumpuoju laikotarpiu užsitikrinti alternatyvų dujų tiekimą. „Įgyvendintas projektas
tampa svarbiu saugikliu, užtikrinančiu ribas kitų tiekėjų siūlomai dujų kainai, didina konkurenciją tarp dujų tiekėjų mūsų regione, o tai yra esminė prielaida
dujų kainų vartotojams mažinimui ir mūsų pramonės konkurencingumo didinimui“, – pabrėžia premjeras Algirdas Butkevičius, visą statybų laikotarpį
aktyviai domėjęsis ir rūpinęsis
terminalo statyba.
Klaipėdos SGD terminalo įtaką, mažinant dujų kainą, Lietuvos vartotojai jaučia jau dabar,
dar nepradėjus jo eksploatuoti.

Rusijos dujų tiekėja „Gazprom“
20% jau sumažino dujų kainą
Lietuvai. Lietuvos įmonė „Litgas“ pasirašė SGD tiekimo sutartį su geriausias sąlygas pasiūliusia
kompanija „Statoil“.
Pasirūpinta ir ypatinga terminalo bei dujas plukdančio laivo
apsauga. Klaipėdos SGD terminalas priskiriamas prie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos objektų, todėl jam taikoma aukščiausio lygio fizinė apsauga, kurią visą parą užtikrins 50 profesionalų
iš Viešojo saugumo tarnybos. Ši
tarnyba turi ilgametę patirtį užtikrinant viešąją tvarką ekstremalių ir ypatingų situacijų atvejais, svarbių valstybės objektų
apsaugą.
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Mindaugas Sinkevičius:
„Nemėgstu užkulisių politikos“

Kultūra
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Skuodo muziejus vienintelis Šiaurės
Vakarų Lietuvoje saugo kuršių genties
paveldą

Priklausomybė nuo šildymo. Kaip gydytis?

Arūnas Dudėnas
LR Seimo narys

Šildymo sezonas prasidėjo! Deja, daugeliui tai žinia ne tik apie
jaukius namus šaltuoju metų
laiku, bet ir priminimas, kad vėjai kartu su sąskaitomis už šildymą įsisuks į mūsų pinigines kone pusmetį. O kalbos apie šildymo kainas netils ir Seime, ir kiekvienuose namuose: kiek teks
mokėti: daugiau ar mažiau, kaip
sutaupyti šildymui?
Kaip gydytis nuo šios priklauso-

mybės – receptai įvairiausi. Aptarsiu
vieną iš jų, vienareikšmiškai pasitvirtinusį. Renovuotų daugiabučių namų gyventojai šį šildymo sezoną mokės mažiau. Mokėjimo suma – eilutė
sąskaitoje už šildymą – priklauso nuo
surinktų investicijų namo šiltinimui.
Paskaičiuota, kad vidutiniškai renovuoto namo gyventojas sutaupo apie
50 procentų išlaidų, skirtų šildymui.
Tai sudaro apie 1000 Lt vienam būstui per šildymo sezoną.
Pamename, kaip daugiabučių renovacija sunkiai pajudėjo. Nuo 2005

iki 2012 metų šalyje tebuvo renovuoti 479 namai. Vėliau renovacijos tempas paspartėjo. Nuo 2013 metų naujai Vyriausybei ir Seimui pakeitus renovacijos taisykles, pradėta 720 namų renovacija. Parengta 2500 suderintų investicinių projektų.
Įsibėgėjant daugiabučių renovacijai buvo nerimo, kad vėl didieji
miestai nukonkuruos mažesniuosius
miestus. Džiaugiuosi, kad baimės nepasitvirtino. Mažesnės savivaldybės
net sėkmingiau nei didieji miestai
dalyvauja renovacijos programoje.
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Socialdemokratų vadovaujama Vyriausybė
pasiekė, kad Lietuva išsilaisvintų nuo
vienintelio dujų tiekėjo
Atkelta iš 1p.

Prisimenant istoriją

Lietuvos uoste pasirodęs laivas-saugykla
„Independence“ sukėlė daug emocijų –
pasitikėjimo, pasididžiavimo, taip pat ir
abejonių, kokia tikroji energetinės nepriklausomybės kaina. Nuskambėjo priekaištai, kad į SGD terminalo statybų ratus
buvo kaišiojami pagaliai. Lietuva jau daug
anksčiau galėjo turėti pigesnį terminalą.
Dar 2008 m. socialdemokratų vadovaujama Vyriausybė nusprendė steigti
uždarąją akcinę bendrovę gamtinių dujų terminalo statybai. Terminalas buvo
strategiškai reikalingas Lietuvai kaip alternatyva Rusijos tiekiamoms dujoms.
Ir Lietuva terminalą jau būtų turėjusi
ir kaip įrankį derantis dėl dujų kainų, ir
kaip atsvarą visą Europą gąsdinančioms
sankcijoms. Tačiau... po metų į valdžią
atėję konservatoriai ir liberalai bendrovę likvidavo. Valstybės tikslas greitai ir
kuo pigiau pastatyti strateginės reikšmės

objektą – suskystintų dujų terminalą –
buvo sužlugdytas. Ūkio ministerijos valdininkai buvo apkaltinti tarnavimu privačios bendrovės interesams.
2010 metais A. Kubiliaus vadovaujama Vyriausybė ėmėsi analogiško, bet
brangesnio terminalo statybos, dalyvaujant AB „Klaipėdos naftai“. Buvo
prarasti dveji metai SGD statyboms,
projektams pabrango. Tuo tarpu Aukščiausiasis teismas 2014 m. ne tik išteisino piktnaudžiavimu tarnyba apkaltintus pareigūnus, bet ir konstatavo, kad
tiriant bylą nebuvo atsižvelgta į strateginius valstybės interesus: „...žala valstybei padaryta ne kasatorių veiksmais,
proteguojant AB „Achemą“, o tuo, kad
šis projektas nebuvo įgyvendintas, ir
Lietuva iki šiol neturi suskystintų dujų
terminalo“ (iš AT nutarties baudžiamojoje byloje Nr. 2K-263/2014).
Terminalo projektas buvo sužlugdy-

tas vien dėl to, kad jį inicijavo ne ta Vyriausybė. Konservatoriai ir liberalai,
garsiai kalbėdami apie energetinę nepriklausomybę, gavę valdžią griovė vieną terminalo projektą ir kūrė kitą – savo ir brangesnį.
Rusijos paskelbtų sankcijų fone buvusios Vyriausybės veiksmus galima
vertinti kaip kenkėjiškus. Lietuva, statydama terminalą, prarado mažiausiai
dvejus metus. O konservatoriai ir liberalai turėtų prisiimti atsakomybę dėl
to, kad mes nepasirengę energetinėms
kaimynų manipuliacijoms.
Socialdemokratai visuomet suprato
strateginius energetinio saugumo tikslus. Šis terminalas galėjo jau veikti. Lietuvos padėtis šiandien būtų tvirtesnė,
nepaisant geopolitinės ar ekonominės
situacijos pokyčių.

Premjeras Algirdas Butkevičius
Valdo Šereikos nuotr.
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Kad neužgestų šviesa
kaimo mokyklos lange
Auksė Kontrimienė
Ministro Pirmininko patarėja,
LSDP prezidiumo narė

Spalio 24 d. teko dalyvauti
gražiame patriotiškus jausmus keliančiame Paberžės
bendruomenės renginyje.
Jaunimas iš Paberžės gimnazijų ir aplinkinių Vilniaus rajono mokyklų 2 kilometrus nešė 250 metrų ilgio Lietuvos
vėliavą. Taip gražiai buvo paminėta Lietuvos Respublikos
Konstitucijos diena.

LSDP informacijos centras
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Stebėdama, kaip gražiai jaunimas tarpusavyje bendrauja net trimis kalbomis, klausydama pakeliui į miestelio centrą skambančių dainų, pagalvojau, kad Paberžės mokykloms, ko gero, negresia
gęstanti šviesa languose. Deja, tuo
pasidžiaugti gali ne visos Lietuvos
savivaldybės.

Pinigų lyg ir netrūksta. Kitų metų biudžete numatyta daugiau lėšų
mokinio krepšeliui. Kitais metais
mokinio krepšelis sieks 974 eurus
– lyginant su šiais metais ir skaičiuojant litais jis didėja 15 litų iki
3363 litų. 2015 metais speciali tikslinė dotacija savivaldybėms mokinio krepšeliui finansuoti sieks 561,9
mln. eurų (1,940 mlrd. litų). Šiemet
savivaldybėms mokinio krepšeliui
finansuoti skirta 1 mlrd. 933,6 mln.
litų. 50 mln. Lt papildomai liks
švietimo sistemai. Šių lėšų būtų netekę kaimiškieji regionai dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus.
O mokinių mažėjimo tendencijos nedžiugina. 1991–1992 metais kasmet gimdavo daugiau kaip
50 tūkst. vaikų, 2002 metais jų
gimė tik 30 tūkstančių, o 2009
metais, kai buvo padidintos motinystės išmokos, skaičius ūgtelėjo pora tūkstančių, tačiau tai neprilygsta tam skaičiui, kuris buvo
1991 metais. Panašu, kad iki 2020
metų vaikų mokyklose ir toliau po
truputį mažės, tačiau galima pasidžiaugti bent tuo, kad šiais metais į mokyklas atėjo 1000 pirmokų daugiau.
Gimstamumo tendencijas atspindi ir mokyklų uždarymo
skaičiai. 2001–2002 metais veikė

2270 bendrojo lavinimo mokyklų.
2009–2010 metais jų teliko 1149.
Išgąsdinta tokių skaičių visuomenė ir švietimo bendruomenė pradėjo skambinti pavojaus varpais:
sunaikinus mokyklas – paskutinį
šviesos židinį, žmonių susibūrimo
centrus – Lietuvos kaimus irgi galėtume įrašyti į Raudonąją knygą.
Vyriausybės programoje įrašyta nuostata: „Sieksime, kad ben-

drojo ugdymo mokyklų pertvarkos nelemtų vien tik ekonominiai
veiksniai, bet būtų atsižvelgiama į
mokyklos teikiamų paslaugų kokybę ir mokyklos reikšmę vietos bendruomenei. Skatinsime mažų pradinių mokyklų išsaugojimą ir naujų
ugdymo įstaigų steigimą kaimo vietovėse. Kursime daugiafunkcinius
centrus, kuriuose būtų galima vykdyti ikimokyklinio, priešmokykli-
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nio, pradinio ir kitas neformaliojo vaikų švietimo ir neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programas,
sudaryti sąlygas teikti vietos bendruomenei reikalingas kultūros,
socialines ir kitas paslaugas“, – neliko vien žodžiais.
Vyriausybė nusprendė lėšas, kurios lieka sumažėjus mokinių skaičiui nuo rugsėjo 1 d. iki metų pabaigos (anksčiau jos būdavo grąžinamos į biudžetą), paskirstyti savivaldybėms ir leisti jas naudoti išeitinėms išmokoms bei mokymo reikmių įsiskolinimams dengti. Prieš
metus švietimui buvo palikti 33
mln. Lt.
Bet jokie valstybės skiriami pinigai neišgelbės kaimo mokyklų, jei
jose neliks mokinių. 2013–2014
m. šalyje veikė 1208 bendrojo ugdymo mokyklos, 2014–2015 m.
1170 – 38 mokyklomis mažiau,
nors faktiškai nuo 2014 metų nebebuvo mokoma tik 5 vietose, likusios
mokyklos neteko juridinio statuso,
tapo kitų mokyklų pagrindinio ar
pradinio ugdymo skyriais. Palyginus su anksčiau vykusiu mokyklų
tuštėjimo bumu, šie skaičiai atrodo
kaip lašas jūroje.
Mintimis vėl norisi sugrįžti į Paberžę ar kitą stiprią bendruomenę, kuri mato prasmę burti savo
gyventojus. Akivaizdu, jog jauni
žmonės negalvos apie emigraciją,
nenorės palikti savo gimtinės, jei
turės darbo vietą, jaukią ir sutvarkytą mokyklą savo vaikams, saugią
ir darnią kaimynystę, jausis svarbūs
ir reikalingi savo kaimui ar miesteliui. Bendruomenių laukia svarbus
uždavinys ir džiugu, kad jos to imasi entuziastingai.

Procesas, kuris daro gėdą valstybei
Jurgis Jurgelis

Kalbame apie teismo procesą,
kuriame Marijonas Misiukonis
yra kaltinamas genocidu, o Antanas Kraujelis pripažįstamas
M. Misiukonio vykdyto genocido auka.

M. Misiukonis, būdamas dar
mažai kam žinomas Valstybės
saugumo komiteto (VSK) jaunesnysis leitenantas, 1965 m. dalyvavo partizano A. Kraujelio, pagarsėjusio Aukštaitijoje civilių žmonių nužudymais, plėšikavimais,
turto prievartavimais ir pan., sulaikyme. Bet Kraujelis sulaikytas nebuvo, – jis nusišovė. Tokiu
būdu Misiukonis tapo genocido
vykdytoju, o Kraujelis – auka.
Šis procesas vyksta teatro tradicijomis garsaus Panevėžio miesto
teismo salėje. Dar šią vasarą teismo fojė sienos buvo nukabinėtos
teatro legendos Juozo Miltinio
nuotraukomis (dabar ekspozicija pakeista).
Miltinio dėka Lietuvos žiūrovas išvydo daug klasikos ir neklasikos šedevrų. Deja, jis niekada neišvydo Kafkos „Proceso“.
Šią maestro kūrybos spragą šiandien užpildo panevėžietiškas procesas, kuris absurdiškumu nenu-

sileidžia Kafkos Procesui.
Misiukonis jau keliolika metų
teismuose bando įrodyti, jog jis
jokios tautos, tuo labiau lietuvių
tautos, genocido nevykdė, kad
nei prie žydų, nei prie lietuvių
šaudymo nebuvo prikišęs pirštų.
Ir Kraujelio jis nežudė. Bet absurdo procese įrodinėti nereikia.
Kafkos herojus bandė įrodinėti,
todėl jam viskas baigėsi blogai.
Partizaniniam karui pasibaigus,
partizanas partizanavo dar
dvylika metų

Prokuroras kaltinamoje kalboje
pasakė, jog nesvarbu, kad partizaninis karas buvo pasibaigęs, bet
Kraujelis vis tiek kovojo, partizanavo iki pat 1965 m. kovo 17 d. Jis
turėjo ginklą, uniforminį švarką,
nepripažino tarybų valdžios, nedeklaravo gyvenamosios vietos –
slapstėsi.
Ta aplinkybė, kad Kraujelis
partizanavo iki mirties, procese
yra esminė, neginčijama. Galime sakyti, iš anksto duota kaip
aksioma.
Jei teismo salėje būtų leista atskleisti / paviešinti tai, kas visuotinai plačiai žinoma (žudė, plėšikavo, prievartavo turtą ir pan.),
tai reikštų, kad tą kovo septynioliktąją nusišovė ne narsus partizanas, o kitai kategorijai priskir-

Jurgis Jurgelis

Atsisakyta apklausti
nužudytųjų vaikus, kurie
buvo tiesioginiai įvykių
liudininkai...
tinas asmuo. Tada procesas žlugtų, kaltinamąjį reiktų išteisinti, o
kilnaus kovotojo mitas subyrėtų
į šipulius. Bet to atsitikti negali.
Reikalingi liudininkai ir
nereikalingi liudininkai

Prokuroras kaltinamojoje kalboje
pasakė, kad „teismo posėdyje ištirtų duomenų visuma leidžia padaryti išvadą“, jog iki paskutinės
gyvenimo dienos Kraujelis buvo
partizanas.
Galime pastebėti, kad „teismo
posėdyje ištirtų duomenų visuma

leidžia padaryti“ ir daugiau gerų
išvadų, būtent: Kraujelis buvo
švelnus, dievobaimingas, rūpinosi savo šeima, kartais paplėšikavęs
parnešdavo į namus kojinių, kitokių prekių, mėsos ir kitų maisto
produktų, pinigų. Buvo teisingas,
nes ką nors apiplėšęs būtinai palikdavo raštelį. O jei ką nors nušaudavo, tai tik iš būtino reikalo,
kad Lietuva būtų laisva.
Tokios išvados plaukė iš Kraujelio artimųjų, šeimos narių paliudijimų teismui. Apie Kraujelio nužudymų teisingumą liudijo ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
atstovas. Tiesa, jis pasakė, kad sušaudant nėščią beveik gimdančią moterį (ir jos vyrą) tarsi buvo
padaryta klaida. Turbūt, reikėjo
šauti į pilvą, o ne į galvą (taip nėščič moterį beveik tuo pačiu metu sušaudė Antazavės stribas Ilja
Kurakinas). Teismas tai galimai
klaidai daugiau dėmesio neskyrė. Karas yra karas.
Teismas gavo parodymus, reikalingus sėkmingai proceso eigai.
Tačiau dar svarbiau tai, kad teismas sugebėjo išvengti parodymų,
kurie sugadintų procesą.
Buvo atsisakyta apklausti nužudytųjų vaikus, kurie buvo tiesioginiai įvykių liudininkai ir
Kraujelio smurto aukos, ant ku-

rių tiško sušaudomų tėvų kraujas.
Kraujelis prie kraujo klane gulinčių tėvo ir motinos auklėjo vaikus, sakydamas, kad ir jiems tas
pats atsitiks, jei jie negerai elgsis.
Kitas Kraujelio nusikaltimo
liudininkas neseniai man papasakojo apie kitą įvykį (KGB dokumentuose šis įvykis nušviečiamas kiek kitaip). Kai Kraujelis su
dviem kitais asmenimis atėjo nušauti moters, tai dešimtmetė dukra motiną apsikabino ir nepaleido, nors Kraujelis jai liepė paleisti. Tada Kraujelis šovė mergaitei
į dešinę ranką. Mergaitė motiną
paleido (ji liko invalidė). Tada šovė du kartus motinai į galvą. Šią
sceną stebėjo ir ketverių metų
moters sūnus.
Kaltinamasis Misiukonis ir jo
advokatas prašė teismą apklausti
nužudytųjų palikuonis. Prokuroras užprotestavo, teismas sakė,
kad tai nesusiję su byla. Mano galva, tie liudijimai su byla mirtinai
susiję, bet jie mirtinai šiam procesui nereikalingi. Šie nereikalingi liudininkai pamažu iškeliauja
Anapilin.
Civilių žmonių šaudymas kaip teisingumo vykdymas

Kaltinamoje kalboje prokuroras teigia, kad partizano Kraujelio veikla buvusi pozityvi.
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Socialiniai iššūkiai gerovės
visuomenės kūrimui
Valdo Šereikos nuotr.

DEMOS kritinės minties institutas ir Europos progresyviųjų tyrimų fondas (FEPS) kartu su Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcija spalio 20 d. Seime surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Pasitinkant iššūkius
ir telkiant piliečius modernios
gerovės visuomenės kūrimui“.
Politikai, mokslininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai diskutavo apie socialinius
iššūkius gerovės visuomenės
kūrimui Lietuvoje ir kitose valstybėse.
Konferencijoje pranešimus skaitė
socialdemokratai – Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas, Seimo Pirmininko
pavaduotojas Algirdas Sysas, DEMOS kritinės minties instituto direktorius prof. dr. Andrius Bielskis,
einantis ir visuomeninio Premjero
patarėjo švietimo klausimais pareigas, Europos progresyviųjų tyrimų fondo (FEPS) „Next Left“ tyrimų programos vadovas ir buvęs
Austrijos Respublikos Ministras
Pirmininkas dr. Alfredas Gusenbaueris, dr. Martinas Schroderis iš
Marburgo universiteto Sociologijos instituto, Europos centro Vienoje mokslo vadovas dr. Pieteris Vanhuysse, prof. dr. Sigrida Betzelt iš
Berlyno Ekonomikos ir teisės mokyklos, Europos profsąjungų konfederacijos mokslo departamento direktorė Maria Jepsen. Konferencijoje pasisakė Seimo narė Birutė Vėsaitė, Kauno vicemeras Vasilijus Popovas, politologas Mindaugas Kluonis
ir kiti socialdemokratai.

Gediminas Kirkilas

ES valstybėms reikia
struktūrinių pokyčių

Dr. Ania Skrzypek, buvęs Austrijos Respublikos Ministras Pirmininkas dr. Alfredas Gusenbaueris ir prof. dr. Andrius Bielskis

Prie gerovės kūrimo prisidedame
visi drauge, o be piliečių ir valdžios
tarpusavio ryšio bei glaudaus bendradarbiavimo nebus ir gerovės visuomenės.
Dabartiniame skaitmeniniame
amžiuje, kai kasdien nemažai laiko
praleidžiame kibernetiniame pasaulyje, kiekvieno piliečio indėlis į gerovės visuomenės kūrimą tampa ypač
reikšmingas ir matomas. Šiandien
individualus pilietis ne tik balsuoja demokratiniuose rinkimuose ir
taip išreiškia savo pilietinę valią, bet
ir kuria demokratiją bei naudojasi
savo teisėmis ir laisvėmis kibernetinėje erdvėje: socialiniuose tinkluose, interneto žiniasklaidoje ar asmeniniuose tinklaraščiuose.
Lietuvoje ir kitose pokomunistinėse valstybėse gyventojams materialinės gerovės trūksta daugiau nei
tose šalyse, kurios demokratinį kelią gerovės visuomenės link pradėjo
anksčiau. Bet tai nereiškia, kad Lietuvos visuomenė siekia tik materialinės gerovės. Mums svarbios nematerialios vertybės – socialinis solidarumas, pagalba vienas kitam, savanorystė, lyčių lygybė, tolerancija ir kt.
Gerovės visuomenė įmanoma ten,
kur klesti socialinė lygybė. Visuomenė materialiai negali klestėti ir būti laiminga, jei ji nėra socialiai lygi.
Visuomenėse, kuriose vyrauja socialinė lygybė, yra mažiau socialinės
įtampos.“

Andrius Bielskis

Lietuvoje, nes daugiau lėšų yra skiriama krašto gynybai.
A. Bielskis pažymėjo, kad reikia
Lietuvoje įvesti progresinius mokesčius, siekti solidarumo ir socialinio
teisingumo principų įgyvendinimo.

Algirdas Sysas

„Geopolitinė situacija
nepalanki investicijomis į
aukštąjį mokslą“
DEMOS kritinės minties instituto direktorius prof. dr. A. Bielskis akcentavo, kad „gerovės valstybė suvokiama kaip kompromisas tarp darbo klasės ir kapitalo“. Stiprios profsąjungos Vakarų Europos šalyse skatina socialinę pažangą. Deja, šiandien dirbančiųjų klasė yra žymiai labiau
įvairialypė.
Prelegentas konstatavo, kad
šiandien Lietuvoje aukštasis
mokslas patiria sunkumų. Studijuoti aukštojoje mokykloje tampa privilegijuotųjų teise. Deja,
geopolitinė situacija (Rusijos ir
Ukrainos įvykiai) nepalanki didesnėms investicijoms į švietimą

„Gerovės visuomenei reikia
progresinių mokesčių“
Seimo pirmininko pavaduotojas A. Sysas retoriškai klausė: „Kas
vyksta Lietuvoje? „Gerovės valstybės“ tema viešose diskusijose kaip
miražas dykumoje nuolat išnyra
prieš rinkimus. O atėję į valdžią,
gerovės valstybės idėją pamirštame.
Bet kiekvienas „gerovės valstybę“
suprantame savaip. Kodėl nekalbame apie ydingą mokesčių sistemą Lietuvoje? Pagal BVP perskirstymą esame paskutiniai Europoje.
Nors tikrai nesame tinginių tauta!

„Jei piliečiai ir valdžia
nebendradarbiaus, nebus ir
gerovės visuomenės“
Konferenciją pradėjęs Seimo Pirmininko pavaduotojas G. Kirkilas
pažymėjo: „Esame įpratę kalbėti
apie gerovės valstybę ir retai kalbame apie gerovės visuomenę. Šiandien turime daugiau kalbėti apie
gerovės visuomenės, o ne valstybės,
kūrimą, nes gerovę ir bendrąjį gėrį
kuriame visi kartu.

Per krizę dešinieji, būdami valdžioje, sumažino visas socialines
išmokas, pensijas, nuskurdino
dirbančiuosius. Didelis žingsnis
į priekį būtų didesnis kapitalo apmokestinimas.“

Konferencijos „Pasitinkant iššūkius ir telkiant piliečius modernios gerovės visuomenės kūrimui“ akimirkos

Europos progresyviųjų tyrimų
fondo (FEPS) „Next Left“ tyrimų programos vadovas dr. Alfredas Gusenbaueris klausė, kodėl ES
šalyse ekonomika neatsigauna po
2008–2009 metais patirtos krizės? Krizės pasekmių kainą moka
visi žemyno gyventojai. Deja, atlyginimų vertė nedidėja. Kyla politinis susierzinimas, plinta nacionalizmas, reiškiasi populistiniai judėjimai. Svarbu nepapulti į spąstus
ir neleisti iškilti ekstremistinėms
partijoms. Kita vertus, socialistų
judėjimas įvairiose šalyse stiprėja:
„Mus vienija ryžtingas įsipareigojimas siekti bendros ES ekonomikos
pagerėjimo, nes pavieniui valstybės
ekonominių problemų neišspręs.“
Organizacijos DGB Bavarijoje
pirmininkė Simone Burger svarstė, kaip suvienyti įvairias socialines
grupes? Darbo rinkoje ypač nesaugiai jaučiasi jaunimas. O gerai organizuota socialinė apsauga žmonėms
reiškia laisvę. Pasak prelegentės, socialinė gerovės valstybė nėra savaiminis tikslas. Būtina plėtoti solidarumą tarp šalių, o „per didelis konkurencingumo skatinimas gali mus sužlugdyti“. Žmonės kai kurios šalyse
bijo gauti bedarbio pašalpą, renkasi
bet kokį darbą, todėl darbdaviai gali
nedidinti jiems atlyginimų...
Europos centro Vienoje mokslo vadovas dr. Pieteris Vanhuysse
atkreipė dėmesį, jog Europa senėja, vyrauja kartų disbalansas. Deja,
per pastaruosius 25 metus intensyvėja darbo rinkos apsaugos erozijos
procesas, o nukentėjęs nuo krizės
jaunimas per rinkimus balsuoja vis
vangiau... Prelegentas siūlė valstybėms daugiau investuoti į vaikų gerovę, jų švietimą bei ugdymą – vaikystėje investuotos lėšos vėliau atsiperka keleriopai.
Ridas Viskauskas
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Aplinkos viceministras Linas Jonauskas:
„Žuvies Lietuvoje netrūks!”

Beveik dveji metai, praleisti
darbuojantis Aplinkos ministerijoje, politiko gyvenime –
nemažas laikotarpis. Apie prabėgusių metų, kuruojant žvejybos sritį, rezultatus bei ateities planus kalbamės su viceministru Linu Jonausku.

Dalius Rakutis
Daugiausia apie žmogų pasako
jo darbai, o apie darbus – jų rezultatai. Tad pasidalinkite, kokius
pagrindinius darbus nuveikėte ir

kokių rezultatų pasiekėte? Ar viskas, kas planuota, pavyko?
Didžiąją laisvalaikio dalį praleidžiu žvejodamas, todėl problemos,
susijusios su žvejyba, man buvo gerai žinomos dar prieš ateinant dirbti į Aplinkos ministeriją. Imtis šių
problemų sprendimo buvo vienas iš
pagrindinių argumentų apsisprendžiant užimti viceminstro postą.
Pirmas tikslas buvo brakonierystės, kuri Lietuvoje buvo pasiekusi milžinišką mastą, pažabojimas.
Todėl iki 10 kartų buvo padidinti padarytos žalos žuvų ištekliams

apskaičiavimo baziniai įkainiai ir
baziniai tarifai už sunaikintus laukinius gyvūnus. Šiais metais padidintos ir administracinės baudos
už aplinkos apsaugą bei gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Nors kai
kas tokią taktiką kovoje su brakonieriais vadina radikalia, rezultatai
rodo, kad tai pasiteisino. Sėkmingos
viešinimo kampanijos dėka brakonieriams buvo duotas aiškus signalas, kad bausmės jie neišvengs ir piniginę teks atverti plačiai.
Padidinti žalos atlyginimo įkai-

Linas Jonauskas
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niai ir baudos turi prevencinį poveikį potencialiems pažeidėjams.
Suaktyvinus gyvosios gamtos apsaugą 2013 m., lyginant su 2011 m.,
nustatyta 48 % daugiau pažeidimų,
tačiau šiurkščių pažeidimų ar pažeidimų, kurie padaryti naudojant
draudžiamus įrankius ar draudžiamu būdu, sumažėjo daugiau nei 2
kartus. 2011 m. šie pažeidimai sudarė 30 % visų pažeidimų gyvūnijos apsaugos srityje, 2012 m. – 29
%, o 2013 m. – tik 13 %.
Padidinti žalos atlyginimo įkainiai paveikė ir pateiktų civilinių
ieškinių atlyginti gyvūnijos ištekliams padarytą žalą sumą. 2011 m.
pateikta civilinių ieškinių atlyginti
290 tūkst. litų žalą, o 2013 m. – 1
mln. 82 tūkst. Lt. Tai beveik 4 kartus daugiau nei 2011 metais. 6p.

Procesas, kuris daro gėdą valstybei
Atkelta iš 3p.

Prokuroras, pasiremdamas KGB
archyvais, tvirtina, jog Kraujelis šalino sovietinius aktyvistus,
pvz., – švietimo skyriaus vedėją, kolūkio pirmininką, kolūkio
pirmininko pavaduotoją, partijos sekretorių.
Bet prokuroras nepasako, kad
didesnė dalis nužudytųjų buvo
eiliniai kaimiečiai / kolūkiečiai,
kuriems nepripaišysi sovietinio
pareigūno ar aktyvisto statuso.
Tai kolūkio arklių šėrikas, vienas eilinis kolūkietis, viena jauna
kolūkietė, dvi namų šeimininkės,
dargi du partizanų rėmėjai – namų šeimininkė ir apylinkės buhalteris. Kraujelis daugiau nužudė eilinių kaimo gyventojų negu
sovietinių aktyvistų. Nemanau,
kad prokuroras nemoka aritmetikos. Mano galva, jis sąmoningai bando klaidinti teismą.
Kita vertus, ir prokuroro išvardintų sovietinių aktyvistų
žudymas nebuvo teisėtas dalykas. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Baudžiamasis statutas numatė, kad partizanai mirties bausme gali bausti tik valdžios pareigūnus, ypač žiauriai
vykdžiusius okupacinės valdžios
priemones. Tačiau nėra žinių, kad
Kraujelio nužudyti pareigūnai
vykdė kokias nors žiaurias priemones.
Teismo prokuroras, norėdamas
padaryti Kraujelio veikas visiškai teisėtomis, griebėsi gudrybės,
kurią drįsčiau pavadinti apgaule.
Prokuroras pasinaudoja Lietuvos
Aukščiausiojo teismo 2011 m. kovo 16 d. nutartimi. Prokuroras cituoja nutarties tekstą, pagal kurį
partizanai, „vykdydami teisingumą galėjo atimti civilio beginklio
žmogaus gyvybę“. Iš čia prokuroras daro išvadą: „Todėl tokie A.
Kraujelio veiksmai (nužudymai
– J. J.) negali būti pripažinti karo nusikaltimais prieš civilius gyventojus.“
Tačiau prokuroras pacitavo tik
dalį nutarties sakinio, tai yra iki
kablelio, ir čia padėjo tašką. Kas

Sxc.hu nuotr.

Nėra žinių, kad
Kraujelio nužudyti
pareigūnai vykdė
kokias nors žiaurias
priemones.
yra po kablelio, prokuroras nutylėjo. Jis sąmoningai iškraipė nutarties esmę. Toje nutartyje sakoma,
kad partizanai‚ „vykdydami teisingumą galėjo atimti civilio beginklio žmogaus gyvybę, tačiau tik
pagal kompetentingo (karo lauko)
teismo teisėtą nuosprendį, kuriuo
nusikaltusiam asmeniui paskirta
mirties bausmė“.
Kraujelis šaudė žmones be jokio karo teismo teisėto sprendimo. Europos žmogaus teisių teismas tokias veikas vertina kaip karo nusikaltimus prieš civilius gyventojus.
Didžioji dalis baudžiamųjų akcijų Kraujelio įvykdyta 1951–1952
metais. Tuo metu LLKS vadovy-

bė stengėsi kiek įmanoma apriboti mirties bausmių vykdymą
kolaborantams, ragino partizanus imtis kitų priemonių, pvz.,
įspėti, pareikalauti išsikelti į kitą
gyvenamąją vietą ir pan.
Kraujelis šaudė be teismo, be
įspėjimo ir nebūtinai kolaborantus. Užėjo į trobą, iškratė, rado komjaunimo bilietą ir nušovė komjaunuolę. Važiavo anksti
rytą į turgų apylinkės pirmininkas, nušovė, bet vežime šalia sėdėjo nėščia jo žmona, nušovė ir
ją. Būtų nevažiavusi, būtų nenušovęs. Liko šeši vaikai.
Teisinga KGB medžiaga ir
neteisinga

Prokuroras, kur jam naudinga,
remiasi KGB archyvų medžiaga. Tada ši medžiaga jam teisinga. Bet prokuroras ignoruoja arba neigia tą KGB archyvinę
medžiagą, kuri įvardina Kraujelio nusikalstamo pobūdžio veikas, kur pažymėtos konkrečios
pavardės ir vardai tų, kuriuos
Kraujelis nužudė. Ši archyvinė
medžiaga prokurorui neteisinga. Tokiu selektyviniu metodu

nustatytas teisingumas (tiesa, teisybė) nedaug skiriasi nuo melo, o
kartais ir nesiskiria.
Prokuroras, įrodinėdamas
Kraujelio didvyriškumą, kaip
svarų argumentą vėl pateikia
Vyčio kryžių, kuriuo prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo Kraujelį po mirties.
Anksčiau rašiau, kad Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Dalia Kuodytė ir Krašto apsaugos ministras
Česlovas Stankevičius, siūlydami
prezidentui Valdui Adamkui apdovanoti Kraujelį, nutylėjo / nuslėpė, kad Kraujelis galimai yra
padaręs nusikaltimus prieš žmogiškumą. Taip Prezidentas buvo suklaidintas. Tai, kad tokia
informacija Prezidentui nebuvo
pateikta, patvirtino ir Prezidento kancleris. Norėdamas įsitikinti, kaip iš tikrųjų buvo, paskambinau prezidentui Valdui Adamkui. Išdrįsau jį sutrukdyti, nes
tautos genocidas yra svarbus dalykas. Prezidentas patvirtino tai,
kas mums jau žinoma. Jokia informacija apie galimus Kraujelio
nusikaltimus Prezidentui nebuvo pateikta. Jis teigė, kad jei būtų turėjęs tokią informaciją, nuo
apdovanojimo būtų susilaikęs ir
paprašęs atitinkamų tarnybų viską nuodugniai ištirti.
Taigi jei gerbiamam prokurorui dar kartą užeis noras išaukštinti Kraujalį, tai, prisilaikant elementaraus padorumo, nederėtų
kalbėti apie Vyčio kryžių, kuris
buvo išgautas ne pačiu sąžiningiausiu būdu.
Lauke, už proceso durų

Mane domina ne tik tai, kas vyksta Panevėžio procese, bet ir tai, ko
procesas neįsileidžia į vidų, kas
lieka lauke, už durų. O už jų lieka daug kas. Pirmiausia lieka visi
tie, kurių tėvus nužudė Aukštaitijos herojus. Procesas jų nelaiko
nukentėjusiais, nelaiko liudininkais. Jie niekas. Kalbuosi su vienu
priskirtų niekui. Jis sako: „Kai Jūs

dirbote saugume, norėjau užeiti.
Bet neišdrįsau. Gal jūs žinote, kodėl nušovė mano motiną“. Paskui
sako: „Ar nebus blogiau dėl to, ką
jums papasakojau?“

Jokia informacija apie
galimus Kraujelio
nusikaltimus
Prezidentui Valdui
Adamkui nebuvo
pateikta.
Suprantu, kodėl jis tuomet neužėjo į Saugumo departamentą.
Jis bijojo, kad neatsitiktų kas nors
blogiau jo šeimai dėl to anų laikų
šūvio, kurį į motinos kaktą paleido vyriškis „ilgais raudonais plaukais‘‘. Pabijojo, kad jo dukra gydytoja neprarastų darbo.
Šita frazė mane pritrenkia labiau
nei prokuroro selektyvinė tiesa ir jo
„teisingumo vykdymo“ samprata,
nei Aukščiausiojo teismo nutarties
turinio iškraipymas ar klastotė, nei
„teismo posėdyje ištirtų duomenų
visuma“, nei Vyčio kryžius...
Žmogus pragyveno gyvenimą
su ankstyvoje vaikystėje atmintin
įstrigusiu ryškiu vaizdu – ant krauju permirkusios lovos guli motina,
o jos kaktoje skylė. Ir dabar žmogus klausia, ar gali jo šeimai būti
kas nors blogiau nepriklausomoje
Lietuvoje.
Šiapus ir anapus (daugiau anapus) Panevėžio apygardos teismo
durų vyksta vienas ir tas pats procesas. Jame ir užkulisinė, ir neužkulisinė politika, jame ir orumo
pažeminimas, ir žmonių baimės, ir
pareigūnai, tarsi blogi aktoriai, nesuvokę savo vaidmens. Ir dar daug
kas. Tai ne šiaip sau elementarus absurdo procesas. Tai valstybės gėda.
www.delfi.lt
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Atkelta iš 5p.

Lašišų nerštinių lizdų kiekis ir
plotas indeksinėje Žeimenos upėje 2013 m. buvo didžiausias per visą stebėsenos laikotarpį. Žvejo mėgėjo kortelių lašišų ir šlakių žvejybai buvo išduota beveik tris kartus
daugiau nei 2012 m. – 20932 (2012
m. – 7612; 2011 m. – 2474; 2010
m. – 1216).
Kita pagrindinė brakonieriavimo priežastis buvo nekontroliuojama prekyba žvejybiniais tinklais.
Sureglamentavome ir šią sritį. Nuo
2013 m. gegužės 1 d. prekiauti žvejybiniais tinklais ar juos įsigyti reikalingas leidimas. Leidimą įsigyti
žvejybos įrankius gali gauti tik žvejai verslininkai, asmenys, vykdantys žuvų išteklių mokslinius tyrimus, gaudantys žuvų reproduktorius vykdant valstybinį žuvivaisos
planą, atliekantys veterinarinius
tyrimus, privačių vandens telkinių savininkai.
Nemažą įtaką žuvų ištekliams turi verslinė žvejyba, todėl lygiagrečiai su
priemonėmis
prieš brakonieriavimą ėmiausi pertvarkų ir šioje srityje. Kadangi mėgėjų žvejyba duoda nepalyginamai didesnę ekonominę ir socialinę naudą už verslinę žvejybą, strateginė kryptis buvo
orientuoti žvejybos verslą į žuvų,
kurių yra didžiausia pirmo pardavimo kaina ir kurių išteklių neišnaudoja žvejai mėgėjai (ungurių, seliavų, stintų, nėgių), žvejybą.

Mėgėjų žvejyba duoda
nepalyginamai didesnę
ekonominę ir socialinę
naudą už verslinę žvejybą.
Todėl uždrausta verslinė žvejyba
Kauno mariose ir Kruonio HAE
baseine, vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą (išnuomotuose telkiniuose), 3 kartus (nuo 32 iki 9) palyginus
su 2012 m. sumažintas vandens telkinių, kuriuose vykdyta visų žuvų
(ne tik seliavų ir stintelių) verslinė
žvejyba, skaičius, uždrausta verslinė
žvejyba žuvų migracijos ir susikaupimų vietoje šalia Ventės rago Kuršių mariose. Nuo 2015 m. verslinė
žvejyba bus draudžiama visuose vidaus vandens telkiniuose, išskyrus
Kuršių marias, polderius bei Nemuno žemupį, taip pat specializuotą
ungurių, stintelių, seliavų bei upinių nėgių žvejybą.
Sugriežtinome ir mėgėjų žvejybos
tvarką: nustatėme prievolę žvejams
mėgėjams surinkti visas komunalines atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos; išplėtėme
draudžiamų žvejybos būdų sąrašą,
sumažinome kai kurių žuvų (sala-

čių ūsorių) leidžiamą paimti kiekį,
padidinome karpių ir kitų žuvų leidžiamus gaudyti dydžius ir kt.
Nemažiau buvo svarbus bendradarbiavimo sustiprinimas su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, parengta ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Pasirašyti susitarimai dėl bendrų akcijų,
reidų vykdymo: akcija „Tinklai“, akcija „Lašiša 2013 m.“ ir kt.
Kovojant su brakonieriais buvo
svarbu tobulinti teisinę bazę: užkaišioti landas, kurias išnaudodavo
pažeidėjai; suteikti aplinkos apsaugos inspektoriams daugiau galių;
greitinti procedūrinius procesus.
Mūsų parengtas Administracinių
teisės pažeidimų protokolo papildymas šiemet buvo priimtas Seime.
Pakeitimais suteikta teisė aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės

pareigūnams konfiskuoti pažeidėjui nuosavybės teise nepriklausančius pažeidimo padarymo įrankius,
įskaitant valtis ir automobilius, sugriežtinta atsakomybė asmenims,
pažeidusiems mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus; nustatyta administracinė atsakomybė
asmenims, pažeidusiems limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas.
Tačiau svarbiausias teisinėje srityje buvo mūsų parengtas ir Seime patvirtintas Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo
projektas. Tai suteikė teisę aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams nedarbo metu vykdyti
kontrolę. Dabar nebėra tokios situacijos, kai inspektorius po 17 val.
nebegali vykdyti savo pareigų. Sudaryti nauji budėjimo grafikai, ekipažai budi visą parą.
Aptarkite įžuvinimo darbus.
Kiek pavyko surinkti pinigų už
žvejų bilietus, korteles? Kiek iš jų
skirta įžuvinimui?
Už mėgėjų žvejybos leidimus žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti
2013 m. surinkta daugiau nei 5,7
mln. Lt. Tai didelis pagerėjimas lyginant su 2012 m., kuomet buvo surinkta 2,6 mln. Lt. Šių metų skaičiai
turėtų būti dar geresni. Šie pinigai
panaudojami tik įžuvinimui, žuvų
išteklių apsaugai ir moksliniams tyrimams. Už puikius gamtos apsaugos rezultatus ir vis didesnius įžuvinimo darbus pirmiausia turėčiau

dėkoti visiems žvejams, o žvejai turėtų dėkoti vieni kitiems.
2013 m. už žvejų sumokėtus pinigus į šalies vandens telkinius buvo įveista vertingų žuvų jauniklių
daugiau nei už 1 mln. Lt. Šiais metais žuvų įveisimui į valstybinius
vandens telkinius skirta 2,5 mln.
Lt. Patvirtintoje žuvų įveisimo programoje numatyta pagausinti žuvų išteklius daugiau nei 200 vandens telkinių.
Iki 2012 m., t. y. iki man ateinant
dirbti į ministeriją, įžuvinimui pinigų nebuvo skiriama arba skiriama
nedaug. Negražu girtis, bet manau,
kad tai geriausias mūsų sprendimas,
geriausias darbas žuvų išteklių atkūrimo link.
Užtikrinta žuvų įveisimo kontrolė ir skaidrumas. Regionų aplinkos
apsaugos departamentuose yra pa-

skirti asmenys, kurie privalo dalyvauti sveriant, pakraunant į pervežimo tarą ir išleidžiant į vandens telkinius žuvų jauniklius. Žvejai ir kiti
asmenys kviečiami dalyvauti žuvų
įveisimuose ir patiems įsitikinti įveisiamų žuvų kokybe ir kiekiu. Apie
kiekvieną žuvų įveisimą iš anksto
pranešama Aplinkos ministerijos
internetinėje svetainėje.

Žvejai kviečiami dalyvauti
žuvų įveisimuose ir
įsitikinti įveisiamų žuvų
kokybe bei kiekiu.
Kitais metais įžuvinimo darbai
bus tęsiami, apimtys didinamos.
Pasirinkome teisingą kelią. Tai turi
tapti ir tradicija, pavyzdys kitiems,
kurie perims mano darbus ministerijoje. Veiklos tęstinumas užtikrins,
kad mano siekis, jog Lietuvoje žuvies tikrai netrūktų, bus išlaikytas,
pasiektas ir net viršytas.
Atkuriant ir apsaugant žuvų išteklius, plėtojant mėgėjų žvejybą
aktyviau dalyvauja ir savivaldybės.
Paraiškas dalyvauti projekte „Žvejybos rojus“ pateikė 22 savivaldybės.
Iš jų perspektyviausiomis atrinktos
Molėtų ir Zarasų savivaldybės. Tos
savivaldybės, kurios nebuvo pasirinktos projektui „Žvejybos rojus“
įgyvendinti, pasiryžę savo jėgomis

ir lėšomis toliau nuosekliai dirbti
žuvų išteklių gausinimo ir su žvejyba susijusių paslaugų srityje. Iš
ES paramos ir kitų lėšų numatoma
plėsti turizmo ir rekreacijos infrastruktūrą, įrengti naujus kempingus,
prieplaukas, automobilių stovėjimo
aikšteles ir kt. Projektas „Žvejybos
rojus“ skatins vietinį ir atvykstamąjį
žvejybos turizmą, prisidės prie vietos gyventojų užimtumo didinimo,
darbo vietų kūrimo, skatins visuomenę tausiai naudoti išteklius, saugoti aplinką.
Pirmosios savivaldybės turi geriausias galimybes susikurti didžiausią pridėtinę vertę, bet anksčiau ar vėliau bus pasiekta, kad visa
Lietuva taps žvejų rojumi! Tuo neabejoju!

Pagausėję žuvų ištekliai, sumažėję pažeidimų skaičiai, išaugęs
žvejo kortelių ir bilietų pirkimas
– didžiuliai, ne per vieną dieną pasiekti rezultatai. Kaip tai pavyko?
Be visuomenės, žvejų mėgėjų pagalbos to nebūtume pasiekę. Daug
dirbome, kad žiniasklaidoje aplinkos apsaugos temos nebebūtų paraštėse ar paskutiniuose puslapiuose.
Šios temos tapo populiarios, žmonės palaikė geras iniciatyvas. Ministerijoje jaučiame išaugusį susidomėjimą, žmonės skambina, rašo,
net prašosi susitikti, aptarti problemas. Svarbiausia, kad žmonės pradėjo aktyviai pranešinėti apie pažeidimus. Žvejų pinigai panaudojami
įžuvinimui ir žvejai tai žino. Jie jaučiasi šeimininkais ir negali pakęsti,
kai jų turtas yra vagiamas. Tai gera
sistema ir ji veiksminga.
Pranešti apie pažeidimus dabar
lengviau. Tam padėjo susitarimas
su bendruoju pagalbos centru. Dabar apie visus aplinkosaugos pažeidimus galima pranešti paskambinus 112, o ne kaip anksčiau tik tiesiogiai paskambinus į atitinkamą
aplinkos apsaugos departamentą.
Specialistai iš bendrojo pagalbos
centro perduoda informaciją artimiausiems inspektoriams, kurie
dabar budi pamainomis visą parą.
Pažeidimų išaiškinimas padidėjo.
Žmonės sužino apie sėkmingas operacijas ir dar labiau įvertina, kad pilietiškai elgtis yra gerai.
Pagausėjo neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių pajėgos. Per metus jos išaugo keliais šimtais ir susti-

prino gamtos apsaugą, padėjo pagerinti šios srities įvaizdį. Neetatiniais
inspektoriais tampa aktyvūs visuomenės nariai, jie yra plačiau žinomi
bendruomenėse. Jie teigiamai atsiliepia apie tokias iniciatyvas, populiarina gamtos apsaugą ir skatina elgtis atsakingai.
Žvejai, žinodami, kad jų sumokami pinigai nenueina perniek, o
skiriami įžuvinimams ir apsaugai,
mieliau perka žvejybos leidimus,
pranešinėja apie pažeidimus, nes
mato, kad į juos reaguojama, pažeidėjai sudrausminami.
Didelius darbus lydi ne tik
pritarimas ir pagyrimai. Ar neteko susidurti su nubaustų brakonierių pykčiu? Ar pagalių į
ratus nekaišiojo žvejai verslininkai?
Asmeniškai su
brakonierių pykčiu nesusidūriau,
bet teko girdėti visko. Galbūt nesu ir pats
geriausias žvejų verslininkų
draugas, bet laikau tokią situaciją neišvengiama
darbo dalimi. Yra daug įvairių
grupių, kurių interesus suderinti sunku. Jei matome, kad viena ar kita grupė, darydama žalą
gamtai, nesukuria deramos pridėtinės vertės –laikas persvarstyti jos situaciją. Tikiu, kad taip
yra visose srityse, aplinkos apsauga – ne išimtis.
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Emilija Kvietkuvienė

Prieš 15 metų Seimo narės
Alma Monkauskaitės, medikės, tuomet Kelmės rajono
bendruomenių sveikatos tarybos pirmininkės, iniciatyva
Kelmėje buvo surengta pirmoji respublikinė sveikatos
konferencija. Į penkioliktąją
mokslinę praktinę konferenciją ,,Vaikų sveikata – šalies
sveikatos politikos prioritetas“ spalio 10 d. Kelmės kultūros centre rinkosi medikai,
socialiniai darbuotojai, pedagogai iš Šiaulių apskrities savivaldybių ir tolimesnių respublikos rajonų. Renginyje
buvo aptartos vaikų sveikatos problemos, pristatyti atlikti tyrimai bei pažvelgta į
ateities perspektyvas.
Konferencijos dalyvius sveikino
Kelmės menų mokyklos jaunieji atlikėjai. Perskaitytas Europos Parlamento komisaro Vytenio Andriukaičio sveikinimas.
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė džiaugėsi, kad Kelmės
rajono savivaldybė rūpinasi vaikų
sveikata ir jos apsauga: ,,Dirbdama Vaiko teisių kontroliere vis kel-

rencijos rengimo: Vilniaus universiteto prof. hab. dr. Rimantui Stukui, Kelmės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorei Linai
Balčiūnienei, docentui Jurui Vladui Vaitkevičiui, profesoriui Apolinarui Zaborskiui, Kelmės rajono
savivaldybės administracijos specialistei, ilgametei krūties vėžio prevencijos programų rengėjai ir vykdytojai Zitai Mačijauskienei, VšĮ
Kelmės Bendrosios praktikos gydytojų centro direktorei Velchelminai Andrulienei, LASS Kelmės
filialo vadovei Janinai Samušienei,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojui Aurelijui Verygai.
Įžanginį sveikinimo ir padėkos
žodį tarė Ingrida Zurlytė, Pasaulio
sveikatos organizacijos atstovė Lietuvoje, akcentuodama, kad Pasaulio sveikatos organizacija priėmė
naują 2015 – 2020 m. vaikų sveikatinimo strategiją, kuri sudarys daugiau galimybių kiekvienam vaikui
gyventi sveiką gyvenimą. Kelmės
rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis įteikė padėkos raštus
konferencijos pirmininkams profesoriui Juozui Pundziui ir ir sveikatos apsaugos viceministrui Erikui Mačiūnui bei lektorei Alminai
Blažienei.
Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė pasidžiaugė, jog

Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė

Parengta pagal publikaciją
žurnale „Žvejok“
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Mokslinėje konferencijoje –
dėmesys vaikų sveikatai

įvairių grupių
interesus suderinti
sunku.
Kaip kiekvienas žvejys mėgėjas galėtų prisidėti prie aplinkos apsaugos būklės gerinimo?
Visuomet akcentuoju vieną pagrindinį dalyką – pranešti apie matomas negeroves. Tam
yra daug būdų: galima skambinti 112, galima rašyti į Aplinkos
ministeriją (info@am.lt), galima rašyti ministerijos „Facebook“ paskyroje. Į visus pranešimus
reaguojame.
Prašau netylėti, jei turite gerų idėjų, pasiūlymų ir pastabų
teisės aktams, reglamentuojantiems žvejybą. Rašykite tiesiai
man: l.jonauskas@am.lt.
Linkiu visiems gerų akimirkų
ir puikių laimikių. Saugokime
gamtą kartu!
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davau klausimą, kad Sveikatos apsaugos ministerija neskiria pakankamai dėmesio vaikams, jaunoms
šeimoms, jų sveikatos stiprinimui.
Kai ministerijai vadovauti pradėjo
kolega Vytenis Povilas Andriukaitis, buvo atgaivinta Motinos ir vaiko sveikatos valdyba. Turbūt todėl
pajudėjo visi darbai, susiję su vaikų sveikata. Tai ir kolegės Almos
Monkauskaitės iniciatyva, davusi teigiamų poslinkių įvairiose srityse. Tačiau dar būtina paspartinti darbus ankstyvosios diagnostikos, profilaktikos srityse. Dauguma tėvų vaikus norėtų vesti pas pediatrus, todėl laukiame jų ,,sugrįžtant“ į savo sritį. Kalbame ir apie
vaikų alergologų specializaciją, nes
alergijos plinta. Bus grįžtama prie
privalomos vakcinacijos.“ Sveikatos
apsaugos ministrė įteikė padėkas asmenims, prisidėjusiems prie konfe-

Lietuvai įstojus į Europos
Sąjungą, žmonių
gyvenimo trukmė pailgėjo
penkeriais metais.
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, žmonių gyvenimo trukmė pailgėjo penkeriais metais. Bet europarlamentarė apgailestavo, jog turtingiausiame Europos žemyne 27
procentai vaikų gyvena ties skurdo
riba: ,,Socialiniai dalykai ir sveikata
yra glaudžiai susiję. Europa sensta,
todėl svarbu, kiek turėsime vaikų,
ar jie bus sveiki ir galės įsilieti į visuomenės gyvenimą.“
Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Aira Mečėjienė sveikinimo kalboje sakė, kad šiuos metus

Konferencijos ,,Vaikų sveikata – šalies sveikatos politikos prioritetas“ dalyviai

paskelbus Vaikų sveikatos metais
buvo duotas puikus startas – domėjimasis vaikų sveikata nesibaigs kartu su kalendoriniais metais.
Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė Alma Monkauskaitė pranešime ,,Lietuvos vaikų sveikatos būklė šiandien, kitimo tendencijos“
pažymėjo, jog daugėja vaikų regos
bei psichikos ir elgesio sutrikimų,
anemijos, cukrinio diabeto, epilepsijos. Po mokyklų valgyklų privatizavimo padaugėjo virškinimo ligų.
Kelmės visuomenės sveikatos
biuro direktorė Lina Balčiūnienė
pranešime ,,Vaikų sveikata – bendruomenės sveikatos tarybos prioritetas“ pabrėžė, jog profilaktiniai
sveikatos patikrinimai rodo, kad
maždaug pusė rajono moksleivių
yra sveiki, tačiau nerimą kelia tai,
jog į mokyklų pirmas klases ateina
daug ligotų pirmokų. Sveikatos specialistas priverstas dirbti keliose ugdymo įstaigose, nes mokyklose tiek
vaikų, kad susidarytų visas etatas,
nėra. Be to, norėdamas mokyti vaikus sveikos gyvensenos, jis turi įsiprašyti į klasės valandėlę, nes specialios sveikatos pamokos mokyklos
programose nėra.
Ugningą kalbą pasakė LR Ministro Pirmininko patarėjas sveikatai
Antanas Vinkus. ,,Nieko nedirbdamas bėgi kapinėsna“, – citavo jis
Vydūną ir ragino galvoti, ką daryti, kad Lietuvos vaikai būtų sveiki.
,,Tribūnoje sakyti, jog myli Tėvynę
– menkas nuopelnas. Tikrasis patriotizmas dirbti dėl Tėvynės. O be
sveikatos nieko nenuveiksim“. Konferencijos svečias iš Šiaulių universiteto Visuomenės sveikatos mokslinio centro direktorius doc. dr. Jūra
Vladas Vaitkevičius perskaitė pranešimą ,,Vaikų sveikatos metai kaip
socialinio trendo (mados) fenomenas“. Pranešėjas apgailestavo, jog 90
procentų lėšų skiriama asmens sveikatai ir tik 10 – visuomenės sveikatai. Nėra išsamūs ir vaikų profilaktiniai patikrinimai. Šeimos iš savo
biudžeto daugiau lėšų skiria alko-

Jei norime turėti
sveikesnius darbingo
amžiaus žmones ateityje,
turime pasirūpinti vaikų
sveikata.
holiui ir tabakui negu sveikatai bei
kultūrai.
Apie mokinių sveikatos stiprinimo prielaidas ir veiklas Lietuvos
mokyklose kalbėjo prof. dr. Apolinaras Zaborskis iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto. Profesorius pažymėjo, jog berniukų auklėjimas ir sveikatinimas mokyklose
yra skaudi problema, nes daugelyje mokyklų beveik nėra mokytojų
vyrų. Nors mokykloje daugėja demokratijos, tačiau į vaikų nuomonę retai atsižvelgiama. Tai blogina
mokyklos psichologinį mikroklimatą ir vaikų psichinę būklę.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prof. Rasa Jankauskienė
pranešime ,,Mokinių fizinio aktyvumo skatinimas. Kokios strategijos veikia?“ siūlė mokyklose įvesti
keturias akademines kūno kultūros pamokas. Jos vyktų dvi dienas
per savaitę po pusantros valandos
su pusvalandžio pertrauka prieš ki-

tas pamokas, kad mokiniai pasportavę galėtų nusiprausti po dušu, susitvarkyti, pailsėti.
Natūraliosios medicinos žinovas, lektorius, vaistininkas Virgilijus Skirkevičius aptarė ,,Vaiko vystymosi septynmečius“, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto prof.
Algirdas Tutkus nagrinėjo vaikų
nutukimo problemas, to paties fakulteto prof. Rimantas Stukas aptarė kofeino turinčių produktų vartojimo paplitimą Lietuvoje, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto profesorė Aušra Petrauskienė parengė
pranešimą ,,Lietuvos 7–10 metų
vaikų augimo stebėsenos tyrimas“.
Konferencijoje prieita išvados,
kad dabartinės vaikų sveikatos
problemos reiškia visos visuomenės problemas ateityje. Jei norime
turėti sveikesnius darbingo amžiaus
žmones ateityje bei išlaikyti tvarų ir
sėkmingą Lietuvos ekonomikos augimą, turime pasirūpinti vaikų sveikata. Konferencijos rengėjai paruošė metodinį praktinį leidinį, kuris
buvo įteiktas visiems jos dalyviams.
Po konferencijos sveikatos apsaugos
ministrė R. Šalaševičiūtė, Ministro
Pirmininko patarėjas A. Vinkus bei
Prezidentės patarėja A. Mačejienė,
lydimi Seimo narės A. Monkauskaitės, lankėsi Kelmės centrinėje
ligoninėje, bendravo su medikais
ir ligoniais.

Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis
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Vilkaviškio tvarkymo darbai
– kaip vienas projektas

Algirdas Neiberka mažiau nei
metus eina Vilkaviškio rajono mero pareigas. Tačiau ir
per tokį trumpą laiką vilkaviškiečiai pastebėjo pokyčius
– miestas švaresnis, tvarkingesnis, pradėta remontuoti ligoninė, renovuojami namai.
42 metų A. Neiberka neslepia dar ambicingesnių planų.
Kokie jie?
Irmina Frolova-Milašienė

Tik tapęs Vilkaviškio meru
ėmėtės keisti miesto veidą. Ar
tam tereikėjo gerų norų?
Gerų norų neužteko. Vilkaviškio rajono savivaldybė pateko tarp 23 remtinų šalies savivaldybių. 2014 metai – naujo Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpio pradžia. Per 6
metus tikimės gauti beveik 16
mln. litų ES paramos. Ją ketinama skirti miesto infrastruktūrai,
pirmiausia – gatvėms tvarkyti, šaligatviams kloti.
Pradėti darbus ruošiamės nuo

Po aikštės tvarkymo darbai turėtų tęstis palei per miestą tekantį upelį įrengiant pėsčiųjų taką.
Ketiname įrengti suoliukus, apšvietimą – gyventojams čia bus
malonu su šeimomis laiką leisti,
išeiti pasivaikščioti, patogu ir su
dviračiais, ir su vežimėliais važinėti.

Jus žmonės dažnai sutinka
įvairiuose renginiuose, susiėjimuose. Ką kalba sutikti vilkaviškiečiai, kokie jų lūkesčiai?
Visus darbus planuojame ir
vykdome atsižvelgdami į vilkaviškiečių pageidavimus. Žmonės
nori ne tik namuose patogiai gyventi. Jie trokšta išeiti į miestą,
pasivaikščioti, pasportuoti, su šeimomis ir svečiais gražia aplinka
pasidžiaugti.
Dabar ketiname atnaujinti stadioną „Aušros“ gimnazijos teritorijoje. Mes jį planuojame naujai
įrengti. Bus įrengta nauja krepšinio aikštelė, lauko teniso, futbolo, tinklinio aikštės, treniruokliai. Svarbiausia, kad tuo galėtų
naudotis visa Vilkaviškio rajono

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Vilkaviškio rajono meras
Algirdas Neiberka (dešinėje) susitikime su vilkaviškiečiais.

Vilkaviškio centrinės aikštės. Dabar ji apleista. Ją sutvarkius, darbus planuojama plėsti į šalia esančias teritorijas. Pagrindinėje aikštėje vyksta miesto šventės, čia di-

džiausių susibūrimų vietos. Mūsų prioritetas – padaryti aikštę
gražiu akcentu ne tik mūsų miesto žmonėms, bet ir svečiams, turistams.

Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka: „Norime išpildyti vilkaviškiečių norą turėti jaukią, malonią aplinką“

bendruomenė. Darbai turi jau
prasidėti šiais metais.
Aš ir pats auginu vaikus, žinau,
kaip svarbu, kad jie augtų gražioje tvarkingoje aplinkoje ir turėtų,
kur lavintis. Tokie ir kitų šeimų
lūkesčiai. Laikas tvarkyti Vaikų
ir jaunimo centrą. Centro pastate bus sutvarkyta šokių salė, lauke
pastatyti suoliukai, treniruokliai.
Už dalį lėšų ketinama įgyti įrangos būrelių veiklai.
Žmonėms ne tik pramogos ir
poilsis rūpi. Ar ketinate pasirūpinti ūkiniais gyventojų reikalais?
Pradėjome tvarkyti Vilkaviškio ligoninę. Planuojama, kad ji
turi išlikti rajone, todėl reikia sutvarkyti pastatą. Ligoninėje dirba apie 300 žmonių, jie dirba ištisą parą, ištisą savaitę. Be to, čia
gydosi ligoniai. Būtina apšiltinti pastatą, sumažinant energijos
vartojimo sąnaudas. Ligoninėje
bus pakeisti langai, sukonstruota
vėdinimo sistema, kitos šilumos
energiją taupančios priemonės.
Šiandien autobusų stotis ir
aplink ją esanti infrastruktūra

laidų. Mes ir namus renovavimui atrinkome tuos, kurie daugiausia sunaudoja šilumos energijos. Norėjosi greičiau pagelbėti žmonėms, kurie daugiausiai
išleidžia pinigų šildymo sezonui. Norime, kad jau šią žiemą
pirmųjų renovuotų būstų gyO kas Vilkaviškyje daroma ventojai pajaustų rezultatą ir
su šilumos ūkiu, ar gyvento- apčiuopiamą naudą. Be to, rejams mažinama šildymo mo- novuoti namai papuoš ir miestą.
kesčių našta?
Taryboje priimtas sprendimas
Jūsų kaip mero užmojai nedėl šilumos ūkio pertvarkos. menki. Koks didžiausias iššūPradėti darbai, bus pastatytas kis juos įgyvendinant?
katilas, kad kūrentume biokuDidžiausias iššūkis tas, kad
ru. Pertvarkos tikslas – kūre- visa, ką pradėjome daryti ir sunant sunaudoti kuo mažiau du- planavome, būtų tęsiama. Tijų. Tuomet sumažėtų šildymo kiuosi, kad visi pradėti tvarkymo darbai bus kaip vienas prokainos ir gyventojų sąskaitos.
Kitas dalykas – pradėta dau- jektas. Dabar Vilkaviškio aplingiabučių namų renovacija. No- ka rūpinasi ir landšafto specirime, kad kuo greičiau bent pir- alistas. Jis mato miesto viziją,
mųjų renovuotų namų gyven- kaip jį galima sutvarkyti, pagratojai pajustų naudą už šildymą žinti. Pradėjus darbus, atsivėrė
mokėdami mažiau. Pirmame re- kelios erdvės. Pamatėme, kad
novacijos etape yra 16 namų, an- galime sutvarkyti apleistas ertrame etape yra patekę 34. No- dves. Įrengėme vaikų žaidimų
rėtųsi šiais metais baigti reno- aikšteles. Norime išpildyti vilvuoti bent 6 daugiabučius, kad kaviškiečių norą turėti jaukią,
gyventojams jie būtų įkvepian- malonią aplinką, kurioje galičiu pavyzdžiu, kaip galima su- ma būtų šeimomis leisti laiką,
taupyti šilumos energijos ir iš- bendrauti, sportuoti.
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Mindaugas Sinkevičius:
„Nemėgstu užkulisių politikos“

Vadovaujate Jonavai, devintam
pagal dydį šalies miestui, kurios
tarybos sudėtis itin marga: net 8
partijų atstovai! Kaip Jums, jaunam politikui, pavyksta nepaskęsti diskusijose ir pelnyti kolegų pagarbą?
Reikia diplomatijos įgūdžių.
Džiaugiuosi, kad dažniausiai pavyksta susitarti. Net 8 politinės organizacijos ir vienintelis Socialistinis liaudies frontas per visą Lietuvą
tik Jonavoje gavo vietų savivaldybės taryboje.

Ar labai Jonava yra priklausoma
nuo „Achemos“?
Labai. „Achemoje“ dirba apie
1500 žmonių. O kur dar kitos
įmonės: „Agrochema“, „Iremas“,
„Achemos“ mokymo centras, „Sistematika“... Susumavus turbūt bus
apie 300 įdarbintų asmenų. O Jonavoje apskritai yra per 10 000 dirbančiųjų.
Tai apie 1/3 dirba „Achemoje“?
Taip. Viskas gerai, kol gerai. Bet
jei vieną dieną dujų tiekimas dėl
geopolitinių aplinkybių būtų nutrauktas arba jos pabrangtų, mes
taptume nekonkurencingi. Kas tada? Reikia turėti planą „B“. Kad nesulauktume pasekmių, kurios įvyko
Panevėžyje po „Ekrano“ bankroto...
Planas „B“ – pramoninės teritorijos Ruklos savivaldybėje plėtra.
Deja, šis klausimas buvo pamirštas.. Manęs dažnai klausia specialistai: „Mere, norime padėti suformuoti tą pramonės teritoriją, bet ką
ten darysime? Ar ten „kaliošus“ gaminsime, ar logistika užsiimsime, ar
lentas pjausime?

O kodėl?
Tokia yra rajono specifika: yra
žmonės, kurie rašo, jie turi savo laikraštį, gali išreikšti savo poziciją, yra
matomi. Tai atsirado politinė jėga,
kuri patraukli daliai gyventojų.
O iš 8 politinių organizacijų koalicijoje yra net 5. Kartais susitarti ir
dviese sudėtinga, jau nekalbant apie
3, 4 ar 5 partnerius.
Kaip Jūs susitariate? Jūsų pavaduotojas yra 30 metų už jus vyresnis...
Visada elgiuosi padoriai, sąžiningai, atvirai ir nevaidinu „didesnio
brolio“ bei nelaikau partnerių mažesniais. Niekada nemėgau užkulisių politikos: mes pasitarkime penkiese, o paskui dar pasitarsime dviese arba trise... To niekada nebūdavo.

nepuošia Vilkaviškio ir neatitinka dabartinių poreikių. Pradėjome daryti žingsnius, kad pastatytume naują autobusų stotį
ir sutvarkytume infrastruktūrą.
Šitie darbai turėtų prasidėti kitais metais.

Lietuvoje

socialdemokratas

Ar norite būti Jonavos meru ir
kitą kadenciją?
Noriu ir tikiuosi, kad gyventojai
įvertins tai, kas padaryta ir atitinkamai demokratiniu keliu išrinks
tinkamiausią lyderį. Norėčiau juo
būti bei vadovauti rajonui ir kitus
4 metus.

Visada elgiuosi padoriai,
sąžiningai, atvirai ir
nevaidinu „didesnio
brolio“ bei nelaikau
partnerių mažesniais.

Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius

Ar nenusivylėte biurokratiniu
darbu? Ką norėtumėte padaryti per kitus 4 metus, jei būsite išrinktas meru?
Kai pirmą kartą buvau išrinktas
meru, galvojau, kad padirbsiu kokius 2 metus ir sakysiu: „Ačiū, padariau ką galėjau, užtenka, užleidžiu,
be jokių interpeliacijų – savo noru.“
Bet bėga laikas, atrodo, padariau nemažai, atsirado noras padaryti dar
daugiau. Tikiuosi, kad neužsisėdėsiu. Nenorėčiau sulaukti, kad kas
nors parodytų pirštu į duris ir net išspirtų pro jas. O planų yra nemažai.
Tai yra kasdieniai darbai – darželių,
mokyklų renovacijos, šaligatvių, gatvių tvarkymas ir visas kitas kasdienis gyvenimas, kuris turės vykti prie
bet kurios valdžios. Bet yra ir kiti fundamentalūs dalykai, kuriuos
norėčiau pakomentuoti.

Jonava yra specifinis miestas – turime didžiausią Baltijos šalyse trąšų gamyklą „Achema“. Viena vertus, tai yra džiaugsmas, didžiausias
darbdavys su kitomis įmonėmis,
aptarnaujančiomis „Achemą“, dirbančiomis jai, kooperuojančiomis.
Kita vertus, esame priklausomi
nuo importinių dujų, kurias importuojame iš ne visai prognozuojamų rinkų.
Bet dabar turėsime ir SGDT
(suskystintų gamtinių dujų terminalą)...
Tikėkimės, kad viskas veiks, bet
terminalas labiau nukreiptas į buitinius Lietuvos vartotojus, o ne į
„Achemą“. Kadangi esame priklausomi nuo „Gazprom“ ir sudėtinga
prognozuoti darbdavio veiklą, todėl
norėtųsi alternatyvos verslo plėtros.

Jonava yra specifinis
miestas – turime
didžiausią Baltijos
šalyse trąšų gamyklą
„Achema“.

didinamuoju stiklu. Ir jei aš gausiu
5 litais daugiau nei visi kiti, man
bus pasakyta, kad tai tėčio įtaka.
Nenoriu. Stengiamės, kad viskas
būtų teisinga ir sąžininga.
Rinkėjai dažniausiai renkasi politiką ne pagal pažiūras, o
pagal tai, patinka jis jiems ar ne.
Kaip Jūs pristatytumėte save rinkėjams?
Mano, kaip mero, darbo patirtis jau 4 metai. Laikausi rinkimų
programos: ką pažadėjau, tą ir padariau.
Turiu idėjų, kaip keisti Jonavą:
reikia plėtoti pramonės parko viziją, baigti tvarkyti gatves. Rezultatas neįmanomas be proceso, bet
procesas man ne toks aktualus,
kaip rezultatas.
O kiek esate atviras? Oficialios
informacijos apie Jus internete
apstu, o asmeninės – šykštoka.
Jūsų veidaknygėje galima pamatyti tik simpatišką nuotrauką, o
Jūsų asmeniniame puslapyje rašoma – „tvarkomas“. Kodėl?
Politikui yra sudėtinga atskirti, kur – asmeninis dalykas, kur –
viešas. Bet veidaknygėje bendrauju tiesiogiai. Būna, kad paklausia:
„Ar tiesiogiai su meru bendrauju, ar čia kitas žmogus?“ Pasitaiko, kad žmonės skundžiasi ir prašo pagalbos.

Ar turite pomėgių?
Oi, ne vieną! Naujas pomėgis
yra bėgiojimas. Štai ir Vilniaus
maratone bėgau pusę maratono.
Mėgstu nardyti, turiu išsilaikęs
nardymo licenciją. Nardau tik Lietuvos ežeruose: Platelių, BaltieSakau: suformuokime sklypus ji Lakajų, Luokesų... Patinka kepo 10 ha, po 15 ha, kad galima liauti, žaisti tenisą.
būtų įvairias veiklas vykdyti: gaKo trūksta iki visiškos laimės?
minti saldainius, „kaliošus“, – ką
Gal vidinės harmonijos. Norėtik norime. Kad būtume universalūs ir galėtume pritraukti bet čiau savo ūkio, savo erdvės. Vis dar
kokį verslą, kuris tik panorėtų gyvenu tėvų dovanotame bute.
ateiti. O verslą pritraukti į Jona- Norėčiau gyventi savo name, kieme pjauti žolę, matyti, kaip žaidžia
vą nebus lengva.
mano vaikai. Man 30 metų, reikia
pagalvoti apie šeimą...
Kodėl? Juk netoli Kaunas...
„Rail Baltica“ ateina iki PaleBet Jūs dar jaunas...
mono, Kauno oro uostas – KarBuvau jaunas, kai mane 26 memėlavoje, o Jonava šiek tiek toliau.
Konkurencija net ir esant 30 km tų išrinko meru. Bet dabar norėtųskirtumui pasidaro sudėtinga. si, kad mane atsimintų kaip JonaKodėl verslui eiti į Jonavą, jei yra vos vadovą, kuris sutvarkė šį kraštą. Įsivaizduočiau: eina žmogus su
Palemonas?
anūku ir džiaugiasi: „Žiūrėk, kaip
Kaip Jums pavyksta išvengti dailiai sutvarkytas parkas!..“
interesų konfliktų ir tėčio (susiO daug draugų turite?
siekimo ministro Rimanto SinTikriausiai ant dviejų rankų
kevičiaus) paramos?
Atrodytų, kad tai yra didžiulis pirštų suvardinčiau. Man jų užpliusas, kad šeimos narys yra mi- tenka. Jų nuomonė man yra svarnisterijos vadovas, o iš tikrųjų tai biausia. Kartais jaučiu, kaip meminusas, nes bet kuriuo klausi- ro statusas keičia žmonių požiūrį
mu, susijusiu su Jonava, ministrui į mane. O tai tik pareigos ir atsatenka nusišalinti, nes kyla intere- kingas darbas...
sų konfliktas. Bet koks mano rašParengta pagal „Žinių radijo“
tiškas prašymas ar reikalavimas dilaidą „Noriu būti meras“
dinti finansavimą keliams yra po
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Investuotojai kviečiami išnaudoti Laikas įdarbinti jaunimą

Molėtų krašto privalumus
„Molėtai... kraštas, kuriame
viskas tikra...” Taip Molėtus
pristato Molėtų turizmo ir
verslo informacijos centras.
Molėtų rajonas, garsėjantis
gražia gamta bei ežeringu
kraštovaizdžiu, šiandien sulaukia vis didesnio poilsiautojų ir turistų dėmesio. Šiame rajone nėra didelių aplinką teršiančių pramonės įmonių, miškai sudaro ketvirtadalį rajono teritorijos, tyvuliuoja net 227 ežerai. Miškais
ir ežerais garsėjantis Molėtų
rajonas dėl nederlingų žemių sąlygomis ūkininkauti
pasigirti negali. Todėl vietiniams gyventojams tenka
išnaudoti kitus šio gražaus
krašto privalumus.

Rimanto Šavelio nuotr.

Rytinėje Lietuvos dalyje esančiame Molėtų rajone pramonė
menkai teišvystyta. Dėl nederlingų žemių prioritetine rajono
vystymosi kryptymi tapo paslaugų sektorius.
Kaip teigia Molėtų rajono savivaldybės tarybos mero pavaduotojas, socialdemokratų Molėtų
skyriaus pirmininkas Henrikas
Ivickas, gyventojai sumaniai išnaudoja gamtos dovaną: „Gražiausiose vietose įsikūrę per 60
kaimo turizmo sodybų, poilsio
namų, teikiamos įvairios kaimo
turizmo paslaugos, kuriami pėsčiųjų, dviračių, vandens maršrutai. Molėtų rajone vyrauja smulkus ir vidutinis verslas, veikia
apie 350 įvairių įmonių.“
Molėtų rajonui atsigauti ir pakeisti įvaizdį padėjo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.
Per 2007–2013 m. buvo įsisavinta apie 46 milijonus litų. Šios lėšos buvo panaudotos turizmo
poreikiams, skatinant naujų turizmo produktų ir viešosios tu-

bet ir juos maksimaliai išnaudoti, t. y. sulaukti grąžos iš sukurtų
naujų darbo vietų, didesnės pasiūlos poilsiautojams, turistams
ir svečiams. Aplinką smulkiam
verslui paruošėme. Dabar laukiame investuotojų, kurie sugebės išnaudoti nuostabią Molėtų
gamtą ir jos išteklius visais metų laikais. Ne tik aktyvus poilsis prie vandens, bet ir skelbiamas „žvejų rojus“ gali sukviesti
šeimas atvykti į mūsų vandeningą kraštą. O čia poilsiautojams
prireiks daug įvairiausių paslaugų bei serviso: maisto, žvejybos
įrankių, valčių... Tad verslininkams bus kur suktis“, – viziją apžvelgia socialdemokratų Molėtų
skyriaus pirmininkas H. Ivickas.
Turistams siekiama suteikti kuo
daugiau informacijos ir įspūdžių

Gyventojai išnaudoja gamtos
dovaną

Savivaldybės dienos proga buvo lankomi naujai atidaryti objektai. Molėtų rajono savivaldybės tarybos mero pavaduotojas, socialdemokratų Molėtų skyriaus pirmininkas Henrikas Ivickas lankosi prie Arino ežero ir apžiūri Joniškio
miestelio paplūdimį.

rizmo infrastruktūros plėtrą,
Molėtus paverčiant pagrindine
vandens turizmo, dviračių, pėsčiųjų Aukštaitijos nacionalinio
ir Labanoro regioninio parkų
trasų prieiga. Sutvarkytos gatvės,
rekonstruojamas stadionas. O iš
naujojo 2014–2020 m. finansinio periodo Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų ketinama investuoti į ateitį – į sutvarkytą ir paruoštą infrastruktūrą pritraukti verslininkus, investuotojus, kurie sukurs naujas
darbo vietas.
Poilsiautojai palieka ne tik
pinigus, bet ir šiukšles

Kaimo turizmo sodybomis turtingas Molėtų kraštas sulaukia
gausaus poilsiautojų antplūdžio.
Aplinkos ministerijai pradėjus

Molėtų rajonui atsigauti
ir pakeisti įvaizdį padėjo
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
lėšos. Per 2007–2013 m.
buvo įsisavinta apie 46
milijonus litų.
ežerų ir tvenkinių įžuvinimo
darbus, Molėtai pritraukia daugiau žvejų. Daugiau poilsiaujančių prie vandens – daugiau šiukšlintojų. Jiems išvykus, miesto
ūkis išveža tuntus šiukšlių.
„Šiukšlių išvežimas kainuoja.

Už atliekų surinkimą ir išvežimą
savivaldybė turėtų gauti mokestį. Kaip ir parkai, galėtume būti prilyginti rekreacinei teritorijai. O už surinktas lėšas rajonas
galėtų kokybiškiau plėtoti veiklą turizmo srityje“, – surinktų
pinigų racionalų panaudojimą
modeliuoja vicemeras H. Ivickas.
Ieškoma investuotojų

Molėtų rajono savivaldybei investavus į infrastruktūrą, rajonas
tapo patrauklesnis ne tik poilsiautojams, bet ir verslininkams.
Tikimasi, kad sutvarkyti parkai,
graži gamta sudomins verslininkus ir paskatins juos investuoti.
„Rajone tvarkydami infrastruktūrą siekėme išspręsti užimtumo klausimą. Europiniais pinigais reikia ne tik pasinaudoti,

Molėtų rajono savivaldybė stengiasi poilsiautojus ne tik pasikviesti į kraštovaizdžiu ir švaria
gamta garsėjantį kraštą, bet ir
nukreipti juos į įspūdingais reginiais garsėjančias aplinkines
vietoves.
„Šiuo metu, bendradarbiaujant su turizmo ir informacijos
centru, siekiame į Molėtus atvykstantiems turistams pasiūlyti aplankyti ir kaimynines
vietoves, pavyzdžiui, Ignaliną,
Anykščius, Uteną. Taip galėtume suteikti daugiau informacijos apie visą apskritį. Molėtai didžiuojasi observatorijos bokštu,
vieninteliu Europoje Etnokosmologijos muziejumi, „Dubingių žirgynu“, archeologų atkastais Radvilų rūmų fragmentais
Dubingių piliavietėje. Savitais
perliukais jus nustebins ir mūsų
apylinkės. Maloniai kviečiame
poilsiautojus ir turistus apsilankyti ne tik Molėtų rajone, bet ir
visoje apskrityje“, – planus apžvelgia savivaldybės tarybos narys H. Ivickas.
Kornelija Petravičienė

Priklausomybė nuo šildymo. Kaip gydytis?
Atkelta iš 1p.

Arūnas Dudėnas

Svarbu, kad ir darbo jėgos poreikis Lietuvoje pasiskirsto tolygiai. Mažesnės savivaldybės susigriebė anksčiau ir renovacijai pasirengė geriau nei
didmiesčiai. Renovacijos
apimtis lemia ir tai, kaip
šioje programoje dalyvauja rajonų ir miestų politikai, kaip jie geba paaiškinti ir įtikinti gyventojus renovacijos nauda.
Čia galima kaip puikų
pavyzdį iškelti Birštono

merę Nijolę Dirginčienę,
kuri nepaisydama skeptikų, suplanavo viso daugiabučių kvartalo renovaciją. Ir štai rezultatas
– su Vokietijos Vyriausybės parama kurorte pradedama 24 namų renovacija. Bus atnaujinti, apšiltinti 24 daugiabučiai.
Apie 2000 birštoniečių
ne tik sutaupys mokėdami už šildymą. Jie ir kurorto svečiai galės džiaugtis sutvarkyta viso kvarta-

lo aplinka.
Pasak Seimo vicepirmininko Algirdo Syso, Lietuvos gyventojai kasmet
sumoka 3 milijardus litų už šildymą, sumažinti šią sumą – didelis pasiekimas. Norinčių renovuoti būstus daug, dabar
trūksta rangovų.
Galiu tepridurti, kad
mūsų priklausomybė nuo
šildymo – brangiai kainuojanti liga. Gera žinia
ta, kad vaistai – jau išrasti.

sxc.hu nuotr.

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Europos Parlamento narė,
LSDP pirmininko pavaduotoja

Įsivaizduokime, jaunuolis baigia mokyklą, atradęs pašaukimą,
įgyja profesiją. Greitai susiranda
socialiai ir finansiškai aprūpintą darbo vietą, ilgai ir laimingai
gyvena. Idealus scenarijus, kurio
linkime kiekvieno žmogaus gyvenimo startui. Deja, šiuo metu
Europoje daugiau kaip 5 milijonai jaunuolių yra suklupę kažkuriame šio idealaus scenarijaus
žingsnyje. Beveik kas ketvirtas
jaunas europietis neturi išsilavinimo, darbo, socialinių garantijų,
finansiškai garantuotos ateities.
Jie atsiduria visuomenės santvarkos pakraštyje. Galimybę pragyventi dažnai mato socialinių tarnybų teikiamoje pagalboje. Nedirbdami, nemoka mokesčių. Tokiu būdu tampa dviguba našta šalies biudžetui, o svarbiausia, praranda orios ir užtikrintos ateities
galimybes.
Europos Sąjunga (ES), suprasdama, kad jaunų žmonių nedarbas šiandien reiškia valstybių gerovės nuosmukį rytoj, imasi ryžtingai veikti. Pradėta įgyvendinti jaunimo garantijų iniciatyva,
kuri traktuojama kaip investicija
į visos Europos ateitį. Šia iniciatyva siekiama užtikrinti kiekvienam jaunuoliui galimybę keturis mėnesius po mokyklos baigimo ar darbo netekimo gauti arba
kokybišką darbo pasiūlymą, arba
perspektyvą toliau mokytis, arba
vietą atlikti gamybinę praktiką ar
stažuotę. Naujajame ES biudžete

2014–2020 m. tam skirta net 6
milijardai eurų.
Nors praėjusiais metais jaunimo nedarbas pasiekė rekordines
aukštumas, tačiau žvelgiant į naujausius Eurostato duomenis matyti, kad per pastaruosius vienuolika mėnesių jis nuolat mažėjo ir
šiuo metu siekia 21,7 procento.
O bendras nedarbo lygis mažėjo dvigubai lėčiau, nors dar yra
perpus žemesnis nei jaunimo nedarbas.
Norėčiau pasidžiaugti Lietuvos pažanga. Mums pavyko beveik dvigubai sumažinti rekordinį jaunimo nedarbo lygį nuo
35,7 procentų 2010 metais iki
atitinkančio ES vidurkį. Tiesa,
pastaraisiais mėnesiais jaunimo
nedarbo rodiklis šiek tiek padidėjo, matyt, dėl darbo pradėjusių ieškoti absolventų, tačiau bendra tendencija yra ta, kad Lietuvoje jaunimo nedarbo lygis išlieka pakankamai stabilus. Stabilumas dažniausiai yra geras ženklas,
tačiau šioje situacijoje reikia imtis daugiau ir efektyvesnių veiks-

Lietuvai pavyko beveik
dvigubai sumažinti rekordinį
jaunimo nedarbo lygį nuo
35,7 procentų 2010 metais
iki atitinkančio ES vidurkį.
mų, kad jaunimo nedarbo kreivė
toliau leistųsi žemyn.
Resursų turime. Lietuvoje jaunimo garantijų iniciatyvai septyneriems metams numatoma skirti
virš 602 milijonų litų, iš jų 361,4
milijonai – ES biudžeto lėšos.
Baigiamas įgyvendinti bandomasis jaunimo garantijų projektas aštuoniose šalies savivaldybėse. Du
šimtai darbo neturinčių jaunuolių buvo motyvuojami ir rengiami darbo rinkai. Tai – visos ES
pilotinis projektas, kurio patirtis
bus panaudota ne tik Lietuvoje,
bet ir kitose ES šalyse.
Esame viena iš šalių, laiku parengusių jaunimo užimtumo garantijų įgyvendinimo planą. Da-

bar svarbu pereiti nuo pasiruošimo prie realių darbų. Atsakomybė čia tenka keturioms susijusioms ministerijoms, darbo biržoms, mokymo įstaigoms, socialiniams partneriams ir jaunimo
organizacijoms. Meškerė jiems
įteikta, liko pagauti žuvį. Nuo
to, kaip šios organizacijos mobilizuos pajėgas, kaip sėkmingai sugebės bendradarbiauti įgyvendinant nusibrėžtus tikslus, priklausys, ar jaunimo garantijų iniciatyvai bus rasta dar papildomų lėšų
2016 m. peržiūrint ES biudžetą.
Nepamirškime ir to, kad apmokytas, motyvuotas ir žengti
pirmus žingsnius darbo rinkoje
pasiruošęs jaunuolis gali tiesiog
nerasti darbo vietos. Tuomet milžiniškos investicijos neveiksmingos. Privalu gerinti darbo ir verslo
sąlygas. Jauniems žmonėms turi
būti prieinamas kokybiškas darbas, kur būtų gerbiamos jų teisės,
užtikrinamas normalus atlyginimas ir profesinės karjeros galimybės. Svarbus ir verslumo skatinimas. Įsteigęs įmonę, jaunuolis
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sukuria darbo vietą, pragyvenimą sau, o gal ir kitiems. Tik reikia mažinti bereikalingą administracinę ir biurokratinę naštą,
didinti valstybės paramą savarankiškai dirbantiesiems ir mažoms
bei vidutinėms įmonėms. Tokiose
įmonėse dirba net 66,5 procentų
visų ES darbuotojų.
Europos Parlamente su kolegomis atsakingai analizuojame
jaunimo nedarbo problemą. Neseniai plenariniame posėdyje vėl
apie tai kalbėjome. Visų europarlamentarų pasisakymus lydėjo
vienas leitmotyvas: jaunimo nedarbo mažinimas turi tapti konkrečiu Europos semestro tikslu,
o šios veiklos priemonės privalo
būti įtrauktos į šalims skirtas rekomendacijas ir nacionalines reformų programas. Paprašėme Komisiją parengti teisės aktą, kuris
nustatytų minimalius Jaunimo
garantijų iniciatyvos įgyvendinimo standartus, užtikrinančius
pameistrystės kokybę, galimybę naudotis įdarbinimo paslaugomis ir deramą jaunimo darbo
užmokestį.
Europos Komisijos pareigūnai gavo pylos, kad nepakankamai operatyviai reaguoja į darbo
rinkos pokyčius, kad per mažai
gelbsti šalims narėms, atsižvelgiant į realijas, koreguoti nacionalinius jaunimo garantijų įgyvendinimo planus. Pasisakymo
metu pateikiau siūlymą atidžiai
stebėti nacionalinių planų įgyvendinimą, nes tik žinant realią
padėtį galima žengti tolesnius
efektyvius žingsnius.
ES jau paklojo politinį ir finansinį pagrindą tam, kad jaunimo garantijų iniciatyva būtų
įgyvendinta. Laikas šalims narėms parodyti, kaip jos, pasinaudodamos visais resursais, gali sukurti jaunimui palankesnę darbo
rinką. Tikiuosi, kad Lietuvai pavyks, nes esu įsitikinusi, kad šiandien remdami jaunimą kuriame
užtikrintą rytojų savo šaliai ir visai Europai.

Ar smurto prieš moteris šalinimas
tik moterų reikalas?
Margarita Jankauskaitė

Lygių galimybių plėtros centro projektų
vadovė, socialdemokratė

Piešinys iš gap.lt.

tais, suvokus, kad norint užkirsti kelią šiai pandemijai reikia ir pasaulinio masto judėjimo, kuris didintų visuomenės
supratimą apie įsisenėjusias
smurto prieš moteris problemas, įgalintų jas vertinti žmogaus teisių pažeidimo kontekste ir formuotų suvokimą,
kad visuomenėje negali vykti
pažangia, kol nesibaigia sistemingas moterų žalojimas.

Pirmoji pasaulio bendruoPirmosios iniciatyvos draugėn
menės pastangas kovoje su
smurtu prieš moteris suvie- subūrė įvairių pasaulio šalių teisinijusi akcija Jungtinių Tautų ninkes, mokytojas, medikes, žur(JT) iniciatyva įvyko 1991 me- nalistes, akademikes, aktyvistes ir

politikes, kūrusias pasipriešinimo
smurtui strategijas. 2008 metais
generalinis Jungtinių Tautų sekretorius Ban Ki-moon ėmėsi iniciatyvos telkti vyrus, stiprinant
valstybės ir visuomenės atsakomybę kovoje su smurtu. 2014 metais prie šios iniciatyvos prisijungė ir pažangiausi Lietuvos vyrai.
16-os pasipriešinimo smurtui
prieš moteris dienų kampanijos
Lietuvoje vykdomos kasmet, tačiau jų tikslai, praėjus beveik ketvirčiui amžiaus, iš esmės nesikeičia – vis dar siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad smurtas artimoje aplinkoje išlieka daugelio
moterų kasdienybe ir dažna jaunų moterų mirties priežastimi.

16p.
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socialdemokratas

Širvintos – ideali vieta gyventi
jaunoms šeimoms

Pokalbis su Širvintų rajono vicemeru Andriumi Jozoniu
Nuotraukos iš Andriaus Jozonio archyvo

yra. Peržengus Širvintų rajono ribą
ir nekilnojamo turto kainos gal du
kartus mažesnės nei Vilniuje. Pavyzdžiui, dviejų kambarių butą galima įsigyti už 60 000 litų. Darželis kainuoja apie 160 litų per mėnesį. Viešuoju transportu kelionė Širvintos-Vilnius kainuoja apie 20 litų
į abi puses. Iki Vilniaus - 45 kilometrai. Čia galima įsikurti gyventi, o
dirbti Vilniuje, kaip daro nemaža
dalis Širvintose gyvenančiųjų. Be
to, mūsų kraštą pamėgo nedidelės gamybos įmonės, kurių vadovai
jau dabar skundžiasi, kad Širvintose trūksta darbo jėgos, vadinasi, darbų ir čia yra. O tiek dabar, tiek dirbdamas bet kuriose kitose pareigose,
darysiu viską, kas mano galioje, kad
žmonėms, o ypatingai jaunoms šeimoms, čia gyventi būtų geriau.

Ar iš tiesų norite būti Širvintų
rajono meru?
Taip. Manau, kad esu išsilavinęs,
turiu patirties dirbant savivaldoje,
jau beveik ketverius metus dirbu šalia mero, esu Širvintų rajono savivaldybės mero pavaduotojas.
Jums tik 29-eri... Ar kada nors
įsivaizdavote, kad tokio jauno amžiaus eisite vicemero pareigas?
Tikėjausi, kad tapsiu tarybos nariu, o tai, kad tapau vicemeru, nulėmė Širvintų rajono savivaldybės
politinė situacija. Tačiau dirbdamas
šiose pareigose, manau, atradau savo gyvenimo kelią.
Prieš metus esate pareiškęs – ci-

tuoju – „kad vien šiuo postu neapsiribosiu“. Ką turėjote galvoje?
Pagal išsilavinimą esu energetikas, todėl ateityje man artima būtų
Energetikos ministerija (juokiasi).

Ką konkrečiai kaip vicemeras
dirbate?
Meras man yra patikėjęs „minkštesnius“ dalykus – jaunimo, sporto,
kultūros, turizmo sritis, bei kai kuriuos socialinės apsaugos, investicijų, verslo plėtros reikalus. Iš tiesų,
darbų įvairovė labai didelė, tai yra
dar viena priežastis, kodėl man čia
dirbti patinka.

Kiek norėtumėte turėti pinigų?
Pinigai nėra tokia jau didelė vertybė – svarbesnės jų dėka gaunamos
galimybės... Mano manymu, dideli
pinigai turi būti gaunami atliekant
rimtą darbą, sukaupus daug patirties, kad žmogus suprastų jų galimybes ir grėsmes, nes paskutinė finansinė krizė puikiai parodė, kad
dideli pinigai, gauti ne pagal galimybes, gali padaryti nemažai dvasinės ar moralinės žalos žmogui.
Dabar visos mano šeimos pajamos
siekia apie 4 000 litų per mėnesį ir
man to pakanka.

Kokią išskirtumėte pagrindinę
rajono problemą?
Pagrindinė Širvintų rajono problema – prasta demografinė padėtis. Gyventojų skaičius mažėja. Ypatingai šį kraštą palieka jauni žmonės. Širvintos yra netoli Vilniaus,
tai ramus, saugus miestas bei rajonas. Pats neseniai sukūriau šeimą,
todėl galiu tvirtai sakyti, jog Širvintos – ideali vieta gyventi jaunoms šeimoms. Mokyklos iš dalies
Širvintų rajonas oficialiai benrenovuotos, vaikų darželiuose vietų drauja su daugeliu Europos regi-

Kas geriau gali suprasti mažą vaiką, kaip ne jaunas žmogus, kuris dar vakar pats buvo vaiku ir ieškojo, kuo užsiimti kieme. O veiklos kieme
mažai – sūpynių tik stovai
belikę, smėlio dėžėse šuniukai karaliauja, o čiuožyklos,
jei kur ir likusios, vaikams pavojingos.

Taigi spalio 11 d. Giedrius ir kiti
pakabinti jas daugiausia vaikų ir jaunimo mieste pritraukiančiose vieto- jaunieji socialdemokratai, nusipirkę
se. Tai daug nekainuoja, tačiau su- medžiagas, kibo į darbus: matavo,
teikia nemažai džiaugsmo.
pjovė, šlifavo, dažė... O spalio 12 d.

suvėrę virves ir pasiėmę kopėčias, išėjo į miestą. Komanda ėjo per Širvintas ir ten, kur kieme rado nuobodžiaujančių vaikų, kartu su jais
kabino sūpynes. Taip sūpuoklėmis
buvo papuošti du seni sūpynių stovai kiemuose, vienas nenaudojamas
stovas palei upę ir du medžiai: vienas, esantis šalia vaikų pamėgtos
žaidimų vietos, kitas parke, kur renkasi jaunimas. Dar besidarbuojant,
vaikai rikiavosi į eiles, nekantravo,
kol sūpynių tvirtumą išbandys jų
autoriai ir užleis vietą mažiesiems.
Ant kiekvienų sūpuoklių jaunieji socialdemokratai užrašė trumpus
linkėjimus – „džiaukis“, „svajok“,
„sukurk“, „pakilk“, mėgaukis“ –
ir nupiešė partijos simbolį – rožę.
O kartu su jaunimu šiame projekte dirbęs Širvintų vicemeras Andrius Jozonis džiaugėsi brolio inici-

Ramygaloje prisimintas Virmantas Velikonis

atyva: reikia gyventojams parodyti, jog nebrangiai ir paprastai savo
aplinką galima padaryti gražesne
ir jaukesne, kad nereikia laukti ir
tikėtis, jog kas nors ateis į tavo kiemą ir jį pakeis. Visi esame atsakingi už aplinką, kurioje gyvename,
tad ir keiskime ją pagal galimybes
ir poreikius.
LSDJS Širvintų skyriaus informacija
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Kupiškio socialdemokratai ruošiasi rinkimams

S

Jau dvejus metus esate vedęs, auga
dukrytė... Apie ką dar svajojate ir ko
palinkėtumėte savo atžalai?
Vedę politikai moterims – rinkėjoms patrauklesni... (Juokiasi). Kadangi šiuo metu su šeima gyvename bute, kuris nėra mūsų, kaip ir
normalus lietuvis svajoju apie savą
kampelį, kurį, beje, jau ir pradėjome kurti. O dukrytė, tikiuosi, perims mano ir žmonos pomėgį muzikuoti. Ji labai aktyvi, energinga, todėl jai užaugus linkėčiau ramybės,
susikaupimo, kantrybės įsigilinant
į darbus...

Kokie Jūsų laisvalaikio pomėgiai?
Svarbiausias pomėgis – muzika,
dainuoju chore, groju keliais muzikos instrumentais, taip pat labai
džiaugiuosi, kad šis pomėgis yra
bendras su žmona. Taip pat mėgstu važinėti dviračiu. Beje, Širvintų
krašte dviračių takų yra, bet jie pasenę. Puoselėju planus dviračių takus
Pernai vyko 13 rajono savival- Širvintose sutvarkyti ir apjungti.
dybės tarybos posėdžių – nepraleidote nei vieno. Kas jų praleido
Kokios yra Jūsų asmeninės sadaugiausiai?
vybės, kuriomis galite didžiuotis?
Žinau, kas, bet politinių konkuManau, kad esu charizmatiškas,
Ar mėgstate skaniai pavalgyti?
rentų nereklamuosiu.
žmonės noriai su manimi bendrauBe abejo. Ir mėgstu pats gaminti!
ja, gal dėl to, kad esu geresnis klau- Bet man, kilusiam iš kaimiško rajoŠalia Kernavės yra toks Mus- sytojas, nei kalbėtojas. Taip pat esu no, geriausias „desertas“ – lašiniai.
ninkų miestelis. Ką apie jį žinote? darbštus ir labai imlus naujiems darJis susijęs su Radvilų gimine. XVI bams bei įvairių sričių naujovėms.
Parengta pagal „Žinių radijo“
a. viduryje Žygimantas Augustas
laidą „Noriu būti meras“
Musninkus ir dar kelis dvarus užrašė žmonai Barborai Radvilaitei.
Iki šios dienos išliko jai skirta koplyčia Musninkuose.
Beje, istorijos mokslų mokykloje
nemėgau, buvau „tiksliukas“ – matematikas ir fizikas. Skaičiavimo
mašinėlė yra garbingiausioje vietoje ant mano darbo stalo – visada
ja naudojuosi. Mąstant apie verslą,
generuojant idėjas, ji yra pats svarbiausias įrankis.

Kylame!
Jaunas Šrvintų socialdemokratas
Giedrius Jozonis su keliais bendraminčiais pasitarė ir nusprendė pasinaudoti gerąja Vilniaus patirtimi
(sostinėje yra anoniminis sūpynių
fondas) – pagaminti sūpuoklių ir

onų. Viename iš jų dabar vyksta
kariniai veiksmai...
Taip, Charkovo rajone, Rytų
Ukrainoje... Charkovo krašto mieli ir šilti žmonės lankėsi pas mus
prieš prasidedant kariniams veiksmams Ukrainoje.
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palio 29-ąją Ramygalos kultūros centre surengta konferencija „Virmantas Velikonis –
žmogus, pralenkęs laiką“. Prisiminimais apie ilgametį Ramygalos kolūkio vadovą, Seimo,
Panevėžio rajono tarybos narį, garbės pilietį, „Agronomų seklyčios“ vadovą, kultūros puoselėtoją Virmantą Velikonį dalijosi artimai jį pažinojusieji bendražygiai ir jo šeimos nariai. Įamžintas V. Velikonio gyvenimo akimirkas susirinkusieji stebėjo 1990 m. sukurto filmo „Ramygala laiko tėkmėje“ fragmentuose, Velikonių šeimos nuotraukose. Spalio 15-ąją V. Velikoniui būtų
sukakę aštuoniasdešimt. „Kai Seime dirbome valdžioje, jis buvo ir atrama, ir patarėjas, ir idėjas
skleidęs žmogus, opozicijoje – taiklus
kritikas. Mokėjo ir pasišaipyti iš oponentų, bet visada taikliai ir niekada nieko
neįžeisdamas.”, – prisiminė LSDP Garbės pirmininkas Česlovas Juršėnas. Seimo narys Domas Petrulis, su V.Velikoniu
bendravęs paskutinius kelerius jo gyvenimo metus, vieną pamoką iš jo sako
spėjęs išmokti: „Norėjau žinoti, kaip jam
pavyko politikoje iškilti, sužibėti ir ilgai
šviesti. Virmantas Velikonis atsakė, kad
viskas paprasta: nuoširdumas, paprastumas ir meilė žmonėms.”

palio 16 d. vyko LSDP Kupiškio rajono skyriaus prezidiumo ir rinkimų štabo posėdis, į kurį skyriaus pirmininkas Augenijus Cesevičius pakvietė kaimyną, rokiškėną
socialdemokratą Tomą Barauską aptarti rinkimų planų panašumus ir skirtumus
Kupiškyje bei Rokiškyje, pasidalinti rinkimų kompanijų patirtimi.
Kupiškėnai socialdemokratai dėkoja kaimynams už bendradarbiavimą. Skyriaus pirmininkas A. Cesevičius pažadėjo, kad ir kupiškėnai vyks atsakomojo vizito į Rokiškį.

kupiškis

klaipėda

Utena

kelmė

Ramygala
Jonava
Prienai
VILNIUS

Kelmėje – dėmesys populiariausiai
Europoje kalbai

P

opuliariausia Europoje – vokiečių – kalba
iš 3243 Lietuvoje gyvenančių vokiečių kaip
gimtąja bekalba tik 804 gyventojai. Populiariausia tarp Lietuvos mokinių – anglų kalba.
Tačiau ar nemokėdami vokiečių kalbos galime
pažinti Europos kultūrą, literatūrą? Ar Žemaitijos rajono mokiniai tikslingai renkasi užsienio kalbas? Šios problemos buvo gvildenamos Kelmės
rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kartu su J. V. Getės institutu Lietuvoje surengtoje konferencijoje apie daugiakalbystę. Į konferenciją atvyko Bavarijos verslininkas
Volfgangas Gerthe, J. V. Getės instituto Lietuvoje
darbuotoja Nijolė Buinovskaja ir Vokietijos ambasados Lietuvoje kultūros atašė Salomėja Blažytė.
Salomėja yra baigusi Kelmės rajono Šaukėnų vidurinę mokyklą, tad ji nuoširdžiai dėkojo vokiečių
kalbos mokytojai Albinai Sutkienei.

Utenoje svarstyti regionams
aktualūs klausimai

Spalis – gerų darbų mėnuo
Jonavos skyriuje

S

palio viduryje LSDP Jonavos skyriaus bičiuliai
dalyvavo labdaros aukcione „Amžini vaikai – su
meile Jums“, kurį organizavo sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Jonavos viltis“. Aukciono tikslas – surinkti reikiamą pinigų sumą, kuri būtų skirta bendrijos „Jonavos viltis“ materialinės bazės
stiprinimui, ugdymo priemonėms.
Skyriaus bičiuliai varžėsi norėdami įsigyti bendrijos globotinių pagamintų darbelių. Keletas daiktų buvo įsigyti viso skyriaus vardu – jais bus papuošta neseniai suremontuota ir atnaujinta būstinė. Aukcione
dalyvavo ir Jonavos verslininkai, kitų partijų atstovai,
tačiau LSDP bičiuliai ir socialdemokratinio jaunimo
sąjungos Jonavos skyriaus atstovai išsiskyrė azartu.
„Užsispyrimas ir noras kuo daugiau paaukoti bendrijai lėmė, kad tapome aktyviausi ir dosniausi aukciono
dalyviai“, - sakė jonaviečiai. Pagrindiniu aukciono rėmėju buvo skyriaus pirmininkas, rajono meras Mindaugas Sinkevičius.
Bendrijos „Jonavos viltis“ pirmininkė Olga

Prienų socialdemokratų išvyka
į Biržus

S

palio 18 d. Prienų skyriaus socialdemokratai aplankė Biržų kraštą.
Kelionėje dalyvavo Prienų, Jiezno,
Išlaužo, Naujosios Ūtos, Strielčių, Pakuonio grupių nariai.
Nuo senų senovės Biržų kaimuose alų
darydavo bene kiekvienas. Ir visi turėdavo savo technologiją, kurią perduodavo
tik sūnums. Senosios aludarystės tradicijos išsaugotos iki šių laikų, todėl pirmiausia buvo aplankyta Rinkuškių alaus
darykla, kur prieniečiai buvo supažindinti
dabartinėmis alaus gamybos technologijomis. Ekskursijos po alaus daryklą metu buvo pasakojama apie visą alaus kelią.
Prienų skyriaus socialdemokratai sužinojo daug faktų apie alaus daryklos istoriją,
gilinosi į aludarystės subtilybes.

S

palio 16 d. Utenos rajono savivaldybėje vyko Utenos kolegijos organizuota tarptautinė konferencija „Europa – regionams, regionai – Europai“.
Konferencijoje, skirtoje Lietuvos 10 metų
narystei Europos Sąjungoje, dalyvavo LR
Seimo narė Milda Petrauskienė, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas.
Tarptautinę konferenciją parėmė LR užsienio reikalų ministerija ir Utenos rajono savivaldybė. Konferencijoje dalyvavo ir LR Užsienio reikalų ministerijos Ambasadorius
ypatingiems pavedimams Tomas Gulbinas,
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos
strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas
dr. Gediminas Česonis, svečiai iš Lenkijos,
Kazachstano Respublikos, Latvijos.
LR Seimo narė Milda Petrauskienė konferencijoje skaitė pranešimą „Regionų ateitis Europoje ar Europos ateitis regionuose“. Pranešime buvo aptartas
2007–2013 metų finansinio programavimo laikotarpis, šalies ūkio konkurencingumo sėkmės rodikliai, pagrindinės regionų
projektų įgyvendinimo problemos, pristatytos pagrindinės regioninės plėtros įstatymo naujovės.
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Į LSDJS Vilniaus skyrių renkasi
studentai iš visos Lietuvos

Pokalbis su LSDJS Vilniaus skyriaus pirmininku Mindaugu Janulioniu
Prisistatykite trumpai „Socialdemokrato“ skaitytojams
– kur augote, mokėtės, kokias
studijas baigėte, kokius darbus
teko dirbti?

Esu kilęs iš Šiaulių. Ten baigiau
Didždvario gimnaziją, ilgus metus dainavau berniukų ir jaunuolių
chore „Dagilėlis“. Aukštąjį mokslą krimtau Jungtinėje Karalystėje
– Karalienės Mary universitete įgijau tarptautinių santykių magistro
laipsnį, kurį laiką praleidau Čekijos
Karolio universitete Prahoje, gilindamas žinias apie Europos Sąjungos (ES) politiką.
Į Lietuvą grįžau prieš dvejus metus. Atlikęs stažuotę Lietuvos diplomatinėje atstovybėje Londone, Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
laikotarpiu pradėjau dirbti Vyriausybės kanceliarijos Užsienio ir ES
reikalų skyriuje. Šiuo metu esu šios
institucijos Spaudos tarnybos vyriausiasis specialistas.
Kaip ir dauguma moksleivių bei
studentų, prieš tai turėjau begalę
įvairiausių sezoninių bei „studentiškų“ darbų. Mokyklos metais daugelį vasarų praleidau dirbdamas geležinkelio kelio remonto darbus,
vėliau, studijų laikotarpiu Londo-

ne, darbavausi renginių aptarnavi- muotoju, realizuoti savo idėjas bendraminčių komandoje. Prisijungęs
mo srityje.
prie LSDJS supratau, kad kiekvieKaip atradote Lietuvos social- nas turi savo požiūrį į politiką. Gerdemokratinio jaunimo sąjungą? biu ir kitų politinių jaunimo organizacijų ideologijas. Ar tai kairė ar
Kodėl ryžotės tapti jos nariu?
Sprendimą tapti Lietuvos soci- dešinė, kiekvieno žmogaus indivialdemokratinio jaunimo sąjungos dualus pasirinkimas, kuris negali
(LSDJS) nariu priėmiau pasvėręs būti kritikuojamas.
visus už ir prieš. Motyvavo tai, kad
LSDJS realiai suteikia galimybes
Neseniai tapote LSDJS Vilpažvelgti į Lietuvos politiką iš ar- niaus skyriaus pirmininku: kočiau, sudaro sąlygas tapti jos for- kie numatomi artimiausi darbai

ir vieši renginiai? Kokia dabar
LSDJS Vilniaus skyriaus padėtis
– problemos ir lūkesčiai?
LSDJS Vilniaus skyrius yra labai dinamiškas. Tai skyrius, į kurį
ateina studentai iš visos Lietuvos.
Džiugu, kad net turėdami darbus
ir didžiąją dalį laiko skirdami studijoms, skyriaus nariai dalyvauja veikloje. Mūsų organizacija nėra vien
tik politinė, nariai atranda save tiek
kultūros, tiek sporto ar vadybos srityse. Neseniai sudarėme naują skyriaus struktūrą, kurioje kiekvienas
narys gali rasti sau tinkamą nišą. Vis
daugiau jaunimo renkasi į susirinkimus, jungiasi į darbo grupes, pristato savo idėjas.
Pagrindinis skyriaus pirmininko
iššūkis – sukurti motyvacinę aplinką, kuri skatintų narius labiau prisidėti prie veiklų, suteiktų galimybes
realizuoti save ar atlikti jiems naudingą praktiką.
Vilniaus miesto nevyriausybines
organizacijas jau kviečiame į skyriaus inicijuotus debatus visuomenei aktualiomis temomis. Toliau
rengsime diskusijas su įvairių sričių
specialistais, sieksime, kad Vilniaus
jaunimas būtų įtraukiamas į įvairią
veiklą ir ugdytų savo pilietiškumą.

Kaip leidžiate laisvalaikį? Ar
turite mėgstamą posakį – devizą?
Ar lieka laiko savišvietai, kultūros
renginiams, knygai?
Laisvalaikio turiu nedaug. Net savaitgaliai dažniausia būna skiriami
LSDJS renginiams ar kitos savaitės
darbų aptarimui. Tačiau turint kelias laisvesnes valandas, stengiuosi
pasimankštinti sporto salėje – taip
atsipalaiduoju. Prieš miegą visada
verta atsiversti knygą, tai nukreipia
mintis nuo darbų. Vasarą mėgstu
keliauti po Lietuvą, nuvažiuoti prie
Baltijos jūros ar aplankyti įdomią
Kaip įsivaizduojate idealų poli- užsienio šalį. Žiemą stengiuosi dautiką? Ar ilgainiui politikos lyde- giau dėmesio skirti kultūros rengiriai neatitrūksta nuo kasdienybės niams, kinui ir teatrui.
ir vadinamų „paprastų žmonių“?
Idealų politiką įsivaizduoti sunKalbėjosi Ridas Viskauskas

Kaip mažinsime jaunimo nedarbą?

Sxc.hu nuotr.

Modesta Petrauskaitė

Dabartinė Lietuvos jaunimo
politika skatina jaunus žmones
ne tik laukti socialinės paramos
ar pagalbos, bet ir asmeniškai
tobulėti, kurti galimybes ir patiems užsidirbti. Lietuvos jaunimo padėtis bei užimtumas
darbo rinkoje yra viena reikšmingiausių šiandienos ekonominių ir socialinių problemų. Jų
sprendimas nulems ne tik jaunimo, bet ir visuomenės ateitį.
Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau
nei 800 000 jaunų žmonių, kurie
dėl įvairių priežasčių negali integruotis ir dalyvauti darbo rinkoje.
Nemažėjant jaunų bedarbių skaičiui, turime ieškoti naujų galimybių, leisiančių jauniems žmonėms
integruotis į darbo rinką.
Jaunimas susiduria su dilema –
neturint išsilavinimo, patirties, kvalifikacijos, negalima jaustis visaverčiu asmeniu darbo rinkoje. Ugdy-

mo procese jaunuoliams suteikiamos teorinės žinios, o praktinio pasiruošimo jie yra priversti ieškotis
bei įgyti savarankiškai. Jaunimas
nemoka išryškinti savo, nes mokymosi periodu neįgijo reikalingų
praktinių žinių bei socialinio pasiruošimo darbinei veiklai. Be to,
jaunimas skeptiškai žiūri į darbą,
akcentuoja darbą ne kaip savęs realizacijos priemonę, o kaip galimybę patenkinti savo socialinio gyvenimo tikslus. Ši spraga užkerta kelią jaunimui būti konkurencingam
darbo rinkoje. Turime orientuoti
jaunimą savanoriškos veiklos link.
Kaip atkreipti darbdavių dėmesį
į patirties neturintį, bet veržlų, norintį tobulėti, smalsų ir gabų jaunuolį? Kaip įgyti patirties ir tapti
reikalingu darbo rinkoje? Raktas į
šiuos klausimus yra savanorystė. Savanoriaudami organizacijose jauni
žmonės dalyvauja organizacinėje ir
komunikacijos veiklose, mokosi pritraukti finansus ir žmogiškuosius
išteklius, bendrauti su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis,
viešuoju ir privačiuoju sektoriais,
atstovauti interesams, organizuoti renginius, rinkimų kampanijas,
visuomenines akcijas. Savanoriškas
dalyvavimas jaunimo organizacijų
veiklose ugdo jaunimą neformaliuoju būdu: „Mokykis darydamas“
(learning by doing). Kaip atlygį už

savanorišką darbą žmogus gauna žinias, susikuria bendraminčių ratą,
įgyja patirties, užmezga naudingus
ryšius, praplečia akiratį.
Jaunimo savanoriavimas – ne tik
prasmingai praleistas laisvalaikis,
bet ir socialinis ugdymas. Jaunimas sprendžia bendruomenės problemas ir padeda sau.
Savanorius galime traktuoti ir
kaip tarpininkus tarp bendruomenės bei valdžios institucijų. Savanoriai įtraukia bendruomenę į socialinių problemų sprendimą. Jie suteikia kitokią dimensiją bet kokiam
darbui, ypač apmokamam, nes užsiimdamas savanoriška veikla, žmogus realizuoja save, o tai motyvuoja
etatinius darbuotojus.
Lietuvių bendruomenėje nuo senų laikų buvo gerbiamas savano-

ku. Net ir geriausi Lietuvos bei užsienio valstybių politikai kasdieninėje veikoje susiduria su sunkumais.
Politikų darbas – nuolatinis laviravimas siekiant suderinti skirtingus
interesus. Jei politikas stengiasi daryti gerą žmonėms, čia pat sulaukia
pavydžių oponentų kritikos. Jei dirba derindami visų politinių jėgų interesus, dažnai nuvilia savo rinkėjus.
Tam, kad neatitrūktų nuo žmonių,
politikai privalo tesėti duotus pažadus prieš rinkimus.
Balsuodami žmonės tikisi, kad
jų gyvenimas pagerės, kad atėjus į
valdžią vienai ar kitai politinei grupei, jų lūkesčiai bus pateisinti. Tai
didelė atsakomybė politikams, kurie privalo atkreipti dėmesį į rinkėjų norus. Žmonių – daug, o jų poreikiai – skirtingi. Todėl būti idealiam tikriausiai neįmanoma.

riškas darbas – bendruomenės savitarpio pagalbos būdas. Atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę, daugelis žmonių suvokė, kad gali prisidėti prie naujos valstybės kūrimo. Lietuvoje savanorystės raida suaktyvėjo pastaraisiais metais. 2011-aisiais
buvo priimtas savanorių darbą šalyje reglamentuojantis savanorystės įstatymas. Savanorystė įteisinta
politiniame kontekste. Socialinė sritis, savanoriška veikla ir darbo rinka tampa glaudžiai susijusios. Savanoriška veikla Lietuvoje padeda sukurti net 1,5 proc. bendrojo vidaus
produkto (BVP).
Vis daugiau jaunimo įsijungia į savanorystę. Ją pradedame traktuoti
kaip svarbią jauno žmogaus darbinių įgūdžių formavimo ir profesinės karjeros dalį.

Kaip Panevėžio savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narė pastebiu
didžiulę jaunų žmonių užimtumo
problemą. Todėl inicijavau Panevėžio rajono jaunimo organizacijų
tarybos „Apskritasis stalas“ įkūrimą. Jau trečius metus atstovaujame jaunimo interesams, formuojame jaunimo politiką Panevėžio rajone. Vykdome veiklą rajone, įsigilindami jaunimo rūpesčius ir lūkesčius. Visi norintys gali ne tik šokti ar
dalyvauti sportiniuose turnyruose,
bet ir teikti siūlymus jaunų žmonių
naujų galimybių, užimtumo, emigracijos bei kitomis temomis. Jaunimo organizacijų veikloje stengiamės plėtoti savanorystę.
Vertindami Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą, jaunimo organizacijos
ir savivaldybės darbuotojai savanorystę išskyrė kaip vieną iš aukščiausių rezultatų pasiekusią jaunimo politikos sričių rajone.
Savanorystės, kaip karjeros galimybės plėtojimas, tinkamos aplinkos darbuotojų savanorystei kūrimas gali prisidėti prie lengvesnės
jaunimo integracijos į darbo rinką.
Jaunam žmogui sunku nuspręsti,
kokį kelią rinktis. Kuo anksčiau jis
išbandys save įvairiose veiklose, tuo
jam bus lengviau ateityje. Jaunimo
organizacijos išugdė daug aktyvių
piliečių. Savanoriška veikla ir noras
prisidėti prie ateities kūrimo – pilietinės visuomenės pagrindas.
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Skuodo muziejus vienintelis Šiaurės Vakarų
Lietuvoje saugo kuršių genties paveldą

Skuodo muziejus šiuo metu
išgyvena ne pačius geriausius laikus. Gal būt būsimi savivaldos rinkimai muziejaus
atsinaujinimui bus lemtingi?
Priminsime, kad į Skuodo rajono mero postą kandidatuoja socialdemokratė Daiva
Budrienė. O apie esamą muziejaus padėtį ir veiklą kalbamės su Skuodo muziejaus
direktore Aldona Ozoliene.
Ridas Viskauskas

1975 m. tuometiniame Vilniaus
pedagoginiame institute įgijote
biologijos ir chemijos mokytojos specialybę. Skuodo muziejuje
dirbate nuo pat jo įkūrimo pradžios 1991 metais, o Skuodo muziejaus direktorės pareigas einate
nuo2002-ųjų.
Į muziejininkystės veiklą pastūmėjo gyvenimiškos aplinkybės.
1983–1991 metais Skuode dirbau
partinį darbą. Kai dirbau mokykloje, Skuode kūrėsi muziejus. Su kultūrine veikla buvau susidūrusi, pedagoginės patirties turėjau, tad muziejinė veikla buvo artima. Su muziejaus direktoriumi Evaldu Razgumi ir įkūrėme muziejų. Gavome tik
tuščias patalpas, nebuvo nė vieno
eksponato, pradėjome dirbti „nuo
nulio“, nes Skuode iki 1991 metų
muziejaus nebuvo.
Muziejuje veikia 6 istorinės, etnokultūrinės, pažintinės tematikos
nuolatinės ekspozicijos: „Skuodo
miesto formavimosi istorija“, „Kaimiška žemaitiška troba“, „Skuodo
rajono sportinės veiklos istorija“,
„Senieji kaimo amatai ir moterų
darbai“, „Rajono tautodailės istorija“, „Tautodailininko Petro Brazausko medžio drožiniai“. Nuolatinės ekspozicijos kasmet papildomos nauja istorine medžiaga, konservuotais muziejaus fondų eksponatais, deponuotais iš kitų muziejų
eksponatais.
Nuolat ruošiame laikinas ekspozicijas ir parodas iš muziejaus fondų, paminime įvairias krašto istorijos datas. Parodų salėse ir muziejaus
menėje rengiame tautodailininkų,
menininkų darbų, profesionaliojo

Skuodo muziejus

meno ir kitas parodas.
Skuodo žemėje yra Apuolė – seniausia gyvenvietė Lietuvoje, paminėta istoriniame rašytiniame šaltinyje. Apie čia gyvenusių kuršių genties kovas su vikingais 853 m. rašė
vokiečių arkivyskupas Rimbertas
kronikoje ,,Švento Anskarijaus gyvenimas“. Apuolės piliakalnis buvo
tyrinėtas 1928–1932 m. Tyrinėjimuose dalyvavo žymus švedų archeologas Birgeris Nermanas. 2001 m.
piliakalnio kapinyną tyrinėjo archeologas Zenonas Baubonis. Skuodo
muziejus saugo Apuolės piliakalnio,
kapinyno, senkapio archeologinius
radinius, tyrinėjimo medžiagą, fotografijas, istorinius dokumentus.
Muziejuje naujai pertvarkyta, papildyta archeologiniais eksponatais
ekspozicija ,,Apuolė – kuršių žemių
centras“ įrengtu kompiuteriniu terminalu leidžia muziejaus lankytojams sužinoti apie Skuodo žemėje
gyvenusius kuršių verslus, laidojimo
papročius, gyvenimo būdą, kuršių
alkus – šventvietes, prekybą ir kovas su vikingais. Skuodo muziejus
vienintelis Šiaurės Vakarų Lietuvoje saugo šioje žemėje gyvenusios kuršių genties istorinį kultūrinį paveldą.
Muziejus bendradarbiauja su rajono ugdymo įstaigomis, rengiant
projektus esame jų partneriai. Sudarome sąlygas muziejuje vesti isto-

Istorinis renginys , skirtas Skuodo 760-iui

Aldona Ozolienė

Atėjo laikas Ignalinos
savivaldybėje sujudinti
užsistovėjusį „politinį
vandenį“.
rijos, dailės, etnokultūros pamokas.
Muziejuje lankosi Skuodo miesto, rajono žmonės, moksleiviai, svečiai, turistai ir užsieniečiai. Lankytojai susipažįsta su Skuodo krašto
istorija, kraštotyra, etnokultūra, žymiais žmonėmis, etninėmis grupėmis, visuomeninėmis organizacijomis, paminklais ir kt. Organizuojame nemokamas ekskursijas, suteikiame įvairią labdarą. Suaugusiam
lankytojui bilietas pas mus kainuoja 1 litą...
Iš viso muziejuje dirba tik 5
žmonės! Ar nestokojate specialistų?
Šiuolaikinio muziejaus veikla
siejama su kultūros, švietimo, informacijos skleidimo funkcijomis.
Muziejuje sukauptos kultūros paveldo vertybės įgalina plėsti ir gerinti jo lankytojams teikiamas paslaugas, o aktyvus visuomenės gyvenimo ritmas, besikeičiantys poreikiai
bei naujos technologijos skatina derinti vertybių kaupimą ir saugojimą
su komunikavimu, informacijos visuomenei teikimu ir jos švietimu.
Tačiau muziejaus fondų saugy-

klos per mažos, nėra šiuolaikinės
saugyklos įrangos. Kad muziejus
taptų patrauklesnis lankytojams,
reikia modernizuoti ekspozicijas,
sutvarkyti eksponatų apsaugą, gerinti reklamą.
Muziejaus pastatui reikalingas
kapitalinis remontas: langai užkalti ir nekeisti gal 100 metų, ekspozicinių salių sienos ir lubos suskilusios, grindys supuvusios, drėgna...
Muziejui reikalingas ūkinis-pagalbinis pastatas. Neturime transporto
priemonės, susiduriame su problemomis organizuojant ekspedicijas,
parodų parvežimą, eksponatų išvežimą restauruoti ir kt.
Lieka neišspręstas muziejaus įdiegimas į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą LIMIS bei
galimybė vykdyti muziejinių vertybių skaitmeninimo darbus. Muziejuje reikalinga papildoma pareigybė specialisto, kuris kompetentingai administruotų naudojamą
LIMIS, sugebėtų LIMIS sistema
aprašyti eksponatus, skaitmeninti
juos, susieti sistemoje metaduomenis su skaitmeninėmis kultūros paveldo objektų bylomis.
Muziejinį darbą dirba tik trys
žmonės: aš, muziejaus direktorė, vyr.
fondų saugotoja Nijolė Jazbutienė,
istorikė Joana Šleinienė. Kiti du yra
aptarnaujantis personalas. Specialistų muziejui reikia, tačiau etatų plėtra priklauso nuo Skuodo rajono savivaldybės skiriamų lėšų muziejui išlaikyti. Muziejui reikia archeologo,
etnografo. Neturime ir salių, ekspozicijų prižiūrėtojų, patys budime ir
ekskursijas organizuojame.
Kokios problemos kelia rūpesčių? Kaip sekasi bendradarbiauti su Skuodo kultūros ir švietimo
žmonėmis?
Problemų kyla įvairių, viena svarbiausių – muziejaus pastato renovacija. Kitas problemas stengiamės
spręsti bendromis jėgomis per projektinę veiklą. 2013 metais laimėjome ir vykdėme šiuos projektus: ,,Žemaitiškų tradicijų atgarsis Skuodo
dvarvietės kultūrinėje edukacijo-

je“, ,,Skuodo muziejaus ekspozicijos ,,Apuolė – seniausia Lietuvos
gyvenvietė“ atnaujinimas, ,,Ekspozicijos „Skuodo krašto formavimosi istorija“ atnaujinimas, ,,Pažintinė
kelionė kuršių kultūros pėdsakais“,
,, Skuodo krašto istorijos ir kultūros atmintis senojoje dvarvietėje“.
Dalinį finansavimą projektinei veiklai skyrė LR kultūros ministerija
ir Skuodo rajono savivaldybės administracija.
Paruoštos edukacinės programos
,,Žemaitiškų tradicijų puoselėjimas
kultūrinėje edukacijoje“, ,,Skuodo
krašto kultūros ir meno puoselėtojai“, ,,Stebuklo džiaugsmas – žemaičių gyvenimo būde, kasdieniuose
darbuose ir šventinėse tradicijose“,
,,Apuolė – kuršių žemių centras“.
Edukaciniai užsiėmimai vyko naujai įrengtoje edukacinėje klasėje ir
muziejaus ekspozicijose.
Bendradarbiaujame su Skuodo
krašto kultūros ir švietimo žmonėmis. Pristatant parodas, vedant kultūrines-edukacines dienas, istorines
popietes, muziejui menines programas nuolat dovanoja Skuodo meno
mokyklos kolektyvai, Pr. Žadeikio
gimnazijos skaitovai, Bartuvos progimnazijos artistai. Muziejui menines istorines scenas ne kartą kūrė
Skuodo ,,Žemaičių“ teatro aktoriai.
Istorinėje salėje koncertavo Skuodo
kultūros centro muzikantai, Pašilės kaimo kapela, Daukšių moterų
ansamblis ,,Svaja“, Skuodo ,,Bočių“
klubo dainininkai.
Skuodo muziejuje vyksta tradiciniai renginiai: ,,Žemaitiški skaitymai“, skirti kraštiečio S. Daukanto
gimimo metinėms paminėti, meninio skaitymo konkursai, mokyklų
dailės olimpiados, velykinės popietės, kalėdiniai padėkos vakarai, istorinės akcijos, konferencijos, istoriniai skaitymai, renginiai, skirti tarptautinei muziejų dienai. Jau tradicija
tapo jaunųjų medžio drožėjų paroda
– konkursas ,,Medis – mano eldija“,
skirtas tautodailininkui Petro Brazauskui atminti.
Skuodo muziejus, mokyklos ir
kultūros įstaigos vieni kitus praturtina ir tarnauja bendram visuomenės gėriui, saugo mūsų krašto istorinį-kultūrinį paveldą. Skiriamas
nemažas dėmesys leidybinei veiklai.
Pernai išleista brošiūra „Apuolė – seniausia Lietuvos gyvenvietė“, edukacinis leidinys „Skuodo krašto senieji linininkystės įrankiai“. Leidybinė
veikla atspindi muziejaus pobūdį,
populiarina muziejaus rinkinius.
Muziejuje saugomi 16 601 pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatas, kurie įtraukti į archeologijos, istorijos, etnografijos, architektūros,
numizmatikos, tautodailės, gamtos rinkinius. Eksponatai kaupiami renkant iš žmonių, jiems dovanojant, perkant, renkant eksponatus ekspedicijų, akcijų metu.
„Nemunas“

Svarbiausia – žmogus
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Seime pagerbtas signataras socialdemokratas
Spalio mėnesį Lietuvos Respublikos Seime veikė fotografijų paroda „Signatarui Vladimirui Beriozovui – 85“ ir pristatyta Vladimiro Beriozovo
prisiminimų knyga „Ėjau minų lauku“ (leidykla „Gairės“,
2014).

Pasak spalio 7 d. parodą atidariusio teisingumo ministro Juozo
Bernatonio, „politikas Vladimiras
Beriozovas aktyviai dalyvavo atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, buvo Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko artimas bendražygis, 1992–1997 m. ėjo Prezidento
patarėjo pareigas“. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų
klubo prezidentė Birutė Valionytė prisiminė, jog signataras V. Beriozovas, suvokdamas sudėtingą to
meto geopolitinę situaciją, tvirtai
balsavo už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą 1990 m. kovo 11
dieną. Be to, jis visada pasižymėjo inteligencija, „amortizuodavo“
aštrius politikos kampus.
Ambasadorius ir Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus patarėjas sveikatai Antanas Vinkus
perdavė V. Beriozovui Premjero
sveikinimus jubiliejaus proga, pa-

Vladimiras Beriozovas

„V. Beriozovas turėjo puikią intuiciją įvairiose politinėse situacijose“.
Vladimiras Beriozovas gimė
1929 m. rugsėjo 29 dieną. Nuo
2001-ų metų jis yra Lietuvos socialdemokratų partijos narys. Lietuvos politinei istorijai svarbiuose Vladimiro Beriozovo prisiminimuose „Ėjau minų lauku“ – nelengvas išeivių iš Rusijos palikuonio kelias į pripažinimą Lietuvoje.
Knygoje atskleidžiamas sudėtingas Lietuvos nepriklausomybės atgavimo procesas, painios politinio
gyvenimo peripetijos, detektyvų
rašytojo plunksnos vertos intrigos,
kurias rezgė dešinieji... Prisiminimai iliustruoti fotografijomis ir
dokumentais.
Kaip paskutiniame knygos „Ėjau
minų lauku“ skyriuje „Žvelgiant į
kelią“ rašo Vladimiras Beriozovas,
„mūsų pasiekimus ir nesėkmes vertinu socialdemokrato akimis. Nemažai rinkėjų pasitiki šia partija,
balsuoja už ją rinkimuose. (...) Socialinis teisingumas, lygios galimybės, solidarumas – tai mūsų politikos orientyrai, kurių neturime prarasti, eidami į koalicijas su kitomis
Valdo Šereikos nuotr.
partijomis, valstybės lygiu spręsdaKnygos aptarimo metu LR Sei- mi iškilusias problemas“.
žymėjo solinezanto „žemaitišką „Nors mūsų karta paženklinta neužsispyrimą, tvirtą valią ir nuošir- lengvų laiko iššūkių, bet sudėtin- mo vicepirmininkas Gediminas
Ridas Viskauskas
dų darbą Tėvynei“ bei paatviravo: gą istorijos egzaminą išlaikėme!“ Kirkilas atkreipė dėmesį į tai, kad

Ar smurto prieš moteris šalinimas
tik moterų reikalas?
Atkelta iš 11p.

Valdo Šereikos nuotr.

2014 metais paskelbti Europos pagrindinių teisių agentūros duomenys (http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-dayand-everywhere) atskleidė, kad
kas antra (51 proc.) moteris Lietuvoje patyrė psichologinį intymaus partnerio smurtą (ES – 43
proc.), o kas ketvirta (24 proc.) –
fizinį smurtą (ES – 20 proc.). 49
proc. respondentų šeimos ir artimų draugų aplinkoje pažįsta nuo
intymaus partnerio nukentėjusią
moterį (ES – 39 proc.). Tai – vieni
blogiausių rodiklių ES. Ignoruodama šią problemą visuomenė sumoka didelę kainą – dėl pažeistos
sveikatos, patiriamo skausmo ir
nuolatinio pažeminimo prarandamos pilietės, darbuotojos, šeimos maitintojos ir globėjos.
2011 m. priėmus Apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje įstatymą, visuomenę pribloškė išryškėjusio smurto mastai. Tačiau minėtas tyrimas parodė, kad didelė
dalis moterų vis tik nesikreipia
pagalbos. Pusė jų (47 proc.) todėl,
kad nesitiki sulaukti veiksmingos

socialdemokratas

paramos ir pačios sprendžia problemą, bijo atsakomųjų smurtautojo veiksmų (27 proc.), gėdijasi (30 proc.), nenori viešumo (23
proc.) arba yra per daug psichologiškai sužlugdytos (21 proc.). Tik
5 proc. nukentėjusių nenori nutraukti santykių su smurtautoju,
nors būtent ši nuodėmė dažniausiai joms prikišama.
Socialinė atskirtis, pažeidžiamumas ir izoliacija sukuria terpę
keroti smurtui, už kurį mokame
visi – kas fizinę, kas piniginę kai-

ną. Smurto kaštai yra dideli, nes
valstybei tenka pareiga finansuoti nukentėjusioms moterims ir jų
vaikams būtinas paslaugas, užtikrinti teisingumo vykdymą, pasirūpinti prevencija. Mokslininkų skaičiavimais, JAV per metus
smurto šeimoje kaštai siekia 6
mlrd. dolerių, Jungtinėje Karalystėje – 23 mln. svarų, o Suomijoje – 3,5 proc. BVP. Galima tik
pasvarstyti, kaip pasikeistų žmonių gyvenimo kokybė, jei šios lėšos būtų investuotos į mokslo,

kultūros, švietimo sritis.
Lietuvoje smurto kaštai nėra paskaičiuoti, tačiau atliekami
tyrimai rodo, kad apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje sistema veikia neefektyviai. Trūksta ir
JT standartus atitinkančios institucinės infrastruktūros, ir kompetencijos šią problemą spręsti
turinčioms tarnyboms. JT rekomenduojama, kad 10 000 gyventojų tektų bent vienas krizių
centras, teikiantis skubią pagalbą asmeniui, nukentėjusiam nuo
smurto. Tuo tarpu Lietuvoje 260
000 gyventojų tenka vienas krizių centras, – taigi jų turime 26
kartus mažiau nei derėtų pagal
minimalius standartus. Specializuotų pagalbos centrų lytinį
smurtą patyrusioms moterims
neturime visai, nors apklausos
rodo, kad kas trečia santuokoje
ar ilgalaikėje partnerystėje gyvenanti moteris patiria seksualinę
prievartą, o rizika patirti artimo
vyro lytinį smurtą moterims yra
3–5 kartus didesnė nei nepažįstamo asmens.
2014 metais, išklausęs periodinę Lietuvos ataskaitą, JT Moterų diskriminacijos panaikinimo
komitetas paragino valstybę im-

tis iniciatyvų naikinant esamas
spragas: užtikrinti veiksmingą
smurto artimoje aplinkoje atvejų
tyrimą, bausti kaltininkus ir stebėti jiems paskirtų sankcijų vykdymą. Atsisakyti smurto artimoje aplinkoje aukų ir smurtautojų
taikinimo praktikų teismuose,
nes jos gali sustiprinti nukentėjusių pažeidžiamumą. Rekomenduojama neatidėliotinai priimti
Baudžiamojo kodekso pataisas,
kurios aiškiai kriminalizuotų išprievartavimą santuokoje, ir paspartinti Europos Tarybos konvencijos „Dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje
prevencijos ir šalinimo“ ratifikavimą bei nacionalinių teisės aktų
suderinimą su ja.
Ši Europos Tarybos konvencija numato kompleksines pagalbos nukentėjusiems, prevencijos
ir poveikio priemones, todėl yra
svarbus žingsnis į priekį siekiant
visuomenės pažangos. Konservatorių vyriausybė neigė jos svarbą ir vilkino pasirašymo procesą.
Užsienio reikalų ministro Lino
Linkevičiaus pastangomis Konvencija buvo pasirašyta, tačiau socialdemokratams lieka kita svarbi užduotis – jos ratifikavimas.
Tai būtų reikšmingas istorinis
žingsnis užtikrinant saugią artimą aplinką ir pasirūpinant žmogaus bei visos visuomenės gerove.
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