
sų partnerių Latvijoje bei Estijoje 
poreikius“, – sakė Ministras Pir-
mininkas Algirdas Butkevičius.

Laivas „Independence“ yra al-
ternatyvus dujų tiekimo šaltinis. 
Šio įvykio minėjime Klaipėdoje 
dalyvavo kaimyninių ir kitų už-
sienio šalių svečiai, pareigūnai 
bei diplomatai. Suskystintų dujų 
terminalas – pirmasis Baltijos ša-
lyse toks terminalas, kurį sudaro 
SGD laivas–saugykla, krantinė 
bei dujotiekio atšaka. Termina-
las, esantis Kuršių mariose, taps 
alternatyva šiuo metu vieninte-
liu keliu į Lietuvą vamzdynais 
importuojamoms dujoms, gau-
namoms iš Rusijos. Į terminalą 
dujos bus tiekiamos laivais–du-
jovežiais. 

Europos Komisija Klaipėdos 

SGD terminalą įvardija kaip vie-
nintelę realią galimybę Baltijos 
šalims trumpuoju laikotarpiu už-
sitikrinti alternatyvų dujų tie-
kimą. „Įgyvendintas projektas 
tampa svarbiu saugikliu, užti-
krinančiu ribas kitų tiekėjų siū-
lomai dujų kainai, didina konku-
renciją tarp dujų tiekėjų mūsų re-
gione, o tai yra esminė prielaida 
dujų kainų vartotojams mažini-
mui ir mūsų pramonės konku-
rencingumo didinimui“, – pa-
brėžia premjeras Algirdas But-
kevičius, visą statybų laikotarpį 
aktyviai domėjęsis ir rūpinęsis 
terminalo statyba.

Klaipėdos SGD terminalo įta-
ką, mažinant dujų kainą, Lietu-
vos vartotojai jaučia jau dabar, 
dar nepradėjus jo eksploatuoti. 

Rusijos dujų tiekėja „Gazprom“ 
20% jau sumažino dujų kainą 
Lietuvai. Lietuvos įmonė „Lit-
gas“ pasirašė SGD tiekimo sutar-
tį su geriausias sąlygas pasiūliusia 
kompanija „Statoil“.

Pasirūpinta ir ypatinga termi-
nalo bei dujas plukdančio laivo 
apsauga. Klaipėdos SGD termi-
nalas priskiriamas prie strategi-
nę reikšmę nacionaliniam saugu-
mui turinčių energetikos objek-
tų, todėl jam taikoma aukščiau-
sio lygio fizinė apsauga, kurią vi-
są parą užtikrins 50 profesionalų 
iš Viešojo saugumo tarnybos. Ši 
tarnyba turi ilgametę patirtį už-
tikrinant viešąją tvarką ekstre-
malių ir ypatingų situacijų atve-
jais, svarbių valstybės objektų 
apsaugą.
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Priklausomybė nuo šildymo. Kaip gydytis?

Socialdemokratų vadovaujama 
Vyriausybė pasiekė, kad Lietuva
išsilaisvintų nuo vienintelio dujų tiekėjo

Lietuvoje p.8

Spalio 27-ąją į Klaipėdos 
uostą įplaukė suskystintų-
jų gamtinių dujų terminalo 
(SGD) laivas–saugykla „Inde-
pendence“. Simbolinis nepri-
klausomybės pavadinimas 
reiškia Lietuvai ir artimiau-
sioms kaimynėms – Latvijai 
bei Estijai – naują nepriklau-
somybės etapą. Ligi šiol Lie-
tuva buvo priklausoma nuo 
vienintelio dujų tiekėjo – ru-
sų kompanijos „Gazprom“, 
todėl mokėjo už dujas bran-
giausiai Europoje.

„Klaipėdos SGD terminalas su-
darys galimybes Lietuvai ir kitoms 
Baltijos šalims dalyvauti tarptauti-
nėse dujų rinkose. Terminalas bus 
techniškai pajėgus tenkinti ir mū-

Šildymo sezonas prasidėjo! De-
ja, daugeliui tai žinia ne tik apie 
jaukius namus šaltuoju metų 
laiku, bet ir priminimas, kad vė-
jai kartu su sąskaitomis už šildy-
mą įsisuks į mūsų pinigines ko-
ne pusmetį.  O kalbos apie šildy-
mo kainas netils ir Seime, ir kie-
kvienuose namuose: kiek teks 
mokėti: daugiau ar mažiau, kaip 
sutaupyti šildymui? 

Kaip gydytis nuo šios priklauso-

mybės – receptai įvairiausi. Aptarsiu 
vieną iš jų, vienareikšmiškai pasitvir-
tinusį. Renovuotų daugiabučių na-
mų gyventojai šį šildymo sezoną mo-
kės mažiau. Mokėjimo suma – eilutė 
sąskaitoje už šildymą – priklauso nuo 
surinktų investicijų namo šiltinimui. 
Paskaičiuota, kad vidutiniškai  reno-
vuoto namo gyventojas sutaupo apie 
50 procentų  išlaidų, skirtų šildymui. 
Tai sudaro apie 1000 Lt vienam būs-
tui per šildymo sezoną. 

Pamename, kaip daugiabučių re-
novacija sunkiai pajudėjo. Nuo 2005 

iki 2012 metų šalyje tebuvo renovuo-
ti 479 namai. Vėliau renovacijos tem-
pas paspartėjo. Nuo 2013 metų nau-
jai Vyriausybei ir Seimui pakeitus re-
novacijos taisykles, pradėta 720 na-
mų renovacija. Parengta 2500 sude-
rintų investicinių projektų.

Įsibėgėjant daugiabučių renova-
cijai buvo nerimo, kad vėl didieji 
miestai nukonkuruos mažesniuosius 
miestus. Džiaugiuosi, kad baimės ne-
pasitvirtino. Mažesnės savivaldybės 
net sėkmingiau nei didieji miestai 
dalyvauja renovacijos programoje.  

Aktualijos p.4

Valdo Šereikos nuotr.

Arūnas DuDėnAs
LR Seimo narys 

Socialiniai iššūkiai gerovės  
visuomenės kūrimui

Vilkaviškio tvarkymo darbai – 
kaip vienas projektas

9Lietuvoje p.

Mindaugas Sinkevičius:  
„Nemėgstu užkulisių politikos“

Kultūra 15

Skuodo muziejus vienintelis Šiaurės 
Vakarų Lietuvoje saugo kuršių genties 
paveldą

p.



Mes, Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), įsipareigojame siekti pažangios gerovės Lietuvos ir Europos, 
kurios būtų grįstos socialdemokratinėmis vertybėmis – laisve, demokratija, lygybe, teisingumu ir solidaru-
mu. Mes siekiame užtikrinti žmonėms galimybę gyventi visavertį gyvenimą vieningoje ir socialiai teisingo-
je visuomenėje. Dirbdami kartu kursime visų Europos Sąjungos (ES) piliečių bendrumo jausmą. Mes at-
kursime ES kaip visų žmonių vilties, pažangos, gerovės ir saugumo projektą, remdamiesi: nauja ekonomika, 
grįsta demokratiniu valdymu, užtikrinti darbo vietų kūrimą ir geresnį žmonių gyvenimą; nauja socialinio 
teisingumo visiems žmonėms strategija; nauju pažangiu Europos Sąjungos modeliu.
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Premjeras Algirdas Butkevičius

Jurgis Jurgelis

Atsisakyta apklausti 
nužudytųjų vaikus, kurie 
buvo tiesioginiai įvykių 
liudininkai...   

Socialdemokratų vadovaujama Vyriausybė 
pasiekė, kad Lietuva išsilaisvintų nuo 
vienintelio dujų tiekėjo

Kad neužgestų šviesa  
kaimo  mokyklos lange

Prisimenant istoriją
Lietuvos uoste pasirodęs laivas-saugykla 
„Independence“ sukėlė daug emocijų – 
pasitikėjimo, pasididžiavimo, taip pat ir 
abejonių, kokia tikroji energetinės nepri-
klausomybės kaina. Nuskambėjo prie-
kaištai, kad į SGD terminalo statybų ratus 
buvo kaišiojami pagaliai. Lietuva jau daug 
anksčiau galėjo turėti pigesnį terminalą.

Dar 2008 m. socialdemokratų vado-
vaujama Vyriausybė nusprendė steigti 
uždarąją akcinę bendrovę gamtinių du-
jų terminalo statybai. Terminalas buvo 
strategiškai  reikalingas Lietuvai kaip al-
ternatyva 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 bendro-
vę likvidavo. Valstybės tikslas greitai ir 
kuo pigiau pastatyti strateginės reikšmės 

objektą – suskystintų dujų terminalą – 
buvo sužlugdytas. Ūkio ministerijos val-
dininkai buvo apkaltinti tarnavimu pri-
vačios bendrovės interesams.

2010 metais A. Kubiliaus vadovau-
jama Vyriausybė ėmėsi analogiško, bet  
brangesnio terminalo statybos, daly-
vaujant AB „Klaipėdos naftai“. Buvo 
prarasti dveji metai SGD statyboms, 
projektams pabrango. Tuo tarpu Aukš-
čiausiasis teismas 2014 m. ne tik išteisi-
no piktnaudžiavimu tarnyba apkaltin-
tus pareigūnus, bet ir konstatavo, kad 
tiriant bylą nebuvo atsižvelgta į strate-
ginius valstybės interesus: „...žala vals-
tybei 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 baudžiamo-
joje byloje  Nr. 2K-263/2014). 

Terminalo projektas buvo sužlugdy-

tas vien dėl to, kad jį inicijavo ne ta Vy-
riausybė. Konservatoriai ir liberalai, 
garsiai kalbėdami apie energetinę ne-
priklausomybę, gavę valdžią griovė vie-
ną terminalo projektą ir kūrė kitą – sa-
vo ir brangesnį.

Rusijos paskelbtų sankcijų fone bu-
vusios Vyriausybės veiksmus galima 
vertinti kaip kenkėjiškus. Lietuva, sta-
tydama terminalą, prarado mažiausiai 
dvejus metus. O konservatoriai ir libe-
ralai turėtų prisiimti atsakomybę dėl 
to, kad mes nepasirengę energetinėms 
kaimynų manipuliacijoms.

Socialdemokratai visuomet suprato 
strateginius energetinio saugumo tiks-
lus. Šis terminalas galėjo jau veikti. Lie-
tuvos padėtis šiandien būtų tvirtesnė, 
nepaisant geopolitinės ar ekonominės 
situacijos pokyčių. 

LSDP informacijos centras

Auksė Kontrimienė
Ministro Pirmininko patarėja,
LSDP prezidiumo narė

Spalio 24 d. teko dalyvauti 
gražiame patriotiškus jaus-
mus keliančiame Paberžės 
bendruomenės renginyje. 
Jaunimas iš Paberžės gimna-
zijų ir aplinkinių Vilniaus rajo-
no mokyklų 2 kilometrus ne-
šė 250 metrų ilgio Lietuvos 
vėliavą. Taip gražiai buvo pa-
minėta Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos diena. 

Stebėdama, kaip gražiai jauni-
mas tarpusavyje bendrauja net tri-
mis kalbomis, klausydama pake-
liui į miestelio centrą skamban-
čių dainų, pagalvojau, kad Paber-
žės mokykloms, ko gero, negresia 
gęstanti šviesa languose. Deja, tuo 
pasidžiaugti gali ne visos Lietuvos 
savivaldybės.  

Pinigų lyg ir netrūksta. Kitų me-
tų biudžete numatyta daugiau lėšų 
mokinio krepšeliui. Kitais metais 
mokinio krepšelis sieks 974 eurus 
– lyginant su šiais metais ir skai-
čiuojant litais jis didėja 15 litų iki 
3363 litų.  2015 metais speciali tiks-
linė dotacija savivaldybėms moki-
nio 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 ne-
tekę kaimiškieji regionai dėl suma-
žėjusio mokinių skaičiaus.

O mokinių mažėjimo tenden-
cijos nedžiugina. 1991–1992 me-
tais kasmet gimdavo daugiau kaip 
50 tūkst. vaikų, 2002 metais jų 
gimė tik 30 tūkstančių, o 2009 
metais, kai buvo padidintos mo-
tinystės išmokos, skaičius ūgtelė-
jo pora tūkstančių, tačiau tai ne-
prilygsta tam skaičiui, kuris buvo 
1991 metais. Panašu, kad iki 2020 
metų vaikų mokyklose ir toliau po 
truputį mažės, tačiau galima pa-
sidžiaugti bent tuo, kad šiais me-
tais į mokyklas atėjo 1000 pirmo-
kų daugiau. 

Gimstamumo tendencijas at-
spindi ir mokyklų uždarymo 
skaičiai. 2001–2002 metais veikė 

nio, pradinio ir kitas neformalio-
jo vaikų švietimo ir neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo programas, 
sudaryti sąlygas teikti vietos ben-
druomenei reikalingas kultūros, 
socialines ir kitas paslaugas“, – ne-
liko vien žodžiais. 

Vyriausybė nusprendė lėšas, ku-
rios lieka sumažėjus mokinių skai-
čiui nuo rugsėjo 1 d. iki metų pa-
baigos (anksčiau jos būdavo grąži-
namos į biudžetą), paskirstyti savi-
valdybėms ir leisti jas naudoti išei-
tinėms išmokoms bei mokymo rei-
kmių įsiskolinimams dengti. Prieš 
metus švietimui buvo palikti 33 
mln. Lt.

Bet jokie valstybės skiriami pini-
gai neišgelbės kaimo mokyklų, jei 
jose neliks mokinių. 2013–2014 
m. šalyje veikė 1208 bendrojo ug-
dymo mokyklos, 2014–2015 m. 
1170 – 38 mokyklomis mažiau, 
nors faktiškai nuo 2014 metų nebe-
buvo mokoma tik 5 vietose, likusios 
mokyklos neteko juridinio statuso, 
tapo kitų mokyklų pagrindinio ar 
pradinio ugdymo skyriais. Palygi-
nus su anksčiau  vykusiu mokyklų 
tuštėjimo bumu, šie skaičiai atrodo 
kaip lašas jūroje. 

Mintimis vėl norisi sugrįžti į Pa-
beržę ar kitą stiprią bendruome-
nę, kuri mato prasmę burti savo 
gyventojus. Akivaizdu, jog jauni 
žmonės negalvos apie emigraciją, 
nenorės palikti savo gimtinės, jei 
turės darbo vietą, jaukią ir sutvar-
kytą mokyklą savo vaikams, saugią 
ir darnią kaimynystę, jausis svarbūs 
ir reikalingi savo kaimui ar mieste-
liui. Bendruomenių laukia svarbus 
uždavinys ir džiugu, kad jos to ima-
si entuziastingai.

2270 bendrojo lavinimo mokyklų. 
2009–2010 metais jų teliko 1149. 
Išgąsdinta tokių skaičių visuome-
nė ir švietimo bendruomenė pra-
dėjo skambinti pavojaus varpais: 
sunaikinus mokyklas – paskutinį 
šviesos židinį, žmonių susibūrimo 
centrus – Lietuvos kaimus irgi ga-
lėtume įrašyti į Raudonąją knygą. 

Vyriausybės programoje įrašy-
ta nuostata: „Sieksime, kad ben-

drojo ugdymo mokyklų pertvar-
kos nelemtų vien tik ekonominiai 
veiksniai, bet būtų atsižvelgiama į 
mokyklos teikiamų paslaugų koky-
bę ir mokyklos reikšmę vietos ben-
druomenei. Skatinsime mažų pra-
dinių mokyklų išsaugojimą ir naujų 
ugdymo įstaigų steigimą kaimo vie-
tovėse. Kursime daugiafunkcinius 
centrus, kuriuose būtų galima vyk-
dyti ikimokyklinio, priešmokykli-

Procesas, kuris daro gėdą valstybei
Kalbame apie teismo procesą, 
kuriame Marijonas Misiukonis 
yra kaltinamas genocidu, o An-
tanas Kraujelis pripažįstamas 
M. Misiukonio vykdyto geno-
cido auka.

M. Misiukonis, būdamas dar 
mažai kam žinomas Valstybės 
saugumo komiteto (VSK) jaunes-
nysis leitenantas, 1965 m. dalyva-
vo partizano A. Kraujelio, pagar-
sėjusio Aukštaitijoje civilių žmo-
nių nužudymais, plėšikavimais, 
turto prievartavimais ir pan., su-
laikyme. Bet Kraujelis sulaiky-
tas nebuvo, – jis nusišovė. Tokiu 
būdu Misiukonis tapo genocido 
vykdytoju, o Kraujelis – auka. 

Šis procesas vyksta teatro tradi-
cijomis garsaus Panevėžio miesto 
teismo salėje. Dar šią vasarą teis-
mo fojė sienos buvo nukabinėtos 
teatro legendos Juozo Miltinio 
nuotraukomis (dabar ekspozici-
ja pakeista). 

Miltinio dėka Lietuvos žiūro-
vas išvydo daug klasikos ir ne-
klasikos šedevrų. Deja, jis nieka-
da neišvydo Kafkos „Proceso“. 
Šią maestro kūrybos spragą šian-
dien užpildo panevėžietiškas pro-
cesas, 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 ab-
surdo 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 parti-
zaninis karas buvo pasibaigęs, bet 
Kraujelis vis tiek kovojo, partiza-
navo iki pat 1965 m. kovo 17 d. Jis 
turėjo ginklą, uniforminį švarką, 
nepripažino tarybų valdžios, ne-
deklaravo gyvenamosios vietos – 
slapstėsi.

Ta aplinkybė, kad Kraujelis 
partizanavo iki mirties, procese 
yra esminė, neginčijama. Gali-
me sakyti, iš anksto duota kaip 
aksioma. 

Jei teismo salėje būtų leista at-
skleisti / paviešinti tai, kas visuo-
tinai plačiai žinoma (žudė, plėši-
kavo, prievartavo turtą ir pan.), 
tai reikštų, kad tą kovo septynio-
liktąją nusišovė ne narsus parti-
zanas, o kitai kategorijai priskir-

leidžia padaryti“ ir daugiau gerų 
išvadų, būtent: Kraujelis buvo 
švelnus, dievobaimingas, rūpino-
si savo šeima, kartais paplėšikavęs 
parnešdavo į namus kojinių, kito-
kių prekių, mėsos ir kitų maisto 
produktų, pinigų. Buvo teisingas, 
nes ką nors apiplėšęs būtinai pa-
likdavo raštelį. O jei ką nors nu-
šaudavo, tai tik iš būtino reikalo, 
kad Lietuva būtų laisva. 

Tokios išvados plaukė iš Krau-
jelio artimųjų, šeimos narių pa-
liudijimų teismui. Apie Krauje-
lio nužudymų teisingumą liudi-
jo ir Lietuvos gyventojų genoci-
do ir rezistencijos tyrimo centro 
atstovas. Tiesa, jis pasakė, kad su-
šaudant nėščią beveik gimdan-
čią moterį (ir jos vyrą) tarsi buvo 
padaryta klaida. Turbūt, reikėjo 
šauti į pilvą, o ne į galvą (taip nėš-
čič moterį beveik tuo pačiu me-
tu sušaudė Antazavės stribas Ilja 
Kurakinas). Teismas tai galimai 
klaidai daugiau dėmesio nesky-
rė. Karas yra karas. 

Teismas gavo parodymus, rei-
kalingus sėkmingai proceso eigai. 
Tačiau dar svarbiau tai, kad teis-
mas sugebėjo išvengti parodymų, 
kurie sugadintų procesą. 

Buvo atsisakyta apklausti nu-
žudytųjų vaikus, kurie buvo tie-
sioginiai įvykių liudininkai ir 
Kraujelio smurto aukos, ant ku-

rių tiško sušaudomų tėvų kraujas. 
Kraujelis prie kraujo klane gulin-
čių tėvo ir motinos auklėjo vai-
kus, sakydamas, kad ir jiems tas 
pats atsitiks, jei jie negerai elgsis. 

Kitas Kraujelio nusikaltimo 
liudininkas neseniai man papa-
sakojo apie kitą įvykį (KGB do-
kumentuose šis įvykis nušviečia-
mas kiek kitaip). Kai Kraujelis su 
dviem kitais asmenimis atėjo nu-
šauti moters, tai dešimtmetė du-
kra motiną apsikabino ir nepalei-
do, nors Kraujelis jai liepė paleis-
ti. Tada Kraujelis šovė mergaitei 
į dešinę ranką. Mergaitė motiną 
paleido (ji liko invalidė). Tada šo-
vė du kartus motinai į galvą. Šią 
sceną stebėjo ir ketverių metų 
moters sūnus.

Kaltinamasis Misiukonis ir jo 
advokatas prašė teismą apklausti 
nužudytųjų palikuonis. Proku-
roras užprotestavo, teismas sakė, 
kad tai nesusiję su byla. Mano gal-
va, tie liudijimai su byla mirtinai 
susiję, bet jie mirtinai šiam pro-
cesui nereikalingi. Šie nereikalin-
gi liudininkai pamažu iškeliauja 
Anapilin.

Civilių žmonių šaudymas kaip tei-
singumo vykdymas 
Kaltinamoje kalboje prokuro-
ras teigia, kad partizano Krau-
jelio veikla buvusi pozityvi.  

tinas asmuo. Tada procesas žlug-
tų, 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 iš-
tirtų duomenų visuma leidžia pa-
daryti išvadą“, jog iki paskutinės 
gyvenimo dienos Kraujelis buvo 
partizanas.

Galime pastebėti, kad „teismo 
posėdyje ištirtų duomenų visuma 

Jurgis Jurgelis

Atkelta iš 1p.
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socialiniai iššūkiai gerovės  
visuomenės kūrimui

DEMOS kritinės minties insti-
tutas ir Europos progresyvių-
jų tyrimų fondas (FEPS) kar-
tu su Seimo Lietuvos socialde-
mokratų partijos (LSDP) frak-
cija spalio 20 d. Seime suren-
gė tarptautinę mokslinę kon-
ferenciją „Pasitinkant iššūkius 
ir telkiant piliečius modernios 
gerovės visuomenės kūrimui“. 
Politikai, mokslininkai, nevy-
riausybinių organizacijų atsto-
vai diskutavo apie socialinius 
iššūkius gerovės visuomenės 
kūrimui Lietuvoje ir kitose vals-
tybėse. 

Konferencijoje pranešimus skaitė 
socialdemokratai – Seimo Pirmi-
ninko pavaduotojas, Europos rei-
kalų komiteto pirmininkas Gedi-
minas Kirkilas, Seimo Pirmininko 
pavaduotojas Algirdas Sysas, DE-
MOS kritinės minties instituto di-
rektorius prof. dr. Andrius Bielskis, 
einantis ir visuomeninio Premjero 
patarėjo švietimo klausimais par-
eigas, Europos progresyviųjų tyri-
mų fondo (FEPS) „Next Left“ ty-
rimų programos vadovas ir buvęs 
Austrijos Respublikos Ministras 
Pirmininkas dr. Alfredas Gusen-
baueris, dr. Martinas Schroderis iš 
Marburgo universiteto Sociologi-
jos instituto, Europos centro Vieno-
je mokslo vadovas dr. Pieteris Van-
huysse, prof. dr. Sigrida Betzelt iš 
Berlyno Ekonomikos ir teisės mo-
kyklos, Europos profsąjungų konfe-
deracijos mokslo departamento di-
rektorė Maria Jepsen. Konferencijo-
je pasisakė Seimo narė Birutė Vėsai-
tė, Kauno vicemeras Vasilijus Popo-
vas, politologas Mindaugas Kluonis 
ir kiti socialdemokratai.

Prie gerovės kūrimo prisidedame 
visi drauge, o be piliečių ir valdžios 
tarpusavio ryšio bei glaudaus ben-
dradarbiavimo nebus ir gerovės vi-
suomenės. 

Dabartiniame skaitmeniniame 
amžiuje, kai kasdien nemažai laiko 
praleidžiame kibernetiniame pasau-
lyje, kiekvieno piliečio indėlis į gero-
vės visuomenės kūrimą tampa ypač 
reikšmingas ir matomas. Šiandien 
individualus pilietis ne tik balsuo-
ja demokratiniuose rinkimuose ir 
taip išreiškia savo pilietinę valią, bet 
ir kuria demokratiją bei naudojasi 
savo teisėmis ir laisvėmis kiberneti-
nėje erdvėje: socialiniuose tinkluo-
se, interneto žiniasklaidoje ar asme-
niniuose tinklaraščiuose. 

Lietuvoje ir kitose pokomunisti-
nėse valstybėse gyventojams mate-
rialinės gerovės trūksta daugiau nei 
tose šalyse, kurios demokratinį ke-
lią gerovės visuomenės link pradėjo 
anksčiau. Bet tai nereiškia, kad Lie-
tuvos visuomenė siekia tik materia-
linės gerovės. Mums svarbios nema-
terialios vertybės – socialinis solida-
rumas, pagalba vienas kitam, savano-
rystė, lyčių lygybė, tolerancija ir kt. 

Gerovės visuomenė įmanoma ten, 
kur klesti socialinė lygybė. Visuome-
nė materialiai negali klestėti ir bū-
ti laiminga, jei ji nėra socialiai lygi. 
Visuomenėse, kuriose vyrauja soci-
alinė lygybė, yra mažiau socialinės 
įtampos.“

 
DEMOS kritinės minties insti-

tuto direktorius prof. dr. A. Biels-
kis akcentavo, kad „gerovės vals-
tybė suvokiama kaip kompromi-
sas tarp darbo klasės ir kapita-
lo“. Stiprios profsąjungos Vaka-
rų Europos šalyse skatina socia-
linę pažangą. Deja, šiandien dir-
bančiųjų klasė yra žymiai labiau 
įvairialypė. 

Prelegentas konstatavo, kad 
šiandien Lietuvoje aukštasis 
mokslas patiria sunkumų. Studi-
juoti aukštojoje mokykloje tam-
pa privilegijuotųjų teise. Deja, 
geopolitinė situacija (Rusijos ir 
Ukrainos įvykiai) nepalanki di-
desnėms investicijoms į švietimą 

Lietuvoje, nes daugiau lėšų yra ski-
riama krašto gynybai.

A. Bielskis pažymėjo, kad reikia 
Lietuvoje įvesti progresinius mokes-
čius, siekti solidarumo ir socialinio 
teisingumo principų įgyvendinimo. 

Per krizę dešinieji, būdami val-
džioje, sumažino visas socialines 
išmokas, pensijas, nuskurdino 
dirbančiuosius. Didelis žingsnis 
į priekį būtų didesnis kapitalo ap-
mokestinimas.“

ES valstybėms reikia 
struktūrinių pokyčių

Europos progresyviųjų tyrimų 
fondo (FEPS) „Next Left“ tyri-
mų programos vadovas dr. Alfre-
das Gusenbaueris klausė, kodėl ES 
šalyse ekonomika neatsigauna po 
2008–2009 metais patirtos kri-
zės? Krizės pasekmių kainą moka 
visi žemyno gyventojai. Deja, at-
lyginimų vertė nedidėja. Kyla po-
litinis susierzinimas, plinta nacio-
nalizmas, reiškiasi populistiniai ju-
dėjimai. Svarbu nepapulti į spąstus 
ir neleisti iškilti ekstremistinėms 
partijoms. Kita vertus, socialistų 
judėjimas įvairiose šalyse stiprėja: 
„Mus vienija ryžtingas įsipareigoji-
mas siekti bendros ES ekonomikos 
pagerėjimo, nes pavieniui valstybės 
ekonominių problemų neišspręs.“

Organizacijos DGB Bavarijoje 
pirmininkė Simone Burger svars-
tė, kaip suvienyti įvairias socialines 
grupes? Darbo rinkoje ypač nesau-
giai jaučiasi jaunimas. O gerai orga-
nizuota socialinė apsauga žmonėms 
reiškia laisvę. Pasak prelegentės, soci-
alinė gerovės valstybė nėra savaimi-
nis tikslas. Būtina plėtoti solidaru-
mą tarp šalių, o „per didelis konku-
rencingumo skatinimas gali mus su-
žlugdyti“. Žmonės kai kurios šalyse 
bijo gauti bedarbio pašalpą, renkasi 
bet kokį darbą, todėl darbdaviai gali 
nedidinti jiems atlyginimų...

Europos centro Vienoje moks-
lo vadovas dr. Pieteris Vanhuysse 
atkreipė dėmesį, jog Europa senė-
ja, vyrauja kartų disbalansas. Deja, 
per pastaruosius 25 metus intensy-
vėja darbo rinkos apsaugos erozijos 
procesas, o nukentėjęs nuo krizės 
jaunimas per rinkimus balsuoja vis 
vangiau... Prelegentas siūlė valsty-
bėms daugiau investuoti į vaikų ge-
rovę, jų švietimą bei ugdymą – vai-
kystėje investuotos lėšos vėliau atsi-
perka keleriopai. 

Ridas Viskauskas 

Valdo Šereikos nuotr.

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

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

Gediminas Kirkilas

Andrius Bielskis

Algirdas Sysas

Konferenciją pradėjęs Seimo Pir-
mininko pavaduotojas G. Kirkilas 
pažymėjo: „Esame įpratę kalbėti 
apie gerovės valstybę ir retai kalba-
me apie gerovės visuomenę. Šian-
dien turime daugiau kalbėti apie 
gerovės visuomenės, o ne valstybės, 
kūrimą, nes gerovę ir bendrąjį gėrį 
kuriame visi kartu. 

„Jei piliečiai ir valdžia 
nebendradarbiaus, nebus ir 
gerovės visuomenės“  

„Geopolitinė situacija 
nepalanki investicijomis į 
aukštąjį mokslą“  

„Gerovės visuomenei reikia 
progresinių mokesčių“   

Seimo pirmininko pavaduoto-
jas A. Sysas retoriškai klausė: „Kas 
vyksta Lietuvoje? „Gerovės valsty-
bės“ 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 nekal-
bame apie ydingą mokesčių siste-
mą Lietuvoje? Pagal BVP perskirs-
tymą esame paskutiniai Europoje. 
Nors tikrai nesame tinginių tauta!

Procesas, kuris daro gėdą valstybei
Sxc.hu nuotr.

Nėra žinių, kad 
Kraujelio nužudyti 
pareigūnai vykdė 
kokias nors žiaurias 
priemones.

Jokia informacija apie 
galimus Kraujelio 
nusikaltimus 
Prezidentui Valdui 
Adamkui nebuvo 
pateikta.

Prokuroras, pasiremdamas KGB 
archyvais, tvirtina, jog Krauje-
lis šalino sovietinius aktyvistus, 
pvz., – švietimo skyriaus vedė-
ją, kolūkio pirmininką, kolūkio 
pirmininko pavaduotoją, parti-
jos sekretorių. 

Bet prokuroras nepasako, kad 
didesnė dalis nužudytųjų buvo 
eiliniai kaimiečiai / kolūkiečiai, 
kuriems nepripaišysi sovietinio 
pareigūno ar aktyvisto statuso. 
Tai kolūkio arklių šėrikas, vie-
nas eilinis kolūkietis, viena jauna 
kolūkietė, dvi namų šeimininkės, 
dargi du partizanų rėmėjai – na-
mų šeimininkė ir apylinkės bu-
halteris. Kraujelis daugiau nužu-
dė eilinių kaimo gyventojų negu 
sovietinių aktyvistų. Nemanau, 
kad prokuroras nemoka aritme-
tikos. Mano galva, jis sąmonin-
gai bando klaidinti teismą. 

Kita vertus, ir prokuroro iš-
vardintų sovietinių aktyvistų 
žudymas nebuvo teisėtas daly-
kas. Lietuvos laisvės kovos sąjū-
džio (LLKS) Baudžiamasis statu-
tas numatė, kad partizanai mir-
ties bausme gali bausti tik val-
džios pareigūnus, ypač žiauriai 
vykdžiusius okupacinės valdžios 
priemones. Tačiau nėra žinių, kad 
Kraujelio nužudyti pareigūnai 
vykdė kokias nors žiaurias prie-
mones.

Teismo prokuroras, norėdamas 
padaryti Kraujelio veikas visiš-
kai teisėtomis, griebėsi gudrybės, 
kurią drįsčiau pavadinti apgaule. 
Prokuroras pasinaudoja Lietuvos 
Aukščiausiojo teismo 2011 m. ko-
vo 16 d. nutartimi. Prokuroras ci-
tuoja nutarties tekstą, pagal kurį 
partizanai, „vykdydami teisingu-
mą galėjo atimti civilio beginklio 
žmogaus gyvybę“. Iš čia prokuro-
ras daro išvadą: „Todėl tokie A. 
Kraujelio veiksmai (nužudymai 
– J. J.) negali būti pripažinti ka-
ro nusikaltimais prieš civilius gy-
ventojus.“

Tačiau prokuroras pacitavo tik 
dalį nutarties sakinio, tai yra iki 
kablelio, ir čia padėjo tašką. Kas 

yra po kablelio, prokuroras nuty-
lėjo. Jis sąmoningai iškraipė nutar-
ties esmę. Toje nutartyje sakoma, 
kad partizanai‚ „vykdydami teisin-
gumą galėjo atimti civilio begin-
klio žmogaus gyvybę, tačiau tik 
pagal kompetentingo (karo lauko) 
teismo teisėtą nuosprendį, kuriuo 
nusikaltusiam asmeniui paskirta 
mirties bausmė“. 

Kraujelis šaudė žmones be jo-
kio karo teismo teisėto sprendi-
mo. Europos žmogaus teisių teis-
mas tokias veikas vertina kaip ka-
ro nusikaltimus prieš civilius gy-
ventojus. 

Didžioji dalis baudžiamųjų ak-
cijų Kraujelio įvykdyta 1951–1952 
metais. Tuo metu LLKS vadovy-

bė stengėsi kiek įmanoma apri-
boti mirties bausmių vykdymą 
kolaborantams, ragino partiza-
nus imtis kitų priemonių, pvz., 
įspėti, pareikalauti išsikelti į kitą 
gyvenamąją vietą ir pan.

Kraujelis šaudė be teismo, be 
įspėjimo ir nebūtinai kolaboran-
tus. Užėjo į trobą, iškratė, ra-
do komjaunimo bilietą ir nušo-
vė komjaunuolę. Važiavo anksti 
rytą į turgų apylinkės pirminin-
kas, nušovė, bet vežime šalia sė-
dėjo nėščia jo žmona, nušovė ir 
ją. Būtų nevažiavusi, būtų nenu-
šovęs. Liko šeši vaikai. 

Teisinga KGB medžiaga ir  
neteisinga
Prokuroras, kur jam naudinga, 
remiasi KGB archyvų medžia-
ga. Tada ši medžiaga jam tei-
singa. Bet prokuroras ignoruo-
ja arba neigia tą KGB archyvinę 
medžiagą, kuri įvardina Krauje-
lio nusikalstamo pobūdžio vei-
kas, kur pažymėtos konkrečios 
pavardės ir vardai tų, kuriuos 
Kraujelis nužudė. Ši archyvinė 
medžiaga prokurorui neteisin-
ga. Tokiu selektyviniu metodu 

nustatytas teisingumas (tiesa, tei-
sybė) nedaug skiriasi nuo melo, o 
kartais ir nesiskiria.

Prokuroras, įrodinėdamas 
Kraujelio didvyriškumą, kaip 
svarų argumentą vėl pateikia 
Vyčio kryžių, kuriuo preziden-
tas Valdas Adamkus apdovano-
jo Kraujelį po mirties. 

Anksčiau rašiau, kad Gyvento-
jų genocido ir rezistencijos tyri-
mo centro direktorė Dalia Kuo-
dytė ir Krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius, siūlydami 
prezidentui Valdui Adamkui ap-
dovanoti Kraujelį, nutylėjo / nu-
slėpė, kad Kraujelis galimai yra 
padaręs nusikaltimus prieš žmo-
giškumą. Taip Prezidentas bu-
vo suklaidintas. Tai, kad tokia 
informacija Prezidentui nebuvo 
pateikta, patvirtino ir Preziden-
to kancleris. Norėdamas įsitikin-
ti, kaip iš tikrųjų buvo, paskam-
binau prezidentui Valdui Adam-
kui. Išdrįsau jį sutrukdyti, nes 
tautos genocidas yra svarbus da-
lykas. Prezidentas patvirtino tai, 
kas mums jau žinoma. Jokia in-
formacija apie galimus Kraujelio 
nusikaltimus Prezidentui nebu-
vo pateikta. Jis teigė, kad jei bū-
tų turėjęs tokią informaciją, nuo 
apdovanojimo būtų susilaikęs ir 
paprašęs atitinkamų tarnybų vis-
ką nuodugniai ištirti. 

Taigi jei gerbiamam prokuro-
rui dar kartą užeis noras išaukš-
tinti Kraujalį, tai, prisilaikant ele-
mentaraus padorumo, nederėtų 
kalbėti apie Vyčio kryžių, kuris 
buvo išgautas ne pačiu sąžinin-
giausiu būdu. 

Lauke, už proceso durų 
Mane domina ne tik tai, kas vyks-
ta Panevėžio procese, bet ir tai, ko 
procesas neįsileidžia į vidų, kas 
lieka lauke, už durų. O už jų lie-
ka daug kas. Pirmiausia lieka visi 
tie, kurių tėvus nužudė Aukštai-
tijos herojus. Procesas jų nelaiko 
nukentėjusiais, nelaiko liudinin-
kais. Jie niekas. Kalbuosi su vienu 
priskirtų niekui. Jis sako: „Kai Jūs 

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

Suprantu, kodėl jis tuomet ne-
užėjo į Saugumo departamentą. 
Jis bijojo, kad neatsitiktų kas nors 
blogiau jo šeimai dėl to anų laikų 
šūvio, kurį į motinos kaktą palei-
do vyriškis „ilgais raudonais plau-
kais‘‘. Pabijojo, kad jo dukra gydy-
toja 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 krau-
ju permirkusios lovos guli motina, 
o jos kaktoje skylė. Ir dabar žmo-
gus klausia, ar gali jo šeimai būti 
kas nors blogiau nepriklausomoje 
Lietuvoje. 

Šiapus ir anapus (daugiau ana-
pus) Panevėžio apygardos teismo 
durų vyksta vienas ir tas pats pro-
cesas. Jame ir užkulisinė, ir neuž-
kulisinė politika, jame ir orumo 
pažeminimas, ir žmonių baimės, ir 
pareigūnai, tarsi blogi aktoriai, ne-
suvokę savo vaidmens. Ir dar daug 
kas. Tai ne šiaip sau elementarus ab-
surdo procesas. Tai valstybės gėda.

www.delfi.lt

Atkelta iš 3p.

Aplinkos viceministras Linas Jonauskas: 
„Žuvies lietuvoje netrūks!”
Beveik dveji metai, praleisti 
darbuojantis Aplinkos minis-
terijoje, politiko gyvenime – 
nemažas laikotarpis. Apie pra-
bėgusių metų, kuruojant žve-
jybos sritį, rezultatus bei atei-
ties planus kalbamės su vice-
ministru Linu Jonausku.

Dalius Rakutis

Daugiausia apie žmogų pasako 
jo darbai, o apie darbus – jų rezul-
tatai. Tad pasidalinkite, kokius 
pagrindinius darbus nuveikėte ir 

kokių rezultatų pasiekėte? Ar vis-
kas, kas planuota, pavyko?

Didžiąją laisvalaikio dalį pralei-
džiu žvejodamas, todėl problemos, 
susijusios su žvejyba, man buvo ge-
rai žinomos dar prieš ateinant dirb-
ti į Aplinkos ministeriją. Imtis šių 
problemų sprendimo buvo vienas iš 
pagrindinių argumentų apsispren-
džiant užimti viceminstro postą. 

Pirmas tikslas buvo brakonierys-
tės, kuri Lietuvoje buvo pasieku-
si milžinišką mastą, pažabojimas. 
Todėl iki 10 kartų buvo padidin-
ti padarytos žalos žuvų ištekliams 

apskaičiavimo baziniai įkainiai ir 
baziniai tarifai už sunaikintus lau-
kinius gyvūnus. Šiais metais padi-
dintos ir administracinės baudos 
už aplinkos apsaugą bei gamtos iš-
teklių naudojimą reglamentuojan-
čių teisės aktų pažeidimus. Nors kai 
kas tokią taktiką kovoje su brako-
nieriais vadina radikalia, rezultatai 
rodo, kad tai pasiteisino. Sėkmingos 
viešinimo kampanijos dėka brako-
nieriams buvo duotas aiškus signa-
las, kad bausmės jie neišvengs ir pi-
niginę teks atverti plačiai.

Padidinti žalos atlyginimo įkai-

niai ir baudos turi prevencinį po-
veikį potencialiems pažeidėjams. 
Suaktyvinus gyvosios gamtos ap-
saugą 2013 m., lyginant su 2011 m., 
nustatyta 48 % daugiau pažeidimų, 
tačiau šiurkščių pažeidimų ar pa-
žeidimų, kurie padaryti naudojant 
draudžiamus įrankius ar draudžia-
mu būdu, sumažėjo daugiau nei 2 
kartus. 2011 m. šie pažeidimai su-
darė 30 % visų pažeidimų gyvūni-
jos apsaugos srityje, 2012 m. – 29 
%, o 2013 m. – tik 13 %.

Padidinti žalos atlyginimo įkai-
niai paveikė ir pateiktų civilinių 
ieškinių atlyginti gyvūnijos ište-
kliams padarytą žalą sumą. 2011 m. 
pateikta civilinių ieškinių atlyginti 
290 tūkst. litų žalą, o 2013 m. – 1 
mln. 82 tūkst. Lt. Tai beveik 4 kar-
tus daugiau nei 2011 metais.Linas Jonauskas 6p.



pareigūnams konfiskuoti pažeidė-
jui nuosavybės teise nepriklausan-
čius pažeidimo padarymo įrankius, 
įskaitant valtis ir automobilius, su-
griežtinta atsakomybė asmenims, 
pažeidusiems mėgėjų žvejybą re-
glamentuojančius teisės aktus; nu-
statyta administracinė atsakomybė 
asmenims, pažeidusiems limituo-
tos žvejybos reguliavimo priemo-
nes ir sąlygas.

Tačiau svarbiausias teisinėje sri-
tyje buvo mūsų parengtas ir Sei-
me patvirtintas Aplinkos apsau-
gos valstybinės kontrolės įstatymo 
projektas. Tai suteikė teisę aplinkos 
apsaugos valstybinės kontrolės pa-
reigūnams nedarbo metu vykdyti 
kontrolę. Dabar nebėra tokios si-
tuacijos, kai inspektorius po 17 val. 
nebegali vykdyti savo pareigų. Su-
daryti nauji budėjimo grafikai, eki-
pažai budi visą parą. 

Aptarkite įžuvinimo darbus. 
Kiek pavyko surinkti pinigų už 
žvejų bilietus, korteles? Kiek iš jų 
skirta įžuvinimui? 

Už mėgėjų žvejybos leidimus žu-
vų ištekliams atkurti ir išsaugoti 
2013 m. surinkta daugiau nei 5,7 
mln. Lt. Tai didelis pagerėjimas ly-
ginant su 2012 m., kuomet buvo su-
rinkta 2,6 mln. Lt. Šių metų skaičiai 
turėtų būti dar geresni. Šie pinigai 
panaudojami tik įžuvinimui, žuvų 
išteklių apsaugai ir moksliniams ty-
rimams. Už puikius gamtos apsau-
gos rezultatus ir vis didesnius įžu-
vinimo darbus pirmiausia turėčiau 

Todėl uždrausta verslinė žvejyba 
Kauno mariose ir Kruonio HAE 
baseine, vandens telkiniuose, į ku-
riuos išduoti leidimai naudoti žvejy-
bos plotą (išnuomotuose telkiniuo-
se), 3 kartus (nuo 32 iki 9) palyginus 
su 2012 m. sumažintas vandens tel-
kinių, kuriuose vykdyta visų žuvų 
(ne tik seliavų ir stintelių) verslinė 
žvejyba, skaičius, uždrausta verslinė 
žvejyba žuvų migracijos ir susikau-
pimų vietoje šalia Ventės rago Kur-
šių mariose. Nuo 2015 m. verslinė 
žvejyba bus draudžiama visuose vi-
daus vandens telkiniuose, išskyrus 
Kuršių marias, polderius bei Nemu-
no žemupį, taip pat specializuotą 
ungurių, stintelių, seliavų bei upi-
nių nėgių žvejybą. 

Sugriežtinome ir mėgėjų žvejybos 
tvarką: nustatėme prievolę žvejams 
mėgėjams surinkti visas komuna-
lines atliekas, esančias 5 m spindu-
liu nuo žvejybos vietos; išplėtėme 
draudžiamų žvejybos būdų sąrašą, 
sumažinome kai kurių žuvų (sala-
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Tik suvieniję bendras pajėgas galime tikėtis realaus postūmio sprendžiant jaunimo nedarbo problemą. 

Aplinkos viceministras Linas Jonauskas:        
qqqqq„Žuvies lietuvoje netrūks!”

Mokslinėje konferencijoje – 
dėmesys vaikų sveikatai
emilija KvietKuvienė 

Prieš 15 metų Seimo narės 
Alma Monkauskaitės, medi-
kės, tuomet Kelmės rajono 
bendruomenių sveikatos ta-
rybos pirmininkės, iniciatyva 
Kelmėje buvo surengta pir-
moji respublikinė sveikatos 
konferencija. Į penkioliktąją 
mokslinę praktinę konferen-
ciją  ,,Vaikų sveikata – šalies 
sveikatos politikos priorite-
tas“ spalio 10 d. Kelmės kul-
tūros centre rinkosi medikai, 
socialiniai darbuotojai, peda-
gogai iš Šiaulių apskrities sa-
vivaldybių ir tolimesnių res-
publikos rajonų. Renginyje 
buvo aptartos vaikų sveika-
tos problemos, pristatyti at-
likti tyrimai bei pažvelgta į 
ateities perspektyvas.
 

Konferencijos dalyvius sveikino 
Kelmės menų mokyklos jaunieji at-
likėjai. Perskaitytas Europos Parla-
mento komisaro Vytenio Andriu-
kaičio sveikinimas.

 Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministrė Rimantė Šala-
ševičiūtė džiaugėsi, kad Kelmės 
rajono savivaldybė rūpinasi vaikų 
sveikata ir jos apsauga: ,,Dirbda-
ma Vaiko teisių kontroliere vis kel-

rencijos rengimo: Vilniaus univer-
siteto prof. hab. dr. Rimantui Stu-
kui, Kelmės savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuro direktorei Linai 
Balčiūnienei, docentui Jurui Vla-
dui Vaitkevičiui, profesoriui Apo-
linarui Zaborskiui, Kelmės rajono 
savivaldybės administracijos speci-
alistei, ilgametei krūties vėžio pre-
vencijos programų rengėjai ir vyk-
dytojai Zitai Mačijauskienei, VšĮ 
Kelmės Bendrosios praktikos gy-
dytojų centro direktorei Velchel-
minai Andrulienei, LASS Kelmės 
filialo vadovei Janinai Samušienei, 
Lietuvos sveikatos mokslų univer-
siteto dėstytojui Aurelijui Verygai.

Įžanginį sveikinimo ir padėkos 
žodį tarė Ingrida Zurlytė, Pasaulio 
sveikatos organizacijos atstovė Lie-
tuvoje, akcentuodama, kad Pasau-
lio sveikatos organizacija priėmė 
naują 2015 – 2020 m. vaikų sveika-
tinimo strategiją, kuri sudarys dau-
giau galimybių kiekvienam vaikui 
gyventi sveiką gyvenimą. Kelmės 
rajono savivaldybės meras Vaclo-
vas Andrulis įteikė padėkos raštus 
konferencijos pirmininkams pro-
fesoriui Juozui Pundziui ir ir svei-
katos apsaugos viceministrui Eri-
kui Mačiūnui bei lektorei Alminai 
Blažienei. 

Europos Parlamento narė Vili-
ja Blinkevičiūtė pasidžiaugė, jog 

paskelbus Vaikų sveikatos metais 
buvo duotas puikus startas – domė-
jimasis vaikų sveikata nesibaigs kar-
tu su kalendoriniais metais. 

Seimo Sveikatos reikalų komite-
to narė Alma Monkauskaitė prane-
šime ,,Lietuvos vaikų sveikatos bū-
klė šiandien, kitimo tendencijos“ 
pažymėjo, jog daugėja vaikų regos 
bei psichikos ir elgesio sutrikimų, 
anemijos, cukrinio diabeto, epilep-
sijos. Po mokyklų valgyklų privati-
zavimo padaugėjo virškinimo ligų.

Kelmės visuomenės sveikatos 
biuro direktorė Lina Balčiūnienė 
pranešime ,,Vaikų sveikata – ben-
druomenės sveikatos tarybos pri-
oritetas“ 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 spe-
cialistas priverstas dirbti keliose ug-
dymo įstaigose, nes mokyklose tiek 
vaikų, kad susidarytų visas etatas, 
nėra. Be to, norėdamas mokyti vai-
kus sveikos gyvensenos, jis turi įsi-
prašyti į klasės valandėlę, nes speci-
alios sveikatos pamokos mokyklos 
programose nėra.

Ugningą kalbą pasakė LR Minis-
tro Pirmininko patarėjas sveikatai 
Antanas Vinkus. ,,Nieko nedirb-
damas bėgi kapinėsna“, – citavo jis 
Vydūną ir ragino galvoti, ką dary-
ti, kad Lietuvos vaikai būtų sveiki. 
,,Tribūnoje sakyti, jog myli Tėvynę 
– menkas nuopelnas. Tikrasis pa-
triotizmas dirbti dėl Tėvynės. O be 
sveikatos nieko nenuveiksim“. Kon-
ferencijos svečias iš Šiaulių universi-
teto Visuomenės sveikatos moksli-
nio centro direktorius doc. dr. Jūra 
Vladas Vaitkevičius perskaitė pra-
nešimą ,,Vaikų sveikatos metai kaip 
socialinio trendo (mados) fenome-
nas“. Pranešėjas apgailestavo, jog 90 
procentų lėšų skiriama asmens svei-
katai ir tik 10 – visuomenės sveika-
tai. Nėra išsamūs ir vaikų profilak-
tiniai patikrinimai. Šeimos iš savo 
biudžeto daugiau lėšų skiria alko-

tas pamokas, kad mokiniai paspor-
tavę galėtų nusiprausti po dušu, su-
sitvarkyti, pailsėti.

Natūraliosios medicinos žino-
vas, lektorius, vaistininkas Virgili-
jus Skirkevičius aptarė ,,Vaiko vysty-
mosi septynmečius“, Vilniaus uni-
versiteto Medicinos fakulteto prof. 
Algirdas Tutkus nagrinėjo vaikų 
nutukimo problemas, to paties fa-
kulteto prof. Rimantas Stukas apta-
rė kofeino turinčių produktų varto-
jimo paplitimą Lietuvoje, Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto pro-
fesorė Aušra Petrauskienė parengė 
pranešimą ,,Lietuvos 7–10 metų 
vaikų augimo stebėsenos tyrimas“.

Konferencijoje prieita išvados, 
kad dabartinės vaikų sveikatos 
problemos reiškia visos visuome-
nės problemas ateityje. Jei norime 
turėti sveikesnius darbingo amžiaus 
žmones ateityje bei išlaikyti tvarų ir 
sėkmingą Lietuvos ekonomikos au-
gimą, turime pasirūpinti vaikų svei-
kata. Konferencijos rengėjai paruo-
šė 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. Monkaus-
kaitės, lankėsi Kelmės centrinėje 
ligoninėje, bendravo su medikais 
ir ligoniais.

holiui ir tabakui negu sveikatai bei 
kultūrai.

Apie mokinių sveikatos stipri-
nimo prielaidas ir veiklas Lietuvos 
mokyklose kalbėjo prof. dr. Apoli-
naras Zaborskis iš Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto. Profeso-
rius pažymėjo, jog berniukų auklė-
jimas ir sveikatinimas mokyklose 
yra skaudi problema, nes daugely-
je mokyklų beveik nėra mokytojų 
vyrų. Nors mokykloje daugėja de-
mokratijos, tačiau į vaikų nuomo-
nę retai atsižvelgiama. Tai blogina 
mokyklos psichologinį mikrokli-
matą ir vaikų psichinę būklę.

Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto prof. Rasa Jankauskienė 
pranešime ,,Mokinių fizinio akty-
vumo skatinimas. Kokios strategi-
jos veikia?“ siūlė mokyklose įvesti 
keturias akademines kūno kultū-
ros pamokas. Jos vyktų dvi dienas 
per savaitę po pusantros valandos 
su pusvalandžio pertrauka prieš ki-

Pagausėję žuvų ištekliai, suma-
žėję pažeidimų skaičiai, išaugęs 
žvejo kortelių ir bilietų pirkimas 
– didžiuliai, ne per vieną dieną pa-
siekti rezultatai. Kaip tai pavyko?

Be visuomenės, žvejų mėgėjų pa-
galbos to nebūtume pasiekę. Daug 
dirbome, kad žiniasklaidoje aplin-
kos apsaugos temos nebebūtų paraš-
tėse ar paskutiniuose puslapiuose. 
Šios temos tapo populiarios, žmo-
nės palaikė geras iniciatyvas. Mi-
nisterijoje jaučiame išaugusį susi-
domėjimą, žmonės skambina, rašo, 
net prašosi susitikti, aptarti proble-
mas. Svarbiausia, kad žmonės pra-
dėjo aktyviai pranešinėti apie pažei-
dimus. Žvejų pinigai panaudojami 
įžuvinimui ir žvejai tai žino. Jie jau-
čiasi 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. Da-
bar apie visus aplinkosaugos pažei-
dimus galima pranešti paskambi-
nus 112, o ne kaip anksčiau tik tie-
siogiai paskambinus į atitinkamą 
aplinkos apsaugos departamentą. 
Specialistai iš bendrojo pagalbos 
centro perduoda informaciją ar-
timiausiems inspektoriams, kurie 
dabar budi pamainomis visą parą. 
Pažeidimų išaiškinimas padidėjo. 
Žmonės sužino apie sėkmingas ope-
racijas ir dar labiau įvertina, kad pi-
lietiškai elgtis yra gerai.

Pagausėjo neetatinių aplinkos ap-
saugos inspektorių pajėgos. Per me-
tus jos išaugo keliais šimtais ir susti-

skirti asmenys, kurie privalo daly-
vauti sveriant, pakraunant į perve-
žimo tarą ir išleidžiant į vandens tel-
kinius žuvų jauniklius. Žvejai ir kiti 
asmenys kviečiami dalyvauti žuvų 
įveisimuose ir patiems įsitikinti įvei-
siamų žuvų kokybe ir kiekiu. Apie 
kiekvieną žuvų įveisimą iš anksto 
pranešama Aplinkos ministerijos 
internetinėje svetainėje.

Jei norime turėti 
sveikesnius darbingo 
amžiaus žmones ateityje, 
turime pasirūpinti vaikų 
sveikata. 

Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjungą, žmonių 
gyvenimo trukmė pailgėjo 
penkeriais metais. 

prino gamtos apsaugą, padėjo page-
rinti šios srities įvaizdį. Neetatiniais 
inspektoriais tampa aktyvūs visuo-
menės nariai, jie yra plačiau žinomi 
bendruomenėse. Jie teigiamai at-
siliepia apie tokias iniciatyvas, po-
puliarina gamtos apsaugą ir skati-
na elgtis atsakingai. 

Žvejai, žinodami, kad jų sumo-
kami pinigai nenueina perniek, o 
skiriami įžuvinimams ir apsaugai, 
mieliau perka žvejybos leidimus, 
pranešinėja apie pažeidimus, nes 
mato, kad į juos reaguojama, pažei-
dėjai sudrausminami.

Didelius darbus lydi ne tik 
pritarimas ir pagyrimai. Ar ne-
teko susidurti su nubaustų bra-
konierių pykčiu? Ar pagalių į 
ratus nekaišiojo žvejai versli-

ninkai?
Asmeniškai su 

brakonierių pyk-
čiu nesusidūriau, 
bet teko girdė-
ti visko. Gal-
būt nesu ir pats 
geriausias žve-
jų verslininkų 

draugas, bet lai-
kau tokią situa-

ciją neišvengiama 
darbo dalimi. Yra daug įvairių 
grupių, kurių interesus suderin-
ti sunku. Jei matome, kad vie-
na ar kita grupė, darydama žalą 
gamtai, nesukuria deramos pri-
dėtinės vertės –laikas persvars-
tyti jos situaciją. Tikiu, kad taip 
yra visose srityse, aplinkos apsau-
ga – ne išimtis.

Mėgėjų žvejyba duoda 
nepalyginamai didesnę 
ekonominę ir socialinę 
naudą už verslinę žvejybą.

įvairių grupių 
interesus suderinti 
sunku. 

Žvejai kviečiami dalyvauti 
žuvų įveisimuose ir  
įsitikinti įveisiamų žuvų 
kokybe bei kiekiu.

čių ūsorių) leidžiamą paimti kiekį, 
padidinome karpių ir kitų žuvų lei-
džiamus gaudyti dydžius ir kt.

Nemažiau buvo svarbus bendra-
darbiavimo sustiprinimas su Polici-
jos departamentu prie Vidaus reika-
lų ministerijos, parengta ir pasirašy-
ta bendradarbiavimo sutartis. Pasi-
rašyti susitarimai dėl bendrų akcijų, 
reidų vykdymo: akcija „Tinklai“, ak-
cija „Lašiša 2013 m.“ ir kt.

Kovojant su brakonieriais buvo 
svarbu tobulinti teisinę bazę: už-
kaišioti landas, kurias išnaudodavo 
pažeidėjai; suteikti aplinkos apsau-
gos inspektoriams daugiau galių; 
greitinti procedūrinius procesus. 
Mūsų parengtas Administracinių 
teisės pažeidimų protokolo papil-
dymas šiemet buvo priimtas Seime.

Pakeitimais suteikta teisė aplin-
kos apsaugos valstybinės kontrolės 

dėkoti visiems žvejams, o žvejai tu-
rėtų dėkoti vieni kitiems.

2013 m. už žvejų sumokėtus pi-
nigus į šalies vandens telkinius bu-
vo įveista vertingų žuvų jauniklių 
daugiau nei už 1 mln. Lt. Šiais me-
tais žuvų įveisimui į valstybinius 
vandens telkinius skirta 2,5 mln. 
Lt. Patvirtintoje žuvų įveisimo pro-
gramoje numatyta pagausinti žu-
vų išteklius daugiau nei 200 van-
dens telkinių. 

Iki 2012 m., t. y. iki man ateinant 
dirbti į ministeriją, įžuvinimui pini-
gų nebuvo skiriama arba skiriama 
nedaug. Negražu girtis, bet manau, 
kad tai geriausias mūsų sprendimas, 
geriausias darbas žuvų išteklių at-
kūrimo link. 

Užtikrinta žuvų įveisimo kontro-
lė ir skaidrumas. Regionų aplinkos 
apsaugos departamentuose yra pa-

ir lėšomis toliau nuosekliai dirbti 
žuvų išteklių gausinimo ir su žve-
jyba susijusių paslaugų srityje. Iš 
ES paramos ir kitų lėšų numatoma 
plėsti turizmo ir rekreacijos infras-
truktūrą, įrengti naujus kempingus, 
prieplaukas, automobilių stovėjimo 
aikšteles ir kt. Projektas „Žvejybos 
rojus“ skatins vietinį ir atvykstamąjį 
žvejybos turizmą, prisidės prie vie-
tos gyventojų užimtumo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, skatins visuo-
menę tausiai naudoti išteklius, sau-
goti aplinką.

Pirmosios savivaldybės turi ge-
riausias galimybes susikurti di-
džiausią pridėtinę vertę, bet anks-
čiau ar vėliau bus pasiekta, kad visa 
Lietuva taps žvejų rojumi! Tuo nea-
bejoju!

Kaip kiekvienas žvejys mėgė-
jas galėtų prisidėti prie aplin-
kos apsaugos būklės gerinimo?

Visuomet akcentuoju vie-
ną pagrindinį dalyką – praneš-
ti apie matomas negeroves. Tam 
yra daug būdų: galima skambin-
ti 112, galima rašyti į Aplinkos 
ministeriją (info@am.lt), gali-
ma rašyti ministerijos „Facebo-
ok“ paskyroje. Į visus pranešimus 
reaguojame.

Prašau netylėti, jei turite ge-
rų idėjų, pasiūlymų ir pastabų 
teisės aktams, reglamentuojan-
tiems žvejybą. Rašykite tiesiai 
man: l.jonauskas@am.lt.

Linkiu visiems gerų akimirkų 
ir puikių laimikių. Saugokime 
gamtą kartu!

Parengta pagal publikaciją  
žurnale „Žvejok“

Kitais metais įžuvinimo darbai 
bus tęsiami, apimtys didinamos. 
Pasirinkome teisingą kelią. Tai turi 
tapti ir tradicija, pavyzdys kitiems, 
kurie perims mano darbus ministe-
rijoje. Veiklos tęstinumas užtikrins, 
kad mano siekis, jog Lietuvoje žu-
vies tikrai netrūktų, bus išlaikytas, 
pasiektas ir net viršytas.

Atkuriant ir apsaugant žuvų iš-
teklius, plėtojant mėgėjų žvejybą 
aktyviau dalyvauja ir savivaldybės. 
Paraiškas dalyvauti projekte „Žvejy-
bos rojus“ pateikė 22 savivaldybės. 
Iš jų perspektyviausiomis atrinktos 
Molėtų ir Zarasų savivaldybės. Tos 
savivaldybės, kurios nebuvo pasi-
rinktos projektui „Žvejybos rojus“ 
įgyvendinti, pasiryžę savo jėgomis 

Lašišų nerštinių lizdų kiekis ir 
plotas indeksinėje Žeimenos upė-
je 2013 m. buvo didžiausias per vi-
są stebėsenos laikotarpį. Žvejo mė-
gėjo kortelių lašišų ir šlakių žvejy-
bai buvo išduota beveik tris kartus 
daugiau nei 2012 m. – 20932 (2012 
m. – 7612; 2011 m. – 2474; 2010 
m. – 1216).

Kita pagrindinė brakonieriavi-
mo priežastis buvo nekontroliuo-
jama prekyba žvejybiniais tinklais. 
Sureglamentavome ir šią sritį. Nuo 
2013 m. gegužės 1 d. prekiauti žve-
jybiniais tinklais ar juos įsigyti rei-
kalingas leidimas. Leidimą įsigyti 
žvejybos įrankius gali gauti tik žve-
jai verslininkai, asmenys, vykdan-
tys žuvų išteklių mokslinius tyri-
mus, gaudantys žuvų reprodukto-
rius vykdant valstybinį žuvivaisos 
planą, atliekantys veterinarinius 
tyrimus, privačių vandens telki-
nių savininkai.

Nemažą įtaką žu-
vų ištekliams tu-
ri verslinė žve-
jyba, todėl ly-
giagrečiai su 
priemonėmis 
prieš brakonieria-
vimą ėmiausi pertvarkų ir šioje sri-
tyje. Kadangi mėgėjų žvejyba duo-
da nepalyginamai didesnę ekono-
minę ir socialinę naudą už versli-
nę žvejybą, strateginė kryptis buvo 
orientuoti žvejybos verslą į žuvų, 
kurių yra didžiausia pirmo pardavi-
mo kaina ir kurių išteklių neišnau-
doja žvejai mėgėjai (ungurių, selia-
vų, stintų, nėgių), žvejybą.

davau klausimą, kad Sveikatos ap-
saugos ministerija neskiria pakan-
kamai dėmesio vaikams, jaunoms 
šeimoms, jų sveikatos stiprinimui. 
Kai ministerijai vadovauti pradėjo 
kolega Vytenis Povilas Andriukai-
tis,  buvo atgaivinta Motinos ir vai-
ko sveikatos valdyba. Turbūt todėl 
pajudėjo visi darbai, susiję su vai-
kų sveikata. Tai ir kolegės Almos 
Monkauskaitės iniciatyva, davu-
si teigiamų poslinkių įvairiose sri-
tyse. Tačiau dar būtina paspartin-
ti darbus ankstyvosios diagnosti-
kos, profilaktikos srityse. Daugu-
ma tėvų vaikus norėtų vesti pas pe-
diatrus, todėl laukiame jų ,,sugrįž-
tant“ į savo sritį. Kalbame ir apie 
vaikų alergologų specializaciją, nes 
alergijos plinta. Bus grįžtama prie 
privalomos vakcinacijos.“ Sveikatos 
apsaugos ministrė įteikė padėkas as-
menims, prisidėjusiems prie konfe-

Lietuvai įstojus į Europos Sąjun-
gą, žmonių gyvenimo trukmė pa-
ilgėjo penkeriais metais. Bet euro-
parlamentarė apgailestavo, jog tur-
tingiausiame 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 vi-
suomenės gyvenimą.“

Lietuvos Respublikos Preziden-
tės patarėja Aira Mečėjienė sveiki-
nimo kalboje sakė, kad šiuos metus 

Atkelta iš 5p.

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

Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė

Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis
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Nuotrauka iš Reimundo Tyro archyvo

Vilkaviškio tvarkymo darbai 
– kaip vienas projektas

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

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

Algirdas Neiberka mažiau nei 
metus eina Vilkaviškio rajo-
no mero pareigas. Tačiau ir 
per tokį trumpą laiką vilka-
viškiečiai pastebėjo pokyčius 
– miestas švaresnis, tvarkin-
gesnis, pradėta remontuoti li-
goninė, renovuojami namai. 
42 metų A. Neiberka nesle-
pia dar ambicingesnių planų. 
Kokie jie?

Irmina Frolova-Milašienė

Tik tapęs Vilkaviškio meru 
ėmėtės keisti miesto veidą. Ar 
tam tereikėjo gerų norų? 

Gerų norų neužteko. Vilka-
viškio rajono savivaldybė pate-
ko tarp 23 remtinų šalies savival-
dybių. 2014 metai – naujo Euro-
pos Sąjungos struktūrinės para-
mos laikotarpio pradžia.  Per  6 
metus tikimės gauti beveik  16 
mln. litų ES paramos. Ją ketina-
ma skirti miesto infrastruktūrai, 
pirmiausia – gatvėms tvarkyti, ša-
ligatviams kloti.

Pradėti darbus ruošiamės nuo 

Mindaugas Sinkevičius:  
„nemėgstu užkulisių politikos“

Po aikštės tvarkymo darbai tu-
rėtų tęstis palei per miestą tekan-
tį upelį įrengiant pėsčiųjų  taką.  
Ketiname įrengti suoliukus, ap-
švietimą – gyventojams čia bus 
malonu su šeimomis laiką leisti, 
išeiti pasivaikščioti, patogu ir su 
dviračiais, ir su vežimėliais va-
žinėti. 

Jus žmonės dažnai sutinka 
įvairiuose renginiuose, susiėji-
muose. Ką kalba sutikti vilka-
viškiečiai, kokie jų lūkesčiai?

Visus darbus planuojame ir 
vykdome atsižvelgdami į vilka-
viškiečių pageidavimus. Žmonės 
nori ne tik namuose patogiai gy-
venti. Jie trokšta išeiti į miestą, 
pasivaikščioti, pasportuoti, su šei-
momis ir svečiais gražia aplinka 
pasidžiaugti.

Dabar ketiname atnaujinti sta-
dioną „Aušros“ gimnazijos terito-
rijoje. Mes jį planuojame  naujai 
įrengti. Bus įrengta nauja krep-
šinio aikštelė, lauko teniso, fut-
bolo, tinklinio aikštės, treniruo-
kliai. Svarbiausia, kad tuo galėtų 
naudotis visa Vilkaviškio rajono 

bendruomenė. Darbai turi jau 
prasidėti šiais metais. 

Aš ir pats auginu vaikus, žinau, 
kaip svarbu, kad jie augtų gražio-
je tvarkingoje aplinkoje ir turėtų, 
kur lavintis. Tokie ir kitų šeimų 
lūkesčiai. Laikas tvarkyti Vaikų 
ir jaunimo centrą. Centro pasta-
te bus sutvarkyta šokių salė, lauke 
pastatyti suoliukai, treniruokliai. 
Už dalį lėšų ketinama įgyti įran-
gos būrelių veiklai.  

Žmonėms ne tik pramogos ir 
poilsis rūpi. Ar ketinate pasi-
rūpinti ūkiniais gyventojų rei-
kalais? 

Pradėjome tvarkyti Vilkaviš-
kio ligoninę. Planuojama, kad ji 
turi išlikti rajone, todėl reikia su-
tvarkyti pastatą.  Ligoninėje dir-
ba apie 300 žmonių, jie dirba iš-
tisą parą, ištisą savaitę. Be to, čia 
gydosi ligoniai. Būtina  apšiltin-
ti 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 

nepuošia Vilkaviškio ir neatitin-
ka dabartinių poreikių. Pradė-
jome daryti žingsnius, kad pa-
statytume naują autobusų stotį 
ir sutvarkytume infrastruktūrą. 
Šitie darbai turėtų prasidėti ki-
tais metais.

O kas Vilkaviškyje daroma 
su šilumos ūkiu, ar gyvento-
jams mažinama šildymo mo-
kesčių našta?

Taryboje priimtas sprendimas 
dėl šilumos ūkio pertvarkos. 
Pradėti darbai, bus pastatytas 
katilas, kad kūrentume bioku-
ru. Pertvarkos tikslas – kūre-
nant  sunaudoti kuo mažiau du-
jų. Tuomet sumažėtų šildymo 
kainos ir gyventojų sąskaitos.

Kitas dalykas – pradėta dau-
giabučių namų renovacija. No-
rime, kad kuo greičiau bent pir-
mųjų renovuotų namų gyven-
tojai pajustų naudą už šildymą 
mokėdami mažiau. Pirmame re-
novacijos etape yra 16 namų, an-
trame etape yra patekę 34. No-
rėtųsi šiais metais baigti reno-
vuoti bent 6 daugiabučius, kad 
gyventojams jie būtų įkvepian-
čiu pavyzdžiu, kaip galima su-
taupyti šilumos energijos ir iš-

laidų. Mes ir namus renovavi-
mui atrinkome tuos, kurie dau-
giausia sunaudoja šilumos ener-
gijos. Norėjosi greičiau pagelbė-
ti žmonėms, kurie daugiausiai 
išleidžia pinigų šildymo sezo-
nui. Norime, kad jau šią žiemą 
pirmųjų renovuotų būstų gy-
ventojai pajaustų rezultatą ir 
apčiuopiamą naudą. Be to, re-
novuoti namai papuoš ir miestą.

Jūsų kaip mero užmojai ne-
menki. Koks didžiausias iššū-
kis juos įgyvendinant?

Didžiausias iššūkis tas, kad 
visa, ką pradėjome daryti ir su-
planavome, būtų tęsiama. Ti-
kiuosi, kad visi pradėti tvarky-
mo darbai bus kaip vienas pro-
jektas. Dabar Vilkaviškio aplin-
ka rūpinasi ir landšafto speci-
alistas. Jis mato miesto viziją, 
kaip jį galima sutvarkyti, pagra-
žinti. Pradėjus darbus, atsivėrė 
kelios erdvės. Pamatėme, kad 
galime sutvarkyti apleistas er-
dves. Įrengėme vaikų žaidimų 
aikšteles. Norime išpildyti vil-
kaviškiečių norą turėti jaukią, 
malonią aplinką, kurioje gali-
ma būtų šeimomis leisti laiką, 
bendrauti, sportuoti. 

Vadovaujate Jonavai, devintam 
pagal dydį šalies miestui, kurios 
tarybos sudėtis itin marga: net 8 
partijų atstovai! Kaip Jums, jau-
nam politikui, pavyksta nepaskęs-
ti diskusijose ir pelnyti kolegų pa-
garbą?

Reikia diplomatijos įgūdžių. 
Džiaugiuosi, kad dažniausiai pa-
vyksta susitarti. Net 8 politinės or-
ganizacijos ir vienintelis Socialisti-
nis liaudies frontas per visą Lietuvą 
tik Jonavoje gavo vietų savivaldy-
bės taryboje.

O kodėl?
Tokia yra rajono specifika: yra 

žmonės, kurie rašo, jie turi savo lai-
kraštį, gali išreikšti savo poziciją, yra 
matomi. Tai atsirado politinė jėga, 
kuri patraukli daliai gyventojų. 

O iš 8 politinių organizacijų koa-
licijoje yra net 5. Kartais susitarti ir 
dviese sudėtinga, jau nekalbant apie 
3, 4 ar 5 partnerius.

Kaip Jūs susitariate? Jūsų pa-
vaduotojas yra 30 metų už jus vy-
resnis...

Visada elgiuosi padoriai, sąžinin-
gai, atvirai ir nevaidinu „didesnio 
brolio“ bei nelaikau partnerių ma-
žesniais. Niekada nemėgau užkuli-
sių politikos: mes pasitarkime pen-
kiese, o paskui dar pasitarsime dvie-
se arba trise... To niekada nebūdavo.

Ar norite būti Jonavos meru ir 
kitą kadenciją?

Noriu ir tikiuosi, kad gyventojai 
įvertins tai, kas padaryta ir atitin-
kamai demokratiniu keliu išrinks 
tinkamiausią lyderį. Norėčiau juo 
būti bei vadovauti rajonui ir kitus 
4 metus. 

Ar nenusivylėte biurokratiniu 
darbu? Ką norėtumėte padary-
ti per kitus 4 metus, jei būsite iš-
rinktas meru?

Kai pirmą kartą buvau išrinktas 
meru, galvojau, kad padirbsiu ko-
kius 2 metus ir sakysiu: „Ačiū, pada-
riau ką galėjau, užtenka, užleidžiu, 
be jokių interpeliacijų – savo noru.“ 
Bet bėga laikas, atrodo, padariau ne-
mažai, atsirado noras padaryti dar 
daugiau. Tikiuosi, kad neužsisėdė-
siu. Nenorėčiau sulaukti, kad kas 
nors parodytų pirštu į duris ir net iš-
spirtų pro jas. O planų yra nemažai. 
Tai yra kasdieniai darbai – darželių, 
mokyklų renovacijos, šaligatvių, ga-
tvių tvarkymas ir visas kitas kasdie-
nis gyvenimas, kuris turės vykti prie 
bet kurios valdžios. Bet yra ir ki-
ti fundamentalūs dalykai, kuriuos 
norėčiau pakomentuoti.

Jonava yra specifinis miestas – tu-
rime didžiausią Baltijos šalyse trą-
šų gamyklą „Achema“. Viena ver-
tus, tai yra džiaugsmas, didžiausias 
darbdavys su kitomis įmonėmis, 
aptarnaujančiomis „Achemą“, dir-
bančiomis jai, kooperuojančiomis.

Kita vertus, esame priklausomi 
nuo importinių dujų, kurias im-
portuojame iš ne visai prognozuo-
jamų rinkų. 

Bet dabar turėsime ir SGDT 
(suskystintų gamtinių dujų ter-
minalą)...

Tikėkimės, kad viskas veiks, bet 
terminalas labiau nukreiptas į bui-
tinius Lietuvos vartotojus, o ne į 
„Achemą“. Kadangi esame priklau-
somi nuo „Gazprom“ ir sudėtinga 
prognozuoti darbdavio veiklą, todėl 
norėtųsi alternatyvos verslo plėtros.

Ar labai Jonava yra priklausoma 
nuo „Achemos“?

Labai. „Achemoje“ dirba apie 
1500 žmonių. O kur dar kitos 
įmonės: „Agrochema“, „Iremas“, 
„Achemos“ mokymo centras, „Sis-
tematika“... Susumavus turbūt bus 
apie 300 įdarbintų asmenų. O Jo-
navoje apskritai yra per 10 000 dir-
bančiųjų. 

Tai apie 1/3 dirba „Achemoje“?
Taip. Viskas gerai, kol gerai. Bet 

jei vieną dieną dujų tiekimas dėl 
geopolitinių aplinkybių būtų nu-
trauktas arba jos pabrangtų, mes 
taptume nekonkurencingi. Kas ta-
da? Reikia turėti planą „B“. Kad ne-
sulauktume pasekmių, kurios įvyko 
Panevėžyje po „Ekrano“ bankroto...

Planas „B“ – pramoninės terito-
rijos Ruklos savivaldybėje plėtra. 
Deja, šis klausimas buvo pamirš-
tas.. Manęs dažnai klausia specia-
listai: „Mere, norime padėti sufor-
muoti tą pramonės teritoriją, bet ką 
ten darysime? Ar ten „kaliošus“ ga-
minsime, ar logistika užsiimsime, ar 
lentas pjausime?

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 renka-
si politiką ne pagal pažiūras, o 
pagal tai, patinka jis jiems ar ne. 
Kaip Jūs pristatytumėte save rin-
kėjams?

Mano, kaip mero, darbo patir-
tis jau 4 metai. Laikausi rinkimų 
programos: ką pažadėjau, tą ir pa-
dariau. 

Turiu idėjų, kaip keisti Jonavą: 
reikia plėtoti pramonės parko vi-
ziją, baigti tvarkyti gatves. Rezul-
tatas 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 pama-
tyti tik simpatišką nuotrauką, o 
Jūsų asmeniniame puslapyje ra-
šoma – „tvarkomas“. Kodėl?

Politikui yra sudėtinga atskir-
ti, kur – asmeninis dalykas, kur – 
viešas. Bet veidaknygėje bendrau-
ju tiesiogiai. Būna, kad paklausia: 
„Ar tiesiogiai su meru bendrau-
ju, ar čia kitas žmogus?“ Pasitai-
ko, kad žmonės skundžiasi ir pra-
šo 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 Lie-
tuvos ežeruose: Platelių, Baltie-
ji Lakajų, Luokesų... Patinka ke-
liauti, žaisti tenisą. 

Ko trūksta iki visiškos laimės?
Gal vidinės harmonijos. Norė-

čiau savo ūkio, savo erdvės. Vis dar 
gyvenu tėvų dovanotame bute. 
Norėčiau gyventi savo name, kie-
me pjauti žolę, matyti, kaip žaidžia 
mano vaikai. Man 30 metų, reikia 
pagalvoti apie šeimą...

Bet Jūs dar jaunas...
Buvau jaunas, kai mane 26 me-

tų išrinko meru. Bet dabar norėtų-
si, kad mane atsimintų kaip Jona-
vos vadovą, kuris sutvarkė šį kraš-
tą. Įsivaizduočiau: eina žmogus su 
anūku ir džiaugiasi: „Žiūrėk, kaip 
dailiai sutvarkytas parkas!..“

O daug draugų turite?
Tikriausiai ant dviejų rankų 

pirštų suvardinčiau. Man jų už-
tenka. Jų nuomonė man yra svar-
biausia. Kartais jaučiu, kaip me-
ro statusas keičia žmonių požiūrį 
į mane. O tai tik pareigos ir atsa-
kingas darbas...

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

Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius

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

Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

Vilkaviškio centrinės aikštės. Da-
bar ji apleista. Ją sutvarkius, dar-
bus planuojama plėsti į šalia esan-
čias teritorijas. Pagrindinėje aikš-
tėje vyksta miesto šventės, čia di-

džiausių susibūrimų vietos. Mū-
sų prioritetas – padaryti aikštę 
gražiu akcentu ne tik mūsų mies-
to žmonėms, bet ir svečiams, tu-
ristams. 

Sakau: suformuokime sklypus 
po 10 ha, po 15 ha, kad galima 
būtų įvairias veiklas vykdyti: ga-
minti saldainius, „kaliošus“, – ką 
tik norime. Kad būtume univer-
salūs ir galėtume pritraukti bet 
kokį verslą, kuris tik panorėtų 
ateiti. O verslą pritraukti į Jona-
vą nebus lengva.

Kodėl? Juk netoli Kaunas...
„Rail Baltica“ ateina iki Pale-

mono, Kauno oro uostas – Kar-
mėlavoje, o Jonava šiek tiek toliau. 
Konkurencija net ir esant 30 km 
skirtumui pasidaro sudėtinga. 
Kodėl verslui eiti į Jonavą, jei yra 
Palemonas? 

Kaip Jums pavyksta išvengti 
interesų konfliktų ir tėčio (susi-
siekimo ministro Rimanto Sin-
kevičiaus) paramos?

Atrodytų, kad tai yra didžiulis 
pliusas, kad šeimos narys yra mi-
nisterijos vadovas, o iš tikrųjų tai 
minusas, nes bet kuriuo klausi-
mu, susijusiu su Jonava, ministrui 
tenka nusišalinti, nes kyla intere-
sų konfliktas. Bet koks mano raš-
tiškas prašymas ar reikalavimas di-
dinti finansavimą keliams yra po 

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

Svarbu, kad ir darbo jė-
gos poreikis Lietuvoje pa-
siskirsto tolygiai. Mažes-
nės savivaldybės susigrie-
bė anksčiau ir renovaci-
jai pasirengė geriau nei 
didmiesčiai. Renovacijos 
apimtis lemia ir tai, kaip 
šioje programoje dalyvau-
ja rajonų ir miestų politi-
kai, kaip jie geba paaiškin-
ti ir įtikinti gyventojus re-
novacijos nauda. 

Čia galima kaip puikų 
pavyzdį iškelti Birštono 

merę Nijolę Dirginčienę, 
kuri nepaisydama skep-
tikų, suplanavo viso dau-
giabučių kvartalo reno-
vaciją. Ir štai rezultatas 
– su Vokietijos Vyriausy-
bės parama kurorte pra-
dedama 24 namų reno-
vacija. Bus atnaujinti, ap-
šiltinti 24 daugiabučiai. 
Apie 2000 birštoniečių 
ne tik sutaupys mokėda-
mi už šildymą. Jie ir ku-
rorto svečiai galės džiaug-
tis sutvarkyta viso kvarta-

lo aplinka.
Pasak Seimo vicepirmi-

ninko Algirdo Syso, Lie-
tuvos gyventojai kasmet 
sumoka 3 milijardus li-
tų už šildymą, sumažin-
ti šią sumą – didelis pa-
siekimas. Norinčių reno-
vuoti būstus daug, dabar 
trūksta rangovų.

Galiu tepridurti, kad 
mūsų priklausomybė nuo 
šildymo – brangiai kai-
nuojanti liga. Gera žinia 
ta, kad vaistai – jau išrasti.

Priklausomybė nuo šildymo. Kaip gydytis?

Ar smurto prieš moteris šalinimas 
tik moterų reikalas?
margarita JAnKAusKAitė
Lygių galimybių plėtros centro projektų 
vadovė, socialdemokratė

Pirmoji pasaulio bendruo-
menės pastangas kovoje su 
smurtu prieš moteris suvie-
nijusi akcija Jungtinių Tautų 
(JT) iniciatyva įvyko 1991 me-

tais, suvokus, kad norint už-
kirsti kelią šiai pandemijai rei-
kia ir pasaulinio masto judėji-
mo, kuris didintų visuomenės 
supratimą apie įsisenėjusias 
smurto prieš moteris proble-
mas, įgalintų jas vertinti žmo-
gaus teisių pažeidimo kon-
tekste ir formuotų suvokimą, 
kad visuomenėje negali vykti 
pažangia, kol nesibaigia sis-
temingas moterų žalojimas.

Pirmosios iniciatyvos draugėn 
subūrė įvairių pasaulio šalių teisi-
ninkes, mokytojas, medikes, žur-
nalistes, akademikes, aktyvistes ir 

politikes, kūrusias pasipriešinimo 
smurtui strategijas. 2008 metais 
generalinis Jungtinių Tautų se-
kretorius Ban Ki-moon ėmėsi ini-
ciatyvos telkti vyrus, stiprinant 
valstybės ir visuomenės atsako-
mybę kovoje su smurtu. 2014 me-
tais prie šios iniciatyvos prisijun-
gė ir pažangiausi Lietuvos vyrai.

16-os pasipriešinimo smurtui 
prieš moteris dienų kampanijos 
Lietuvoje vykdomos kasmet, ta-
čiau jų tikslai, praėjus beveik ke-
tvirčiui amžiaus, iš esmės nesi-
keičia – vis dar siekiama atkreip-
ti dėmesį į tai, kad smurtas arti-
moje aplinkoje išlieka daugelio 
moterų kasdienybe ir dažna jau-
nų moterų mirties priežastimi.  

Įsivaizduokime, jaunuolis bai-
gia mokyklą, atradęs pašaukimą, 
įgyja profesiją. Greitai susiranda 
socialiai ir finansiškai aprūpin-
tą darbo vietą, ilgai ir laimingai 
gyvena. Idealus scenarijus, kurio 
linkime kiekvieno žmogaus gy-
venimo startui. Deja, šiuo metu 
Europoje daugiau kaip 5 milijo-
nai jaunuolių yra suklupę kaž-
kuriame šio idealaus scenarijaus 
žingsnyje. Beveik kas ketvirtas 
jaunas europietis neturi išsilavi-
nimo, darbo, socialinių garantijų, 
finansiškai garantuotos ateities. 
Jie atsiduria visuomenės santvar-
kos pakraštyje. Galimybę pragy-
venti dažnai mato socialinių tar-
nybų teikiamoje pagalboje. Ne-
dirbdami, nemoka mokesčių. To-
kiu būdu tampa dviguba našta ša-
lies biudžetui, o svarbiausia, pra-
randa orios ir užtikrintos ateities 
galimybes. 

Europos Sąjunga (ES), supras-
dama, kad jaunų žmonių nedar-
bas šiandien reiškia valstybių ge-
rovės nuosmukį rytoj, imasi ryž-
tingai veikti. Pradėta įgyvendin-
ti jaunimo garantijų iniciatyva, 
kuri traktuojama kaip investicija 
į visos Europos ateitį. Šia inicia-
tyva siekiama užtikrinti kiekvie-
nam jaunuoliui galimybę ketu-
ris mėnesius po mokyklos baigi-
mo 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 jauni-
mo nedarbas pasiekė rekordines 
aukštumas, tačiau žvelgiant į nau-
jausius Eurostato duomenis ma-
tyti, kad per pastaruosius vienuo-
lika mėnesių jis nuolat mažėjo ir 
šiuo metu siekia 21,7 procento. 
O bendras nedarbo lygis mažė-
jo dvigubai lėčiau, nors dar yra 
perpus žemesnis nei jaunimo ne-
darbas. 

Norėčiau pasidžiaugti Lietu-
vos pažanga. Mums pavyko be-
veik dvigubai sumažinti rekor-
dinį jaunimo nedarbo lygį nuo 
35,7 procentų 2010 metais iki 
atitinkančio ES vidurkį. Tiesa, 
pastaraisiais mėnesiais jaunimo 
nedarbo rodiklis šiek tiek padi-
dėjo, matyt, dėl darbo pradėju-
sių ieškoti absolventų, tačiau ben-
dra tendencija yra ta, kad Lietu-
voje jaunimo nedarbo lygis išlie-
ka pakankamai stabilus. Stabilu-
mas dažniausiai yra geras ženklas, 
tačiau šioje situacijoje reikia im-
tis daugiau ir efektyvesnių veiks-

investuotojai kviečiami išnaudoti  
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 su-
laukia vis didesnio poilsiau-
tojų ir turistų dėmesio. Šia-
me rajone nėra didelių aplin-
ką teršiančių pramonės įmo-
nių, miškai sudaro ketvirta-
dalį rajono teritorijos, tyvu-
liuoja net 227 ežerai. Miškais 
ir ežerais garsėjantis Molėtų 
rajonas dėl nederlingų že-
mių sąlygomis ūkininkauti 
pasigirti negali. Todėl vie-
tiniams gyventojams tenka 
išnaudoti kitus šio gražaus 
krašto privalumus.

Gyventojai išnaudoja gamtos  
dovaną   
Rytinėje Lietuvos dalyje esan-
čiame Molėtų rajone pramonė 
menkai teišvystyta. Dėl neder-
lingų žemių prioritetine rajono 
vystymosi kryptymi tapo paslau-
gų sektorius. 

Kaip teigia Molėtų rajono savi-
valdybės tarybos mero pavaduo-
tojas, socialdemokratų Molėtų 
skyriaus pirmininkas Henrikas 
Ivickas, gyventojai sumaniai iš-
naudoja gamtos dovaną: „Gra-
žiausiose vietose įsikūrę per 60 
kaimo turizmo sodybų, poilsio 
namų, teikiamos įvairios kaimo 
turizmo paslaugos, kuriami pės-
čiųjų, dviračių, vandens maršru-
tai. Molėtų rajone vyrauja smul-
kus ir vidutinis verslas, veikia 
apie 350 įvairių įmonių.“

Molėtų rajonui atsigauti ir pa-
keisti įvaizdį padėjo Europos Są-
jungos struktūrinių fondų lėšos. 
Per 2007–2013 m. buvo įsisavin-
ta apie 46 milijonus litų. Šios lė-
šos buvo panaudotos turizmo 
poreikiams, skatinant naujų tu-
rizmo produktų ir viešosios tu-

rizmo infrastruktūros plėtrą, 
Molėtus paverčiant pagrindine 
vandens turizmo, dviračių, pės-
čiųjų Aukštaitijos nacionalinio 
ir Labanoro regioninio parkų 
trasų prieiga. Sutvarkytos gatvės, 
rekonstruojamas stadionas. O iš 
naujojo 2014–2020 m. finansi-
nio periodo Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšų ketina-
ma investuoti į ateitį – į sutvar-
kytą ir paruoštą infrastruktū-
rą pritraukti verslininkus, in-
vestuotojus, kurie sukurs naujas 
darbo vietas. 

Poilsiautojai palieka ne tik  
pinigus, bet ir šiukšles
Kaimo turizmo sodybomis tur-
tingas Molėtų kraštas sulaukia 
gausaus poilsiautojų antplūdžio. 
Aplinkos ministerijai pradėjus 

ežerų ir tvenkinių įžuvinimo 
darbus, Molėtai pritraukia dau-
giau žvejų. Daugiau poilsiaujan-
čių prie vandens – daugiau šiukš-
lintojų. Jiems išvykus, miesto 
ūkis išveža tuntus šiukšlių. 

„Šiukšlių išvežimas kainuoja. 

Už atliekų surinkimą ir išvežimą 
savivaldybė turėtų gauti mokes-
tį. Kaip ir parkai, galėtume bū-
ti prilyginti rekreacinei teritori-
jai. O už surinktas lėšas rajonas 
galėtų kokybiškiau plėtoti vei-
klą turizmo srityje“, – surinktų 
pinigų racionalų panaudojimą 
modeliuoja vicemeras H. Ivickas.  

Ieškoma investuotojų
Molėtų rajono savivaldybei in-
vestavus į infrastruktūrą, rajonas 
tapo patrauklesnis ne tik poil-
siautojams, bet ir verslininkams. 
Tikimasi, kad sutvarkyti parkai, 
graži gamta sudomins verslinin-
kus ir paskatins juos investuoti. 

„Rajone tvarkydami infras-
truktūrą siekėme išspręsti užim-
tumo klausimą. Europiniais pi-
nigais reikia ne tik pasinaudoti, 

bet ir juos maksimaliai išnaudo-
ti, t. y. sulaukti grąžos iš sukurtų 
naujų darbo vietų, didesnės pa-
siūlos poilsiautojams, turistams 
ir svečiams. Aplinką smulkiam 
verslui paruošėme. Dabar lau-
kiame investuotojų, kurie suge-
bės išnaudoti nuostabią Molėtų 
gamtą ir jos išteklius visais me-
tų laikais. Ne tik aktyvus poil-
sis prie vandens, bet ir skelbia-
mas „žvejų rojus“ gali sukviesti 
šeimas atvykti į mūsų vandenin-
gą kraštą. O čia poilsiautojams 
prireiks daug įvairiausių paslau-
gų bei serviso: maisto, žvejybos 
įrankių, valčių... Tad verslinin-
kams bus kur suktis“, – viziją ap-
žvelgia socialdemokratų Molėtų 
skyriaus pirmininkas H. Ivickas.
Turistams siekiama suteikti kuo 
daugiau informacijos ir įspūdžių
Molėtų rajono savivaldybė sten-
giasi poilsiautojus ne tik pasi-
kviesti į kraštovaizdžiu ir švaria 
gamta garsėjantį kraštą, bet ir 
nukreipti juos į įspūdingais re-
giniais garsėjančias aplinkines 
vietoves.

„Šiuo metu, bendradarbiau-
jant su turizmo ir informacijos 
centru, siekiame į Molėtus at-
vykstantiems turistams pasiū-
lyti aplankyti ir kaimynines 
vietoves, pavyzdžiui, Ignaliną, 
Anykščius, Uteną. Taip galėtu-
me suteikti daugiau informaci-
jos apie visą apskritį. Molėtai di-
džiuojasi observatorijos bokštu, 
vieninteliu Europoje Etnokos-
mologijos muziejumi, „Dubin-
gių žirgynu“, archeologų atkas-
tais Radvilų rūmų fragmentais 
Dubingių piliavietėje. Savitais 
perliukais jus nustebins ir mūsų 
apylinkės. Maloniai kviečiame 
poilsiautojus ir turistus apsilan-
kyti ne tik Molėtų rajone, bet ir 
visoje apskrityje“, – planus ap-
žvelgia savivaldybės tarybos na-
rys H. Ivickas. 

Kornelija Petravičienė

vilija BlinKeviČiŪtė
Europos Parlamento narė,
LSDP pirmininko pavaduotoja

bar svarbu pereiti nuo pasiruo-
šimo prie realių darbų. Atsako-
mybė čia tenka keturioms susi-
jusioms ministerijoms, darbo bir-
žoms, mokymo įstaigoms, socia-
liniams partneriams ir jaunimo 
organizacijoms. Meškerė jiems 
įteikta, liko pagauti žuvį. Nuo 
to, kaip šios organizacijos mobi-
lizuos pajėgas, kaip sėkmingai su-
gebės bendradarbiauti įgyvendi-
nant nusibrėžtus tikslus, priklau-
sys, ar jaunimo garantijų iniciaty-
vai bus rasta dar papildomų lėšų 
2016 m. peržiūrint ES biudžetą. 

Nepamirškime ir to, kad ap-
mokytas, motyvuotas ir žengti 
pirmus žingsnius darbo rinkoje 
pasiruošęs jaunuolis gali tiesiog 
nerasti darbo vietos. Tuomet mil-
žiniškos investicijos neveiksmin-
gos. Privalu gerinti darbo ir verslo 
sąlygas. Jauniems žmonėms turi 
būti prieinamas kokybiškas dar-
bas, kur būtų gerbiamos jų teisės, 
užtikrinamas normalus atlygini-
mas ir profesinės karjeros galimy-
bės. Svarbus ir verslumo skatini-
mas. Įsteigęs  įmonę, jaunuolis 

sukuria darbo vietą, pragyveni-
mą sau, o gal ir kitiems. Tik rei-
kia mažinti bereikalingą admi-
nistracinę ir biurokratinę naštą, 
didinti valstybės paramą savaran-
kiškai dirbantiesiems ir mažoms 
bei vidutinėms įmonėms. Tokiose 
įmonėse dirba net 66,5 procentų 
visų ES darbuotojų.

Europos Parlamente su kole-
gomis atsakingai analizuojame 
jaunimo nedarbo problemą. Ne-
seniai plenariniame posėdyje vėl 
apie tai kalbėjome. Visų europar-
lamentarų pasisakymus lydėjo 
vienas leitmotyvas: jaunimo ne-
darbo mažinimas turi tapti kon-
krečiu Europos semestro tikslu, 
o šios veiklos priemonės privalo 
būti įtrauktos į šalims skirtas re-
komendacijas ir nacionalines re-
formų programas. Paprašėme Ko-
misiją parengti teisės aktą, kuris 
nustatytų minimalius Jaunimo 
garantijų iniciatyvos įgyvendi-
nimo standartus, užtikrinančius 
pameistrystės kokybę, galimy-
bę naudotis įdarbinimo paslau-
gomis ir deramą jaunimo darbo 
užmokestį. 

Europos Komisijos pareigū-
nai gavo pylos, kad nepakanka-
mai operatyviai reaguoja į darbo 
rinkos pokyčius, kad per mažai 
gelbsti šalims narėms, atsižvel-
giant į realijas, koreguoti nacio-
nalinius jaunimo garantijų įgy-
vendinimo planus. Pasisakymo 
metu pateikiau siūlymą atidžiai 
stebėti nacionalinių planų įgy-
vendinimą, nes tik žinant realią 
padėtį galima žengti tolesnius 
efektyvius žingsnius.

 ES jau paklojo politinį ir fi-
nansinį pagrindą tam, kad jau-
nimo garantijų iniciatyva būtų 
įgyvendinta. Laikas šalims na-
rėms parodyti, kaip jos, pasinau-
dodamos visais resursais, gali su-
kurti jaunimui palankesnę darbo 
rinką. Tikiuosi, kad Lietuvai pa-
vyks, nes esu įsitikinusi, kad šian-
dien remdami jaunimą kuriame 
užtikrintą rytojų savo šaliai ir vi-
sai Europai. 

mų, kad jaunimo nedarbo kreivė 
toliau leistųsi žemyn. 

Resursų turime. Lietuvoje jau-
nimo garantijų iniciatyvai septy-
neriems metams numatoma skirti 
virš 602 milijonų litų, iš jų 361,4 
milijonai – ES biudžeto lėšos. 
Baigiamas įgyvendinti bandoma-
sis jaunimo garantijų projektas aš-
tuoniose šalies savivaldybėse. Du 
šimtai darbo neturinčių jaunuo-
lių buvo motyvuojami ir rengia-
mi darbo rinkai. Tai – visos ES 
pilotinis projektas, kurio patirtis 
bus panaudota ne tik Lietuvoje, 
bet ir kitose ES šalyse.

Esame viena iš šalių, laiku pa-
rengusių jaunimo užimtumo ga-
rantijų įgyvendinimo planą. Da-

Lietuvai pavyko beveik 
dvigubai sumažinti rekordinį 
jaunimo nedarbo lygį nuo 
35,7 procentų 2010 metais 
iki atitinkančio ES vidurkį.

Molėtų rajonui atsigauti 
ir pakeisti įvaizdį padėjo 
Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų 
lėšos. Per 2007–2013 m. 
buvo įsisavinta apie 46 
milijonus litų.
 

Arūnas Dudėnas
16p.

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

Piešinys iš  gap.lt.

sxc.hu nuotr.

Rimanto Šavelio nuotr.

Atkelta iš 1p.
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Utenoje svarstyti regionams 
aktualūs klausimai

Populiariausia Europoje – vokiečių – kalba 
iš 3243 Lietuvoje gyvenančių vokiečių kaip 
gimtąja bekalba tik 804 gyventojai. Popu-

liariausia tarp Lietuvos mokinių – anglų kalba. 
Tačiau ar nemokėdami vokiečių kalbos galime 
pažinti Europos kultūrą, literatūrą? Ar Žemaiti-
jos rajono mokiniai tikslingai renkasi užsienio kal-
bas? Šios problemos buvo gvildenamos Kelmės 
rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir spor-
to skyriaus kartu su J. V. Getės institutu Lietuvo-
je surengtoje konferencijoje apie daugiakalbys-
tę. Į konferenciją atvyko Bavarijos verslininkas 
Volfgangas Gerthe,  J. V. Getės instituto Lietuvoje 
darbuotoja Nijolė Buinovskaja ir Vokietijos amba-
sados Lietuvoje kultūros atašė Salomėja Blažytė. 
Salomėja yra baigusi Kelmės rajono Šaukėnų vi-
durinę mokyklą, tad ji nuoširdžiai dėkojo vokiečių 
kalbos mokytojai Albinai Sutkienei. 

Spalio 16 d. Utenos rajono savivaldy-
bėje vyko Utenos kolegijos organi-
zuota tarptautinė konferencija „Eu-

ropa – regionams, regionai – Europai“. 
Konferencijoje, skirtoje  Lietuvos 10 metų 
narystei Europos Sąjungoje, dalyvavo LR 
Seimo narė Milda Petrauskienė, Utenos ra-
jono savivaldybės meras Alvydas Katinas. 
Tarptautinę konferenciją parėmė LR užsie-
nio reikalų ministerija ir Utenos rajono savi-
valdybė. Konferencijoje dalyvavo ir  LR Už-
sienio reikalų ministerijos Ambasadorius 
ypatingiems pavedimams Tomas Gulbinas, 
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės po-
litikos departamento Regioninės politikos 
strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas 
dr. Gediminas Česonis, svečiai iš Lenkijos, 
Kazachstano Respublikos, Latvijos.

     LR Seimo narė Milda Petrauskie-
nė konferencijoje skaitė pranešimą „Re-
gionų ateitis Europoje ar Europos atei-
tis regionuose“. Pranešime buvo aptartas 
2007–2013 metų finansinio programavi-
mo laikotarpis, šalies ūkio konkurencingu-
mo sėkmės rodikliai, pagrindinės regionų 
projektų įgyvendinimo problemos,  prista-
tytos pagrindinės regioninės plėtros įstaty-
mo naujovės.

Spalio 16 d. vyko LSDP Kupiškio rajono skyriaus prezidiumo ir rinkimų štabo posė-
dis, 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 pir-

mininkas A. Cesevičius pažadėjo, kad ir kupiškėnai vyks atsakomojo vizito į Rokiškį.

Spalio 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 puo-

selėtoją Virmantą Velikonį dalijosi artimai jį pažinojusieji bendražygiai ir jo šeimos nariai. Įam-
žintas V. Velikonio gyvenimo akimirkas susirinkusieji stebėjo 1990 m. sukurto filmo „Ramyga-
la 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 oponen-
tų, bet visada taikliai ir niekada nieko 
neįžeisdamas.”, – prisiminė LSDP Gar-
bės pirmininkas Česlovas Juršėnas. Sei-
mo narys Domas Petrulis, su V.Velikoniu 
bendravęs paskutinius kelerius jo gy-
venimo 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, papras-
tumas ir meilė žmonėms.”

Kupiškio socialdemokratai ruošiasi rinkimamsRamygaloje prisimintas Virmantas Velikonis

Spalis – gerų darbų mėnuo 
Jonavos skyriuje

Prienų socialdemokratų išvyka 
į Biržus

Kelmėje – dėmesys populiariausiai  
Europoje kalbai

Spalio viduryje LSDP Jonavos skyriaus bičiuliai 
dalyvavo labdaros aukcione „Amžini vaikai – su 
meile Jums“, kurį organizavo sutrikusio inte-

lekto žmonių globos bendrija „Jonavos viltis“. Aukci-
ono tikslas – surinkti reikiamą pinigų sumą, kuri bū-
tų skirta bendrijos „Jonavos viltis“ materialinės bazės 
stiprinimui, ugdymo priemonėms.

Skyriaus bičiuliai varžėsi norėdami įsigyti bendri-
jos globotinių pagamintų darbelių. Keletas daiktų bu-
vo įsigyti viso skyriaus vardu – jais bus papuošta ne-
seniai 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 bendri-
jai lėmė, kad tapome aktyviausi ir dosniausi aukciono 
dalyviai“, - sakė jonaviečiai. Pagrindiniu aukciono rė-
mėju buvo skyriaus pirmininkas, rajono meras Min-
daugas Sinkevičius.

Bendrijos „Jonavos viltis“ pirmininkė Olga 

Spalio 18 d. Prienų skyriaus social-
demokratai aplankė Biržų kraštą. 
Kelionėje dalyvavo Prienų, Jiezno, 

Išlaužo, Naujosios Ūtos, Strielčių, Pakuo-
nio grupių nariai.

Nuo senų senovės Biržų kaimuose alų 
darydavo bene kiekvienas. Ir visi turėda-
vo savo technologiją, kurią perduodavo 
tik sūnums. Senosios aludarystės tradi-
cijos išsaugotos iki šių laikų, todėl pir-
miausia buvo aplankyta Rinkuškių alaus 
darykla, kur prieniečiai buvo supažindinti 
dabartinėmis alaus gamybos technologi-
jomis. Ekskursijos po alaus daryklą me-
tu buvo pasakojama apie visą alaus kelią. 
Prienų skyriaus socialdemokratai sužino-
jo daug faktų apie alaus daryklos istoriją, 
gilinosi į aludarystės subtilybes.

Kylame!
Kas geriau gali suprasti ma-
žą vaiką, kaip ne jaunas žmo-
gus, kuris dar vakar pats bu-
vo vaiku ir ieškojo, kuo užsi-
imti kieme. O veiklos kieme 
mažai – sūpynių tik stovai 
belikę, smėlio dėžėse šuniu-
kai karaliauja, o čiuožyklos, 
jei kur ir likusios, vaikams pa-
vojingos. 

Jaunas Šrvintų socialdemokratas 
Giedrius Jozonis su keliais bendra-
minčiais pasitarė ir nusprendė pa-
sinaudoti gerąja Vilniaus patirtimi 
(sostinėje yra anoniminis sūpynių 
fondas) – pagaminti sūpuoklių ir 

Širvintos – ideali vieta gyventi 
jaunoms šeimoms
Pokalbis su Širvintų rajono vicemeru Andriumi Jozoniu

Ar iš tiesų norite būti Širvintų 
rajono meru?

Taip. Manau, kad esu išsilavinęs, 
turiu patirties dirbant savivaldoje, 
jau beveik ketverius metus dirbu ša-
lia mero, esu Širvintų rajono savival-
dybės mero pavaduotojas.

Jums tik 29-eri... Ar kada nors 
įsivaizdavote, kad tokio jauno am-
žiaus eisite vicemero pareigas?

Tikėjausi, kad tapsiu tarybos na-
riu, o tai, kad tapau vicemeru, nu-
lėmė Širvintų rajono savivaldybės 
politinė situacija. Tačiau dirbdamas 
šiose pareigose, manau, atradau sa-
vo gyvenimo kelią. 

Prieš metus esate pareiškęs – ci-

tuoju – „kad vien šiuo postu ne-
apsiribosiu“. Ką turėjote galvoje?

Pagal išsilavinimą esu energeti-
kas, todėl ateityje man artima būtų 
Energetikos ministerija (juokiasi). 

Kokią išskirtumėte pagrindinę 
rajono problemą?

Pagrindinė Širvintų rajono pro-
blema – prasta demografinė padė-
tis. Gyventojų skaičius mažėja. Ypa-
tingai šį kraštą palieka jauni žmo-
nės. Širvintos yra netoli Vilniaus, 
tai ramus, saugus miestas bei rajo-
nas. Pats neseniai sukūriau šeimą, 
todėl galiu tvirtai sakyti, jog Šir-
vintos – ideali vieta gyventi jau-
noms šeimoms. Mokyklos iš dalies 
renovuotos, vaikų darželiuose vietų 

yra. Peržengus Širvintų rajono ribą 
ir nekilnojamo turto kainos gal du 
kartus mažesnės nei Vilniuje. Pa-
vyzdžiui, dviejų kambarių butą ga-
lima įsigyti už 60 000 litų. Darže-
lis kainuoja apie 160 litų per mėne-
sį. Viešuoju transportu kelionė Šir-
vintos-Vilnius kainuoja apie 20 litų 
į abi puses. Iki Vilniaus - 45 kilome-
trai. Čia galima įsikurti gyventi, o 
dirbti Vilniuje, kaip daro nemaža 
dalis Širvintose gyvenančiųjų. Be 
to, mūsų kraštą pamėgo nedide-
lės gamybos įmonės, kurių vadovai 
jau dabar skundžiasi, kad Širvinto-
se trūksta darbo jėgos, vadinasi, dar-
bų ir čia yra. O tiek dabar, tiek dirb-
damas bet kuriose kitose pareigose, 
darysiu viską, kas mano galioje, kad 
žmonėms, o ypatingai jaunoms šei-
moms, čia gyventi būtų geriau.

Pernai vyko 13 rajono savival-
dybės tarybos posėdžių – nepra-
leidote nei vieno. Kas jų praleido 
daugiausiai?

Žinau, kas, bet politinių konku-
rentų nereklamuosiu. 

Šalia Kernavės yra toks Mus-
ninkų miestelis. Ką apie jį žinote?

Jis susijęs su Radvilų gimine. XVI 
a. viduryje Žygimantas Augustas 
Musninkus ir dar kelis dvarus už-
rašė žmonai Barborai Radvilaitei. 
Iki šios dienos išliko jai skirta ko-
plyčia Musninkuose. 

Beje, istorijos mokslų mokykloje 
nemėgau, buvau „tiksliukas“ – ma-
tematikas ir fizikas. Skaičiavimo 
mašinėlė yra garbingiausioje vie-
toje ant mano darbo stalo – visada 
ja naudojuosi. Mąstant apie verslą, 
generuojant idėjas, ji yra pats svar-
biausias įrankis.

Širvintų rajonas oficialiai ben-
drauja su daugeliu Europos regi-

onų. Viename iš jų dabar vyksta 
kariniai veiksmai...

Taip, Charkovo rajone, Rytų 
Ukrainoje... Charkovo krašto mie-
li ir šilti žmonės lankėsi pas mus 
prieš prasidedant kariniams veiks-
mams Ukrainoje.

Ką konkrečiai kaip vicemeras 
dirbate?

Meras man yra patikėjęs „minkš-
tesnius“ dalykus – jaunimo, sporto, 
kultūros, turizmo sritis, bei kai ku-
riuos socialinės apsaugos, investici-
jų, verslo plėtros reikalus. Iš tiesų, 
darbų įvairovė labai didelė, tai yra 
dar viena priežastis, kodėl man čia 
dirbti patinka.

Kokie Jūsų laisvalaikio pomė-
giai?

Svarbiausias pomėgis – muzika, 
dainuoju chore, groju keliais mu-
zikos instrumentais, taip pat labai 
džiaugiuosi, kad šis pomėgis yra 
bendras su žmona.  Taip pat mėgs-
tu važinėti dviračiu. Beje, Širvintų 
krašte dviračių takų yra, bet jie pase-
nę. Puoselėju planus dviračių takus 
Širvintose sutvarkyti ir apjungti.

Kokios yra Jūsų asmeninės sa-
vybės, kuriomis galite didžiuotis?

Manau, kad esu charizmatiškas, 
žmonės noriai su manimi bendrau-
ja, gal dėl to, kad esu geresnis klau-
sytojas, nei kalbėtojas. Taip pat esu 
darbštus ir labai imlus naujiems dar-
bams bei įvairių sričių naujovėms.

Jau dvejus metus esate vedęs, auga 
dukrytė... Apie ką dar svajojate ir ko 
palinkėtumėte savo atžalai?

Vedę politikai moterims – rinkė-
joms patrauklesni... (Juokiasi). Ka-
dangi šiuo metu su šeima gyvena-
me bute, kuris nėra mūsų, kaip ir 
normalus lietuvis svajoju apie savą 
kampelį, kurį, beje, jau ir pradėjo-
me kurti. O dukrytė, tikiuosi, per-
ims mano ir žmonos pomėgį muzi-
kuoti. Ji labai aktyvi, energinga, to-
dėl jai užaugus linkėčiau ramybės, 
susikaupimo, kantrybės įsigilinant 
į darbus...

Kiek norėtumėte turėti pinigų?
Pinigai nėra tokia jau didelė ver-

tybė – svarbesnės jų dėka gaunamos 
galimybės... Mano manymu, dideli 
pinigai turi būti gaunami atliekant 
rimtą darbą, sukaupus daug patir-
ties, kad žmogus suprastų jų gali-
mybes ir grėsmes, nes paskutinė fi-
nansinė krizė puikiai parodė, kad 
dideli pinigai, gauti ne pagal gali-
mybes, gali padaryti nemažai dva-
sinės ar moralinės žalos žmogui. 
Dabar visos mano šeimos pajamos 
siekia apie 4 000 litų per mėnesį ir 
man to pakanka. 

Ar mėgstate skaniai pavalgyti?
Be abejo. Ir mėgstu pats gaminti! 

Bet man, kilusiam iš kaimiško rajo-
no, geriausias „desertas“ – lašiniai. 

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

pakabinti jas daugiausia vaikų ir jau-
nimo mieste pritraukiančiose vieto-
se. Tai daug nekainuoja, tačiau su-
teikia nemažai džiaugsmo.

Taigi spalio 11 d. Giedrius ir kiti 
jaunieji socialdemokratai, nusipirkę 
medžiagas, kibo į darbus: matavo, 
pjovė, šlifavo, dažė... O spalio 12 d. 

suvėrę virves ir pasiėmę kopėčias, iš-
ėjo į miestą. Komanda ėjo per Šir-
vintas ir ten, kur kieme rado nuo-
bodžiaujančių vaikų, kartu su jais 
kabino sūpynes. Taip sūpuoklėmis 
buvo papuošti du seni sūpynių sto-
vai kiemuose, vienas nenaudojamas 
stovas palei upę ir du medžiai: vie-
nas, esantis šalia vaikų pamėgtos 
žaidimų vietos, kitas parke, kur ren-
kasi jaunimas. Dar besidarbuojant, 
vaikai rikiavosi į eiles, nekantravo, 
kol sūpynių tvirtumą išbandys jų 
autoriai ir užleis vietą mažiesiems.

Ant kiekvienų sūpuoklių jaunie-
ji socialdemokratai užrašė trumpus 
linkėjimus – „džiaukis“, „svajok“, 
„sukurk“, „pakilk“, mėgaukis“ – 
ir nupiešė partijos simbolį – rožę.

O kartu su jaunimu šiame pro-
jekte dirbęs Širvintų vicemeras An-
drius Jozonis džiaugėsi brolio inici-

atyva: reikia gyventojams parody-
ti, jog nebrangiai ir paprastai savo 
aplinką galima padaryti gražesne 
ir jaukesne, kad nereikia laukti ir 
tikėtis, jog kas nors ateis į tavo kie-
mą ir jį pakeis. Visi esame atsakin-
gi už aplinką, kurioje gyvename, 
tad ir keiskime ją pagal galimybes 
ir poreikius.

LSDJS Širvintų skyriaus informacija

Nuotraukos iš Andriaus Jozonio archyvo
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Į LSDJS Vilniaus skyrių renkasi 
studentai iš visos Lietuvos

Kaip mažinsime jaunimo nedarbą?

Prisistatykite trumpai „So-
cialdemokrato“ skaitytojams 
– kur augote, mokėtės, kokias 
studijas baigėte, kokius darbus 
teko dirbti?

Esu kilęs iš Šiaulių. Ten baigiau 
Didždvario gimnaziją, ilgus me-
tus dainavau berniukų ir jaunuolių 
chore „Dagilėlis“. Aukštąjį moks-
lą krimtau Jungtinėje Karalystėje 
– Karalienės Mary universitete įgi-
jau tarptautinių santykių magistro 
laipsnį, kurį laiką praleidau Čekijos 
Karolio universitete Prahoje, gilin-
damas žinias apie Europos Sąjun-
gos (ES) politiką. 

Į Lietuvą grįžau prieš dvejus me-
tus. Atlikęs stažuotę Lietuvos diplo-
matinėje atstovybėje Londone, Lie-
tuvos pirmininkavimo ES Tarybai 
laikotarpiu pradėjau dirbti Vyriau-
sybės kanceliarijos Užsienio ir ES 
reikalų skyriuje. Šiuo metu esu šios 
institucijos Spaudos tarnybos vy-
riausiasis specialistas. 

Kaip ir dauguma moksleivių bei 
studentų, prieš tai turėjau begalę 
įvairiausių sezoninių bei „studen-
tiškų“ darbų. Mokyklos metais dau-
gelį vasarų praleidau dirbdamas ge-
ležinkelio kelio remonto darbus, 
vėliau, studijų laikotarpiu Londo-

ne, darbavausi renginių aptarnavi-
mo srityje.  

Kaip atradote Lietuvos social-
demokratinio jaunimo sąjungą? 
Kodėl ryžotės tapti jos nariu?

Sprendimą tapti Lietuvos soci-
aldemokratinio jaunimo sąjungos 
(LSDJS) nariu priėmiau pasvėręs 
visus už ir prieš. Motyvavo tai, kad 
LSDJS realiai suteikia galimybes 
pažvelgti į Lietuvos politiką iš ar-
čiau, sudaro sąlygas tapti jos for-

ir vieši renginiai? Kokia dabar 
LSDJS Vilniaus skyriaus padėtis 
– problemos ir lūkesčiai?

LSDJS Vilniaus skyrius yra la-
bai dinamiškas. Tai skyrius, į kurį 
ateina studentai iš visos Lietuvos. 
Džiugu, kad net turėdami darbus 
ir didžiąją dalį laiko skirdami studi-
joms, skyriaus nariai dalyvauja vei-
kloje. Mūsų organizacija nėra vien 
tik politinė, nariai atranda save tiek 
kultūros, tiek sporto ar vadybos sri-
tyse. Neseniai sudarėme naują sky-
riaus struktūrą, kurioje kiekvienas 
narys gali rasti sau tinkamą nišą. Vis 
daugiau jaunimo renkasi į susirin-
kimus, jungiasi į darbo grupes, pri-
stato savo idėjas.

Pagrindinis skyriaus pirmininko 
iššūkis – sukurti motyvacinę aplin-
ką, kuri skatintų narius labiau prisi-
dėti prie veiklų, suteiktų galimybes 
realizuoti save ar atlikti jiems nau-
dingą praktiką. 

Vilniaus miesto nevyriausybines 
organizacijas jau kviečiame į sky-
riaus inicijuotus debatus visuome-
nei aktualiomis temomis. Toliau 
rengsime diskusijas su įvairių sričių 
specialistais, sieksime, kad Vilniaus 
jaunimas būtų įtraukiamas į įvairią 
veiklą ir ugdytų savo pilietiškumą. 

 
Kaip įsivaizduojate idealų poli-

tiką? Ar ilgainiui politikos lyde-
riai neatitrūksta nuo kasdienybės 
ir vadinamų „paprastų žmonių“? 

Idealų politiką įsivaizduoti sun-

Skuodo muziejus vienintelis Šiaurės Vakarų 
Lietuvoje saugo kuršių genties paveldą
Skuodo muziejus šiuo metu 
išgyvena ne pačius geriau-
sius laikus. Gal būt būsimi sa-
vivaldos rinkimai muziejaus 
atsinaujinimui bus lemtingi? 
Priminsime, kad į Skuodo ra-
jono mero postą kandida-
tuoja socialdemokratė Daiva 
Budrienė. O apie esamą mu-
ziejaus padėtį ir veiklą kal-
bamės su Skuodo muziejaus 
direktore Aldona Ozoliene.

Ridas Viskauskas

1975 m. tuometiniame Vilniaus 
pedagoginiame institute įgijote 
biologijos ir chemijos mokyto-
jos specialybę. Skuodo muziejuje 
dirbate nuo pat jo įkūrimo pra-
džios 1991 metais, o Skuodo mu-
ziejaus direktorės pareigas einate 
nuo2002-ųjų.  

Į muziejininkystės veiklą pastū-
mėjo gyvenimiškos aplinkybės. 
1983–1991 metais Skuode dirbau 
partinį darbą. Kai dirbau mokyklo-
je, Skuode kūrėsi muziejus. Su kul-
tūrine veikla buvau susidūrusi, pe-
dagoginės patirties turėjau, tad mu-
ziejinė veikla buvo artima. Su mu-
ziejaus direktoriumi Evaldu Razgu-
mi 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, etno-
kultūrinės, pažintinės tematikos 
nuolatinės ekspozicijos: „Skuodo 
miesto formavimosi istorija“, „Kai-
miška žemaitiška troba“, „Skuodo 
rajono sportinės veiklos istorija“, 
„Senieji kaimo amatai ir moterų 
darbai“, „Rajono tautodailės isto-
rija“, „Tautodailininko Petro Bra-
zausko medžio drožiniai“.  Nuola-
tinės ekspozicijos kasmet papildo-
mos nauja istorine medžiaga, kon-
servuotais muziejaus fondų ekspo-
natais, deponuotais iš kitų muziejų 
eksponatais. 

Nuolat ruošiame laikinas ekspo-
zicijas ir parodas iš muziejaus fon-
dų, paminime įvairias krašto istori-
jos datas. Parodų salėse ir muziejaus 
menėje rengiame  tautodailininkų, 
menininkų darbų, profesionaliojo 

meno ir kitas parodas. 
Skuodo žemėje yra Apuolė – se-

niausia gyvenvietė Lietuvoje, pami-
nėta istoriniame rašytiniame šalti-
nyje. Apie čia gyvenusių kuršių gen-
ties kovas su vikingais 853 m. rašė 
vokiečių arkivyskupas Rimbertas 
kronikoje ,,Švento Anskarijaus gy-
venimas“. Apuolės piliakalnis buvo 
tyrinėtas 1928–1932 m. Tyrinėji-
muose dalyvavo žymus švedų arche-
ologas Birgeris Nermanas. 2001 m. 
piliakalnio kapinyną tyrinėjo arche-
ologas Zenonas Baubonis. Skuodo 
muziejus saugo Apuolės piliakalnio, 
kapinyno, senkapio archeologinius 
radinius, tyrinėjimo medžiagą, fo-
tografijas, istorinius dokumentus. 
Muziejuje naujai pertvarkyta, pa-
pildyta archeologiniais eksponatais 
ekspozicija ,,Apuolė – kuršių žemių 
centras“  įrengtu kompiuteriniu ter-
minalu leidžia muziejaus lankyto-
jams sužinoti apie Skuodo žemėje 
gyvenusius kuršių verslus, laidojimo 
papročius, gyvenimo būdą, kuršių 
alkus – šventvietes, prekybą ir ko-
vas su vikingais. Skuodo muziejus 
vienintelis Šiaurės Vakarų Lietuvo-
je saugo šioje žemėje gyvenusios kur-
šių genties istorinį kultūrinį paveldą.

Muziejus bendradarbiauja  su ra-
jono ugdymo įstaigomis, rengiant 
projektus esame jų partneriai. Su-
darome sąlygas muziejuje vesti isto-

klos per mažos, nėra šiuolaikinės 
saugyklos įrangos. Kad muziejus 
taptų patrauklesnis lankytojams, 
reikia modernizuoti ekspozicijas, 
sutvarkyti eksponatų apsaugą, ge-
rinti reklamą.

Muziejaus pastatui reikalingas 
kapitalinis remontas: langai užkal-
ti ir nekeisti gal 100 metų, ekspozi-
cinių  salių sienos ir lubos suskilu-
sios, grindys supuvusios, drėgna... 
Muziejui reikalingas ūkinis-pagal-
binis pastatas. Neturime transporto 
priemonės, susiduriame su proble-
momis organizuojant ekspedicijas, 
parodų parvežimą, eksponatų išve-
žimą restauruoti ir kt.

Lieka neišspręstas muziejaus įdie-
gimas į Lietuvos integralią muzie-
jų informacinę sistemą LIMIS bei 
galimybė vykdyti muziejinių ver-
tybių skaitmeninimo darbus. Mu-
ziejuje reikalinga papildoma parei-
gybė specialisto, kuris kompeten-
tingai administruotų naudojamą 
LIMIS, sugebėtų LIMIS sistema 
aprašyti eksponatus, skaitmeninti 
juos, susieti sistemoje metaduome-
nis su skaitmeninėmis kultūros pa-
veldo objektų bylomis. 

Muziejinį darbą dirba tik trys 
žmonės: aš, muziejaus direktorė, vyr. 
fondų saugotoja Nijolė Jazbutienė, 
istorikė Joana Šleinienė. Kiti du yra 
aptarnaujantis personalas. Specialis-
tų muziejui reikia, tačiau etatų plė-
tra priklauso nuo Skuodo rajono sa-
vivaldybės skiriamų lėšų muziejui iš-
laikyti. Muziejui reikia archeologo, 
etnografo. Neturime ir salių, ekspo-
zicijų prižiūrėtojų, patys budime  ir 
ekskursijas organizuojame.

Kokios problemos kelia rūpes-
čių? Kaip sekasi bendradarbiau-
ti su Skuodo kultūros ir švietimo 
žmonėmis? 

Problemų kyla įvairių, viena svar-
biausių – muziejaus pastato reno-
vacija. Kitas problemas stengiamės 
spręsti bendromis jėgomis per pro-
jektinę veiklą. 2013 metais laimėjo-
me ir vykdėme šiuos projektus: ,,Že-
maitiškų tradicijų atgarsis Skuodo 
dvarvietės kultūrinėje edukacijo-

je“, ,,Skuodo muziejaus ekspozici-
jos ,,Apuolė – seniausia Lietuvos 
gyvenvietė“ atnaujinimas, ,,Ekspo-
zicijos „Skuodo krašto formavimo-
si istorija“ atnaujinimas, ,,Pažintinė 
kelionė kuršių kultūros pėdsakais“, 
,, Skuodo krašto istorijos ir kultū-
ros atmintis senojoje dvarvietėje“. 
Dalinį finansavimą projektinei vei-
klai skyrė LR kultūros ministerija 
ir Skuodo rajono savivaldybės ad-
ministracija. 

Paruoštos edukacinės programos 
,,Žemaitiškų tradicijų puoselėjimas 
kultūrinėje edukacijoje“, ,,Skuodo 
krašto kultūros ir meno puoselėto-
jai“, ,,Stebuklo džiaugsmas – žemai-
čių gyvenimo būde, kasdieniuose 
darbuose ir šventinėse tradicijose“, 
,,Apuolė – kuršių žemių centras“. 
Edukaciniai užsiėmimai vyko nau-
jai įrengtoje edukacinėje klasėje ir 
muziejaus ekspozicijose.

Bendradarbiaujame su Skuodo 
krašto kultūros ir švietimo žmonė-
mis. Pristatant parodas, vedant kul-
tūrines-edukacines dienas, istorines 
popietes, muziejui menines progra-
mas nuolat dovanoja Skuodo meno 
mokyklos kolektyvai, Pr. Žadeikio 
gimnazijos skaitovai, Bartuvos pro-
gimnazijos artistai. Muziejui meni-
nes istorines scenas ne kartą kūrė 
Skuodo ,,Žemaičių“ teatro aktoriai. 
Istorinėje salėje koncertavo Skuodo 
kultūros centro muzikantai, Paši-
lės kaimo kapela, Daukšių moterų 
ansamblis ,,Svaja“, Skuodo ,,Bočių“ 
klubo dainininkai.

Skuodo muziejuje vyksta tradici-
niai renginiai: ,,Žemaitiški skaity-
mai“,  skirti kraštiečio S. Daukanto 
gimimo metinėms paminėti, meni-
nio skaitymo konkursai, mokyklų 
dailės olimpiados, velykinės popie-
tės, kalėdiniai padėkos vakarai, is-
torinės akcijos, konferencijos, istori-
niai skaitymai, renginiai, skirti tarp-
tautinei muziejų dienai. Jau tradicija 
tapo jaunųjų medžio drožėjų paroda 
– konkursas ,,Medis – mano eldija“, 
skirtas tautodailininkui Petro Bra-
zauskui atminti. 

Skuodo muziejus, mokyklos ir 
kultūros įstaigos vieni kitus pratur-
tina ir tarnauja bendram visuome-
nės gėriui, saugo mūsų krašto isto-
rinį-kultūrinį paveldą. Skiriamas 
nemažas dėmesys leidybinei veiklai. 
Pernai išleista brošiūra „Apuolė – se-
niausia Lietuvos gyvenvietė“, eduka-
cinis leidinys „Skuodo krašto senie-
ji linininkystės įrankiai“. Leidybinė 
veikla atspindi muziejaus pobūdį, 
populiarina muziejaus rinkinius. 

Muziejuje saugomi 16 601 pagrin-
dinio ir pagalbinio fondo ekspona-
tas, kurie įtraukti į archeologijos, is-
torijos, etnografijos, architektūros, 
numizmatikos, tautodailės, gam-
tos rinkinius. Eksponatai kaupia-
mi renkant iš žmonių, jiems dova-
nojant, perkant, renkant ekspona-
tus ekspedicijų, akcijų  metu. 

„Nemunas“

modesta PetrAusKAitė
Atėjo laikas Ignalinos 
savivaldybėje sujudinti 
užsistovėjusį „politinį 
vandenį“.
 
rijos, dailės,  etnokultūros pamokas. 

Muziejuje lankosi Skuodo mies-
to, rajono žmonės, moksleiviai, sve-
čiai, turistai ir užsieniečiai. Lanky-
tojai susipažįsta su Skuodo krašto 
istorija, kraštotyra, etnokultūra, žy-
miais žmonėmis, etninėmis grupė-
mis, visuomeninėmis organizacijo-
mis, paminklais ir kt.  Organizuo-
jame nemokamas ekskursijas, sutei-
kiame įvairią labdarą. Suaugusiam 
lankytojui bilietas pas mus kainuo-
ja 1 litą...

 
Iš viso muziejuje dirba tik 5 

žmonės! Ar nestokojate specia-
listų? 

Šiuolaikinio muziejaus veikla 
siejama su kultūros, švietimo, in-
formacijos skleidimo funkcijomis. 
Muziejuje sukauptos kultūros pa-
veldo vertybės įgalina plėsti ir gerin-
ti jo lankytojams teikiamas paslau-
gas, o aktyvus visuomenės gyveni-
mo ritmas, besikeičiantys poreikiai 
bei naujos technologijos skatina de-
rinti vertybių kaupimą ir saugojimą 
su komunikavimu, informacijos vi-
suomenei teikimu ir jos švietimu. 

Tačiau muziejaus fondų saugy-

Dabartinė Lietuvos jaunimo 
politika skatina jaunus žmones 
ne tik laukti socialinės paramos 
ar pagalbos, bet ir asmeniškai 
tobulėti, kurti galimybes ir pa-
tiems užsidirbti. Lietuvos jau-
nimo padėtis bei užimtumas 
darbo rinkoje yra viena reikš-
mingiausių šiandienos ekono-
minių ir socialinių problemų. Jų 
sprendimas nulems ne tik jau-
nimo, bet ir visuomenės ateitį. 
 

Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau 
nei 800 000 jaunų žmonių, kurie 
dėl įvairių priežasčių negali inte-
gruotis ir dalyvauti darbo rinkoje. 
Nemažėjant jaunų bedarbių skai-
čiui, turime ieškoti naujų galimy-
bių, leisiančių jauniems žmonėms 
integruotis į darbo rinką.

Jaunimas susiduria su dilema – 
neturint išsilavinimo, patirties, kva-
lifikacijos, negalima jaustis visaver-
čiu asmeniu darbo rinkoje. Ugdy-

mo procese jaunuoliams suteikia-
mos teorinės žinios, o praktinio pa-
siruošimo jie yra priversti ieškotis 
bei įgyti savarankiškai. Jaunimas 
nemoka išryškinti savo, nes mo-
kymosi periodu neįgijo reikalingų 
praktinių žinių bei socialinio pa-
siruošimo darbinei veiklai. Be to, 
jaunimas skeptiškai žiūri į darbą, 
akcentuoja darbą ne kaip savęs re-
alizacijos priemonę, o kaip galimy-
bę patenkinti savo socialinio gyve-
nimo tikslus. Ši spraga užkerta ke-
lią jaunimui būti konkurencingam 
darbo rinkoje. Turime orientuoti 
jaunimą savanoriškos veiklos link.

Kaip atkreipti darbdavių dėmesį 
į patirties neturintį, bet veržlų, no-
rintį tobulėti, smalsų ir gabų jau-
nuolį? Kaip įgyti patirties ir tapti 
reikalingu darbo rinkoje? Raktas į 
šiuos klausimus  yra savanorystė. Sa-
vanoriaudami organizacijose jauni 
žmonės dalyvauja organizacinėje ir 
komunikacijos veiklose, mokosi pri-
traukti finansus ir žmogiškuosius 
išteklius, bendrauti su kitomis ne-
vyriausybinėmis organizacijomis, 
viešuoju ir privačiuoju sektoriais, 
atstovauti interesams, organizuo-
ti renginius, rinkimų kampanijas, 
visuomenines akcijas. Savanoriškas 
dalyvavimas jaunimo organizacijų 
veiklose ugdo jaunimą neforma-
liuoju būdu: „Mokykis darydamas“ 
(learning by doing). Kaip atlygį už 

savanorišką darbą žmogus gauna ži-
nias, susikuria bendraminčių ratą, 
įgyja patirties, užmezga naudingus 
ryšius, praplečia akiratį. 

Jaunimo savanoriavimas – ne tik 
prasmingai praleistas laisvalaikis, 
bet ir socialinis ugdymas. Jauni-
mas sprendžia bendruomenės pro-
blemas ir padeda sau.

Savanorius galime traktuoti ir 
kaip tarpininkus tarp bendruome-
nės bei valdžios institucijų. Savano-
riai įtraukia bendruomenę į sociali-
nių problemų sprendimą. Jie sutei-
kia kitokią dimensiją bet kokiam 
darbui, ypač apmokamam, nes už-
siimdamas savanoriška veikla, žmo-
gus realizuoja save, o tai motyvuoja 
etatinius darbuotojus.

Lietuvių bendruomenėje nuo se-
nų laikų buvo gerbiamas savano-

riškas darbas – bendruomenės sa-
vitarpio pagalbos būdas. Atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, dauge-
lis žmonių suvokė, kad gali prisidė-
ti prie naujos valstybės kūrimo. Lie-
tuvoje savanorystės raida suaktyvė-
jo pastaraisiais metais. 2011-aisiais 
buvo priimtas savanorių darbą ša-
lyje reglamentuojantis savanorys-
tės įstatymas. Savanorystė įteisinta 
politiniame kontekste. Socialinė sri-
tis, savanoriška veikla ir darbo rin-
ka tampa glaudžiai susijusios. Sava-
noriška veikla Lietuvoje padeda su-
kurti net 1,5 proc. bendrojo vidaus 
produkto (BVP).

Vis daugiau jaunimo įsijungia į sa-
vanorystę. Ją pradedame traktuoti 
kaip svarbią jauno žmogaus darbi-
nių įgūdžių formavimo ir profesi-
nės karjeros dalį.

Kaip Panevėžio savivaldybės jau-
nimo reikalų tarybos narė pastebiu 
didžiulę jaunų žmonių užimtumo 
problemą. Todėl inicijavau Pane-
vėžio rajono jaunimo organizacijų 
tarybos „Apskritasis stalas“ įkūri-
mą. Jau trečius metus atstovauja-
me jaunimo interesams, formuoja-
me jaunimo politiką Panevėžio ra-
jone. Vykdome veiklą rajone, įsigi-
lindami jaunimo rūpesčius ir lūkes-
čius. Visi norintys gali ne tik šokti ar 
dalyvauti sportiniuose turnyruose, 
bet ir teikti siūlymus jaunų žmonių 
naujų galimybių, užimtumo, emi-
gracijos bei kitomis temomis. Jau-
nimo organizacijų veikloje stengia-
mės plėtoti savanorystę. 

Vertindami Panevėžio rajono sa-
vivaldybės jaunimo politikos įgy-
vendinimą, jaunimo organizacijos 
ir savivaldybės darbuotojai savano-
rystę išskyrė kaip vieną iš aukščiau-
sių rezultatų pasiekusią jaunimo po-
litikos sričių rajone. 

Savanorystės, kaip karjeros gali-
mybės plėtojimas, tinkamos aplin-
kos darbuotojų savanorystei kūri-
mas 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 – pilie-
tinės visuomenės pagrindas.

 
Istorinis renginys , skirtas Skuodo 760-iui

Skuodo muziejus

Aldona ozolienė

muotoju, realizuoti savo idėjas ben-
draminčių komandoje. Prisijungęs 
prie LSDJS supratau, kad kiekvie-
nas turi savo požiūrį į politiką. Ger-
biu ir kitų politinių jaunimo orga-
nizacijų ideologijas. Ar tai kairė ar 
dešinė, kiekvieno žmogaus indivi-
dualus pasirinkimas, kuris negali 
būti kritikuojamas. 

Neseniai tapote LSDJS Vil-
niaus skyriaus pirmininku: ko-
kie numatomi artimiausi darbai 

Pokalbis su LSDJS Vilniaus skyriaus pirmininku Mindaugu Janulioniu

ku. Net ir geriausi Lietuvos bei už-
sienio valstybių politikai kasdieni-
nėje veikoje susiduria su sunkumais. 
Politikų darbas – nuolatinis lavira-
vimas siekiant suderinti skirtingus 
interesus. Jei politikas stengiasi da-
ryti gerą žmonėms, čia pat sulaukia 
pavydžių oponentų kritikos. Jei dir-
ba derindami visų politinių jėgų in-
teresus, dažnai nuvilia savo rinkėjus. 
Tam, kad neatitrūktų nuo žmonių, 
politikai privalo tesėti duotus paža-
dus prieš rinkimus. 

Balsuodami žmonės tikisi, kad 
jų gyvenimas pagerės, kad atėjus į 
valdžią vienai ar kitai politinei gru-
pei, jų lūkesčiai bus pateisinti. Tai 
didelė atsakomybė politikams, ku-
rie privalo atkreipti dėmesį į rinkė-
jų norus. Žmonių – daug, o jų po-
reikiai – skirtingi. Todėl būti idea-
liam tikriausiai neįmanoma. 

Kaip leidžiate laisvalaikį? Ar 
turite mėgstamą posakį – devizą? 
Ar lieka laiko savišvietai, kultūros 
renginiams, knygai? 

Laisvalaikio turiu nedaug. Net sa-
vaitgaliai dažniausia būna skiriami 
LSDJS renginiams ar kitos savaitės 
darbų aptarimui. Tačiau turint ke-
lias 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 
užsienio šalį. Žiemą stengiuosi dau-
giau dėmesio skirti kultūros rengi-
niams, kinui ir teatrui. 

Kalbėjosi Ridas Viskauskas

Sxc.hu nuotr.
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Seime pagerbtas signataras socialdemokratas 
Vladimiras Beriozovas  

Spalio mėnesį Lietuvos Res-
publikos Seime veikė fotogra-
fijų paroda „Signatarui Vladi-
mirui Beriozovui – 85“ ir pri-
statyta Vladimiro Beriozovo 
prisiminimų knyga „Ėjau mi-
nų lauku“ (leidykla „Gairės“, 
2014). 

Pasak spalio 7 d. parodą atida-
riusio teisingumo ministro Juozo 
Bernatonio, „politikas Vladimiras 
Beriozovas aktyviai dalyvavo at-
kuriant Lietuvos nepriklausomy-
bę, buvo Prezidento Algirdo My-
kolo Brazausko artimas bendražy-
gis, 1992–1997 m. ėjo Prezidento 
patarėjo pareigas“. Lietuvos Ne-
priklausomybės Akto signatarų 
klubo prezidentė Birutė Valiony-
tė prisiminė, jog signataras V. Be-
riozovas, suvokdamas sudėtingą to 
meto geopolitinę situaciją, tvirtai 
balsavo už Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimą 1990 m. kovo 11 
dieną. Be to, jis visada pasižymė-
jo inteligencija, „amortizuodavo“ 
aštrius politikos kampus.

Ambasadorius ir Ministro Pir-
mininko Algirdo Butkevičiaus pa-
tarėjas sveikatai Antanas Vinkus 
perdavė V. Beriozovui Premjero 
sveikinimus jubiliejaus proga, pa-

žymėjo solinezanto „žemaitišką 
užsispyrimą, tvirtą valią ir nuošir-
dų darbą Tėvynei“ bei paatviravo: 

„Nors mūsų karta paženklinta ne-
lengvų laiko iššūkių, bet sudėtin-
gą istorijos egzaminą išlaikėme!“

Knygos aptarimo metu LR Sei-
mo vicepirmininkas Gediminas 
Kirkilas atkreipė dėmesį į tai, kad 

Ar smurto prieš moteris šalinimas 
tik moterų reikalas?
2014 metais paskelbti Euro-
pos pagrindinių teisių agentū-
ros duomenys (http://fra.euro-
pa.eu/en/press-release/2014/vio-
lence-against-women-every-day-
and-everywhere) atskleidė, kad 
kas antra (51 proc.) moteris Lie-
tuvoje patyrė psichologinį inty-
maus partnerio smurtą (ES – 43 
proc.), o kas ketvirta (24 proc.) – 
fizinį smurtą (ES – 20 proc.). 49 
proc. respondentų šeimos ir arti-
mų draugų aplinkoje pažįsta nuo 
intymaus partnerio nukentėjusią 
moterį (ES – 39 proc.). Tai – vieni 
blogiausių rodiklių ES. Ignoruo-
dama šią problemą visuomenė su-
moka didelę kainą – dėl pažeistos 
sveikatos, patiriamo skausmo ir 
nuolatinio pažeminimo praran-
damos pilietės, darbuotojos, šei-
mos maitintojos ir globėjos. 

2011 m. priėmus Apsaugos nuo 
smurto artimoje aplinkoje įstaty-
mą, visuomenę pribloškė išryškė-
jusio smurto mastai. Tačiau mi-
nėtas tyrimas parodė, kad didelė 
dalis moterų vis tik nesikreipia 
pagalbos. Pusė jų (47 proc.) todėl, 
kad nesitiki sulaukti veiksmingos 

paramos ir pačios sprendžia pro-
blemą, bijo atsakomųjų smurtau-
tojo veiksmų (27 proc.), gėdija-
si (30 proc.), nenori viešumo (23 
proc.) arba yra per daug psicholo-
giškai sužlugdytos (21 proc.). Tik 
5 proc. nukentėjusių nenori nu-
traukti santykių su smurtautoju, 
nors būtent ši nuodėmė dažniau-
siai joms prikišama. 

Socialinė atskirtis, pažeidžia-
mumas ir izoliacija sukuria terpę 
keroti smurtui, už kurį mokame 
visi – kas fizinę, kas piniginę kai-

ną. Smurto kaštai yra dideli, nes 
valstybei tenka pareiga finansuo-
ti nukentėjusioms moterims ir jų 
vaikams būtinas paslaugas, užti-
krinti teisingumo vykdymą, pa-
sirūpinti prevencija. Mokslinin-
kų skaičiavimais, JAV per metus 
smurto šeimoje kaštai siekia 6 
mlrd. dolerių, Jungtinėje Kara-
lystėje – 23 mln. svarų, o Suomi-
joje – 3,5 proc. BVP. Galima tik 
pasvarstyti, kaip pasikeistų žmo-
nių gyvenimo kokybė, jei šios lė-
šos būtų investuotos į mokslo, 

kultūros, švietimo sritis.
Lietuvoje smurto kaštai nė-

ra paskaičiuoti, tačiau atliekami 
tyrimai rodo, kad apsaugos nuo 
smurto artimoje aplinkoje siste-
ma veikia neefektyviai. Trūksta ir 
JT standartus atitinkančios insti-
tucinės infrastruktūros, ir kom-
petencijos šią problemą spręsti 
turinčioms tarnyboms. JT re-
komenduojama, kad 10 000 gy-
ventojų tektų bent vienas krizių 
centras, teikiantis skubią pagal-
bą asmeniui, nukentėjusiam nuo 
smurto. Tuo tarpu Lietuvoje 260 
000 gyventojų tenka vienas kri-
zių centras, – taigi jų turime 26 
kartus mažiau nei derėtų pagal 
minimalius standartus. Speci-
alizuotų pagalbos centrų lytinį 
smurtą patyrusioms moterims 
neturime visai, nors apklausos 
rodo, kad kas trečia santuokoje 
ar ilgalaikėje partnerystėje gyve-
nanti moteris patiria seksualinę 
prievartą, o rizika patirti artimo 
vyro lytinį smurtą moterims yra 
3–5 kartus didesnė nei nepažįs-
tamo asmens.

2014 metais, išklausęs periodi-
nę Lietuvos ataskaitą, JT Mote-
rų diskriminacijos panaikinimo 
komitetas paragino valstybę im-

tis iniciatyvų naikinant esamas 
spragas: užtikrinti veiksmingą 
smurto artimoje aplinkoje atvejų 
tyrimą, bausti kaltininkus ir ste-
bėti jiems paskirtų sankcijų vyk-
dymą. Atsisakyti smurto artimo-
je aplinkoje aukų ir smurtautojų 
taikinimo praktikų teismuose, 
nes jos gali sustiprinti nukentė-
jusių pažeidžiamumą. Rekomen-
duojama neatidėliotinai priimti 
Baudžiamojo kodekso pataisas, 
kurios aiškiai kriminalizuotų iš-
prievartavimą santuokoje, ir pa-
spartinti Europos Tarybos kon-
vencijos „Dėl smurto prieš mo-
teris ir smurto artimoje aplinkoje 
prevencijos ir šalinimo“ ratifika-
vimą bei nacionalinių teisės aktų 
suderinimą su ja.

Ši Europos Tarybos konvenci-
ja numato kompleksines pagal-
bos nukentėjusiems, prevencijos 
ir poveikio priemones, todėl yra 
svarbus žingsnis į priekį siekiant 
visuomenės pažangos. Konser-
vatorių vyriausybė neigė jos svar-
bą ir vilkino pasirašymo procesą. 
Užsienio reikalų ministro Lino 
Linkevičiaus pastangomis Kon-
vencija buvo pasirašyta, tačiau so-
cialdemokratams lieka kita svar-
bi užduotis – jos ratifikavimas. 
Tai būtų reikšmingas istorinis 
žingsnis užtikrinant saugią arti-
mą aplinką ir pasirūpinant žmo-
gaus bei visos visuomenės gerove.

„V. Beriozovas turėjo puikią intui-
ciją įvairiose politinėse situacijose“.

Vladimiras Beriozovas gimė 
1929 m. rugsėjo 29 dieną. Nuo 
2001-ų metų jis yra Lietuvos soci-
aldemokratų partijos narys. Lie-
tuvos politinei istorijai svarbiuo-
se Vladimiro Beriozovo prisimi-
nimuose „Ėjau minų lauku“ – ne-
lengvas išeivių iš Rusijos palikuo-
nio kelias į pripažinimą Lietuvoje. 
Knygoje atskleidžiamas sudėtin-
gas Lietuvos nepriklausomybės at-
gavimo procesas, painios politinio 
gyvenimo peripetijos, detektyvų 
rašytojo plunksnos vertos intrigos, 
kurias rezgė dešinieji... Prisimini-
mai iliustruoti fotografijomis ir 
dokumentais. 

Kaip paskutiniame knygos „Ėjau 
minų lauku“ skyriuje „Žvelgiant į 
kelią“ rašo Vladimiras Beriozovas, 
„mūsų pasiekimus ir nesėkmes ver-
tinu socialdemokrato akimis. Ne-
mažai rinkėjų pasitiki šia partija, 
balsuoja už ją rinkimuose. (...) So-
cialinis teisingumas, lygios galimy-
bės, solidarumas – tai mūsų politi-
kos orientyrai, kurių neturime pra-
rasti, eidami į koalicijas su kitomis 
partijomis, valstybės lygiu spręsda-
mi iškilusias problemas“. 
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