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Neringos savivaldybės archyvo nuotr.

Irmina Frolova-Milašienė

Vasara... Daugelio žvilgsniai
nukrypsta į orų prognozes, o
vaikystės prisiminimai skraidina į Lietuvos pajūrį. Ką žada
ir siūlo ieškantiems įspūdžių
poilsiautojams Neringa? Kalbamės su šios savivaldybės
meru Dariumi Jasaičiu.
Neringa vadinama gražia, bet
nuobodžia. Ir Jūs pripažįstate, kad yra tam tikras sąstingis.
Kaip ketinate išjudinti sąstingį,
ką naujo siūlote poilsiautojams?
Nuobodumas užprogramuotas
Neringos generaliniame plane.
Tam, kad taptume nenuobodūs,
bent viename Neringos miestelyje reikalinga infrastruktūra. Čia
bet ką darant susiduriama su teritorijos planavimu. 1994 metais

patvirtintame dokumente nebuvo numatyta ką nors plėsti, daryti dėl poilsiautojų. Ne dėl to, kad
trūko fantazijos. Tuomet niekas
net nenumanė galimybių, kokie
gali būti baseinai, kokie turėtų
būti viešbučiai ir kokios galėtų
būti pramogos po kelių dešimtmečių. Liūdniausia tai, jog visi
ankstesni draudimai persikėlė į
dabar galiojantį dokumentą, kuris buvo patvirtintas seniai. Dokumento užsakovas yra Saugomų
teritorijų tarnyba. 8 metus siekėme, kad būtų atsižvelgta ir į kurorto poreikius, bet mums nesisekė. Atsiradus planuose kai kurioms Neringos perspektyvoms,
sukandę dantis pritarėme planui. Vėliau jam pritarė ir Vyriausybė. Tačiau pradėjus dabar įgyvendint tuos planus, pamatėme,
kad, pavyzdžiui, sumanytam „JūValdo Šereikos nuotr.

Premjeras Algirdas Butkevičius

ros terapijos centrui“ pastatyti atsirado daug kliūčių. Dokumentas neleidžia šalia „Jūros terapijos centro“ arba jame statyti poilsio paskirties pastato. Vadinasi,
neatsiras investuotojų. O jei statytų savivaldybė, tai reikštų bankrotą, nes tik poilsio namai galėtų finansiškai šildyti baseinus ar
kūrenti pirtis.
Visi sutinka, jog Neringoje reikia baseino, reikia didesnių, geresnių pirčių, reikia pramogų. Nes,
pavyzdžiui, kaip šį birželį, kai oro
temperatūra svyravo tarp 12 ir 17
laipsnių dienomis, nepasilepinsi
paplūdimyje, nepasimaudysi jūroje. Atvykę poilsiautojai vienu balsu kartoja: „Neturime ką veikti.“
Siūlome puikius dviračių takus,
kuriais galima važiuoti, bet kiekvieną dieną nevažiuosi dviračiu.
Atvykęs savaitei žmogus nori įvai-

rių ir daug pramogų.
Net norint pastatyti dengtus
teniso kortus (atvirus teniso kortus jau turime), netelpame į įvairiausius intensyvumo, aukštingumo rodiklius. Iš sąstingio išeiti
galime tik keisdami teritorijų planavimo dokumentus. Tai atvertų Neringai didesnes galimybes.
Ką poilsiautojams galite pažadėti?
Mūsų Vyriausybė rodo didžiulį
dėmesį Neringai, kurortams. Dabar siūlome poilsiautojams plaukiojimą maršrutu Nida-Smiltynė. Laivas plaukia du kartus per
dieną bet kokiu oru. Pažadėti
grandiozinių pasikeitimų nenorėčiau. Reikia baseino, pirtelių,
turėtų pastatyti viešbutį su nedideliu SPA centru. Tai pradžiugins žmones.
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Premjeras Algirdas Butkevičius:
„Tęsime sėkmingai pradėtus darbus!“

Liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Prezidentės Dalios Grybauskaitės pateiktai Algirdo
Butkevičiaus kandidatūrai į Ministro
Pirmininko pareigas. Už A. Butkevičių balsavo 88 iš 131 posėdyje dalyvavusių Seimo narių. Kreipdamasis į Seimą, premjeras pažymėjo, kad
16-oji Vyriausybė pasiūlė kitą valstybės gerovės kūrimo kelią – pasirinkta mažinti perteklinius suvaržymus,
remti darbo vietų kūrimą ir visokeriopai skatinti verslą bei investicijas,

kad augtų žmonių pajamos, mažėtų
skurdas ir socialinė atskirtis tarp didmiesčių ir regionų. Ministro Pirmininko teigimu, šios krypties, leidusios Lietuvai tapti ekonominio augimo lydere Europos Sąjungoje, bus
laikomasi ir ateityje. Vyriausybė toliau tęs pastatų renovacijos, šilumos
ūkio pertvarkos, biokuro ir kitas programas, kurios padės modernizuoti
Lietuvos energetiką ir mažins kainas
vartotojams. Nuo kitų metų planuojama pradėti didinti pensijas, o papil-

domos biudžeto lėšos bus panaudojamos ir mažiausiai uždirbančių algų kėlimui.
Ministrą Pirmininką Algirdą
Butkevičių kalbino Irmina Frolova-Milašienė.
Paprašysime Jus įvertinti savo,
kaip Ministro Pirmininko, nuveiktus darbus.
Per pusantrų metų socialdemokratų
Vyriausybė padarė daugiau negu konservatorių ir liberalų per visus ketverius.
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Premjeras Algirdas Butkevičius:
„Tęsime sėkmingai pradėtus darbus!“
Atkelta iš 1 p.

Pavyko pasiekti gerų rezultatų
energetikos, socialinėje srityse,
tęsiame strateginių projektų įgyvendinimą, inicijavome naujus,
taip pat taisome ankstesnės konservatorių Vyriausybės padarytas
klaidas, vykdome įsipareigojimus
žmonėms.
Ekonomika auga, statistika
iškalbinga, bet ką Jūs atsakytumėte rinkėjams, kurie Jūsų
paklaustų: „O kokia mums iš
to nauda?“
Lietuvos žmonėms noriu priminti, kad mes, vos pradėję dirbti, padidinome minimalią mėne-

Olgos Posaškovos nuotr.

sinę algą iki 1000 litų, nors teko
atlaikyti skeptikų ir interesų grupių pasipriešinimą bei gąsdinimus.
Kitas sudėtingas, bet žmonėms
svarbus mūsų žingsnis – šiemet
pradėta kompensuoti konservatorių ir liberalų nukarpytą pensijų
dalis. Mes ėmėmės vykdyti Konstitucinio Teismo sprendimą. Ankstesnė Vyriausybė elgėsi antikonstituciškai – taupydama ji nurėžė
senatvės ir invalidumo pensijas.
Mūsų Vyriausybei teko galvosūkis, iš kur gauti lėšų kompensacijoms – iš viso reikia 450 mln. litų,
tačiau savo įsipareigojimus vykdome. Parengtas pensijų kompensa-

vimo mechanizmas, pagal kurį
jau šių metų ketvirtąjį ketvirtį bus pradėtos mokėti pensijų
kompensacijos.
Žmonėms sumažinome išlaidas už komunalines paslaugas: nuo liepos 1 d. vartotojai
už dujas mokės vidutiniškai 20
proc. mažesniais dujų tarifais.
Suprantu, kad opozicijai dėl to
apmaudu, nes mūsų Vyriausybei pagaliau pavyko išsiderėti iš
„Gazprom“ mažesnes perkamų
gamtinių dujų kainas. Sprendimai dėl mažesnių šilumos ir
karšto vandens kainų taip pat
bus priimti artimiausiu metu.

Patvirtintame Ministrų kabinete
– trys nauji ministrai
Prezidentei Daliai Grybauskaitei
tiko visi premjero Algirdo Butkevičiaus pasiūlyti ministrai, todėl šalies
vadovė liepos 16 d. patvirtino Ministrų kabinetą kartu su trimis nau-

jais ministrais – žemės ūkio, aplinkos apsaugos ir sveikatos apsaugos. Skelbiame Ministrų kabineto,
kuriame dirba 6 Lietuvos socialdemokratų partijos nariai, sąrašą:

ma apie emigrantų sugrįžimą Vyriausybė remia smulkaus ir vidutinio verslo įmonių eksporto plėtrą, skatina investicijas perkeliant
gamybą iš didmiesčių į regionus.
Vien per šį pusmetį šalyje buvo
įregistruota 7 tūkstančiai naujų
Vėl kalbama apie minimalios įmonių. Vadinasi, žmonės ryžtaalgos didinimą, gal ir pensijas si išbandyti verslo galimybes čia,
Lietuvoje, ir neskuba uždarbiaukiek pakelsite?
Norėtume, tačiau neturime re- ti užsienyje.
sursų pensijas didinti šiemet. Jeigu
Buvote pavadintas „Euro tėnebūtų buvęs priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas, tai būtu- vu“ Lietuvoje. Ar tikrai žmome galėję galvoti apie pensijų didi- nėms galite pasakyti, kad eunimą. Jei kitąmet ekonomika augs, ras reikalingas? Ar nesibaimiį biudžetą gausime papildomų lėšų, nate, kad vėl kas nors pakiš kotai bus galima galvoti apie pensijų ją jo įvedimui?
Lietuvai, jos žmonėms, dabar
padidinimą, tačiau šiandien tiksliai pasakyti yra labai sunku. Apie tai ypač svarbu Ukrainos ir Rudidesnę minimalią mėnesinę algą sijos įvykių kontekste, euro integracija užtikrina didesnį saugalima bus kalbėti įsivedus eurą.
gumą.
Euro įvedimui sėkmingai paDaug darbingo amžiaus žmonių
emigravo į užsienį. Ne vienas jų sa- sirengta visais etapais. Europos
ko, kad norėtų grįžti, jei tik galė- Vadovų Taryba pritarė euro įvetų užsidirbti Tėvynėje. Ar darote dimui Lietuvoje nuo kitų metų
ką nors, kad susigrąžintumėte iš- pradžios. Žinau, kad dar vis atvykusius ir neemigruotų likusieji? siranda euro įvedimo skeptikų,
Svarbiausia, kad darbingo am- bet galiu pasakyti, kad euro įvežiaus žmonės turėtų darbus ir ma- dimas neturi neigiamai paveiktytų perspektyvą. Vien per praėju- ti Lietuvos gyventojų finansų. O
sius metus darbą susirado 34 tūks- apie teigiamas puses – investuotančiai žmonių. Tikiuosi, kad mes tojų pasitikėjimą, verslo ir skolijuos sulaikysime Lietuvoje, jie ne- nimosi galimybes – girdim iš arbus priversti uždarbio ieškotis sve- timiausių kaimynų latvių.
tur. Pavyko beveik 5 procentais suAčiū už pokalbį.
mažinti jaunimo nedarbą. GalvodaElektros kaina buitiniams vartotojams 2014 metais, lyginant su
2013 m., sumažinta apie 3 ct už kilovatvalandę. Priminsiu, kad 2013
metais galiojusi kaina buvo sumažinta dar 2012 m. pabaigoje.

aplinkos apsaugos ministras – Kęstutis Trečiokas;
sveikatos apsaugos ministrė – Rimantė Šalaševičiūtė (socialdemokratė);
vidaus reikalų ministras – Dailis Barakauskas;
teisingumo ministras – Juozas Bernatonis (socialdemokratas);
kultūros ministras – Šarūnas Birutis;
ūkio ministras – Evaldas Gustas (socialdemokratas);
užsienio reikalų ministras – Linas Linkevičius (socialdemokratas);
energetikos ministras – Jaroslavas Neverovičius;
krašto apsaugos ministras – Juozas Olekas (socialdemokratas);
socialinių reikalų ir darbo ministrė – Algimanta Pabedinskienė;
švietimo ministras – Dainius Pavalkis;
susisiekimo ministras – Rimantas Sinkevičius (socialdemokratas);
finansų ministras – Rimantas Šadžius (socialdemokratas);
žemės ūkio ministrė – Virginija Baltraitienė.

Seimas patvirtino V. P. Andriukaičio
kandidatūrą į Europos Komisijos narius
Liepos 10 d. Seimas patvirtino
sveikatos apsaugos ministrą, socialdemokratą Vytenį Povilą Andriukaitį Lietuvos kandidatu į Europos
Komisijos narius. Dėl jo tapimo EK
nariu vasarą dar turėtų balsuoti Europos Parlamentas. Naujas pareigas
Lietuvos politikas turėtų pradėti ei-

ti šį rudenį.
Lietuvos socialdemokratų partija
(LSDP) sveikina V. P. Andriukaitį
su nauju ir reikšmingu žingsniu jo
politinėje karjeroje ir linki jam sėkmės tokiose atsakingose pareigose.
V. P. Andriukaitis yra Kovo
11-osios Nepriklausomybės akto

signataras, vienas iš LSDP atkūrėjų,
daug prisidėjęs prie Lietuvos Konstitucijos kūrimo ir Europos Konvento
darbo, puikiai išmanantis Europos
Sąjungos politikos reikalus.
LSDP informacijos centras
Vytenis P. Andriukaitis
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Sėkmingai dirbantis uostas dosniai atseikėja
biudžetui, verslui ir miesto žmonėms
Irmina Frolova-Milašienė

Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto statistika iškalbinga: iš
uosto veiklos valstybės biudžetas vidutiniškai papildomas po pusę milijardo litų per
metus, o uosto įmonių pajamos siekia apie 1,5 mlrd. Lt. Dėl
aktyvios uosto veiklos tiesiogiai ir netiesiogiai įdarbinama
iki 10,5 % visų šalies dirbančiųjų, uostas yra susijęs su 18
proc. viso Lietuvoje sukuriamo BVP. Uosto indėlis miestui
ir valstybei nelieka nepastebėtas – uosto direkcija šiais metais įvertinta dviem apdovanojimais: už investicijų proveržį,
bendruomeniškumą bei svarų
indėlį įgyvendinant Klaipėdos
miesto bendruomenei reikšmingus projektus. Ta proga
kalbiname Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovą Arvydą Vaitkų.

Kaip uostas susijęs su bendruomene? Už ką jūs pavadinti bendruomeniškiausia įmone?
Esame Klaipėdos miesto bendruomenės dalis, todėl skiriame
ypatingą dėmesį miestui ir jo žmonėms. Palaikome vis sklandesnį dialogą su Klaipėdos miesto valdžia.
Miestas ir uostas turi dirbti ranka
rankon, juk sėdime vienoje valtyje, todėl tarpusavio supratimas plėtojant ir miestą, ir uostą yra labai
svarbus. Simboliška, kad bendruomeniškiausios įmonės apdovanojimą gavome Klaipėdos pilies džiazo
festivalio – šventės, prie kurios gyvavimo uosto direkcija, kaip socialiai atsakinga įmonė, prisideda jau
daugybę metų. Šis festivalis – tik
vienas iš gausybės pavyzdžių, bylojančių, kad esame neabejingi viskam, kas vyksta Klaipėdoje. Ypač
daug lėšų skiriama Klaipėdos miesto infrastruktūros projektams – gatvių tiesimui ir remontui, paminklų
statybai. Šventės, festivaliai, kultūriniai renginiai ir projektai, knygų leidyba, sporto sektorius – visi jaučia
svarų Uosto direkcijos dėmesį. Per
pastaruosius 14 metų vien Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija į Klaipėdos miesto gerovę investavo bemaž 129,2 mln. Lt. Vidutiniškai direkcija uostamiesčio investiciniams ir socialiniams projektams
kasmet skiria apie 9,2 milijono litų.
O vertinant pastarųjų keturiolikos
metų vidutinius uosto direkcijos pelno rodiklius, Klaipėdos savivaldybei
skiriamos lėšos kasmet sudaro 16,5
procento nuo vidutinio grynojo direkcijos pelno. Šis LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtas
apdovanojimas uosto direkcijai už
bendruomeniškumą yra postūmis
judėti pirmyn ir dar aktyviau prisidėti prie miestiečių gerovės.
Daugiau kaip 9 milijonai kasmet – turbūt bet kurio miesto sva-

J. Bružinsko nuotr.

jonė turėti tokį „donorą“...
9,2 mln. Lt, kasmet skiriamų
Klaipėdos miestui – tik Uosto direkcijos indėlis. Dėl uosto veiklos
miesto infrastruktūros projektams
dideles investicijas skiria ir kitos su
susisiekimu susijusios valstybinės
institucijos – Lietuvos automobilių kelių direkcija, „Lietuvos geležinkeliai“, Susisiekimo ministerija.
Per pastaruosius keturiolika metų
iš minėtų trijų institucijų bei uosto
direkcijos biudžetų Klaipėdos miestui iš viso skirta daugiau nei 630 milijonų litų – apie 45 milijonus litų
kasmet. Naujausi ekonomistų skaičiavimai apie uosto įtaką miestui
rodo, kad pernai su uostu susijusios
įmonės į valstybės biudžetą sumokėjo 42 mln. litų gyventojų pajamų
mokesčio (GPM). 36 mln. litų arba
86 proc. šio mokesčio grįžo į Klaipėdos savivaldybės biudžetą. Miestas
iš uosto veiklos kasmet gauna apie
85 milijonus litų: 36 mln. – kaip
gyventojų pajamų mokestį, 45 mln.
– iš susisiekimo srities valstybės institucijų biudžetų ir 4 mln. – iš uosto kompanijų sumokamo nekilnojamojo turto mokesčio. Svariai prie
miestiečių gerovės prisideda ir uoste
veikiančios bendrovės. Per 10 pastarųjų metų miestui svarbiems projektams skyrė apie 50 mln. Lt.

Skaičiai įspūdingi, o ar turi apčiuopiamą naudą paprastas miestietis?
Klaipėdos uostas – bene stambiausias darbdavys visame regione. Uosto naudą tiesiogiai jaučia
ir dirbantieji. Statistika rodo, kad
krovos kompanijose vidutinis darbuotojų atlyginimas yra tris kartus
didesnis nei Lietuvos Respublikos
darbo užmokesčio vidurkis. Uostas sukuria 23 tūkst. darbo vietų, o
netiesiogiai – apie 185 tūkstančius.
Ekonominiai uosto rodikliai
auga. Uostas apdovanotas ir už
rekordines investicijas.
Praėjusius metus galima vadinti
proveržių metais dėl įgyvendintų
investicijų masto. Pernai jos siekė
daugiau kaip 300 mln. litų. Pasiektas visų laikų rekordas, kuris didina Klaipėdos uosto konkurencingumą, sudaro dar geresnes sąlygas
krovinių srautų judėjimui. Šio rezultato nebūtų pavykę pasiekti be

giau nei 2011 metais ir keturis
kartus daugiau nei 2012 metais
(2011 m. – 2,2 mln. Lt, 2012 m.
– 31,4 mln. Lt).

Arvydas Vaitkus

puikios ir profesionalios komandos.
Tik jų dėka investicinį planą pavyko įgyvendinti šimtu procentų ir
padėti pagrindą įgyvendinant svarbiausius uosto projektus.
Į uostą investuotos rekordinės
investicijos. O kada tie milijonai
atsipirks?
Investicijos į Klaipėdos uostą atsiperka per 2,5 metų. Vargu, ar rasime dar analogų versle, kai investicijos atsiperka per tokį trumpą
laikotarpį. Tai nesunku pastebėti
palyginus pastarųjų dešimtmečių
Klaipėdos uosto investicijas ir krovos pokyčius. Nuolat gilinant uostą, rekonstruojant krantines, privažiavimo kelius ir geležinkelius,
A. Pelakausko nuotrauka

bendra krova nuo 17,24 mln. tonų 2001 metais šoktelėjo iki 36,6
mln. tonų 2011 metais. Per tą patį laiką Uosto direkcijos ilgalaikis
turtas (akvatorija, krantinės, keliai, geležinkeliai, kita infrastruktūra) šoktelėjo nuo 600 mln. litų
iki 1,3 mlrd. 2001 metais ir 1,7
mlrd. 2013 metais. Investicijų dėka Klaipėdoje kuriasi konteinerių,
žemės ūkio produktų, trąšų jūrų keltais gabenamų krovinių paskirstymo centrai (HUB-ai), suskystintųjų gamtinių dujų (SGD)
terminalas. Nuolat giliname uostą
ir rūpinamės, kad būtų užtikrinti
reikiami gyliai prie krantinių. Gilinant uostą, svarbus kiekvienas
centimetras. Apskaičiuota, kad
vienas centimetras papildomai leidžia krauti į Panamax tipo laivą
apie 60–100 tonų krovinių. Viena svarbiausių uosto konkurencingumo savybių – galimybė priimti į uostą ir pakrauti kuo didesnės gramzdos laivus, nesukeliant
pavojaus laivybos saugumui.
2013-ieji Klaipėdos uostui buvo svarbūs ne tik dėl investicijų.
Didelis proveržis pasiektas ir panaudojant Europos Sąjungos lėšas. 2013 metais investicijoms panaudota didelė ES paramos lėšų
suma – 112 mln. Lt. Tai maždaug penkiasdešimt kartų dau-

Dėl uosto krovos valstybės
biudžetas kasmet gauna apie
pusę milijardo, Klaipėdos
miesto gerovei skiria ne vieną
milijoną, bet ar jūs nenustumiate į šalį privataus verslo?
Jei nebūtų sparčiai augančio
Klaipėdos uosto, nebūtų tokia
sklandi ir verslo plėtra. Su uostu
yra susijusios apie 800 Lietuvos
bendrovių. Uostas tampa svariu pagrindu plėtojant privačius
verslus. Ar be uosto sėkmingai
veiktų Klaipėdos laisvoji ekonominė zoną, ar būtų taip išplėtotas logistikos ar turizmo
sektorius? Ne. Uosto direkcijos,
taip pat uosto kompanijų investicijos per pastarąjį dešimtmetį
žymiai pakeitė Klaipėdos uostą
kaip Lietuvos ekonominį vienetą. Jo reikšmė Lietuvos ekonomikai tapo dar labiau apčiuopiama. Plėtojant Klaipėdos uostą labai svarbus uosto privataus
kapitalo indėlis. Valstybės investicijos į Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūrą pritraukia du
kartus didesnes privataus kapitalo investicijas į turtą, skirtą
logistikai, laivų statybai bei remonto paslaugoms. Jų indėlis į
uosto plėtrą, tiesioginiai ryšiai
su krovinių savininkais bei siuntėjais ir konkurencingi krovos
darbų tarifai užtikrina tolygią,
sinerginę ir efektyvią uosto plėtrą, didina verslo konkurencingumą ir nacionalinėje, ir tarptautinėje verslo erdvėje, prisideda prie eksporto ir importo
rodiklių gerėjimo, skatina naujų darbo vietų kūrimąsi. Nuolatinės investicijos didina ne tik
Lietuvos eksportuotojų konkurencingumą tarptautinėse rinkose, bet ir prisideda plėtojant
transporto strategiją.
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Kodėl Klaipėda – be kultūros politikos?

Lilija Petraitienė
LSDP Klaipėdos miesto skyriaus
pirmininkė, Klaipėdos m.
savivaldybės tarybos narė

Kultūros, meno žmonės ir neabejingi kultūrai klaipėdiečiai neatsistebi, kad Klaipėda
jau seniai gyvena be kultūros
politikos, be kultūrinio miesto vizijos. Kas atsitiko, kad eilę metų miesto valdžia, miesto meras Vytautas Grubliauskas, pats būdamas meno žmogus, šią sritį apleido? Tampame provincija ir kultūros srityje, ir miesto urbanistinio augimo prasme. Gelbsti tik Dievo
duotybė – jūra ir uostas, suteikiantys miestui savotišką
išskirtinumą ir žavesį.
Kas nutiko mūsų valdžios vyrams ir moterims liberalams? Kur
jų deklaruojamos ambicijos ir polėkis? Praradome gebėjimą ir norą
net pretenduoti į lyderius! Nebegalime Klaipėdos pateikti kaip miesto, turinčio ne tik ambicijų, bet ir
ilgalaikių siekių.
Būtent toks nykus vaizdas susidarė birželio 11 d. dalyvaujant
Kultūros ministerijos surengtoje
diskusijoje dėl investicijų į kultūros infrastruktūrą prioritetų ir galimų investicinių projektų.
Ministerija, siekdama paskatinti
kultūros ir mokslo bendruomenės,
įvairių sričių ekspertų, politikų ir
plačiosios visuomenės įsitraukimą
planuojant kultūros srities investicijas 2014–2020 m. laikotarpiu,
Lietuvos Respublikos Seime organizavo diskusiją, kurios metu buvo pristatyti penki galimi viešosios
kultūros infrastruktūros modernizavimo projektai, tarp jų – ir Klai-

Henriko Ketvirčio nuotraukos iš KMT archyvo

kad ir man atrodo, kad šiandien tai
tikrai geriausia vieta jam.“
Kas nutylima, kokie susitarimai
ar nesutarimai tarp bendrapartiečių buvo (yra?), kad šį projektą suniokojo mero bendrapartietis, tuometinis uosto vadovas E. Gentvilas.
Jis tvirtai pareiškė, kad uosto teritorijoje teatro nebus.
Kodėl miesto meras V. Grubliauskas, žinodamas E. Gentvilo poziciją, vietos teatro statyboms parinkimo konkurse apsistojo būtent prie
šio projekto Memelio mieste, kategoriškai į trečią vietą nustumdamas vienintelį valstybinį žemės
sklypą Klaipėdoje (nereikalaujantį
papildomų lėšų) Danės skvere prie
TEO? Kieno interesai jam rūpėjo?
Drįstu suabejoti, kad tikrai ne teatro ir ne miesto. Kodėl? Atsakymą
nujausti nesunku.

pėdos valstybinio muzikinio teatro
modernizavimas bei plėtra.
Klaipėda – sesė našlaitėlė
Vilniaus ir Kauno miestų merai šiame forume pristatė savo miestų kultūros infrastruktūros projektus. Artūras Zuokas išdidžiai pristatė bene
ambicingiausią Tautos namų ant
Tauro kalno projektą: numatoma
pastatyti net kelias koncertines sales
su unikaliu valstybės istorijos muziejumi ir visa infrastruktūra. Kauno
miesto meras Andrius Kupčinskas
pristatė ambicingą koncertų, kongresų ir konferencijų (KKK) rūmų
projektą su vaizdu į Nemuną ir jau
parengtu detaliuoju planu, kuris artimiausiu laiku bus teikiamas tvirtinti miesto tarybai.
Klaipėda šių miestų fone pasirodė kaip vargšė sesė našlaitėlė: be didelių norų – nei ambicijų, nei fantazijos! Net graudu buvo klausytis.
Ir miesto mero, nei kitų vadovų nebuvo. Administracijos direktoriaus
pavaduotoja Alina Velykienė pristatė tik... norą rekonstruoti Muzikinio
teatro pastatą! Prisiminkime – 1964
m. statytą ne kaip kultūros, o kaip
administracijos pastatą!
A. Velykienė neminėjo skaičių,
kiek rekonstrukcija kainuotų. Tačiau neseniai viešumoje mirgėjo
pirmosios sąmatos, beje, siekiančios
naujo teatro statyboms reikalingas
sumas: 50–100 milijonų! Neskambėjo pristatyme nei salės dydžio ar
veiklos perspektyvos vizijos. Tačiau
sužinojome, kas Klaipėdai svarbiausia: „Kultūrinės erdvės sutvarkymas
po Atgimimo aikšte įrengiant požeminę automobilių parkavimo aikštelę net (!) 160 automobilių“!
Tai buvo visa mūsų kultūros infrastuktūros vizija. Buvo nyku ir klausyti. Miestai, kurie turi rimtas koncertų sales, kovoja, kad būtų naujos
modernios šiuolaikiškos erdvės muzikai skambėti, o mes kalbame apie
automobilių parkavimą...
Kur mūsų ambicija tapti Vakarų
Lietuvos kultūros sostine? Kodėl nenorime rengti ir įgyvendinti regioninį projektą, pritraukiant europinių
fondų lėšas? Kodėl savo Muzikinio
teatro nematome svarbiu visai Lietuvai? Ar Klaipėdoje užtenka vien
tik masinių švenčių viešose miesto
erdvėse, pvz., Džiazo muzikos festi-

Ar rasime kur 30 arų
sklypelyje pastatytą
reprezentacinį miesto
(regiono, valstybės!) teatrą?
Liepos 26 d. 10-13 val. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras kviečia
miestiečius prie paminklo „Arka“ į baleto trupės atviras pamokas

valio ar „Jūros šventės“?
Po pristatymo kilo diskusija. Pagrindinis klausimas: kodėl nenorima statyti naujo modernaus Muzikinio teatro, kad ir tame nuo 1989
metų minimame sklype prie TEO
pastato? Šį kartą argumentas iškalbingas: prie Danės upės (TEO teritorija) aukštai pakilę gruntiniai
vandenys! Tai – naujausias Nijolės
Laužikienės, miesto Kultūros departamento vadovės, argumentas.
O statant požeminę automobilių parkavimo aikštelę po Atgimimo aikšte ar to vandens nebebus?
Juk kvartalas tas pats! Nekalbant
apie tai, kad norintys statyti naują
teatrą profesionalai tikrai ras kaip
spręsti technines problemas – juk
XXI a. gyvename. Suinteresuotieji
sugalvotų ir ką su dabartiniu pastatu (Danės g. 19) padaryti. Štai, pavyzdžiui, Bilbao mieste analogiškame pastate miesto centre įrengtos efektingos automobilių parkavimo aikštelės su panoraminiu
apžvalgos restoranu ant stogo. Ir
pastatas naujai „įdarbintas“, ir žavus miesto akcentas, ir parkavimo
problema išspręsta!
Apie liberalų dvasios nuskurdimą ir skelbto „sveiko proto“
trūkumą
Nusigyvenome. Iš pradžių buvo
šviesaus atminimo Alfonso Žalio idėja statyti teatrą prie Danės
upės. Tačiau vėliau merui V. Grubliauskui palaikant, vietos parinkimo konkursą laimėjo idėja statyti
teatrą ant marių kranto „Memelio miesto“ teritorijoje. Dabar atsisakoma naujo teatro pastato ir siūloma rekonstruoti tai, kas apskritai
negali būti teatru vadintina. Kam

blaškytis? Kodėl švaistome laiką?
1989 m. buvo nuspręsta, kur ir
kaip statyti naują teatrą, tačiau sutrukdė istorinės aplinkybės. Aktyvios diskusijos atgaivintos 2006-ųjų
pabaigoje. 2007-ųjų lapkritį parengiamas naujojo teatro investicinis
projektas ir galimybių studija. Išanalizavus kelis galimus variantus
(tarp jų – ir rekonstrukcijos galimybę), nuspręsta statyti teatrą Danės skverelyje.
Tačiau tuometinis meras R. Taraškevičius kratosi problemos ir nesiima realių sklypo skyrimo veiksmų, motyvuodamas, esą „kai bus
pinigų, atsiras ir sklypas“.
Dar 2013 m. rugpjūčio 31 d. interviu „Vakarų eksprese“ dabartinis
meras V. Grubliauskas apie idėją statyti Muzikinį teatrą Danės skverelyje aiškina taip: „Teoriškai tai nėra
neįmanoma. Jei Muzikinis teatras
telpa į tokį plotą, koks ten yra, apetitas derinamas prie ploto, o ne plotą
bando derinti prie apetitų, apie tai
galima diskutuoti.“

Kur mūsų ambicija
tapti Vakarų Lietuvos
kultūros sostine?
O štai 2014-ųjų sausio 28 d. dienraščio „Klaipėda“ publikacijoje apie
Muzikinio teatro statybas meras V.
Grubliauskas džiaugiasi, kad Muzikinis teatras „grįžta“ prie marių:
„Sklypo valdytojai patys rodo iniciatyvą, kad Memelio miesto teritorijoje atsirastų Klaipėdos muzikinio teatro pastatas. Pasikartosiu,

Kitas mero V. Grubliausko prieštaravimas liberalų skelbiamam
„sveikam protui“ – cituojant aukščiau minėtą pasisakymą – „apetitų
derinimas“.
Kai buvo svarstoma idėja dėl Muzikinio teatro statybos prie Danės
upės, meras pergyveno dėl pernelyg mažo ploto (apie 1,4 ha), taigi –
„menko apetito“.
Tad kodėl dabar apetitas sumenko? Juk dabartinis teatro sklypas viso labo 30 arų! Ar rasime kur tokiame sklypelyje pastatytą reprezentacinį miesto (regiono, valstybės!) teatrą? Juo labiau rekonstruojant tai,
kas apskritai teatru nevadintina?
Dar viena tendencija: prabilta
apie žaliuosius plotus prie Danės
upės, esą jie bus sunaikinti statant
teatrą. Tačiau štai ištraukiama iš
stalčiaus jau pamiršto Bastionų tilto statybos idėja. Įdomu, kokiais
stebuklais statant tiltą žalieji plotai nesunyks?
Paslėptos liberalų interesų
peripetijos
„Timpt už vadžių ir vėl iš pradžių“,
– ir taip beveik 10 metų (jei nuo
1989-ųjų – ir visi 25-eri). Prarastas
laikas dėl miesto valdžios galvų negebėjimo priimti sprendimo. O gal
nenorėjimo? 10 metų ieškota vietos
statybai ir nerasta. Čia ne tik „sveiko proto“ trūkumas – tai jau nusikalstamas aplaidumas.
O gal tai kam nors naudinga? Rekonstrukciją atliks savi statybininkai, kurie visi prie miesto valdžios
ir valdžioje. Kažkodėl ir architektų gildija naujam teatrui priešinasi.
Gal nujaučia, kad ne jie projektuos?
Liberalų valdžios interesai svarbiausi, todėl ir nerandame žemės
sklypo naujojo Muzikinio teatro
statybai, neturime miesto kultūros politikos, miesto plėtros vizijos.
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Kam nepatinka mokėti mažiau?
sx.ch nuotr.

Auksė Kontrimienė

Ministro Pirmininko patarėja,
LSDP prezidiumo narė

Nežinau, kaip jums, bet parduotuvėje mano akys visada
pirmiausia nukrypsta į prekes,
kurios yra su nuolaidomis. Suprantu, kad dažniausiai tai būna prekybininkų vadybos triukai, bet pirkti ir mokėti mažiau
man patinka. Todėl nuo liepos
1 d. tikrai lauksiu sąskaitos su
gerokai mažesne kaina už dujas. Neabejoju, kad mažesnėmis kainomis džiaugsis ir didžioji dalis Lietuvos dujų vartotojų.
Politinius oponentus erzina, kad
Lietuvos Vyriausybei pavyko susiderėti su „Gazprom“ ir už laikotarpį nuo praėjusių metų pradžios
ik šių metų gegužės 1 d. bendra
kompensacijos suma sudaro 331
mln. Lt. Bendra pasiekto susitarimo vertė įvertinus bendrovės importuojamus gamtinių dujų kiekius, sudarančius mažiau nei 40
proc. nuo viso Lietuvos suvartojamo kiekio, gali sudaryti arti milijardo Lt. Kompensacija vartotojus
pasieks per sąskaitų už tiekiamas
dujas sumažinimą.
„Lietuvos dujos“ jau kreipėsi į

Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, prašydama nustatyti mažesnes dujų
kainas buitiniams vartotojams.
Tad nuo liepos 1 d. jau galime
tikėtis nuo 15 iki 23 proc. mažesnės dujų kainos.
Jei išsipildys prognozės, kad
namus dujomis šildantiems
gyventojams kaina turėtų būti
mažesnė nei 1,50 lito už kubą –
apie 0,4 lito pigiau nei šiuo metu, tai kainos sumažėjimas bus
tikrai pastebimas kiekvieno gyventojo šeimos biudžete.
Kodėl politiniai oponentai
niekaip negali nurimti ir kuria
vis naujas sąmokslo teorijas apie
neva nepatriotiškus Vyriausybės žingsnius, kurie neva galėtų pakenkti Lietuvos ieškiniui

Stokholmo arbitraže. Bet didieji
patriotai turėtų suvokti, kad labiausiai Lietuvos interesams ir
gali pakenkti politinis temos eskalavimas bei kuriamos sąmokslo teorijos.
O gal nenoras džiaugtis mažesnėmis kainomis slypi giliau? Jei
ne suderėtos nuolaidos, šildymas
daugeliui žmonių būtų tapęs vos
ne prabangos preke, o valstybei
didžiule finansine našta, kompensuojant socialiai pažeidžiamų
žmonių poreikius. O juk praėjusiai Vyriausybei net mažu žingsneliu nepavyko priartėti prie tokio rezultato, kurį dabar bando
sumenkinti buvusieji valdžioje.
O jie kur kas įnirtingiau slėpė bet
kokias vykusių (o greičiausiai nelabai vykusių) derybų detales ir į

bet kokį tuometinės opozicijos
prašymą pateikti informaciją atsakydavo prisidengdami komercinės paslapties šydu.
Yra ir dar vienas niuansas,
kurį kaip karčią piliulę turėjo praryti šiaudiniai patriotai.
Juk SGD terminalą šiandien jau
galėjome turėti, jei ne į valdžią
2009 m. atėjusių konservatorių
neaiškūs manevrai. Šiemet gegužės 27 d. Lietuvos Aukščiausiasis teismas priėmė nutartį,
kuria įvardino, jog valstybei buvo padaryta žala, kadangi nebuvo įgyvendintas 2008 m. pradėtas Suskystintų dujų terminalo
projektas.
2008 m. rugsėjo 18 d. Gedimino Kirkilo vadovaujama Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl

Seime pristatyta Justo Vinco Paleckio
knyga „Europa tolima ir artima“
Kornelija Petravičienė

Lietuvos socialdemokratų partijos garbės narys Justas Paleckis baigė antrąją kadenciją
Europos Parlamente. Artėjant
paskutiniesiems metams į pabaigą, jam kilo mintis skaitytojams pateikti kai kurias savo
tinklaraštyje kas savaitę rašytas apžvalgas ir savo jaunystėje rašytus tekstus, kai dar Lietuvą nuo Vakarų pasaulio skyrė, atrodo, nepajudinama „geležinė uždanga“.
Birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo Vitražo galerijoje įvyko
Europos Parlamento nario Justo
Vinco Paleckio knygos „Europa tolima ir artima“ sutiktuvės. Į jas rinkosi artimi autoriaus klasės draugai
iš pradinės mokyklos Aguonų gatvėje, Salomėjos Nėries mokyklos,
draugai iš studijų universitete laikų, kolegos ir bendražygiai iš žurnalistinio, diplomatinio, politinio
darbo laiko, sportinių kovų daly-

viai, su kuriais teko žaisti vandensvydį Lietuvos rinktinėje, tenisininkai, su kuriais ir dabar dar tenka susigrumti aikštelėje, kultūros, meno,
žurnalistikos atstovai.
„Europa mums tapo labai artima. Esame Europos dalis, kažkada
buvo kitaip. Kažkada Europa buvo
už horizonto, už „geležinės uždangos“. Ir tuomet aš turėjau galimybę
kaip jaunas žurnalistas lankytis kai
kuriose Europos šalyse. Kai ką tuo
metu spausdinau. Tad susidarė dvi
knygos dalys: Europa tolima, kažkada prieš 40–45 metus, ir Europa artima, jau mūsų laikais“, – knygos pristatyme kalbėjo J. Paleckis.
Pirmoji knygos dalis – apie dešimtį metų (2004–2014), praleistų
Europos Parlamente. Į knygą sudėti aktualesni tinklaraščio tekstai,
kuriuos kiekvieną savaitę J. Paleckis skelbdavo savo interneto svetainėje. Tai tarsi dienoraščio užrašai,
Europos Parlamento kronika, atspindinti kasdienį darbą. Prie kiekvieno teksto pridėta tiksli jo para-

Valdo Šereikos nuotr.

šymo data. Jei nuo to laiko kas nors
iš esmės keitėsi, žvelgiant iš 2014
metų vidurio, pridėti trumpi Post
Scriptum – P. S.
„Mačiau įvairiausius veidus ir situacijas Briuselio bei Strasbūro salėse, kabinetuose, koridoriuose, teko patirti egoizmą, laiko švaistymą, pasipūtimą, savo asmenybės ir
savo šalies atgrasų aukštinimą. Bet
gerokai dažniau jaučiau draugiškumą, norą padėti naujokams, mačiau

įtemptą darbą, išgyvenimus dėl
Europos Sąjungos reikalų ir ateities, konkrečius veiksmus ES bei
jos piliečių labui“, – savo patirtimi dalijosi J. Paleckis.
Antrojoje knygos dalyje autorius pateikia beveik prieš penkis
dešimtmečius savo reportažus,
straipsnius apie tuomet dar tolimą
Europą už „geležinės uždangos“.
Justo Paleckio draugas ir bendražygis, Lietuvos socialdemokratų partijos Garbės pirmininkas Česlovas Juršėnas ne tik apžvelgė knygą, paanalizavo pateiktus faktus, bet ir išdėstė pastabas,
nes to pageidavo knygos autorius:
„Per šios knygos pristatymą man
svarbiausia pabrėžti, kad Justas
Europą išraižė jau anais laikais ir
su ja susipažino iš įvairių pusių. O
šiais laikais, kaip signataras, kaip
Prezidento patarėjas, kaip ambasadorius, o svarbiausia – kaip Europos Parlamento narys jis iš tikrųjų išmaišė ir Europą, ir didelę
dalį likusio pasaulio. Ir ne tik, kad
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valstybės turto investavimo“, kuriame iš esmės buvo priimtas sprendimas statyti Klaipėdoje gamtinių
dujų terminalą. Tačiau naujos Vyriausybės vadovas Andrius Kubilius ir ūkio ministras Dainius Kreivys sustabdė šį procesą ir beveik po
dvejų metų nutarė pradėti įgyvendinti naują, bet gerokai brangesnį
projektą. O terminalą jau galėjome
turėti, mažesnes sąskaitas už dujas
– taip pat.
2008 m. netikėtai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl Ūkio ministerijos valdininkų tariamo tarnavimo „Achemai“, buvo nutrauktas Suskystintų gamtinių dujų terminalo statybos projektas, o jis atnaujintas tik po ketverių metų, kai
statybos kainos smarkiai išaugo.
Pradėdamos nepagrįstą ikiteisminį tyrimą STT ir Vilniaus apygardos prokuratūra faktiškai sužlugdė valstybės tikslą greitai ir kuo
pigiau pastatyti strateginės reikšmės objektą – Suskystintų dujų
terminalą.
Aukščiausiasis teismas ne tik išteisino piktnaudžiavimu tarnyba
kaltintus buvusius Ūkio ministerijos pareigūnus, bet ir konstatavo, kad tiriant bylą visiškai nebuvo atsižvelgta į strateginius valstybės interesus.
Ir čia jau ne sąmokslo teorijos, o
Aukščiausiojo teismo verdiktas buvusiai valdžiai, į kurį ji sugeba atsakyti tik kurdama naujas sąmokslo
teorijas. Belieka sulaukti, kad nuo
liepos 1 d. visi dujų vartotojai, gavę mažesnes sąskaitas už dujas, bus
pavadinti ne patriotais, bet akivaizdu, jog konservatoriai patys praleido gerą progą duoti Lietuvos žmonėms galimybę tiesiog mokėti mažesnes sąskaitas.
„Lietuvos žinios“
išmaišė, jis išvaikščiojo su žingsniamačiu, prisegto prie diržo. Justas, būdamas tikras socialdemokratas, kritiškai vertina daugelį dalykų. Tuo
knyga yra įdomi tiems, kurie nori giliau suprasti, kas yra Europos Sąjunga, ir labiau suprasti kritiką, kuri yra
išsakoma, kita vertus, suprasti Europos Sąjungos pliusus.“
Justą Paleckį pasveikino, mintimis
pasidalino ir Seimo narė, socialinių
mokslų daktarė, socialdemokratų
partijos vicepirmininkė Giedrė Purvaneckienė. Ji LSDP frakcijos Seime
seniūnės Irenos Šiaulienės ir frakcijos
bičiulių vardu įteikė puokštę gėlių.
Apie knygos autorių ir dar spaustuvės dažais kvepiančią knygą pasakojo žurnalistas, radijo laidų autorius
ir vedėjas Ginas Dabašinskas, leidyklos „Algimantas“ vadovas, žurnalistas, daugelio knygų apie Lietuvą autorius Algimantas Semaška.
Jaukų knygos pristatymą lydėjo
šeimyninis sesučių Elenos (violončelė), Kotrynos (smuikas) ir Vitos
(fleita) Daunyčių ansamblis „Regnum Musicale“.
Knygos leidimui panaudotos Europos Parlamento Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos lėšos. Solidi, beveik 450 puslapių
knyga pateks į bibliotekas ir bus platinama nemokamai.
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Ką žada poilsiautojams Neringa?
Atkelta iš 1 p.

Neringa garsi dviračių takais.
Pavasarį baigėme rekonstruoti dviračių taką tarp Pervalkos ir
Nidos. Atsirado daug naujų pėsčiųjų maršrutų. Žmonės gali nueiti nauju taku į Vecekrugo kopą. Tai aukščiausia Europos smėlio kopa, ant kurios galima patekti ne tik nuo dviračių tako, bet ir
nuo pagrindinio kelio. Padaryta
daugybė dviračių maršrutų, kur
atsiveria vaizdai į Kuršių marias,
į smėlio kopas. Galima pasėdėti
įrengtose ar atnaujintose aikštelėse, išsikepti dešrelių tiesiog miške. Preiloje ir Pervalkoje statome
lauko treniruoklių kompleksus.
Žmonės galės pasportuoti. Tarp
šių gyvenviečių besidriekiančiame dviračių take, atlikus kraštovaizdžio formavimo kirtimus, bus
įrengti bokšteliai paukščių stebėjimui. Atnaujintas Bardų skveras
Vytautui Kernagiui atminti, baigiama rekonstruoti Žvejo etnografinė sodyba. Su nauja, modernia ekspozicija susipažinti kviečia Thomo Manno memorialinis
muziejus.
Romantiškiems pasisėdėjimams
po daugiau nei 10 metų prie Meno mokyklos atnaujinome fontanėlį, kuris ir naktį bus apšviečiamas. Pirmiausia darome ir darysime tai, ko mums nedraudžia teritorijų planavimo dokumentai –
pradėjome rengti dokumentaciją
ekoturizmo kempingui Pervalkoje, formuojame būsimo Kuršių buities muziejaus viziją, puoselėjame planus atnaujinti Nidos
tarptautinį keleivinį uostą.
Skelbiama, kad Neringoje kai
kuriose zonose draudžiama rūkyti.
Paplūdimiuose mes vieni pirmųjų uždraudėme rūkyti. Dabar
atsirado draudimai rūkyti miškuose ar dar kai kur, kai būna sausros, didelis gaisringumas. Tada nerekomenduojame net vaikščioti
miške. Kaip draudimus kontroliuoti, ar bausti, – diskutuojame.
Tai tiesiog rekomendacija susipratusiems piliečiams, kad to nereikėtų daryti. Visi atsimename tą didį-

Neringos savivaldybės archyvo nuotraukos

priimtinesnė negu tilto, nes jo
planavimą vėl ribotų teritorijų
planavimo dokumentai. Juose
tilto statyba įvardinta kaip negalima. Vadinasi, reikėtų pakeisti ne vieną teisės aktą, o tunelis nėra uždraustas jokiais teisės
aktais. Jį galima jau projektuoti
ir statyti. Yra net susidomėjusi
kompanija.
Kai Neringoje buvo filmuojamas kino filmas, sulaukiau naktį skambučio, kad vienai aktorei
reikia skubiai pasiekti Vilnių.
Teko skambinti į Smiltynės perkėlą, prašyti, kad perkeltų tą aktorę. Bet ar meras turėtų tai daryti? O ką daryti žmogui, jei atsitinka nelaimė ar spaudžia skubus reikalas – laukti ryto, kol atPo daugiau nei dešimties metų pertraukos pradėjęs veikti fontanas Neringos bendruomenei tapo džiugiu įvykiu
plauks pirmas keltas? Nepatogu:
kaip komercinis elito kurortas. važiuoji poilsiauti ir tampi įkaTai nėra visai tiesa, nes tie, ku- lintu. Nešiuolaikiška.
rie važiavo į Nidą prieš 20 ar net
Kada realu pajudinti tunelio
prieš 40 metų, važiuoja čia ir daar
tilto idėją?
bar. Bendrauju su poilsiautojais.
Tai
yra nemenkas projektas,
Pasirodo, kai kurie nuo vaikystės
mūsų
indėlis – noro pareiškivažinėja 20 ar daugiau metų. Tamas
ir
galimybių aiškinimasis.
čiau ir gamtos mylėtojai sako, kad
Vyksta
diskusijos, sveriami visi
gamta yra puiku, jos nereikia gauž
ir
prieš.
Neringa drąsiai padinti, tačiau užsimena, kad norėsisako
už.
tų daugiau pramogų ir įspūdžių.
Beje, Nidos oro uoste jau nuGamta Kuršių Nerijoje, atmesileido
pirmas lėktuvas. Žmotus urbanizuotas užstatytas terinėms,
verslininkams,
turintiems
torijas – Nidą, Preilą, Pervalką ir
privačius
arba
skraidantiems
koJuodkrantę – užima 96 procenmerciniais
lėktuvais,
tai
patogus
tus Kuršių Nerijos teritorijos. Jei
pagerinsime infrastruktūrą bent ir greitas būdas pasiekti Nidą.
0,5 procento, turistai įdomiau pra- Galvojame apie galimybę, kad
leis laiką, ypač ne sezono ar vėses- dabar galės tūpti bei kilti ir nenės vasaros metu. Kuršių Nerijo- dideli keleiviniai orlaiviai.
Darius Jasaitis
je gamtos mylėtojams visada liks
Ar prognozuojamas turistų
jį gaisrą, kuris padarė daug nuos- grado srities kaimynystėje, rusai pakankamai gamtos ir ramybės.
antplūdis,
kai Neringa taps patolių ir įvarė baimės. Diskutuoja kompensuoja poilsiautojų srautus
prasčiau
pasiekiama?
Kokios tilto į Kuršių Neriją
net mokslininkai. Kai kurie ma- ne sezono metu. Tikimės, kad viMums reikia to antplūdžio.
no, kad kalnapušės yra tarsi dide- zų režimas bus dar labiau palen- perspektyvos? Ar atpigtų dėl to
Šiuo
metu viešbučiai Neringoje
lė parako statinė Neringoje.
gvintas su Kaliningrado sritimi, kelionė poilsiautojams?
tušti.
O poilsiautojų srauto tiltas
Abejoju, kad atpigtų, nes projeknes kaimynai nori atvažiuoti pas
nenulems.
Dabar tilto vaidmenį
Kas daugiausia atvyksta į Ne- mus. Jie yra labai laukiami, nes tas būtų brangus. Tačiau kelionė
atlieka
Smiltynės
perkėla, ji neriringą poilsiauti? Anksčiau Ne- bene vieninteliai atvyksta į Ne- taptų trumpesnė, saugesnė ir graboja
automobilių
kiekio. Niekaringa buvo vokiečių turistų pa- ringą ne vien vasarą. Dar važiuoja žesnė. Neringoje buvo apklausti
da
nebūna,
kad
keltai
neperkelmėgtas kampelis, rusai važiavo. latviai, baltarusiai, daugiau atva- vietiniai gyventojai, 87 procentai
tų
visų
norinčiųjų.
Srautą
riboja
pasisakė už tilto ar tunelio atsiraO dabar?
žiuoja skandinavų.
žmonių
finansinės
galimybės:
ar
dimą į Klaipėdą.
Dauguma poilsiautojų – iš Liejie
gali
susimokėti
už
keltą?
TiJei anksčiau į Neringą važiuotuvos. Iš užsienio daugiausia atAr svarstoma ir tunelio idėja? kriausiai bus mokama ir už būvažiuoja vokiečių, rusų turistai davo gamtos, ramybės mylėtojai,
Svarstoma. Tunelio idėja man simą tiltą ar tunelį.
irgi neatsilieka. Esame Kalinin- tai dabar Nida įsivaizduojama
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Transporto verslas – „vardan tos Lietuvos“

Arvydas Mockus
LR Seimo narys,
Ekonomikos komiteto narys

Mūsų šalies transporto versle
reikia aiškių prioritetų, gero koordinavimo ir naudos siekimo visam Lietuvos transporto verslui, o
tuo pačiu ir visam Lietuvos ūkiui
bei valstybei.
Šiuo metu mūsų transporto –
tiek sausumos, tiek jūros keliais –
verslas yra neblogai išplėtotas, čia
dirba nemažai patyrusių Lietuvos
verslininkų. Bet trūksta atskirų
transporto rūšių verslo koordinavimo ir bendros Lietuvos transporto politikos vizijos. Tam nepasitarnauja ilgi ir užsitęsę konfliktai tarp kai kurių transporto
verslo atstovų ir Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“. Todėl daugiau
energijos reikėtų skirti konfliktų
sprendimui bei transporto reikalų koordinavimui.
Į šį procesą aktyviau galėtų įsijungti ir Vyriausybė – ji turėtų išskirti prioritetus. Viena transporto verslo rūšis ne tik neturi trukdyti kitai, bet privalo viena kitą
papildyti. Krovinių pervežimas
turėtų skatinti įvairius kitus verslus – ir skirtingų pramonės šakų,
ir sausumos kelių, ir oro transporto, ir jūros uosto.
Prie Lietuvos transporto verslo
plėtros bei gerovės turėtų žymiai
prisidėti ir europinio geležinkelio
„Rail Baltica 2“ projektas. Džiau-

Arvydas Mockus

giuosi, kad galiausiai trijų Baltijos valstybių neseniai pasirašyto
susitarimo politinėje deklaracijoje įtvirtinta nuostata, kad Vilnius yra „Rail Baltica 2“ projekto
dalis, jį bus siekiama finansuoti iš
europinių lėšų. Tikiuosi, jei Lietuva įgyvendins „Rail Baltica 2“
projektą, ši europinio geležinkelio vėžė eis per Vilnių.
Šiandien sunku suvokti, kodėl
apskritai iš pradžių buvo pasirašyta sutartis dėl „Rail Baltica 2“,
leidžianti aplenkti Vilnių. Juk projektas apjungia ir kitas sostines:
Taliną, Berlyną, Varšuvą, net Helsinkį... Įvyko tam tikras nesusipratimas, kaunantis, kaip „Rail Baltica 2“ vėžė eis per Lietuvą. Tačiau
tai yra aktualus klausimas ne tik
sostinei Vilniui, Šiaulių, Panevė-

žio ir Radviliškio miestams, bet
ir visai Lietuvai.
Iš pradžių net keliuose projektuose buvo planuota, kad vėžė eis
per Šiaulius ir Radviliškį. Šis variantas buvo reikšmingas tuo, kad
apėmė Žemaitijos regioną ir Klaipėdos kraštą, kur geriausiai išplėtota įvairių transporto rūšių infrastruktūra, nors tada buvo užmirštas Vilnius.
Deja, užsakius paskutinį projektą, kurį atliko privati įmonė,
„Rail Baltica 2“ vėžė buvo numatyta per Kauną į Panevėžį, nes neva arčiau ir greičiau bei daugiau
keleivių perveš. Tačiau sunku įsivaizduoti, iš kur būtų tiek keleivių, iš Kauno važiuojančių į Panevėžį ar iš Panevėžio į Rygą ar
Taliną... Juk pagrindinis turistų

traukos centras vis dėlto yra Vilnius. Tik toks turizmui patrauklus miestas pateisintų vėžės trajektoriją.
Šiandien vėl pasigirdo balsų iš
naujosios „Rail Baltica 2“ administracijos, kad krovinių pervežimas galimas ir per Šiaulius. Tikiuosi, kad bus pripažinta klaida
ir pasirinktas maršrutas taip pat
tarp Radviliškio ir Šiaulių, kuris
ekonomiškai būtų naudingiausias Lietuvai.
Nuolatos viešoje erdvėje kalbama, kad „Rail Baltica 2“ yra Europos Sąjungos investicija. Tačiau
tai ir Lietuvos nacionalinė investicija, iš kurios Lietuvos verslas
(ir ne tik transporto), o kartu ir
valstybė turės ne tik naudos, bet
ir milžiniškų išlaidų. Todėl reikia
padaryti viską, siekiant užtikrinti, jog „Rail Baltica 2“ trajektorija būtų pasirinkta, remiantis ne
tik politiniais, bet ir ekonominiais motyvais.
Reikia toliau stiprinti Klaipėdos uostą. Klaipėdos uosto generalinė direkcija bei uoste veikiančių ar su juo susijusių įmonių vadovai siunčia signalus Seimo nariams dėl neigiamo Rusijos
ir Ukrainos krizės poveikio Klaipėdos uosto darbui. Tiesa, dėl karinio konflikto nuostoliai patirti ir kritus Rusijos rublio kursui.
Klaipėdos uoste dirbančių
įmonių vadovai atkreipia dėmesį, kad konservarorių karingi ir
nepasverti išsišokimai lėmė tai,

kad mūsų šaldytuvai Klaipėdos
uoste stovi daugiau nei tris mėnesius – negalima produkcijos
išvežti ne tik į Rusiją, bet ir į Kazachstaną bei kitas šalis. Įvedus
vieningą muitų sistemą, Rusija,
pasitelkusi veterinarijos tarnybas, krovinių nepraleidžia. Tai
labiau politinis sprendimas, o
ne ekonominis.
Lietuvos politikai turi suvokti,
kad kiekvieną žodį reikia pasverti ir apmąstyti. Klaipėdos uosto
vadovai atsargiai prašo politikų netrukdyti verslo įmonėms
palaikyti partnerystės ryšių su
Rusija.
Klaipėdos uosto direkcijos atstovai atkreipia dėmesį į tai, kad
užsienio įmonės daugumą krovinių nukreipia į Rusijos, Suomijos
ar kitus uostus. Nemanau, kad
šių valstybių atsakingi politikai
mažiau myli savo šalį ar mažiau
brangina jos nepriklausomybę,
stengdamiesi retorika ir sprendimais nekenkti savo žmonėms
bei valstybei.
Mūsų, valstybininkų, siekis
turi būti ekonomiškai stipri Lietuvos valstybė. Todėl ir politikų,
kaip ir verslininkų, pasisakymai
aštriausiais klausimais viešojoje
erdvėje ir veiksmai turi būti išmintingi bei pasverti.
Lietuvos politikus ir verslininkus kviečiu būti vieningais, mąstančiais strategiškai ir veikiančiais Lietuvos naudai. Dirbkime
visi kartu „vardan tos Lietuvos“.

Lietuvos pajūrio dviračių trasa – su vėjeliu!
Neringos savivaldybės archyvo nuotr.

Kornelija Petravičienė

Koks ypatingas jausmas apima
lekiant dviračiu su vėjeliu, žino tik
tas, kuris bent kartą tai patyrė. O jei
dar riedame puikiai įrengtu dviračių taku, ir jei dar miško apsupty...
Įpusėjo kalendorinė vasara. O
atostogos neatsiejamos be pasivažinėjimo dviračiu. Klaipėdietė, socialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnė Irena Šiaulienė įsitikinusi, kad Lietuvos pajūrio dviračių
trasa maloniems pasivažinėjimams
tinka idealiai: „Įspūdinga beveik
215 km ilgio dviračių trasos atkarpa driekiasi per visą Lietuvos pajūrį – nuo Būtingės šiaurėje iki Nidos
pietuose bei pamariu nuo Klaipėdos
iki Rusnės. Kelionės įspūdžius sustiprina puikiai įrengti dviračių takai,
vinguriuojantys vaizdingais miško
takeliais ir pajūrio keliais. Kvepiančiais pušynais, pakrantėmis, gamtos rezervatais praturtinta trasa aprėpia Baltijos jūrą, Kuršių marias ir
Nemuną.“
Pajūrio dviračių trasą sudaro trys
skirtingos atkarpos, susitinkančios
Klaipėdoje: nuo Klaipėdos iki Nidos (apie 50 km per Kuršių neriją),
nuo Klaipėdos iki Būtingės (apie
50 km per Pajūrio regioninį parką

ir Palangą), nuo Klaipėdos iki Rusnės salos (apie 110 km palei Kuršių
marias ir po Nemuno deltą). Pirmosios dvi dviračių trasos atkarpos veda puikiai įrengtais asfaltuotais dviračių takais. Trečiojoje atkarpoje, išskyrus Klaipėdą, dviračių takų beveik nėra, didžioji jos dalis sutampa
su automobilių keliais, daugiausia
žvyruotais keliais, tačiau ši atkarpa
įdomi kultūros paveldu ir unikalia
Pamario gamta.
Pajūrio dviračių trasa ypatinga
tuo, kad visas dviračių tako ruožas
eina per mišką. Greta dviračio tako yra pėsčiųjų ruožas. Juo vaikščioja šeimos su vaikais, senyvo amžiaus žmonės. Šalia įrengta aikštelė
su treniruokliais. Pagrindinis dviračių takas turi atšakas, galima keisti
maršrutą, tad keliauti nenuobodu.

Šalia tako įrengtos ir poilsio zonos.
Pajūrio dviračių trasos atkarpa
Klaipėda – Nida yra bene vaizdingiausias Lietuvos dviračių maršrutas. LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė Lilija Petraitienė pastebi, kad Lietuvos gamtos grožį ir mūsų dviračių takus
vertina ne tik vietiniai gyventojai,
bet ir užsienio šalių poilsiautojai:
„Mūsų gamta labai graži. Ją ypač
mėgsta ir Lietuvos poilsiautojai, ir
Vakarų Europos turistai. Tai mūsų perliukas. Ne veltui mes praėjusiais metais gavome nominaciją
„Klaipėda – dviračių miestas“, kurią įsteigė Susisiekimo ministerija.
Klaipėdos dviračių infrastuktūra
patenka į bendrą Pajūrio turizmo
trasą. Ministerija įvertino tai, kad

mes vykdome švietėjišką veiklą ir
rūpinamės dviratininkų saugumu.“
Klaipėdiečiai vertina puikiai išplėtotą dviračių trasą, tad itin pamėgo po darbo dienos jėgas atgauti mindami pedalus vaizdingais dviračių takais. Labiausiai džiaugiasi
šiaurinėje miesto dalyje gyvenantys klaipėdiečiai. Per Girulių mišką jie važiuoja į Girulius, Melnragę,
iki Olandų kepurės, link Karklės ir
grįžta. Išvykos su šeimomis pastaruoju metu yra populiari pramoga.
Pietinėje miesto dalyje gyvenantys
turi kitą trasą – per naująją perkėlą keliasi į Smiltynę ir važiuoja dviračių takais. Tokia pramoga dviračiams pritaikytais keliais labai populiarėja, dviratininkų vis gausėja.
Klaipėdos mieste yra apie 90 km
dviračių takų, bet jie nėra sujungti
į vieną bendrą sistemą. Pasak Klaipėdos skyriaus pirmininkės, šiuo
metu rengiamas specialusis planas,
vyksta apklausa, kaip apjungti tuos
takus.
„Lapkričio mėnesį turėtų būti specialusis planas paruoštas ir
tvirtinamas miesto taryboje. Turime tikslą, kad klaipėdiečiai ne tik
poilsiniais tikslais galėtų važinėti
dviračių takais, bet ir vykti į darbą,
mokyklas“, – sakė L. Petraitienė.
Per visą Lietuvos pajūrį besidriekianti trasa keliautojams padova-

noja neišdildomų įspūdžių. Vasaros be pasivažinėjimų dviračiu
neįsivaizduojanti Seimo narė I.
Šiaulienė dviračiu keliaudama per
Girulių mišką iki Karklės ir atgal
nuvažiuoja po 15 kilometrų. Smagius pasivažinėjimus neretai lydi ir
įsimintini nutikimai.
„Įsimintina buvo viena šio ankstyvo pavasario kelionė, kuomet
bevažiuojant dviračiu teko susitikti su briedžių šeimyna, ramiai
vaikštinėjančia mišku. Juos pastebėjusi sustojau, prie manęs stabtelėjo ir kiti keliautojai. Paveikslavome išdidžią briedžių šeimyną, o jie
ramiai perėjo iš vienos kelio pusės
į kitą, nesibaimindami smalsuolių ir nesiblaškydami“, – pasakojo I. Šiaulienė.
„Galimybė visą Lietuvos pajūrį
apkeliauti dviračiu didina pajūrio
lankomumą, pritraukia daugiau
svečių. Tad norintys ne tik smagiai pasivažinėti miško takais, pakvėpuoti grynu oru, bet ir susipažinti su vaizdingomis vietovėmis,
kultūros paveldu gali atvykti ir bene įspūdingiausią dviračių trasą išbandyti patys. Kelionės dviračiais
– smagi, sveika ir maloni laisvalaikio praleidimo priemonė, juolab, kad kelionės džiaugsmą vasarą praturtina maudynės jūroje“, –
įsitikinusi Seimo narė I. Šiaulienė.
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Lietuvos socialdemokratai sveikina perrinktą
Europos Parlamento Pirmininką Martiną Šulcą
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Ar galime grąžinti
pasitikėjimą Europa?
Vilija Blinkevičiūtė
Europos Parlamento narė,
Europos Parlamento Moterų teisių ir
lyčių lygybės komiteto pirmininko pavaduotoja,
LSDP pirmininko pavaduotoja

Europos Parlamento koridoriai trumpam buvo ištuštėję tik tuo laikotarpiu,
kuomet mes, parlamentarai, ruošėmės rinkimams ir
dirbome savo gimtuosiuose kraštuose. Dabar čia vėl
virte verda ir darbai, ir aistros. Liepos 1-ąją jau naujos sudėties Europos Parlamentas rinkosi į pirmąją
plenarinę sesiją Strasbūre.
Akivaizdu, kad šioje kadencijoje mūsų laukia daug iššūkių. Juk rinkėjai aiškiai parodė, kad jie nori pokyčių Europoje. Problemų šiuo metu
daug: žmonės pavargę nuo
sunkmečio ir taupymo politikos pasekmių, daugelyje šalių
aukštas nedarbas, žmonės gauna per mažus atlyginimus bei
socialines išmokas, – visa tai
kelia nepasitikėjimą bendrija. Tad turime dirbti taip, kad
sugebėtume žmonėms grąžinti pasitikėjimą Europa.
Mūsų, Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijoje, dirbs 191 narys. Mes ir
toliau būsime viena didžiausių
politinių jėgų Europos Parlamente. Frakcijos pirmininku
išsirinkome didžiausios delegacijos mūsų frakcijoje atstovą italą Gianni Pittella‘ą.
O labiausiai džiugu, kad mūsų bičiulis, penktąją parlamen-

tinę kadenciją tęsiantis vokietis
Martinas Šulcas buvo perrinktas
Europos Parlamento pirmininku.
Jis šias pareigas ėjo jau nuo 2012
m. pradžios. Pirmą kartą istorijoje tas pats asmuo perrinktas Europos Parlameto pirmininku.
Martinas Šulcas Parlamentui
vadovaus dvejus su puse metų.
Dėkodamas už pasitikėjimą, jis
žadėjo, jog Europos Parlamentas
„akylai stebės“ Europos Komisijos darbą. Išties, dabar vienas
svarbiausių klausimų yra, kokia
bus naujoji Europos Komisija.
Mūsų frakcija parengė rekomendacijas naujajai Komisijai ir
vienas pagrindinių reikalavimų
yra vykdyti politiką, kuri padėtų
gerinti mūsų žmonių kasdienį gyvenimą, ypač tų, kurie labiausiai
nukentėjo nuo sunkmečio ir taupymo padarinių. Mes nesitaikstysime su ta pačia sprendimų tėkme, kokia buvo iki šiol.
Esame įsitikinę, kad naujosios
Komisijos programa negali būti
tik vienos politinės šeimos programa. Mūsų rinkėjai turi būti
įtraukti į naują ateinančių penkerių metų programą, nes tik
taip galėsime parodyti, jog Europos Sąjunga iš tikrųjų išgirdo
jų balsus.
Nedarbas yra viena aštriausių
problemų Europos Sąjungoje.
Šiuo metu 25 milijonai europiečių neturi darbo. Lietuvoje darbo ieško apie 160 tūkst. bedar-

bių. Nuteikia optimistiškai tai,
kad bent jau mūsų šalyje situacija
gerėja. Todėl svarbiausias uždavinys Europos Sąjungai šiuo metu
yra skatinti ekonomikos augimą
visose valstybėse narėse iki tokio
lygio, kuris leistų ženkliai sumažinti nedarbą ir užtikrinti stabilumą per ateinančius metus. Tai
turėtų būti svarbiausias naujosios
Europos Komisijos prioritetas.
Žmonės turi ne tik turėti darbą, bet ir tinkamas darbo sąlygas
bei teisingą darbo užmokestį. Europos Sąjungoje būtina sukurti
pragyvenimą užtikrinančio minimalaus darbo užmokesčio sistemą, kuri užtikrintų, kad darbuotojai gautų skurdo ribą viršijantį užmokestį. Reikia siekti,
kad sparčiau mažėtų užmokesčio skirtumai tarp tą patį darbą
dirbančių vyrų ir moterų. Reikia tobulinti darbo sąlygas reglamentuojančius Europos Sąjungos
teisės aktus, siekiant didinti darbuotojų saugumą, ypač saugant
juos nuo galimo piktnaudžiavimo
viršvalandžiais, nepilnu, laikinu
ar fiktyviu savarankišku darbu.
Komisija privalo kuo greičiau
pradėti darbus dėl Europos Sąjungos biudžeto vidurio laikotarpio peržiūros. Tikimės, kad naujasis Komisijos Pirmininkas pasiūlys iš esmės persvarstyti daugiametę finansinę perspektyvą,
siekti realių reformų ir rasti daugiau išteklių, įgyvendinant tvaraus augimo ir investicijų planą, skirti kuo daugiau investicijų
inovacijoms ir užimtumui didinti. Privalu užtikrinti, kad šiemet
startavusi Jaunimo užimtumo garantijų programa būtų toliau tinkamai finansuojama ir po 2016
metų, nes kol kas finansavimą
esame numatę tik iki 2016 metų.
Mūsų tikslas yra pasiekti, kad
būtų išgirsti rinkėjų balsai. Europos Sąjunga turi keistis, eiti nauju
keliu ir dirbti žmonių labui.

LSDP laikosi požiūrio, kad ES
politikoje pastarąjį dešimtmetį trūksta tokių vertybių kaip
socialinis teisingumas, socialinė lygybė ir solidarumas bei tokių praktinės politikos prioritetų kaip kova su skurdu ar socialinės atskirties mažinimas. Todėl Martino Šulco perrinkimą
EP Pirmininku LSDP laiko geru ženklu, siekiant ES atsigręžti
į minėtus prioritetus ir vertybes,
kurių pagrindu ir buvo sukurta

LR Seimo archyvo nuotr.

Europos Sąjunga.
Martinas Šulcas yra EP Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos narys, jos vadovas
iki jo išrinkimo EP Pirmininku
pirmą kartą 2012 metais. Jis taip
pat buvo Europos socialistų partijos, kuriai priklauso ir LSDP,
nominuotas kandidatas į Europos Komisijos Pirmininkus.
„Socialdemokrato“ redakcija

Kur eisi,
Europa?
Zigmantas Balčytis
Europos Parlamento narys
LSDP pirmininko pavaduotojas

Gediminas Kirkilas, Algirdas Brazauskas ir Česlovas Juršėnas

Birželio 26 d. minėjome 4-ąsias
Prezidento Algirdo Mykolo
Brazausko mirties metines. Prisimindami šią iškilią asmenybę
„Socialdemokrato“ skaitytojams siūlome jo bendražygio,
jaunesnio kolegos Gedimino
Kirkilo atsiminimų fragmentus, išsakytus susitikimuose
su bičiuliais visoje Lietuvoje šį
pavasarį...
Unikalus politikas, padaręs
milžinišką įtaką

Dešiniųjų politinių jėgų nepagrįstą džiaugsmą neva laimėjus Europos Parlamento
rinkimus turėtų galutinai nutildyti rinkimų rezultatų statistika. Europos Parlamente
bus žymiai mažiau ir centro
dešiniųjų, ir liberalų. Jų vietas užėmė euroskeptikai ir
populistai.
Europos liaudies partijos
(krikščionių demokratų) grupė
(kuriai tradiciškai priklauso Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų atstovai) sumažėjo net ketvirtadaliu – nuo
273 iki 219 narių (54 mažiau). Ši
grupė, kuri dar išlieka didžiausia
Europos Parlamente, patyrė didžiausius nuostolius.
Liberalų ir demokratų aljanso
už Europą frakcija taip pat patyrė nuostolių – sumažėjo nuo 83
iki 66 narių (17 mažiau).
Antra pagal dydį Socialistų ir
demokratų pažangiojo aljanso
frakcija (kuriai priklauso ir Lietuvos socialdemokratai) išlaikė savo pozicijas – sumažėjo vos dviem
nariais – nuo 195 iki 193.
Politiškai Europa ne dešinėja,
ne liberalėja, o radikalėja.
Tai pasekmė, už kurią atsakingos būtent dešiniosios jėgos, bankų ir godaus verslo sukeltą krizę
bandžiusios suvaldyti paprastų
Europos žmonių sąskaita.
Beatodairiškas taupymas, mokesčių kėlimas, atlyginimų ma-

žinimas neskatino vidaus vartojimo, mažino žmonių pajamas,
sukėlė milžinišką nedarbą. Europoje šiuo metu darbo neturi daugiau kaip 26 milijonai gyventojų,
darbo neturi kas ketvirtas jaunas
žmogus.
Europos Parlamento rinkimų
rezultatai – akivaizdi europiečių
reakcija į krizės suvaldymo priemones ir pasekmes.
Kur Europą ves naujasis jos parlamentas, 751 jo narys? Į dar didesnę Europos valstybių polkitinę ir ekonominę integraciją ar
priešingai?
Į šiuos klausimus šią savaitę pirmojoje naujojo Europos Parlamento sesijoje Strasbūre nebus atsakyta. Tačiau jau šiandien aišku, kad
Europai svarbius sprendimus gali
būti priimti sunkiau, kad bus daugiau garsių, radikalių pareiškimų,
neturinčių nieko bendro su Europos žmonių gerovės didinimu, socialinės atskirties mažinimu.
Akivaizdu ir tai, kad susilpnėjusi Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė bus priversta savo veiksmus dažniau derinti su Socialistų ir demokratų
pažangiojo aljanso frakcija. Europos Parlamentas turi vieną gerą savybę (kurią sunku įžvelgti Lietuvos Respublikos Seime) – čia nėra
nei nuolatinės opozicijos, nei pozicijos: kiekvienu klausimu, dėl
kiekvieno sprendimo būtina sulaukti daugumos parlamento narių paramos.

9

Prezidentą Algirdą M. Brazauską prisimenant...

European Parliament news nuotr.

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) sveikina liepos 1 d.
inauguraciniame naujojo Europos Parlamento (EP) posėdyje EP
Pirmininku perrinktą Vokietijos
socialdemokratą Martiną Šulcą.
Lietuvos socialdemokratai tikisi, kad kairiųjų politinių jėgų vadovavimo Europos Parlamentui
tęstinumas sustiprins paties Parlamento galias ir tuo pačiu demokratines vertybes Europos Sąjungos (ES) valdyme apskritai.

2014 m. liepa, Nr. 8 (52)

Algirdas Brazauskas – vienintelis
politikas Lietuvos istorijoje, ėjęs visas tris aukščiausias valstybės vadovų pareigas: nors ir trumpai, 1992
m. jis buvo Seimo Pirmininkas. Jis
– pirmas tiesiogiai Lietuvos žmonių išrinktas Prezidentas (prieškariu prezidentus rinkdavo Seimas), šias pareigas ėjęs 1993–1998
m. Ministru Pirmininku buvo du
kartus iš eilės: 2001–2004 m. ir
2004–2006 metais.
Nepaisant politinių simpatijų
ar antipatijų, vargu, ar modernioje Lietuvos politikoje yra atitinkama politinė figūra, kuri valstybės
ir žmonių labui būtų tiek daug nuveikusi. Jis parašė pareiškimus stoti į NATO ir Europos Sąjungą. Jis,
būdamas premjeru, pasirašė ir stojimo į NATO bei ES sutartis. Štai
toks jo politinis likimas, gyvenimas... Bet kaip žmogaus politika jo

nepagadino... Nepaisant visų aukš- kad „mašinos nebus“. Aš išvakarėtų pareigų, jis išliko kritiškai mąs- se žaidžiau krepšinį ir pasitempiau
koją. 1,5 km bridome per sniegą iki
tančiu žmogumi.
vietos, kur pasitiko mūsų atstovas.
Tamsu akyse buvo.
Kaip Brazauskas tapo politiku...
Kitą dieną važiavome į TSKP
Jis nelaikė savęs politiku. Apie save
sakydavo: „Esu ūkininkas.“ Bet li- Centro komitetą. Brazauską įleikimas lėmė kitaip. Kai 1988 m. ta- do, mūsų trijų – ne. Už durų girpau Brazausko padėjėju, man reikė- dėjome triukšmą. Maskvos pirmojo palaikyti ryšį su Sąjūdžiu, spręsti, jo sekretoriaus pareigas ėjęs Borisas
kokie LKP CK nariai turi dalyvau- Jelcinas paklausė, kas mes tokie?
ti mitinguose. Dėl sunkių akimir- „Aaa, čia Jūs, kurie „KPSS razvakų šeimos rate jis kartais nedalyvau- lili“...“ Gal po 7 metų skaičiau Jeldavo posėdžiuose, kurių metu jį iš- cino atsiminimus, kuriuose šis rašė,
rinkdavo kaip mitingų dalyvį. „Ko- kaip plenume palaikė Brazauską.
dėl turiu eiti į mitingus?“ Bet jis da- Netiesa! Jelcinas kalbėjo prieš. Vielyvavo istoriniame mitinge Vingio nintelis žmogus, kuris palaikė Braparke. Buvo karšta. Susirinko apie zauską, buvo Aleksandras Jakovleketvirtį milijonų žmonių. Vėliau vas, kuris įkarščio plenume metu
su Arvydu Juozaičiu tardavausi, pasakė: „Michailai Sergejevičiau,
kas galėtų eiti į mitingus. „Tik Bra- nereikia skubėti – nuvažiuosime į
zauskas“, – sakydavo jis. Taip Bra- vietą.“ Tipiškas sprendimas. Taip
1990-ųjų sausio pabaigoje į Lietuzauskas tapo politiku...
vą atvyko Gorbačiovas.
Vėliau Brazauskas ir Jelcinas suLKP atsiskyrimas nuo Maskvos
Nuo TSKP atsiskyrėme 1989 m. sidraugavo. 1993-ieji, sovietų kagruodį... Ir laukėme, kas bus. Di- riuomenės išvedimas iš Lietuvos.
džiulė įtampa. 1990-ųjų sausis bu- Istorijos įvykius neretai nulemia asvo šaltas, prikrito daug sniego. Va- menybės. Jei Brazauskas ir Jelcinas
dinamu valstybiniu lėktuvu skri- nebūtų jautę vienas kitam simpatidome į Maskvą – TSKP plenumą: jos, derybos dėl kariuomenės išveBrazauskas, Justas Paleckis, Vla- dimo būtų buvusios sunkios, tikėdimiras Beriozovas ir aš. Galvojo- tinos ir komplikacijos, tokios kaip
me, kad galime ir negrįžti. Siautė dabar Kryme... Jelcinui Maskvoje
pūga, Šeremetjevo oro uoste mūsų niekas neplojo, kad leido išvesti kanepasitiko joks transportas. Lėk- riuomenę iš Lietuvos.
tuvo pilotas informavo Brazauską,
Linos Žilytės nuotr.

Vyriausybės valanda Seimo posėdžių salėje. LR Ministras Pirmininkas
A. M. Brazauskas. 2004 m.

Kaip laimėjome 1992 metų
Seimo rinkimus

1992 m. Seimo rinkimai. Buvau
rinkimų štabo vadovu. Buvome
parengę 40 politikų sąrašą, o sociologiniai tyrimai rodė, kad galime rinkimus laimėti. Atėjome pas
Brazauską. Jo emocinė būklė buvo
sunki – išvakarėse žiauriai sumušta jo dukra Laima. (Jis rūpinosi šeima. Vaikaičiai teikė jam atgaivą.)
Pasiūlėme: „Reikia išplėsti kandidatų į Seimo narius sąrašą.“ Brazauskas po 15 minučių mane išsikvietė ir paklausė: „Kodėl manote,
kad rinkimus galime laimėti? Abejoju. Bet – jūs jauni, taip ir darykime.“ Tada laimėjome daugumą –
74 mandatus...
Ši situacija liudija, kaip jis priimdavo sprendimus. Jis išgirsdavo

protingus siūlymus, jam nereikėjo mas, ekonomikos problemos), idėja
patarėjų „dėl grožio“... Pasižymėjo buvo pamiršta. O Brazauskas, tapęs
premjeru, idėją prisiminė. Baigęs
gera politine intuicija.
Prezidento kadenciją, turėjo dauJustinas Marcinkevičius patarė
giau laiko, aktyviau bendravo su
eiti į Prezidentus
Sąjūdžio laikų veikėjais, kurie priPrisimenu, kaip Brazauskas spren- tarė jo minčiai atstatyti rūmus. Aldė klausimą, ar reikia jam dalyvau- girdą Brazauską perspėjau: „Įtrauti rinkimuose į Lietuvos Preziden- kite į Valdovų rūmų atkūrimo tatus. Jis nenorėjo juose dalyvauti. rybą visus – taip pat ir politinius
Tuo metu žmonės buvo supriešin- oponentus, bus mažiau ginčų.“ Jis
ti, „buvę komunistai“ kaltinti bū- tylėjo, o tai reiškė, kad nelabai sutais ir nebūtais dalykais. Brazaus- tinka... Atstatant Valdovų rūmus,
kas į Prezidento postą siūlė poetą dirbo keli šimtai specialistų – BraJustiną Marcinkevičių. Nuvažiavo- zauskas žinojo visų žmonių vardus,
me pas poetą. Marcinkevičius pa- kas ką dirba.
sakė: „Algirdai, aš nesu politikas.
Pats kaip restauratorius dirbau
Tu jau įsivėlei į šitą reikalą, todėl ir 10 metų, daugiau kaip 20 bažnyeik į rinkimus.“ Taigi, Marcinkevi- čių padėjau restauruoti. Todėl pačius paskatino Brazauską dalyvauti aiškinsiu, kad Valdovų rūmų atstarinkimuose, kuriuos jis ir laimėjo. tymas pabrango tik todėl, kad projektavimo ir restauravimo darbai
Apie Pakaunės įvykius
vyko kartu su tyrimais. Per kiekvieBrazauskas buvo delikatus žmogus nus archeologinius tyrimus būdavo
ir Vytauto Landsbergio poelgių bei randama naujos medžiagos, reikėžodžių tiesiogiai nekomentuodavo. davo keisti projektą, todėl jis brangIš jo laikysenos, mimikos ir atodū- davo. Laikui bėgant, brango ir stasių buvo galima suprasti, kad jis tybinės medžiagos. Brazauskas asgriežtokai vertino Pakaunės miš- meniškai tą projektą prižiūrėjo.
ke buvusią situaciją, kai į mišką išValdovų rūmai labai pravertė, kai
ėjo kai kurių konservatorių sukur- Lietuva pirmininkavo Europos Sątyti savanoriai...
jungos Tarybai 2013 metais. Daug
1992-ieji, Kauno savanorių ne- ES valstybių vadovų įsitikino, kad
paklusnumo akcija Pakaunėje. Sa- mūsų šalies istorija, kultūra – euvanoriai buvo suklaidinti... Buvo ropinė, sena.
suburtas krizės įveikimo štabas.
Kartu su Nikolajumi Medvedevu Užsienio politika
ir keliais Seimo nariais važiavome Pagrindiniai Brazausko draugai
į mišką kalbėtis su žmonėmis... Šta- buvo kaimyninių šalių prezidenbo posėdis pas Prezidentą. Krizė, tai: Aleksandras Kvasnievskis
žmonės su ginklais. Tuometinis vi- (Lenkija), Guntis Ulmanis (Ladaus reikalų ministras, gal norėda- tvija), A. Riuiteris (Estija), Achmas įsiteikti Prezidentui, kalbėjo: ti Salis (Suomija). Visi jie kartu
„Ten keliolika pienburnių, nemo- medžiodavo ir spręsdavo valstykančių gerai valdyti ginklo... Duo- binius klausimus.
kite komandą – mūsų specialioDaug kas aukščiausioje politisios pajėgos per 15 minučių juos su- koje sprendžiama pasitelkus gerus
tvarkys...“ Prezidento reakcija buvo asmeninius santykius. Ypač šiltai
rimta: „Ministre, nustokite sapalio- Brazauskas bendravo su Kvasnieti! Krizė turi būti išspręsta be jokio vskiu. Kai pastarasis baigė antrą
kraujo praliejimo.“ Tai galiausiai ir prezidento kadenciją, jis atvažiabuvo padaryta: tris kartus važiavo- vo į Vilnių atsisveikinti su Brame derėtis, nors buvo baisu, ruošė- zausku, ėjusiu tuo metu premjero
me sutartis...
pareigas. Brazauskas turėjo politikui reikalingą bruožą – pirmą
1995 metai, Izraelis
kartą su kuo nors susitikęs iš kar1995-aisiais lydėjau Brazauską to užmegzdavo šiltą kontaktą.
kelionėje į Izraelį. Jam teko atlikti sunkią misiją – ilgai rašėme ES ir NATO link
laišką, dėliojome atsiprašymo žo- Šiais „patriotinių varžybų“ laidžius: „Aš, Lietuvos Respublikos kais verta priminti, kad garsųjį
Prezidentas, žemai lenkiu galvą pareiškimą dėl Lietuvos stojimo
prieš tuos žydų tautybės žmones, į NATO parašė būtent Brazauskurie buvo nužudyti Lietuvoje...“. kas. Buvo praėję vos du mėnesiai
Iki Brazausko to pas mus niekas po Pakaunės įvykių, kai buvo išneišdrįso padaryti. 2013-aisiais vesta kariuomenė. „Va, dabar laivėl lankiausi Izraelyje – žydai šį kas...“, – sakė Brazauskas.
įvykį ir atsiprašymo tekstą atsi2004 m. į Lietuvą atvyko polimena ligi šiol.
tologas Zbignevas Bžezinskis. Iš
pradžių jis buvo skeptiškai nusiValdovų rūmai...
teikęs Brazausko atžvilgiu, tačiau
Daug mitų apie juos. Jų atstatymo po dalykinio susitikimo jiedu kiistorija siekia 1988 metus, kai su- tą dieną važiavo į medžioklę. Astarė LKP ir Sąjūdis. Aš ruošiau tą menybės žavesys...
sutarimą, daug bendravau su ArJam nepatiko politikų rietenos.
vydu Juozaičiu. Ėjau pas tuometinį Kartais oponentai jį kaltino, kad
premjerą Sakalauską. Sąjūdis reika- yra „parsidavęs Maskvai“. Bet ką
lavo, o Brazauskas rūmų atstatymui liudija istorija? Juk būtent Brapritarė. Bėgo laikas, nutiko daug zauskas atvedė Lietuvą į ES ir
įvykių (Nepriklausomybės atkūri- NATO!

Lietuvoje
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socialdemokratas

Atsiveria priėjimas prie vandens
telkinių pakrančių
Trakų savivaldybės archyvo nuotr.

Henrikas Ivickas
LSDP Molėtų skyriaus pirmininkas

Mūsų krašte žmonės dėl aptvertų priėjimų prie vandens telkinių
nesiskundžia. Kol aplinkosaugos
pareigūnai reidų neorganizuoja,
tol savininkai tvorų griauti neskuba. Buvo tik vienintelis atvejis, kai
poilsiautojas pasiskundė dėl miesto centre aptverto vandens telkinio. O tokių tvorų yra. Aplinkos
ministerijos inicijuota akcija reikalinga. Manau, artimiausiu laiku
ji pasieks ir mūsų ežeringą kraštą.

KOMENTARAI
Kornelija Petravičienė

Vandens telkiniai yra visų Lietuvos žmonių turtas, tačiau neretai pakrantės žmogui būna neprieinamos. Aplinkos ministerija
ėmėsi griežtos kovos su nelegaliomis tvoromis, kurios trukdo gyventojams lankytis prie vandens
telkinių. Visoje Lietuvoje startavo akcija „Tvora“, kurios tikslas
– piliečių teisės nekliudomai patekti prie vandens telkinių įgyvendinimas.
Už savavališką pakrančių užtvėrimą bus taikomos baudos. 500 litų bauda už 1 tiesinį tvoros metrą
laukia tų, kurie pažeis vandens telkinių pakrančių ekologines funkcijas, vandens telkinių pakrančių
gamtinį kraštovaizdį ir jo estetines vertybes, apsunkins gyvūnų migraciją ir padarys kitą žalą
aplinkai.
Pasak Aplinkos ministerijos viceministro Lino Jonausko, ministerija parengė įstatymo projektą,
kuriame siūloma tikslinti reikalavimus dėl pakrančių užtvėrimo

uždraudžiant ne tik tverti tvoras,
bet ir želdiniais ar kitomis priemonėmis daryti kliūtis asmenims praeiti pakrante. „Taip pat nustatoma
asmenų, apsistojančių vandens telkinio pakrantėse, pareiga informuoti apie tai privačios žemės savininką ir gauti jo sutikimą. Negavę sutikimo, lankytojai neturėtų
teisės apsistoti – galėtų tik praeiti
pakrante. Be to, asmenys, apsistoję
vandens telkinio pakrantėse, privalės apsistojimo vietoje susirinkti
šiukšles“, – siūlymus įvardija socialdemokratas L. Jonauskas.
Kovai su neteisėtomis tvoromis prie vandens telkinių pradėjo veikti „karštoji“ telefono linija. Žmonės apie tokias tvoras
gali pranešti darbo valandomis
tel. (5) 273 2995. Pranešti apie
neteisėtas tvoras taip pat galima
naudojantis Aplinkos apsaugos
kontrolės informacine sistema
https://aakis.am.lt ir pažymint vietą ten esančiame žemėlapyje bei pateikiant papildomą informaciją.

Kęstutis Vilkauskas
Trakų seniūnas, LSDP Trakų skyriaus pirmininko
pavaduotojas

Labai gerai, kad aplinkos apsaugos
pareigūnai važinėja po Trakų apylinkes. Žmonės apie akciją sužinojo
greitai – informacija netruko išplisti. Nelegalios tvoros buvo išardytos.
Per paskutinį reidą jų teliko vos viena. Kova su negaliomis tvoromis pasiteisina. Efektyvumą sustiprina tai,
kad Aplinkos ministerija taiko kompleksines teisines priemones sureguliuoti situaciją vandens telkinių pakrantėse. Pasiteisina ir tai, kad norintys apsistoti vandens telkinio pakrantėse turi gauti privačios žemės
savininko sutikimą. Be to, apsistojusiųjų pareiga – po iškylos susirinkti
šiukšles. Anksčiau privačių teritorijų šeimininkai skųsdavosi, kad jie esą
šiukšlių rinkėjai. Tad šios permainos
yra efektyvios ir veiksmingos.

Nikolajus Gusevas
Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas,
LSDP Zarasų rajono skyriaus pirmininkas

Nuo 1990 metų kai kurie gyventojai tvoras tvėrė,
o dokumentus tvarkėsi tik
po kelerių metų. Dėl neteisėtai aptvertų tvorų statybos
inspekcija sodybų šeimininkams buvo iškėlusi apie 30
bylų dar 2013 metais. Tai sukrėtė nelegalių statinių savininkus. Ši pamoka privertė
suklusti ir prieš akciją „Tvora“. Gyventojai iš anksto buvo informuoti ir įspėti, todėl
jie spėjo laiku susitvarkyti.
Prasidėjus akcijai, nelegalių
tvorų prie vandens telkinių
nebeliko. Nauji įstatymai ir
nauja tvarka daug ką įpareigojo elgtis sąžiningai.

Vilius Cibulskas
LSDP Ignalinos rajono skyriaus pirmininkas

Aplinkosauginę akciją pajautė
tik Nacionalinio parko direkcija.
Iš gyventojų pasipiktinimo nejaučiame. Žmonės reaguoja įvairiai –
vieni mano, kad tai tik momentinis „šūvis“, kiti vertina rimtai. Juokaujame, kad mūsų krašte žmonių
mažiau, nei vandens telkinių. Gal
todėl ši problema nėra aktuali. Gyventojai tvoromis dažniausiai apsitveria nuo laukinių žvėrių, vištų.
O tie, kurie apsitvėrė nuo poilsiautojų, jas nusirinko.

Saulius Petrauskas
LSDP Lazdijų rajono skyriaus pirmininkas

Nelegalių tvorų problema aktuali nuo seno, nes aplink Lazdijus
daug vandens telkinių. Kiekvieną
vasarą sulaukiame turistų antplūdžio, tačiau dabar juos prie vandens
telkinių pasitinka užtvaros. Aplinkosaugininkai įžvelgia ir kitą problemą – kaip prie pakrančių prieiti,
jei prie jų yra parašyta „privati valda“? Mūsų apylinkėse yra virš 200
ežerų, iš jų pritaikyti maudynėms
tik penki. Norėtųsi, kad privatininkai parodytų daugiau verslumo ir
pakrantes pritaikytų visuomenės
poreikiams. Gyventojai dažnai stebisi, kaip išdygsta nelegaliai pastatyti namai ar tvoros? Mūsų kraštiečiai labai pritaria tokiai akcijai.
Valdo Šereikos nuotr.

Mūsų požiūris

socialdemokratas

Socialinį būstą įsigyti ir
išsinuomoti bus lengviau
Antano Brazausko nuotr.

Kristina Miškinienė

LR Seimo narė
Socialinių reikalų ir darbo komiteto
pirmininkė

Pagal Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos prognozes
2015 m. biudžete ketinama numatyti apie 18 mln. Lt nuomos
mokesčio kompensacijai. Tai turėtų padengti apie 50 procentų
nuomos kainos 20–30 procentų
socialinio būsto laukiančių asmenų. Pagal atliktą apklausą nauja
paramos forma norėtų pasinaudoti pusė įrašytų į eiles apklaustųjų.
Galės nusipirkti turimą būstą

Seime pradėtas svarstyti įstatymo projektas, kurio laukia keliasdešimt tūkstančių socialinio būsto laukiančių ar juo jau besinaudojančių šeimų. Socialinių reikalų ir darbo komitetas po svarstymo pritarė naujam Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo projektui. Jis nustato paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti teikimo asmenims ir
šeimoms principus, finansavimo
šaltinius, formas, paramą būstui
įsigyti ar išsinuomoti, gaunančių

asmenų teises ir pareigas, socialinio būsto ir savivaldybės būsto
nuomos bei būsto pardavimo sąlygas ir tvarką. Įstatymas turėtų
įsigalioti 2015 m. sausio 1 dienos.
Projekte numatyta, kad teisę
į paramą būstui išsinuomoti asmenys ir šeimos praranda bei paramos teikimas stabdomas ir nutraukiama socialinio būsto nuomos sutartis arba asmenys ir šeimos išbraukiami iš projekte numatytų sąrašų, kai jų deklaruotas
turimas turtas už kalendorinius
metus ar gaunamos pajamos daugiau nei 20 proc. viršija projekte
nustatytus dydžius. Toks siūlo-

mas reguliavimas būtų palankesnis už dabartinį.
Numatoma kompensuoti dalį
nuomos mokesčio

Projekte numatoma, kad asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinį būstą ir rinkos sąlygomis
nuomojantys tinkamą būstą iš
fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus savivaldybes), galės gauti
dalies nuomos ar išperkamosios
nuomos mokesčių kompensaciją.
Kiek asmenų ar šeimų gaus tokias
kompensacijas, priklausys nuo to,
kokią valstybės specialiąją tikslinę dotaciją gaus savivaldybė.

Projekte numatoma, kad už rinkos kainą, atėmus investicijas, gali
būti parduodamos gyvenamosios
patalpos, savivaldybės suteiktos
iki 2003 metų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, tokių pokyčių itin laukia
apie 12,8 tūkstančio šeimų ir asmenų, negalėjusių savo turimo
būsto įsigyti iki šiol. Tai leis ir racionaliau valdyti bei naudoti savivaldybės būstus, nes dauguma dabar nuomojamų būstų yra seni ir
juos reikia atnaujinti. Leidus juos
parduoti, kartu būtų sprendžiama
socialinio būsto problema, nes savivaldybės galėtų gauti pajamų,
kurias naudotų socialinio būsto
fondo plėtrai – už gautas lėšas ga-
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lėtų įsigyti ar statyti naują savivaldybės gyvenamąjį plotą, kuris
pirmumo teise būtų nuomojamas
socialinio būsto sąlygomis.
Prioritetas jaunimui

Šiuo metu visuose Lietuvos miestuose ir rajonuose į eilę socialiniam būstui gauti įrašyta 32,5
tūkstančių šeimų ir asmenų. Pastaraisiais metais lėšų skyrimas socialiniams būstams buvo sumažintas tiek, kad eilėje esantys asmenys būtų aprūpinti būstais tik
po 30 metų.
Apie trečdalis eilėje esančių
žmonių – jaunos šeimos. Įstatyme siūloma numatyti, kad vietos
Tarybos iki 25 procentų socialinio
būsto paramos turėtų skirti savivaldybės teritorijoje dirbančioms
jaunoms šeimoms ir asmenims.
Taip norime sudaryti jauniems
žmonėms palankesnes sąlygas gyventi Lietuvoje.
Tikiuosi, kad šis įstatymas pagerins gyventojų aprūpinimą socialiniu būstu, sumažins finansinę naštą šeimoms ir asmenims, privačiai
nuomojantiems butus, legalizuos
nuomos rinką. Be to, nemaža dalis
gyventojų galės nusipirkti turimus
butus, o savivaldybės panaudos
gautas lėšas socialinio būsto fondo plėtrai. Savivaldybių būsto fondų plėtrai 2014–2020 m. planuojama skirti 120 mln. litų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Įstatymo projektą tikimės priimti dar šioje Seimo sesijoje.

Asta Jasiūnienė: „Pasverkite savo jėgas
ir nebijokite rizikuoti“

Ar sunku būti moteriai politikoje, derinti karjerą ir šeimą?
Apie politinį kelią nuo seniūnijos seniūnės iki merės posto kalbamės su Pakruojo rajono savivaldybės mere Asta Jasiūniene.
Esate veikli ir energinga moteris. Ar tokia buvote visuomet?
Sunku apie save kalbėti, vertinti. Vienokius mus mato aplinkiniai žmonės, kitokie mes atrodome patys sau. Visuomet mėgau organizuoti, o lyderystė atėjo savaime.
Manoma, kad moteriai padaryti karjerą nėra lengva. Jūsų pavyzdys rodo, kad eiti aukštas pareigas moteriai įmanoma. Ar sunkus
buvo Jūsų kelias iki merės posto?
Kiekvienas, kuris dirba sąžiningai, nuoširdžiai ir atsakingai, gali padaryti puikią karjerą. Tai nepriklauso nuo lyties. Turime daug
sektinų sėkmingos moterų karjeros pavyzdžių, tačiau politinėje veikloje vis dar daugiau vyrų. Gal tai
lemia pakankamai žemas mūsų visuomenės politinės kultūros lygis?
Pažiūrėkime, kokį politiko įvaizdį
kuria žiniasklaida, kiek nepagrįstų
kaltinimų dažnai tenka išklausyti.
Reikia būti psichologiškai tvirtam,

Ar sunku dominuoti vyrų draugijoje? Kokių pastangų reikia tam,
kad pavyktų įrodyti, jog esate pranašesnė už kolegas vyrus?
Nemanau, kad vadovas turi dominuoti. Geras vadovas ir tikras lyderis yra tas, kuris geba lavinti komandos bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Svarbu visiems
drauge dirbti, diskutuoti, tartis.
Stengiuosi niekada nepriimti sprendimo nepasitarusi su tais, kuriems
jį reikės įgyvendinti, ir su tais, kurie tiesiogiai susiję su įgyvendinamu
sprendimu. Pastaruoju metu keičiaAsta Jasiūnienė
si lyderystės samprata – ji nebesuvokiama archajiškai ir nebetapatinane kiekvienas tai gali atlaikyti, todėl ma su fizine jėga, todėl aktyviose
moterys, nors ir aktyvios, puikios bendruomenėse pastebime vis dauspecialistės, rečiau ryžtasi pradėti giau veiklių moterų, – tai džiugina.
politinę veiklą. Iki šiol vadovaujuosi
Kokiomis savybėmis turi pasavo šviesaus atminimo tėvo pamokomis: jis pabrėždavo, kad kiekvie- sižymėti moteris, siekianti savo
nas išsilavinęs žmogus – specialistas tikslų?
Moteris tvirtai turi žinoti ko siear tarnautojas – su paprastu žmogumi apie jam svarbius klausimus kia. Moterims tapti vadovėmis paturi kalbėti tam žmogui supranta- deda tai, kad jos sugeba ne tik išma kalba. Manau, tai ir padėjo man klausyti, bet ir išgirsti. O jei išgirsti
įgyti žmonių pasitikėjimą, o kartu ir aplinkinius, tuomet gali ir patarti,
bendraminčių palaikymą. Pasaky- ir tinkamą sprendimą rasti, ir žmoti, kad karjeros kelias buvo sunkus nių pasitikėjimą pelnyti. Žinoma,
– negalėčiau. Man jis buvo pakan- būtinai reikia mėgti savo veiklą,
kamai įdomus, reikalaujantis drą- viską daryti nuoširdžiai, su meile
sos ir pasiryžimo įveikti visas kliūtis. ir pagarba.

Esate dviejų vaikų mama. Ar visuomet pavykdavo suderinti karjerą ir šeimą?
Suderinti karjerą ir šeimą visiems
nėra lengva. Tačiau vaikai, matydami mus dirbančius, suprato, kad visa
ko pagrindas gyvenime yra darbas.
Nori prasmingai gyventi, save realizuoti – reikia dirbti. Nors pati save
šioje srityje (karjeros ir šeimos derinimo) šiandien vertinu kritiškai,
pagalvoju, kad galbūt kitaip derėjo
elgtis, tačiau turiu kuo džiaugtis –
visada jaučiu savo jau suaugusių ir
šeimas sukūrusių vaikų palaikymą,
domėjimąsi mano veikla. Vadinasi, viskas buvo ne taip jau ir blogai.
Ką patartumėte moterims, tu-

Pakruojo dvaras

rinčioms svajonių, tikslų, bet nesiryžtančioms dėl savo siekių pakovoti?
Patarčiau ilgai nelaukti, nes laikas greitai bėga, o progos, kaip sako liaudies išmintis, pasitaiko, bet
nesikartoja. Gyvenimiška patirtis
gimdo vis didesnes baimes ir slopina drąsą bei entuziazmą, todėl kovoti dėl savo siekių reikia „čia ir dabar“. Kadangi vakarykštė diena –
jau istorija, o rytojus – dar tik miglota ateitis, tai viską turime daryti
nedelsdamos ir tikėdamos savimi.
Įvertinkite savo jėgas ir nebijokite
rizikuoti.
Dėkoju už pokalbį!
Kalbino Kornelija Petravičienė

Valdo Šereikos nuotraukos
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Kultūra

socialdemokratas

Trečią dešimtmetį gyvuojantis Kelmės
mažasis teatras atviras įvairioms idėjoms
Kelmės mažojo teatro archyvo nuotraukos

Regionai

socialdemokratas
Vidmantas Brazys – Marijampolės socialdemokratų
kandidatas tiesioginiuose mero rinkimuose
Liepos 9 d. LSDP Marijampolės
skyriaus Taryba vienbalsiai patvirtino
Vidmanto Brazio kandidatūrą tiesioginiuose mero rinkimuose Marijampolės savivaldybėje.
Nuo 2000 metų su nedidele pertrauka savivaldybei vadovaujantis Vidmantas Brazys darbais įrodė rūpestį savivaldybe ir jos žmonėmis. Gražėjančios miesto ir kaimiškų teritorijų
aplinkos, kultūros renginių įvairovė,
sporto pasiekimai, gerėjančios sąlygos verslui – tai nuoseklios, pasitarimais, diskusijomis ir bendradarbiavimu grįstos politikos rezultatas.
Būtent tokios politikos šalininkas yra
dabartinis Marijampolės sav. meras
Vidmantas Brazys, todėl Marijampolės socialdemokratų Taryba vienbalsiai pritarė, kad šis meras turi tęsti darbus.
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Socialdemokratų dėmesys Lietuvos evangelikų reformatų bendruomenei

L

ietuvos evangelikų reformatų Biržų parapijoje birželio 21–22 d. rinkosi visa
Aukščiausioji Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios vadovybė į eilinį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą. Atidarymo pamaldose Bažnyčios
vyriausiasis dvasininkas, Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas
kun. Tomas Šernas malda ir Dievo Žodžiu palaimino Sinodo suvažiavimą. Sinodo dalyviai šiltai sutiko sveikinimus, tarp jų – ir Seimo socialdemokratų frakcijos nario Aleksandro Zeltinio atsiųstą sveikinimą, kuriame linkėta visokeriopos sėkmės Sinodo darbe, priimant Evangelikų reformatų bendruomenei svarbius sprendimus, ir išreikšta
viltis, kad nuoširdi tarnystė pareigai ir žmogui visuomet rastų atsaką žmonių širdyse,
mintyse, veiksmuose.
Sekmadienį iškilmingose Sinodo suvažiavimo uždarymo pamaldose dalyvavo Seimo
nariai socialdemokratai Vytenis Povilas Andriukaitis ir Aleksandras Zeltinis. Buvo pasirašytas Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos susitarimas dėl Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sielovados patarnavimų teikimo sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos apsaugos ministras V. P. Andriukaitis sutarties pasirašymo proga pasveikino pamaldų dalyvius ir palinkėjo, kad ištvermė ir Dievo palaima lydėtų tęsiant pradėtus darbus, plėtojant kultūrinę ir socialinę veiklą.

Kandidatas dėkojo skyriaus bičiuliams už pasitikėjimą ir akcentavo, kad didžiausi darbai bus nuveikti, jei
dirbsime kaip komanda. Vienas meras, net ir tiesiogiai
išrinktas, nesugebės nuveikti to, ką būtų galima pasiekti veikiant kartu. O pagrindinis tikslas lieka tas pats
– nuolat gerinti gyvenimo sąlygas Marijampolės savivaldybės žmonėms.

Spektaklio „Čičinskas“ scena

Spektaklio vaikams „Burbognomai“ scena

Iki šiol dirbame fanatiškai, labiau
Kelmės mažojo teatro įkūrėją, vadovą ir režisierių Algi- mąstydami apie teatrą nei apie save.
mantą Armoną kalbina Ridas
Teatras gyvuoja jau trečią deViskauskas
šimtmetį – kaip keitėsi teatro gyKokiomis aplinkybėmis Kel- venimas?
Visko tiek daug įvyko, kad į jaumėje įkūrėte teatrą? Juk reikėjo
gauti patalpas, rasti gabių artis- čio odą nesurašysi. Suorganizuotų, užsitikrinti šiokį tokį finan- ta 12 tarptautinių teatrų festivalių „Kelmės scena“, sukurta dausavimą...
Buvo taip... 1990 metų pavasa- gybė spektaklių, gavau dvi Boriso
rį kreipiausi į LKP Kelmės rajono Dauguviečio respublikines premipirmąjį sekretorių Zenoną Mačer- jas, pelnėme tris „Auksinio Amūnių: „Gerbiamas sekretoriau, su- ro“ nominacijas (spektaklių režisiegriuvo Lietuvos komjaunimas, su- riai – aš, Gediminas Trijonis, Danyks ir Lietuvos komunistų par- lia Stirbytė). Vaidinome įvairiuose
tija. Atsiskyrus nuo Maskvos, jos festivaliuose Europoje ir Rusijolauks toks pat likimas.“ Jis paklau- je. Gastroliavome visuose Lietuvos
sė: „Ką daryti?“ Atsakiau: „Reikia rajonuose. Daug kartų vaidinome
partijai priklausančiose patalpose Vilniuje. Dalyvavome pirmajame
– salėje –įkurti teatrą. Visiems bus tarptautiniame teatrų festivalyje
LIFE, festivalio „Vilniaus dienos“
naudinga.“
Zenonas, mąstantis žmogus, šią metu vaidinome Vilniaus pilies
idėją įvertino. Nuvykę į Vilnių, pa- požemiuose. Keturis kartus rodėkalbėjome su Gediminu Karosu ir me Vilniuje R. Kaškausko „KraAlgirdu Brazausku. Jie palaimino žių skerdynes“. Filmavomės Algišią idėją, skirdami 7 500 vertingų manto Puipos filme „Trys mylipartinių rublių, ir pasakė, kad „ge- mos, arba Paskutinė diena“ (2002),
rai, kad Kelmėje bus teatras“. Vėliau taip pat – Ramūno Abukevičiaus
paklausė: „Ar Jūs partinis?“ Atsa- ir Inesos Kurklietytės dokumentikiau: „Jokiai partijai nepriklausau“. niame vaidybiniame filme „Donaleitis. XVIII a. Mažosios Lietuvos
Jie apsidžiaugė: „Dar geriau!“
1991 m. liepos 6 d. garbingai at- tautinis kostiumas“ (2014). Orgasidarė Kelmės mažojo teatro scena. nizuojame „Lietuviškos dramaturIškilmingai grojant fanfaroms, Ze- gijos festivalius“.
Dėkoju žmonėms, kurie dirbo
nonas Mačernius (jau ne LKP pirmasis sekretorius), kultūros sky- kartu, ypač pirmai teatro adminisriaus vedėjas Algis Krutkevičius ir tratorei Genovaitei Mačianskienei.
aš kirpome teatro atidarymo juos- 17 metų vaidino ir kūrė spektaklius
tą. Ir suvaidinome premjerą – spek- vaikams režisierė Dalia Stirbytė. Jos
taklį „Painiava“ (pagal Kazio In- spektaklis pagal „Baladė apie Laisvę, Meilę ir Pinigus“ (pagal Čarlio
čiūros pjesę).
Kai Algirdas Brazauskas baigė Čaplino kūrinį) dalyvavo vaikų tePrezidento kadenciją, jis atvyko su- atrų festivalyje Londone.
Bendradarbiaudami su dailininsitikti su Kelmės žmonėmis, aš jam
padėkojau už pagalbą Kelmės ma- ke-scenografe Sofija Kanaverskyžajam teatrui. Jis džiaugėsi, kad pa- te sukūrėme 9 spektaklius. Ji sukūrė kaukes spektakliams „Trys
darė gerą darbą.
Šiandien didžiuojuosi šias žmo- mylimos“ ir „Žaldokynė“. Gražiai
nėmis, kurie atvėrė erdvę teatrinei bendradarbiavome su dramaturgu
kultūrai Kelmėje. O pirmoji ir vie- Raimundu Kaškausku. Jis Kelmės
nintelė mano partija yra Lietuvos mažajam teatrui parašė 4 pjeses,
kurios buvo sėkmingai režisuotos
socialdemokratų partija.

Algimantas Armonas

mūsų teatre. Už spektaklį „Pabališkių karčemoje“ jis ir aš, kaip režisierius, gavome Boriso Dauguviečio premijas.
Teatro gyvenimą praturtino operos solistė Diana Tiškovaitė. Ji kūrė ne tik dramos vaidmenis, bet ir
muzikines vokalines programas.
Internetiniame puslapyje
www.kelmesteatras.lt rašoma,
kad esate „gastrolinis teatras“ –
pakomentuokite teatro repertuaro politiką ir veiklos strategiją.
Unikalu tai, kad Kelmė, kurioje gyvena vos 9 000 , o rajone – 31
000 gyventojų, turi savivaldybės
profesionalų teatrą! Visi teatro mėgėjai mūsų spektaklius pamato stacionarioje scenoje. Bet suvaidinus
spektaklį 8–10 kartų, naujų žiūrovų sulaukti sunku. Todėl daug
gastroliuojame (apie 60 spektaklių
parodome kitose scenose). Tokia
praktika pasiteisina. Gastrolių metu pasitikriname spektaklio kokybę, jo aktualumą. Pastovus judėjimas suteikia naujų impulsų teatro
kūrybai.
Šiuo metu teatre dirba 9 žmonės, repertuare – 9 spektakliai (4
vaikams ir 5 suaugusiems). Teatras nėra „įsikabinęs“ į vieną žanrą.
Esame atviri įvairioms idėjoms. Bet
atsižvelgiame į žiūrovų poreikius,

nenorime vaidinti tuščioje salėje,
reikia vykdyti finansinius planus.
Todėl idėja „teatras teatrui“ mūsų atveju atkrenta. Ieškome įvairių
formų, kad būtume išraiškingi, tarnautume menui ir patiktume žiūrovams. Dažnai kreipiame dėmesį į nacionalinę dramaturgiją, kuri atskleidžia mūsų tautos istorijos
skaudulius.
Deja, maži atlyginimai (1180 Lt)
gelbsti tik nuo bado. Laimė, kad
aktoriai randa kitus pajamų šaltinius. Jie veda renginius ir kažkaip
išgyvena. Man, socialdemokratui,
skaudu, kad žmonės, dirbantys nuo
ryto iki vakaro ir dažnai savaitgaliais, turi vargti... Bet teatro idėja –
visagalė. Šiuo metu teatre dirba aktoriai, baigę studijas Šiaulių universiteto Teatro katedroje. Kiti mūsų
aktoriai bei režisieriai baigė studijas Klaipėdos universitete. Režisierius Gediminas Trijonis pasižymi individualiu kūrybiniu braižu.
Ypač išsiskyrė jo spektaklis „Chirurgija“ (pagal A. Čechovo kūrinius), Rusijoje ir Baltarusijoje vykusiuose festivaliuose pelnęs laureato
vardą. Žodis „provincialumas“ mus
gąsdina, bet jei vyksta teatrinė laboratorija, domiesi nauja informacija, nepasiduodi smulkmeniškoms
problemėlėms, aktyviai gyveni, tai
susikuri aplink save gražią kūrybinę aurą, kuri laikui bėgant duoda
gražių vaisių. Todėl kviečiame į teatrą ir kitus aktorius. Su teatro ir

kino aktore Regina Arbačiauskaite sukūrėme spektaklį „Karalienė
Morta“ (pagal Roko Flicko pjesę).
Bendradarbiaujant su Klaipėdos
televizijos studija šis spektaklis nufilmuotas kaip video filmas. Gražia
teatrine mokykla dalinosi aktorius
Petras Venslovas, kuris dvejus metus dirbo mūsų teatre. Jis sukūrė
pagrindinį vaidmenį spektaklyje
„Čičinskas“ (pagal Kosto Ostrausko pjesę). Spektaklį šiemet vaidinome Prancūzijoje continents comediens festivalyje.
2013–2014 m. sezone pas mus
dirbo jaunas režisierius ir choreografas Petras Lisauskas. Jis sukūrė
judesio spektaklį vaikams „Burbognomai“. Šį sezoną du spektaklius
pasiūlėme „Auksinio scenos kryžiaus“ nominacijai. Laurų nenuskynėme, tačiau komisija džiaugėsi, jog Kelmėje atrado nuoširdžiai
dirbančius teatro žmones.
Žinoma, kiekvieną dieną lydi
problemos: administracinės, vadybinės, materialinės, buities... Turime jas nugalėti. Vėl organizuosime „Lietuviškos dramaturgijos festivalį“ (rugsėjo 15 d. festivalį atidarys „Stalo teatras“ iš Vilniaus, kuris
parodys Saulės Degutytės režisuotą spektaklį šeimai „Tarmių stalas“,
įvertintą „Auksiniu scenos kryžiumi“), žiūrovams pasiūlysime sudėtingesnį teatrą – Slawomiro Mrožeko pjesę „Atviroje jūroje“, kursime spektaklius vaikams.
„Nemunas“

Spektaklio „Kražių skerdynės“ scena

biržai
rokiškis

Sukaktuvininkė

Jonava
molėtai

Jurbarkas

Marijampolė

Liepos 18 d. gražią gyvenimo sukaktį šventė LSDP Vilniaus skyriaus pirmininko pavaduotoja Vitalija Kliukienė. Sveikiname! Linkime sėkmingų darbų ir sveikatos!

VILNIUS

LSDP Jurbarko skyrius mero rinkimuose
kels Vidos Rekešienės kandidatūrą
LSDP Jurbarko rajono skyriaus taryba liepos
7 d. nutarė būsimuose tiesioginiuose mero rinkimuose kelti Vidos Rekešienės, Jurbarko rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierės, kandidatūrą.
Vida gimė 1965 m. kovo 22 d. Jurbarke. 1988
metais ji baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo inžinieriaus ekonomisto specialybę. Nuo 2009
metų LSDP Jurbarko rajono skyriaus narė. 2008
metais ji KTU įgijo viešojo administravimo magistro kvalifikaciją.
Dirbdama savivaldybės kontroliere, Vida gerai
pažįsta Jurbarko krašto socialinį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą, mano, kad gimtasis kraštas turi
būti patrauklus ne tik turistams, pagyvenusiems
žmonėms, bet svarbiausia, kad jame savo gyvenimo ateitį kurtų jauni žmonės.

LSDP Jonavos skyrius mero rinkimuose
kels Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą

L

iepos 6-ąją, švenčiant Lietuvos valstybės – Mindaugo karūnavimo – dieną, Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos skyrius priėmė sprendimą
būsimuose tiesioginiuose mero rinkimuose kelti Mindaugo Sinkevičiaus, dabartinio Jonavos rajono savivaldybės mero, kandidatūrą.
Vertindami M. Sinkevičių už sėkmingą, rezultatyvią,
grįstą realiais darbais miesto labui veiklą dabartinės
kadencijos metu, socialdemokratų nariai Jonavoje reiškia išskirtinį pasitikėjimą kandidatu.
„Toks skyriaus pasitikėjimas yra didelis įvertinimas
man. Tai žmonės, kurie politinio kelio pradžioje labiausiai manimi tikėjo bei skatino, o šiandieninė pozicija rodo, jog jų nenuvyliau. Dabartinės kadencijos metu pavyko nemažai nuveikti mūsų visų miesto ir jo žmonių
gerovei, tačiau dar yra neišspręstų, keistinų dalykų ir
problemų, kurioms šalinti reikalingas nuoseklus darbas. Esu pasiryžęs ir toliau siekti, kad mūsų miestas
gražėtų, plėstųsi, kad jame gyvenantiems žmonėms
būtų suteikta kuo daugiau visokeriopų galimybių“, –
sakė M. Sinkevičius.

Rytų Europos paplūdimio
tinklinio turnyras Rokiškyje

P

irmą kartą Rokiškyje, Velniaklanio
tinklinio kortuose, vyko Rytų Europos paplūdimio tinklinio vyrų čempionato „Lithuania Open“ turas. Varžybose dalyvavo komandos iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Rusijos,
Baltarusijos ir Lietuvos.
Varžybų dalyvius, organizatorius, pagalbininkus ir žiūrovus atvyko pasveikinti Rokiškio miesto meras Vytautas Vilys.
Prie sveikinimų prisidėjo LR Seimo narys
Vytautas Saulis. Visiems palinkėjo gerų sportinių pasiekimų, išvengti traumų
ir gerai praleisti laiką svetingame Rokiškyje. Seimo narys kiekvienos delegacijos
vadovui įteikė dovanų. Dovanos primins
apie šį renginį ir apsilankymą Lietuvoje.

Leono Savicko kolekcija –
Molėtų krašto muziejuje

Birželio 17 d. Molėtų krašto muziejaus padaliniui – Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejui – padovanota unikali Leono Savicko
(1933–2013) kolekcija. Renginyje dalyvavo LSDP
Molėtų skyriaus pirmininkas ir Molėtų r. mero pavaduotojas Henrikas Ivickas.
LSDP Ignalinos skyriaus bičiulė Dalia Savickaitė: „Šeima dėkoja A. Truskauskui, rajono valdžios
atstovams ir tikisi, kad Leono Savicko bei muziejaus įkūrimo iniciatoriaus A. Truskausko sukauptų
mineralų kolekcijų ekspozicija taps puikiu medžioklės trofėjų eksponavimo kaimynu, patraukliu ir
Lietuvoje dar nepakartotu, muziejine specifika išsiskiriančiu pažintiniu objektu, švietėjišką funkciją
atliekančiu, gamtos įvairovę pristatančiu muziejumi šio regiono turistams ir gyventojams.“
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Esama švietimo sistema įtvirtina nelygybę,
todėl reikalingi pokyčiai
Juras Požela

LR Seimo narys,
Jaunimo ir sporto reikalų
komisijos pirmininkas

Mokyklos ir universitetai savo duris užvėrė iki rudens, o brandos egzaminų sesija, šiais metais susilaukusi daug dėmesio ir komentarų,
– jau praeityje. Tačiau prieš akis –
kitas svarbus etapas mokyklą baigiantiems jaunuoliams, belaukiantiems egzaminų rezultatų. Per trumpą laiką jie privalės apsispręsti, kur ir
ką studijuoti, kur ieškoti finansavimo studijoms, jei nepasiseks įstoti į
valstybės finansuojamą vietą ir t. t.
Ko gero, nėra geresnio laiko įvertinti
Lietuvos aukštojo mokslo švietimo
sistemos, jos trūkumų.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnis laiduoja nemokamą aukštąjį mokslą valstybinėse
aukštojo mokslo įstaigose gerai besimokantiems. Pagal esamą tvarką
aukštais balais mokyklą baigę jaunuoliai gali nemokamai siekti išsilavinimo universitetuose, tuo tarpu
kuklesnius pažymius gavę mokiniai
turi tenkintis ne tokiais ambicingais
planais. Viskas, atrodo, logiška ir suprantama, bet ar iš tikrųjų?
Dabartinė švietimo ir aukštojo
mokslo sistema, mano manymu,
įtvirtina nelygybę. Esamos sistemos
šalininkai dažnai tvirtina, jog ji geriau atitinka realybę, nes gabiausi

mokiniai įvertinami už savo sunkų
darbą ir didesnius gebėjimus. Negana to, tikima, jog tokioje sistemoje
kiekvienas, kad ir iš kokio miesto,
socialinio sluoksnio būtų, gali savo
pastangomis ir sunkiu darbu siekti aukščiausių rezultatų ir išsvajoto
nemokamo aukštojo mokslo. Deja,
viskas nėra taip paprasta.
Švietimo ir mokslo ministerijos
statistika atskleidė, jog šioje vietoje, kad ir kiek kalbėtume apie lygias
galimybes, egzistuoja priklausomybė tarp gerai ir blogai besimokančių tiek pagal gyvenamąją vietovę,
tiek pagal šeimyninę turtinę padėtį.
Mažesniuose miesteliuose vos
32,3 proc. moksleivių gali pasigirti
aukštais konkursiniais stojimo balais. Palyginimui, rajono centruose
tokių mokinių yra 46,6 proc., o didmiesčiuose – net 57,8 proc.
Kokią situaciją matome įvesdami
ir šeimos pajamų faktorių? Šeimose,
kuriose vienam asmeniui per mėnesį tenka mažiau nei 500 Lt, aukštais
konkursiniais stojimo balais galinčių pasigirti mokinių procentas siekia tik 30,9 proc. Ten, kur vienam
asmeniui tenka 1001–1500 Lt, tokių mokinių skaičius išauga kone
dvigubai – iki 59,1 proc., o ten, kur
vienam žmogui šeimoje tenka daugiau nei 2000 Lt, randame santykinai didžiausią gerai besimokančių
dalį – šioje socialinėje grupėje net
65,2 proc. mokinių gauna aukštus
konkursinius stojamuosius balus.
Esama sistema diskriminuoja ir
taip mažas galimybes turinčias socialines grupes bei įtvirtina tam tikrą elitistinį modelį, kai dideles pajamas gaunančiose ir didmiesčiuose gyvenančiose šeimose augantys
vaikai paskatinami nemokamomis
studijomis, o ir taip prastoje situacijoje esantys vaikai ir toliau lieka prie
„suskilusios geldos“. Tai akivaizdžiai

sx.ch nuotr.

neskatina visuomenės solidarumo ir
tikrai nėra socialiai teisinga.
Šių metų brandos egzaminų sesija ir ekspertų bei mokinių atsiliepimai, atrodo, verčia manyti, jog ta pati egzaminavimo sistema mūsų šalyje ne visuomet gerai atspindi, kurie
to nemokamo aukštojo mokslo yra
verčiausi. Švietimo ir mokslo ministerijos darytame pristatyme Seime
sausio mėnesį buvo paminėti kurioziški nutikimai, kai dėl grubių matematinių klaidų sumuojant egzamino užduočių balus, abiturientas
prarasdavo brangius taškus, kurie
galbūt lėmė tai, ar jis turės mokėti
už mokslą, ar ne.
Mažiau galimybių turinčių žmonių diskriminaciją sustiprina ir faktas, jog Lietuvos studentų mokamas mokestis už aukštąjį mokslą yra
vienas aukščiausių Europoje. Europos statistikos agentūros „Eurydice“
duomenimis, atsižvelgiant į perkamąją šalių galią, didesne studijų kaina Europoje už mus gali „pasigirti“

tik Jungtinė Karalystė. Ar už tokią
nesuvokiamai aukštą kainą studentai gauna ir atitinkamos kokybės
studijas? Geriausių pasaulio universiteto reitingų tūkstantuko pabaigoje matomi stipriausių Lietuvos universitetų vardai leidžia tuo suabejoti.
Tokiame kontekste turime kalbėti apie nemokamo aukštojo mokslo
galimybę. Manantiems, jog tokia
galimybė būtų pernelyg didelė prabanga valstybei, norėčiau pasakyti,
jog nuo mūsų švietimo sistemos didele dalimi priklauso visos mūsų šalies sėkmė ateityje. Privalome kurti
žiniomis besiremiančią, išsilavinusią
visuomenę. Pagal nemokamo aukštojo mokslo sistemą už mokslą galėtų mokėti tik akademinių skolų turintys studentai (panaši sistema veikia Estijoje).
Svarstant tokios sistemos naštą
valstybei galima svarstyti ir apie kitą alternatyvą, kurioje visi mokėtų
vienodą nustatytą studijų įmoką, o
likusią dalį padengtų valstybė. Ta-

čiau tokia sistema, ko gero, mažiau
patraukli, nes studentams, neturintiems daug galimybių mokėti už savo studijas, būtų privaloma sudaryti sąlygas, jog jie už studijas paimtas
paskolas galėtų grąžinti tada, kai uždirbs pakankamas pajamas. Be to,
šiuo atveju reikėtų keisti ir Konstitucijos 41 str., kuriame numatyta,
jog gerai besimokantiems laiduojamas nemokamas aukštasis mokslas.
Deja, mūsų švietimo sistemos neaplenkia didelės socialinės nelygybės šešėlis. Mažesniuose miestuose ar mažiau pasiturinčiose šeimose augantys vaikai nuo mažens turi mažesnes galimybes pagal esamą
sistemą, įtvirtinančią tam tikrą elitizmą, siekti nemokamo aukštojo
mokslo. Siekdami išsilavinusios visuomenės kūrimo ir lygesnių galimybių visiems suteikimo, nemokamo aukštojo mokslo klausimo neišvengsime. Manau, jog tokia sistema
yra galimybė kurti teisingesnę ir solidaresnę visuomenę Lietuvoje.

Europos Sąjungoje darbo neturi beveik 6 mln. jaunuolių. Tuo
pačiu metu yra daugiau kaip 2
mln. laisvų darbo vietų, o treč-

dalis darbdavių teigia, kad jiems
sunku rasti reikiamų įgūdžių turinčių darbuotojų. Todėl jau ne
pirmus metus verslo įmonės, kaip
vieną iš strateginių tikslų, išsikėlė
į talentų ugdymą orientuotą personalo politiką. Kova vyksta pritraukiant, ugdant ir išlaikant talentingus žmones. Niekas net neabejoja tuo, ką tokie žmonės gali
suteikti įmonei: aiškūs verte išmatuojami kriterijai. O ką talentingi žmonės galėtų suteikti valstybės tarnybai?
Toks klausimas viešajame diskurse sutinkamas daug rečiau.
Šiandien sunku suvokti, kad jaunam žmogui darbas valstybės sektoriuje būtų patrauklesnis pasiūlymas nei versle. Y kartos, kuri

Lietuvoje skaičiuojama nuo 1990
metų, atstovai darbo vietas renkasi atsižvelgdami ne į atlyginimą,
o pirmiausia žiūri į organizacijos
kultūrą, reputaciją, ugdymo galimybes, greitą augimą, iššūkius ir
galimybes derinti kitus poreikius
(laisvalaikį, santykius) su darbu.
Balansas tarp finansinio ir psichologinio komforto darbo vietoje krypsta antrojo pusėn.
Piktintis ar nekreipti dėmesio
į šiuos pokyčius – lygu netekti
talentingiausių žmonių. Gal laikas pradėti formuoti patrauklesnį valstybės tarnybos veidą? Visų
pirma, reikia išsikelti tikslą dirbti
su jaunas žmonėmis, o paskui pagalvoti, kur galima nukreipti dalį
energijos: į švietimo institucijas,

nevyriausybinį sektorių, užimtumo skatinimo įstaigas. Pagalvoti
apie ugdymo, motyvacijos planus,
galimybę dalį finansinės premijos
keisti ugdomaisiais užsiėmimais,
stažuotėmis ir t. t. Iškelti klausimą, kaip bus atrastos ir atskleistos
geriausios žmonių savybės darbo
vietoje, priimti sudėtingą iššūkį – strateginės personalo politikos kūrimą ir įgyvendinimą, jos
įtraukimą į institucijos strategiją.
Valstybės tarnybai tampant nekonkurencingai, netenkama geriausių kompetencijų, galimybių
kelti aukštesnius tikslus, įgyvendinti reikiamas reformas ir pasiekti norimus rezultatus. Šios
priežastys nulemia neefektyvų
sektoriaus darbą. Todėl didėja

darbuotojų skaičius, kuris neužtikrina proporcingo produktyvumo, o tik apkrauna organizaciją kaštais: finansiniais, laiko,
papildomos komunikacijos, nepasitenkinusių ir nusivylusių darbuotojų. Tokioje situacijoje jauni
žmonės renkasi dirbti ne tik kitus sektorius, bet ir kitas valstybes. O mes tai vadiname „protų
nutekėjimu“.
Siekiant valstybės sektoriaus
efektyvumo, reikia pagalvoti apie
jo, kaip darbdavio, patrauklumą,
talentų pritraukimo ir valdymo
sistemas. Tik tinkamų lyderių
ir žmonių dėka valstybės sektorius galės dirbti konstruktyviai
su savo svarbiausiu partneriu –
visuomene.
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LSDJS vasaros akademija ir sąskrydis

Valdo Šereikos nuotraukos

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir jaunieji socialdemokratai

Kam valstybės tarnyboje reikalingi talentai?
Vaida Kelerytė
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Liepos 16–20 d. Lietuvos
olimpinio sporto centro irklavimo bazėje Trakuose vyko LSDJS vasaros akademija ir sąskrydis. Šie tradiciniai
LSDJS renginiai suteikia galimybę jaunimiečiams dalyvauti diskusijose ir mokymuose, varžytis sportinėse
rungtyse, susipažinti su bičiuliais iš kitų miestų.
Dalyvių laukė turininga programa. Pirmosios dvi vasaros akademijos dienos buvo skirtos jaunųjų socialdemokratų pasirengimui 2015 m. savivaldos rinki-

mams. Užsiėmimų metu galimi
kandidatai į savivaldos tarybas iš
LSDJS gretų susipažino su dalyvavimo rinkimuose ypatumais.
Juos mokė politologas Lauras Bielinis, komunikacijos specialistai
Mykolas Katkus ir Linas Kontrimas bei žurnalistas Andrius
Tapinas, apie savo patirtį kalbėjo LSDJS alumniai Seimo narys
Domas Petrulis, Jonavos meras
Mindaugas Sinkevičius ir Marijampolės savivaldybės tarybos narys Povilas Isoda.
Trečiąją dieną vyko diskusijos
Lietuvai aktualiais klausimais.
Į klausimą „Kaip mokesčių po-

litika galėtų skatinti ekonomikos augimą ir socialinę gerovę?“
atsakė finansų analitikas, SEB
banko patarėjas Gitanas Nausėda, žurnalistas, žurnalo „Valstybė“ vadovas Eduardas Eigirdas
ir Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis. Apie XVI Vyriausybės programos įgyvendinimo
aktualijas kalbėjo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius Boguslavas Gruževskis, „DEMOS kritinės minties instituto“ vadovas

Andrius Bielskis ir LSDP frakcijos Seime seniūnė Irena Šiaulienė. Apie politinį ciklą nuo Prezidento iki Seimo rinkimų diskutavo žurnalistas ir politologas
Tomas Dapkus, „Lietuvos ryto“
politikos apžvalgininkas Vytautas Bruveris, teisingumo ministras Juozas Bernatonis ir Seimo
narys Juras Požela.
Šeštadienį vyko LSDJS sąskrydžio atidarymas, sveikinimo žodį
tarė LSDJS pirmininkas Ramūnas Burokas ir svečiai iš kitų jaunimo organizacijų. Renginį tęsė pokalbis su Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto prezidente ir
šaudymo į skriejančius taikinius
olimpine čempione Daina Gudzinevičiūte, po kurio sekė krepšinio, smiginio, rankų lenkimo,
kūjo laikymo ir virvės traukimo
rungtys. LSDJS vasaros susitikimą pabaigė diskusija apie Lietuvos laisvės metus bei įvykius, ku-

rie pakeitė mūsų šalį, nugalėtojų
apdovanojimai ir renginio uždarymo ceremonija, kurioje dalyvavo Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.
LSDJS informacija

Ieškoma lankstesnių jaunimo užimtumo formų
Giedrė Časaitė

Europos Sąjungos Taryba 2013
m. balandžio 22 d. paskelbė rekomendaciją dėl Jaunimo garantijų
iniciatyvos nustatymo. Jaunimo
garantijų iniciatyva siekiama užtikrinti, kad visiems jaunesniems nei
25 metų amžiaus asmenims per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiško
darbo pasiūlymas, pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką. Ši iniciatyva įgyvendinama
nuo 2014 metų.
Darbo biržos duomenimis, liepos 1 d. šalyje buvo registruota 26,6
tūkst. 16–29 m. amžiaus bedarbių
ir jie sudarė 4,8 proc. atitinkamos
amžiaus grupės šalies gyventojų.
Jaunesnių kaip 25 m. amžiaus bedarbių buvo 12,5 tūkst., tai yra 3,5
proc. šalies 16–24 metų amžiaus
gyventojų.
Birželio pabaigoje Druskininkuose vyko apskritojo stalo diskusija Jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimo klausimais, kurioje buvo nagrinėjamos jaunimo užimtumo problemos, diskutuojama,

kaip pagerinti jaunimo motyvacija įsidarbinti. Diskusijos metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, bei ieškota būdų,
kaip padidinti jaunimo motyvaciją imtis veiklos. Diskusijoje dalyvavo vietos verslo, savivaldybės, švietimo, Darbo biržos atstovai, taip
pat LR Seimo Socialinių reikalų ir
darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė.
Alytaus teritorinės darbo biržos

Druskininkų skyriaus vedėja Danutė Naujalienė pristatė Druskininkų skyriaus Jaunimo garantijų
iniciatyvų įgyvendinimo rezultatus. 2014 m. sausio–gegužės mėn.
Druskininkų skyriuje registruoti
342 jauni bedarbiai iki 29 metų.
Įgyvendinant Jaunimo garantijų
iniciatyvą, per šį laikotarpį Druskininkuose įdarbinti 97 (28,4 proc.)
asmenys – 12 asmenų įdarbinti terminuotai bei paimti 6 verslo liudijimai. Danutė Naujalienė atkreipė

dėmesį į tai, kad, nors rezultatai yra
pakankamai geri, tačiau reikia skatinti jaunuolių (ypač profesijos neturinčių jaunų bedarbių) motyvaciją. Net 60,5 proc. jaunimo iki 29
m., registruoto Alytaus teritorinės
darbo biržos Druskininkų skyriuje per šių metų sausį–gegužę, yra
motyvuoti, tačiau nepasirengę darbo rinkai. Atsižvelgiant į tai, jiems
prioritetine tvarka siūlomos įvairios aktyvios darbo rinkos priemonės, bet apie 30 proc. jaunų žmonių
juos nutraukia, nebenori dirbti. Todėl siekiama sustiprinti Darbo biržos bendradarbiavimą su švietimo
įstaigomis ir darbdaviais, kad dar
mokyklose būtų didinama jaunimo motyvacija mokytis, dirbti, o
žemą kvalifikaciją turintiems jaunuoliams sudaroma galimybė grįžti į švietimo ar mokymo sistemą.
Susitikimo dalyviai apgailestavo,
kad iki šiol tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Švietimo ir mokslo ministerijos nėra
suderinta nauja pameistrystės programa, kuri leistų jaunimui atlikti praktikas pas darbdavius ir įgyti
daugiau darbo įgūdžių mokymosi metu, būti geriau paruoštiems.

Druskininkų Švietimo skyriaus
vedėjas Jevgrafijus Samuchovas
patikino, kad savivaldybės švietimo įstaigos pasiruošę užmegzti glaudesnius bendradarbiavimo
ryšius su Darbo birža.
LR Seimo narė Kristina Miškinienė informavo posėdžio dalyvius, kad komitetas po svarstymo
pritarė Prezidentės bei Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos pateiktiems Užimtumo rėmimo įstatymų projektams, kuriais siekiama
sudaryti bei užtikrinti būtinas sąlygas jaunimui nuo 16 iki 29 metų įgyti praktinių darbo įgūdžių,
savarankiškai sudarant dvišales
darbo įgūdžių įgijimo ar savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais. Komitetas siūlo valstybės
lėšomis drausti jaunus žmones jų
praktikos atlikimo metu sveikatos
bei nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialiniu draudimu. Šie įstatymų projektai priimti
šioje Seimo pavasario sesijoje. Tikimasi, kad galimybė sudaryti dvišales praktinių įgūdžių įgijimo ar
savanoriškos praktikos sutartis turėtų leisti jauniems asmenims lengviau integruotis į darbo rinką.
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Respublikinis socialdemokratų sąskrydis
Giruliuose – jau dešimtą kartą!

Valdo Šereikos nuotraukos

Birželio 20–22 d. Giruliuose
jau 10-ą kartą vyko respublikinis LSDP sąskrydis. Prisiminkime kai kurias akimirkas!
Penktadienio vakare daugybė
autobusų, lengvųjų automobilių
suko į Girulių stovyklavietę „Žuvėdra“. Socialdemokratų sąskrydis čia vyksta dešimtus metus. Iš
visos šalies kasmet suvažiuojantys bičiuliai čia jaučiasi kaip namuose.
LSDP Klaipėdos skyriaus komandai teko nelengva misija –
įkurdinti gausias delegacijas: iš
kai kurių miestų atvyko po daugiau nei šimtą dalyvių. Nameliai
buvo užsakinėjami jau prieš mėnesį, skirstomos stovyklavietės.
Lauktas džiaugsmas ir atokvėpis sulaukus svečių atėjo – visi
sugužėjo prie sąskrydžio scenos.
Čia visų laukė LSDP Zarasų skyriaus atsivežta šauni kapela „Sadūnai“. Linksmi žmonės noriai
šoko, traukė dainas.
Netrukus visus sveikino LSDP
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Klaipėdos skyriaus pirmininkė
Lilija Petraitienė. Ji akcentavo,
jog šeštadienį visų laukia „Karališkoji promenada“. „Sveikinu visus atvykusius. Linkiu karališkai
atšvęsti dešimtąjį socialdemokratų sąskrydį bei elgtis kaip dera didikams. Gražaus savaitgalio ir sėkmės sporto rungtynėse“, – sakė
pirmininkė.
Intriguojantis ir įspūdingas
buvo Kauno miesto prisistatymas. Susirinkusius sveikino ir šio
skyriaus pirmininkė, Seimo narė
Orinta Leiputė, linkėjusi socialdemokratams tapti ne tik matomais, bet ir girdimais visoje šalyje.
Visi skyriai kantriai laukė savo
pasirodymo scenoje ir nuoširdžiai
stengėsi užburti publiką. Vakaronė buvo linksma ir audringa bei
atitiko šūkį „Šėlkim prie jūros –
kartu su bičiuliais“.
Šeštadienį LSDP frakcijos Seime seniūnė Irena Šiaulienė, krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir LSDP Klaipėdos skyriaus
pirmininkė Lilija Petraitienė iškilmingai paskelbė startą spor-

tinėms varžyboms. Bičiuliai varžėsi krepšinio, šaudymo, virvės
traukimo ir paplūdimio tinklinio varžybose. Ypač populiarios
buvo komandinės slidinėjimo bei
individualios žiedų mėtymo į taikinį varžybos.
Intelektualams buvo skirtas
„Protų mūšis“. Sąskrydžio naujovė – aitvarų varžybos – taip
pat sulaukė susidomėjimo. Vaikai dalyvavo piešinių konkurse,
estafetėse. Sunkiausia buvo išrinkti gražiausias stovyklavietes,
tačiau nugalėtojai buvo rasti ir
apdovanoti.
Sąskrydžio įsimintina akimirka tapo LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus atvykimas.
Oficialiosios sąskrydžio dalies
metu bičiulius sveikino ne tik A.
Butkevičius, daugybė garbių socialdemokratų politikų, bet kitų
partijų atstovai. VšĮ „Nacionalinio kraujo centro“ atstovai dėkojo visiems socialiai atsakingiems
bičiuliams, kurie sąskrydžio metu
paaukojo kraujo. Anot VšĮ „Nacionalinio kraujo centro“ darbuo-

tojų, jie pirmą kartą dalyvavo politinės partijos sąskrydyje ir liko
patenkinti darbo rezultatais.
„LSDP sąskrydžio 2014“ žaviausiu akcentu tapo „Karališkoji promenada“ prie jūros. Pristatyta unikali Klaipėdos – karališkojo miesto istorija, sulaukta „karališkosios svitos“ vizito.
Sąskrydžio garbės Pirmininkui
premjerui Algirdui Butkevičiui
buvo perduotas Karalienės Luizės
ediktas. Prie karališkosios poros, į
pajūrį atvykusios arklio traukiama karieta, noriai prisijungė ir to
meto dvasią atitinkančiais drabužiais pasipuošusi Seimo narė
Orinta Leiputė. Vėliau sekė koncertas-diskoteka „Iki gaidžiai užgiedos…“
Sekmadienio rytą iškilmingai
paskelbta, jog šalies socialdemokratų sąskrydis baigėsi. Šventė
pavyko puikiai, bičiuliai neskubėjo skirstytis, tačiau labiausiai
džiaugėsi LSDP Klaipėdos skyriaus komanda, organizavusi visos šalies socialdemokratų susibūrimą. Jiems tai reiškė didelio

ir sunkaus darbo pabaigą.
Prie „LSDP sąskrydžio 2014“
prisidėjo daugiau nei šimtas žmonių. Daugiausia atsakomybės teko sąskrydžio koordinatorei Kristinai Gavrilenko. Romas Jurevičius buvo atsakingas už sąskrydžio meninę dalį, Vytautas Kasparaitis – už sportą, Jonas Tautkus – už apgyvendinimą, Alfonsas Rušinskis – už ūkinę dalį, Mindaugas Zumas rūpinosi
transportu, Vilija Malakauskienė
– saviveiklininkais, Rolanda Andrutienė – aptarnaujančio personalo ir bičiulių maitinimu.
Visiems sąskrydžio dalyviams
dėkojo bei nuoširdžiausius linkėjimus siuntė Seimo narė, Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Irena Šiaulienė. Iškilmingai sugiedotas socialdemokratų
himnas, kurio priedainio eilutės
išsakė seną tiesą: „Po vieną mes
niekas, būry – mes jėga!“
Parengta pagal
www.lsdpklaipeda.lt
informaciją
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