
lėsime vėl džiaugtis pilnėjančio-
mis klasėmis.“ 

Vyriausybė, atsižvelgdama į 
visuomenės poreikius, yra priė-
musi ne vieną strateginį doku-
mentą, kuriuose išdėstyti švieti-
mo pertvarkos principai ir svar-
biausios veiklos kryptys. Vienas 
reikšmingiausių švietimo siste-
mos gaires nubrėžiančių doku-
mentų yra Valstybės pažangos 
strategija „Lietuva 2030“, kurioje 
iškelta veiklios, solidarios ir besi-
mokančios Lietuvos vizija. 

Pažymėjęs, kad mūsų tikslas – 
parengti vaikus savarankiškam 
gyvenimui, o bendrasis ugdymas 
teikia būsimo išsilavinimo pa-
grindus, premjeras išsakė ir pro-
blemas: „Tarptautiniai mokymo-
si pasiekimų tyrimai rodo, kad 

Lietuvoje jis orientuotas į vidu-
tinius rezultatus. Mažai moki-
nių pasiekia aukštus mokymosi 
rezultatus. Žemas pagrindinių 
kompetencijų – skaitymo, ma-
tematikos ir gamtos mokslų ge-
bėjimų lygis išlieka viena svar-
biausių mūsų bendrojo ugdymo 
problemų.“

Būtina kuo greičiau parengti 
pradinių, pagrindinių mokyklų, 
progimnazijų, vaikų poreikiams 
labiau pritaikyto mokymo sti-
prinimo planą, daugiau dėmesio 
skirti gabių ir talentingų vaikų 
paieškai bei jų tolesniam ugdy-
mui. „Neatidėliokime, diegdami 
pažadėtą darnią mokinių pasie-
kimų vertinimo sistemą, parem-
tą ne tik egzaminais, bet ir kitais 
mokinių pasiekimų patikrinimo 

būdais“, – sakė premjeras, pridur-
damas, kad globalizacija, infor-
macinės visuomenės plėtra, ver-
tybių nuostatų kaita įpareigoja 
švietimo bendruomenę atidžiai 
derinti ugdymo tikslus su vaikų, 
šeimų, bendruomenės ir valsty-
bės poreikiais. Todėl ugdymo tu-
rinys turėtų būti vis labiau sieja-
mas su gyvenimo praktika, būti-
nų kompetencijų plėtra. 

„Nepamirškime, kad mokykla 
turi ugdyti visapusišką asmeny-
bę, stiprinti tautinę ir pilietinę 
savimonę. Tai svarbu dabartinių 
politinių įvykių kontekste. Lie-
tuvių kalba ir literatūra yra as-
menybės tapatumo, stiprios ir sa-
varankiškos valstybės garantas“, 
– pabrėžė Vyriausybės vadovas 
Algirdas Butkevičius.
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Po pokyčių koalicijoje toliau bus vykdoma 
Vyriausybės programa

Premjeras Algirdas Butkevičius:  
„Mokykla turi ugdyti visapusišką asmenybę“
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Rugpjūčio 26 d. Ministras Pir-
mininkas Algirdas Butkevi-
čius dalyvavo kasmetinėje 
savivaldybių administraci-
jų švietimo padalinių vedė-
jų konferencijoje „Švietimo 
prieinamumas ir lygios gali-
mybės – iššūkiai užtikrinant 
kokybę“. 

Sveikinimo žodyje Vyriausy-
bės vadovas pastebėjo, kad šiemet 
Lietuvos mokyklos sulauks apie 
343 tūkst. moksleivių, iš kurių – 
27 tūkst. pirmokų ir 30,5 tūkst. 
abiturientų: „Nors pastaraisiais 
metais mažėja moksleivių, opti-
mizmo suteikia pirmokai. Į pir-
mąją klasę jų susirinks tūkstan-
čiu daugiau nei pernai. Turime 
vilties, kad po kelerių metų ga-

Lietuvos socialdemokratų partijos 
(LSDP) vadovaujama šalies Vyriausy-
bė ir visa valdančioji koalicija Seime sė-
kmingai tęs savo darbą, nepaisant Lie-
tuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) 
pasitraukimo iš koalicijos rugpjūčio 
26 dieną. 

LSDP Prezidiumas rugpjūčio 25 d. 
nutarė, kad tolesnis bendradarbiavimas 
su LLRA neįmanomas dėl jų atstovų 
nesiskaitymo su Vyriausybės priimtais 
sprendimais, nekonstruktyvaus požiū-
rio ir keliamos sumaišties valstybėje.

Socialdemokratai tikisi, kad toliau 
bus sėkmingai vykdoma šilumos ūkio 
pertvarka ir energetinės nepriklauso-
mybės strategija. Dujų ir elektros kai-
nų sumažinimui daugiausia pasitarnavo 
būtent Ministras Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius, kuris per beveik dvejus šios 
Vyriausybės gyvavimo metus, siekiant 
Lietuvos energetinės nepriklausomybės 
ir didesnio energetinio saugumo, dujų, 
elektros ir kt. sektoriuose buvo atsakin-
gas už svarbiausius klausimus ir derybas, 
o kolegialiai šioje srityje dirbo visa Vy-

riausybė ir valdančioji koalicija. 
Pokyčiai valdančioje koalicijoje ne-

pakeis Vyriausybės ir LSDP nuostatų 
tautinių mažumų klausimu. Lietuvos 
socialdemokratai nuosekliai vykdo sa-
vo programą tautinių mažumų atžvil-
giu – visada jas rėmė ir rems bei pabrėžia 
skirtingų bendruomenių svarbą demo-
kratijos procese. O geri diplomatiniai 
santykiai su kaimynine Lenkija buvo 
atkurti socialdemokratų atstovų Seime 
ir Vyriausybėje pastangomis.

LSDP informacijos centras

Aktualijos p.2

Aktualijos p.3

Vytautas Plečkaitis. Sankcijos nubaus 
Rusiją, bet ar  sustabdys V. Putiną?

Gintautas Paluckas.
Romantiško Vilniaus neromantiškos  
problemos

Kornelija Petravičienė.
Birštono kurortą naujam gyvenimui 
prikėlė investicijų srautai

Aleksandras Zeltinis.
Dviračiai Lietuvoje – ne tik šalmai, bet 
ir infrastruktūra bei kultūra

Valdo Šereikos nuotr.

Valdo Šereikos nuotr.

Šiauliuose  rugsėjo 1-ąją Premjeras A. Butkevičius susitiko su moksleiviais



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

Sankcijos nubaus Rusiją, bet ar  
sustabdys V. Putiną?

Bulvarinis skaitalas – „juodieji sąrašai“

Romantiško Vilniaus 
neromantiškos problemos

Ar tikrai Vilnius yra vertas dis-
kusijos? Socialdemokratai sostinė-
je nelaimi jau seniai. Galbūt Vil-
niuje nėra kairiųjų pažiūrų žmo-
nių? 

Vilniuje kairiųjų ar mums prijau-
čiančiųjų yra pakankamai. Net, sa-
kyčiau, daugiau nei dešiniųjų pa-
žiūrų. 2011 metais savivaldos rin-
kimuose alternatyvos dešiniesiems 
trokštantys rinkėjai balsavo už so-
cialdemokratus, darbiečius, tvar-
kiečius bei lenkų tautinei bendri-
jai atstovaujančius politikus. Tokių 
balsų iš viso buvo 76 448, tuo tar-
pu už konservatorius bei A. Zuo-
ko judėjimą balsavo 60 857 rinkė-
jai. Tačiau socialdemokratų pozici-
jos mieste nuosekliai silpnėja. Mus 
kamuoja įvaizdžio, vidinių nesuta-
rimų, tikro Vilniaus lyderio trūku-
mo problemos. Didžiausia bėda ta, 
kad mums niekaip nepavyksta pa-
demonstruoti savo tikrojo europie-
tiško kairumo. Mes ištirpstame tarp 
vyresnių miestą valdančios koalici-
jos partnerių idėjų, nuomonių ir pa-
reiškimų gausos. Mūsų idėjų išsiilgę 
kairieji ima žvalgytis į bręstančius 
naujus darinius – žaliųjų judėjimą 
Vilniaus mieste. Šias grėsmes turi-
me nedelsiant įvertinti. 

Apie sostinę kalbėti privalome 
dar ir todėl, kad Vilniuje gyvena  
445 000 rinkėjų. Nelaimėsime Vil-
niaus – nelaimėsime nieko. Jei kam 
nors atrodo, kad mūsų pozicijos sau-
gios regionuose, tai jie klysta. Kai-
miškose teritorijose mus spaudžia 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjun-
ga. Rajonų centruose konkuruo-
jame su tvarkiečiais ir darbiečiais. 
Akivaizdu, kad raktas į ateities per-
gales – didieji miestai. Vilnius – mū-
sų strateginis tikslas. 

nius nėra toks didelis, kaip atrodė 
pirmakursiui studentui. Bet paste-
bėjau ir tai, kad Vilnius yra unika-
lus ir išties jaukus miestas gyventi. 
Istorinė patirtis ir kultūrų, tautybių 
mišinys ryškūs kiekviename žings-
nyje. Miesto drabužis tarsi susiūtas 
iš atskirų istorinių laikotarpių lopų. 
UNESCO saugomas senamiestis 
mena pirmuosius miesto valdyto-
jus, Rusijos imperijos okupaciją, pir-
mosios Lietuvos Respublikos veiklą, 
sunaikintą žydų kultūrą. Naujasis 
miesto „centras“ dešiniajame Neries 
krante demonstruoja plieno, stiklo 
ir technologijų progresą. „Lenino“ 
premijoms už inovatyvų teritorijų 
planavimą apdovanoti Lazdynai 
bei Žirmūnai primena tarybų Lie-
tuvos laikotarpį. Tačiau visa tai ste-
bėtinai natūraliu būdu tampa vien-
tisu, unikaliu Vilniumi, kokį aš ir 
myliu. Tikiu, kad Vilnius turi po-
tencialo tapti viena patogiausių gy-
venti sostinių Europoje. Argumen-
tuoju: mieste gausu želdinių, parkų, 
viešos paskirties erdvių; mieste nėra 
taršios pramonės zonų, o vienintelis 

taršos šaltinis – automobiliai; mies-
tas dėl savo istorinės patirties yra to-
lerantiškas kitoms tautybėms ir kul-
tūroms, todėl viešintys ar dirbantys 
užsieniečiai greitai tampa „savais“. 

Senamiesčio architektūros še-
devrai džiugina turistų akis, o pa-
prastų miestiečių kasdienybė – že-
miškesnė... Pakalbėkime apie pro-
blemas. Vilniuje itin aktyviai dis-
kutuojama dėl eilių patekti į iki-
mokyklinio ugdymo įstaigas. Ar 
savivaldybė yra pajėgi užtikrinti 
reikiamą vaikų darželių kiekį Vil-
niuje? Į kokius mikrorajonus vai-
kų darželių plėtra turėtų būti pir-
miausia nukreipta ir kodėl?

Nėra miestų be problemų, Vil-
nius – ne išimtis. Darželių proble-
ma Vilniuje gerai iliustruoja tai, kaip 
Vilniaus politikai suvokia savivaldy-
bės funkcijas ir kokias miesto vizijas 
puoselėja. Pastarąjį dešimtmetį Vil-
niuje ikimokyklinio amžiaus asme-
nų skaičius tik augo. Tiek dėl gims-
tamumo, tiek dėl imigracijos iš kitų 
Lietuvos miestų. Tikrasis darželių 

poreikis, atsižvelgus į vaikų skaičių, 
buvo patvirtintas dar 2006 m. ren-
giant bei tvirtinant miesto bendrą-
jį planą. Šiame plane buvo numaty-
ta 8 naujų darželių statyba. Plėtros 
kryptys – Perkūnkiemis, Santariš-
kės, Balsiai, Bendoriai. Jau įpusėjo 
2014 m., tačiau vaikų darželis tik 
statomas. Norėčiau pabrėžti – vie-
nas darželis. Tuo tarpu privačių dar-
želių skaičius per kelerius pastaruo-
sius metus nuo dešimties išaugo iki 
šešiasdešimties. Žvelgdamas į skai-
čius darau išvadą, jog dabartinių 
Vilnių valdančių politikų nuomo-
ne, vaikų ugdymas nėra savivaldy-
bės funkcija. Kategoriškai nesutin-
ku. Nuolatinės aimanos, kad savi-
valdybė neva neturi darželių plėtrai 
pinigų, yra politinio neįgalumo ar-
ba itin gudraus manipuliavimo po-
žymis. Pinigų užtenka savivaldybės 
taksi, avialinijų ir įvairiausių studijų, 
gulančių į stalčius, projektų finansa-
vimui, o darželių plėtrai nebelieka. 
Grįžkime prie skaičių: per pastaruo-
sius 10 metų į gatves buvo investuo-
ta apie milijardas du šimtai milijonų 

litų (ES, savivaldybės ir skolintų lė-
šų). Visas mokyklų ir darželių tin-
klas Vilniaus mieste gavo 150 mili-
jonų litų. Sakyčiau, abejotini prio-
ritetai, investicijų balansas akivaiz-
džiai pažeistas. 

Ar aštrus miestiečiams automo-
bilių parkavimo klausimas? Sovie-
tmečiu statytuose mikrorajonuose 
kiemai mažyčiai, senamiesčio ga-
tvės irgi siaurutės... 

Parkavimo klausimo aktualumas 
kyla augant automobilių skaičiui 
mieste. Pirmiausia, siūlyčiau skelti 
klausimą į dvi dalis – senamiestis ir 
„miegamieji“ mikrorajonai. Sena-
miestyje vietos daugiau neatsiras, 
gatvės iš tiesų siauros, automobilių 
daug, be to, senamiesčio architek-
tūra yra saugoma. Oro užterštumas, 
kurį sukelia automobiliai, miesto 
centre kasmet taip pat didėja. Dėl šių 
priežasčių specialistai siūlo, aš jiems 
pritariu, kad automobilių srautas se-
namiestyje turėtų būti mažinamas. 
Viena iš srauto mažinimo priemo-
nių – parkavimo vietų mažinimas. 
Mažiau parkavimo vietų – mažiau 
automobilių „apsistos“ senamiesty-
je. Vilniaus senamiestyje automobi-
liai turėtų užleisti vietą pėstiesiems 
ir dviratininkams. Žinau, kad dau-
gelis intuityviai gali tam priešintis, 
tačiau daugumos Europos sostinių 
senamiesčiuose automobilių eismas 
yra rimtai ribojamas ar net draudžia-
mas, o parkavimo vietos įrengtos tik 
senamiesčių prieigose. 

Vytautas Plečkaitis
ambasadorius,
Kovo 11-osios Nepriklausomybės 
akto signataras

Pagaliau įvestos rimtos ES 
ir JAV sankcijos Rusijai. Jos 
įvestos trims mėnesiams, ži-
nant, kad sankcijos turės ir 
grįžtamąjį poveikį ES šalims. 
Skaudžiausios jos, matyt, 
bus Vokietijai. Numatomas 
nuostolis vokiečių ekonomi-
kai, anot „Die Welt“, sudarys 
1,3 proc. šalies BVP. Rimtų 
nuostolių patirs Prancūzijos, 
Didžiosios Britanijos ir kitų 
ES šalių ekonomikos.
 

Vokiečių ekspertai prognozuo-
ja euro vertės mažėjimą ir Vokie-
tijos akcijų kurso kritimą. JAV 
nuostoliai bus nedideli, nes jos 
prekybos apimtys su Rusija yra 
dešimt kartų mažesnės nei vi-
sos ES.

Nepaisant galimų ES šalių 
nuostolių, sankcijos priimtos, sie-
kiant parodyti ES vienybę prieš 
Rusijos diktatorių V. Putiną, ku-
ris nevykdė savo pažadų ir toliau 
eskaluoja karą pietryčių Ukrai-
noje. Naujų sankcijų įvedimas yra 
reikalingas daugiau pačiai Euro-
pos Sąjungai, parodant pirmiau-
sia Rusijos valdžiai, kad ES nėra 
kažkokia palaida bala ir kad Ru-
sijai nepavyks jos suskaldyti bei 
priversti žaisti pagal Kremliaus 
diktuojamas taisykles.

Sankcijų neišvengiamumu An-
gela Merkel ir vicekancleris, eko-
nomikos ministras Sigmaras Ga-
brielis net sugebėjo įtikinti stam-
biuosius Vokietijos verslininkus, 
finansininkus ir bankininkus. 

Lietuvos prezidentei nieko Lie-
tuvoje įtikinėti nereikėjo, todėl  ei-
linį kartą galėjo pareikšti „urbi et 
orbi“, kad sankcijos yra „per mažos 
ir pavėluotos“.  

Toks tariamai drąsus pareiški-
mas skamba kaip įžeidimas toms 
ES šalims, kurios patirs didžiau-
sius nuostolius tuo metu, kai  Lie-
tuvos Respublikos užsienio reika-
lų ministerija planuoja apsiriboti 
vos dviejų, gal net trijų rusų artistų 
neįleidimu į šalį, solidarizuojantis 
su Latvija. Štai kokie mes drąsūs.

Tačiau sankcijų grįžtamą naš-
tą teks, matyt, pajusti ir Lietuvai. 
Kokią? Prezidentė apie tai dar ne-
galvoja ir nei Lietuvos piliečių, nei 
verslo neįtikinėja, kad joms reikia 
ruoštis.

Tuo metu Latvijos ir Estijos va-
dovai žodžiais nesisvaido. Neva-
dina save drąsiausiais, net ir turė-
dami didesnį už Lietuvą gynybos 
biudžetą, palyginti su BVP, gero-
kai anksčiau įsivestą eurą, didesnį 
atlyginimo vidurkį ir pensijas. Jų 
prezidentai dirba tyliau, bet rezul-
tatyviau savo krašto gerovės labui.

Žinoma, Rusija turi būti nubaus-
ta už tai, kad pažeidžia Ukrainos 
suverenumą, skatina ir ginkluoja 
separatistus. Tačiau lieka atviras 
klausimas, kuris rūpi visiems at-
sakingiems Europos politikams. 
Ar sankcijos parklupdys Rusiją ant 
kelių ir privers ją gražinti Krymą 
Ukrainai, sustabdys separatistų rė-
mimą? Ar Ukrainoje įsivyraus tai-
ka ir ramybė ir ji galės imtis seniai 
pribrendusių  reformų?

Manau, kad taip naiviai mąstan-
čių politikų nedaug.

ES ir JAV sankcijos suduos dar 
didesnį smūgį Rusijos finansiniam 
sektoriui, dar labiau paskatins ka-
pitalo bėgimą iš šalies, sumažės 
naujausių technologijų patekimas 
Rusijos oligarchams, turės ilgalai-
kių neigiamų pasekmių visai Ru-
sijos ekonomikai. Tačiau V. Puti-
no ir jo aplinkos bei aplinkai tar-
naujančios apsimelavusios iki ausų 
Rusijos žiniasklaidos šios sankci-

jos nesustabdys. Rusai kaip rė-
mė Putino politiką, taip ir to-
liau ją remia.

Nes problema yra ne tiek pats 
V. Putinas, kiek viso Rusijos eli-
to mentalitetas. Ne viena rusų 
karta buvo auklėjama šovinis-
tine ir imperialistine dvasia. Pa-
našiai XIX a. buvo auklėjamos 
visos didžiosios Europos tautos.

Tačiau jei Europoje po karų 
bei imperijų žlugimo įsigalėjo 
demokratinės vertybės, sukūru-
sios dabartinę Europą, tai Sovie-
tų Sąjungoje imperialistinė dva-
sia, nors ir perdažyta raudonai, 
buvo nuolat skatinama. Todėl, 
pavyzdžiui, V. Putino vietą užė-
mus D. Rogozinui ar bet kuriam 
Dūmos nariui, kažin ar galima 
būtų tikėtis pasikeitimų euro-
pėjimo linkme. Valstybės Dū-
moje nėra jokios opozicijos, net 
tokios, kokia buvo, pavyzdžiui, 
valdant paskutiniam Rusijos ca-
rui Nikolajui II.

Tai kas gali pakeisti dabarti-
nį V. Putino režimą? Tik tokie 
pat, kaip jis.

Du trečdaliai rusų dėl įvy-
kių Ukrainoje kaltina Vakarus. 
Lenkų žurnalisto, akredituoto 
Maskvoje, atlikta mini apklau-

sa Maskvos centre tai tik patvirti-
no. Rusai kol kas sankcijų nejaučia, 
be to, laiko save labai taikia tauta 
ir valstybe.

Įvesdami papildomas sankcijas 
Rusijai, Vakarų vadovai tikisi  ir 
V. Putino valdžios susilpninimo, 
didesnio liberalių sluoksnių pasi-
piktinimo Putino vykdoma poli-
tika, vidutinio rusų sluoksnio iš-
judinimo. 

Tačiau V. Putino valdžia yra ab-
soliuti, ji prilygsta, o gal net viršija 
carų valdžią. Skirtumas toks, kad 
XIX a. antroje pusėje rusų impe-
ratoriai sau pavyzdžiu laikė Vaka-
rų monarchijas. Dabartinės Rusi-
jos vadai ne tik nesilygiuoja į Vaka-
rus, o smerkia ir keikia juos už ta-
riamą supuvimą. Kaip, beje, ir kai 
kurie lietuviai.

Jokios opozicijos tarp dabartinių 
Rusijos oligarchų Putinui nėra. Jie 
dreba dėl savo verslo ir šeimų, tad, 
pasitaikius progai, pabėgs į užsienį. 
Rusijos liberalai kaip niekada silpni 
ir jokios reikšmingesnės įtakos vi-
suomenėje neturi.

Silpna Rusijos vidurinė klasė 
džiaugiasi, kad jai leidžiama egzis-
tuoti, galimybe neblogai uždirbti, 
daryti verslą ir keliauti po pasau-
lį. Iškylantys šio sluoksnio lyderiai 

(pvz., A. Navalnas) be ceremoni-
jų sodinami į kalėjimą.

Tuo pat metu sankcijos Rusi-
jai jau paskatino vienytis radika-
liausias Rusijos jėgas. Maskvoje 
ultranacionalistai, kazokai, kon-
servatyvūs popai ir atsargos ka-
rininkai susirinko į mitingą, ku-
riame kalbėjo rusų šovinizmo 
ideologas A. Duginas. Jis ir ki-
ti kalbėtojai reikalavo įvesti ka-
riuomenę į Ukrainą ir išgelbėti 
rusus nuo ukrainiečių Donbase.

Įtakingas Vokietijos Bundesta-
go narys, socialdemokratas Ger-
notas Erleris, kuruojantis santy-
kius su Rusija, priešinosi sankci-
jų sugriežtinimui, aiškindamas, 
jog griežtos sankcijos paskatins 
tiesioginį Rusijos įsiveržimą į 
Ukrainą. Britų žurnalistas  E. 
Lukasas giria sankcijas, bet jau 
ne pirmą kartą gąsdina mus, kad 
rusai užims Baltijos šalis.

Įdomu, kaip tuomet pasielgs 
Didžioji Britanija? Ar tik pa-
skelbs karą, pasiremdama penk-
tuoju NATO sutarties straips-
niu, ir išmėtys iš lėktuvų padrą-
sinančius atsišaukimus priešin-
tis, kaip  padarė 1939 m. rugsė-
jį, kai Lenkiją užpuolė Hitleris? 
Tuomet karališkos britų pajėgos 
neiššovė nė vieno šūvio į vokiečių 
pusę, kol Vokietija po metų ne-
užėmė Paryžiaus ir ėmė mėtyti 
ne atsišaukimus, o tikras bom-
bas ant Londono ir kitų Angli-
jos miestų.

Gal tikrai atsidūrėme ant Tre-
čiojo pasaulinio karo slenksčio? 
Karai neretai prasideda, kai žmo-
nės jų nelaukia ir jiems nesiruo-
šia. Nesu toks pesimistas kaip 
E. Lukasas ir manau, kad šį kar-
tą, jei taip įvyktų, kaip jis prana-
šauja, britai savo pareigą atliktų 
garbingai. Nors kur kas būtų ge-
riau ir saugiau turėti ne pažadus, 
o realias NATO bazes Lietuvoje.

Tuomet tikrai nekiltų pagun-
dų jokiam agresoriui.
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erotizuotą teisuoliškumo ekstazę. 
Nuo violetinės beprotybės prabė-
go šiek tiek laiko, tad žmonės pasi-
ilgo jusles dirginančio savo doru-
mą įtvirtinančio pasitenkinimo.

Raganų medžioklė, linčo teis-
mai – tai tamsioji bet kurios vi-
suomenės pusė, deja, itin skati-
nama Lietuvoje. Pirmiausia, žino-
ma, teisėtai galime dėl to kaltinti 
populistus, kurie, kaip neramios 
sielos, ieško prie kokios margina-
lios grupės ar idėjos galėtų prisi-
gretinti. Ir taip nuo vienų rinki-

mų prie kitų... 
Bet ne apie juos šį kartą. Soli-

džiais ir padoriais save laikantys 
politikai, formuojantys politinę 
darbotvarkę, apeliuojantys į pi-
liečių sąmoningumą, sveiką pro-
tą, dažnai pamiršta, kad tą sąmo-
ningumą turi ir patys ugdyti. Ne 
tik saldžiais moralizavimais, bet 
ir siūlydami, priimdami ir apgin-
dami iš beviltiškos tamsos kylan-
čius įstatymus.

Kas yra „juodasis sąrašas“? Tai 
viduramžių inkviziciją ir Stalino 

laikus primenantis metodas, kai 
pakanka mesti šešėlį ant asmens, 
visuomenės grupės, nepateikiant 
jokių įrodymų, bet apeliuojant į 
primityvių stereotipų persmelk-
tą pasaulėvaizdį, tikintis, kad to 
pakaks kaltei patvirtinti ir baus-
mei pateisinti. Tokiems pasmerki-
mams nereikia teisėsaugos įsikiši-
mo, čia viską nusprendžia minia ir 
kolektyvinė „moralė“.

Neramina du dalykai: vis daž-
niau į Lietuvos politinę areną iš-
metami vaizduotę aitrinantys 

„Juodųjų sąrašų“ istorija rai-
buliavo žiniasklaidoje, sukelda-
ma nemažai daliai visuomenės 

Jolanta Bielskienė
NK95 narė, socialdemokratė
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Valdo Šereikos nuotr.

Valdo Šereikos nuotr.

Antano Brazausko nuotr.

kaltinimai bei visuomenės pa-
tiklios, nekritiškos reakcijos į 
juos. To pavyzdžiais laikyčiau 
atskirų politikų neprausta-
burnišką kišimąsi į meno rai-
dą (bandymas uždrausti rody-
ti Vilniuje Romeo Castellucci 
spektaklį „Apie Dievo Sūnaus 
veido koncepciją“, reikalavimai 
nugriauti „negražų“ „vamzdį“ – 
Vlado Urbanavičiaus skulptūrą 
„Krantinės arka“ – Neries kran-
tinėje), Ukrainos-Rusijos kari-
nio konflikto šviesoje rusų ben-
druomenės kiršinimą, nors ši yra 
puikiai integravusi Lietuvoje. 

Raktas į ateities 
pergales – didieji 
miestai. Vilnius – mūsų 
strateginis tikslas. 

Vilniaus senamiestyje 
automobiliai turėtų 
užleisti vietą pėstiesiems 
ir dviratininkams.   

Kiek metų gyvenate Vilniuje? 
Kokie keliai Jus atvedė į poetų ap-
dainuotą miestą? Kaip keitėsi Jū-
sų santykis su šiuo baroko archi-
tektūra paženklintu miestu? Kuo 
Lietuvos sostinė Jums imponuoja?

Iš Panevėžio į Vilnių atvykau stu-
dijuoti prieš septyniolika metų. Pri-
simenu, koks tuomet Vilnius atro-
dė didelis. Iš Naujamiesčio, kuriame 
tuomet su kolegomis studentais ap-
sigyvenome, iki Saulėtekio studentų 
miestelio kelionė neretai užtrukda-
vo net valandą! O pastatų aukštu-
mas, o gatvių platumas! Viskas da-
rė didelį įspūdį. Tačiau tikrasis Vil-
niaus pažinimas prasidėjo baigus 
studijas ir pradėjus darbinę veiklą. 
Atsirado galimybės keliauti. Aplan-
kiau Londoną, Stokholmą, Amster-
damą, Madridą. Supratau, kad Vil-

Gintautas Paluckas

„Miegamuosiuose“ rajonuose si-
tuacija priešinga – erdvės parkavi-
mo aikštelėms pakanka. Susitarus 
savivaldybei, vietos bendruomenei 
ir namo bendrijai, parkavimo vietų 
skaičių išplėsti nebūtų sunku. 

7 p.
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Vyriausybės akiratyje –  
viešojo valdymo tobulinimas

Visos savivaldybės 
siekia daugiau 
savarankiškumo.  
 

Susiklostė įdomi situacija, 
kuomet šešėlinis socialinės 
apsaugos ministras 
griauna Lietuvos teisinę 
sistemą srityje, už kurią 
jis yra atsakingas, ir dar 
viešai demonstruoja 
visišką nesusivokimą ir 
nekompetenciją.

kornelija PetraVičienė

Bus tiriama A. Kubiliaus vyriausybės 
padaryta žala Lietuvos valstybei

Ar kiekvienas Dagys gali būti ministru?

Lietuvos socialdemokratų par-
tijos frakcija Seime kreipėsi į 
Lietuvos Respublikos valsty-
bės kontrolę, atkreipdama dė-
mesį į XV Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės, vadovaujamos A. 
Kubiliaus, sprendimais pada-
rytą žalą Lietuvos valstybei, li-
kvidavus UAB „Gamtinių dujų 
terminalas“.

XIV Lietuvos Respublikos Vy-
riausybė, vadovaujama Gedimi-
no Kirkilo, 2008 m. rugsėjo 18 
d. priėmė nutarimą Nr. 927 „Dėl 
valstybės turto investavimo“, ku-
riame buvo numatyta steigti už-
darąją akcinę bendrovę gamtinių 
dujų terminalo statybai.

XV Lietuvos Respublikos Vy-
riausybė, vadovaujama A. Kubi-
liaus, ir ūkio ministras D. Krei-
vys, 2009 m. lapkričio 25 d. nu-
tarimu Nr. 1567 „Dėl uždarosios 
akcinės bendrovės gamtinių du-

jų terminalo likvidavimo“ šią ben-
drovę likvidavo.

2010 m. liepos 21 d. A. Kubi-
liaus vadovaujama Vyriausybė 
priėmė nutarimą Nr. 1097 „Dėl 
gamtinių dujų terminalo projek-
to plėtros“, kuriuo pritarė, kad 
AB „Klaipėdos nafta“ pradėtų 
rengti suskystintų gamtinių du-

jų terminalo projektą, buvo nu-
tarta steigti naują bendrovę prie 
AB „Klaipėdos nafta“ ir pradė-
ti įgyvendinti analogišką, tačiau 
naują ir gerokai brangesnį gam-
tinių dujų terminalo statybos 
projektą.

2008 m. pabaigoje, keičian-
tis Vyriausybėms, netikėtai bu-

vo pradėtas ikiteisminis tyrimas 
dėl Ūkio ministerijos valstybės 
tarnautojų tariamo AB „Ache-
ma“ interesų protegavimo. Lietu-
vos Aukščiausiasis Teismas 2014 
m. gegužės 27 d. nutartyje, pri-
imtoje baudžiamojoje byloje Nr. 
2K-263/2014, konstatavo, kad ža-
la valstybei padaryta ne kasato-
rių veiksmais, proteguojant AB 
„Achema“, o tuo, kad šis projek-
tas nebuvo įgyvendintas ir Lie-
tuva iki šiol neturi suskystintų 
gamtinių dujų terminalo. Šioje 
nutartyje kasacinis teismas pažy-
mėjo, kad kasatoriai nepadarė jo-
kių veiksmų, kurie būtų nukreip-
ti į projekto sužlugdymą ir žalos 
valstybei padarymą. Atvirkščiai, 
jie darė viską, kad terminalas bū-
tų pradėtas statyti kuo greičiau, 
dalyvaujant ne atsitiktiniam juri-
diniam asmeniui, o didžiausiam 
Lietuvos dujų vartotojui. Lietu-
vos Aukščiausiasis Teismas ištei-

sino piktnaudžiavimu tarnyba 
kaltintus buvusius Ūkio minis-
terijos valstybės tarnautojus ir 
konstatavo, kad tiriant bylą ne-
buvo atsižvelgta į strateginius 
valstybės interesus. Be to, pradė-
damos, kaip konstatuota, nepa-
grįstą ikiteisminį tyrimą, Speci-
aliųjų tyrimų tarnyba ir Vilniaus 
apygardos prokuratūra sužlug-
dė valstybės tikslą greitai ir kuo 
mažesnėmis sąnaudomis pasta-
tyti strateginės reikšmės objektą 
– suskystintų gamtinių dujų ter-
minalą – ir pakenkė šalies strate-
giniams interesams.

2014 m. liepos 17 d. Genera-
linė prokuratūra pranešė prade-
danti tarnybinį patikrinimą dėl 
prokurorų galimai padarytų tar-
nybinių pažeidimų likviduojant 
suskystintų dujų terminalo pro-
jektą (SGD).

LSDP informacijos centras

2014 m. liepos 15 d. Seimas 
priėmė Seimo narės Mari-
jos Aušrinės Pavilionienės 
teiktą Moterų ir vyrų lygių 
galimybių įstatymo patai-
są, kuria uždraudė seksualinį 
priekabiavimą prie mokslei-
vių ir studentų. Pataisa bu-
vo parengta Lygių galimy-
bių kontrolieriaus tarnybos 
prašymu, iki jos priėmimo 
moksleiviai ir studentai ne-
buvo apsaugoti nuo seksu-
alinio priekabiavimo ugdy-
mo įstaigose tokiu pačiu ly-
giu kaip darbuotojai, o Lygių 
galimybių kontrolieriaus tar-
nyba negalėjo tirti jų skun-
dų. Atrodytų, kad įstatymas 
būtų puikus pažangos užti-
krinant žmogaus teises pa-
vyzdys, jei ne viena aplinky-
bė: iš įstatymo konservato-
rių iniciatyva buvo išbrauk-
tas priekabiavimo dėl lyties 
draudimas.

Šis draudimas išbrauktas kon-
servatorių šešėlinės vyriausybės 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro, buvusio Seimo Socialinių 

tymuose priekabiavimo apibrėži-
mas žodis žodin atitinka apibrė-
žimą, kuris pateiktas direktyvos 
2006/54/EC 2 straipsnyje. Labai 
keista, kad asmuo, užėmęs sociali-

nės apsaugos ir darbo ministro 
postą ir konservatorių siūlomas 
kaip galimas socialinės apsau-
gos ir darbo ministras, Seimo 
salėje pasakoja apie tai, kad Eu-
ropos Sąjungos direktyvose nė-
ra priekabiavimo sąvokos. Gal 
prieš reikšdamas savo nuomo-
nę jis turėtų pasiskaityti ES di-
rektyvas. Negana to, pretenden-
tas į lygybės srities kuravimą dar 
siūlo tą sąvoką išbraukti iš įsta-
tymo, užtraukdamas Lietuvai 
galimas sankcijas dėl ES teisės 
pažeidimo. Kyla klausimas: ar 
tokios kompetencijos asmuo iš 
viso gali dirbti Seimo Sociali-
nių reikalų ir darbo komitete, 
jau nekalbant apie komiteto pir-
mininko ar ministro pareigas?

Taip pat keltinas klausimas, 
kodėl konservatoriai vieną kar-
tą Prezidentės už nekompeten-

ciją atleistą ministrą, kuris nuolat 
demonstruoja savo neišmanymą 
koordinuojamoje srityje, įleidžia į 
šešėlinę vyriausybę? Atrodo, kad 
jei ten ne vieta Mantui Adomėnui, 
tai tuo labiau ne vieta turėtų būti 
R. Dagiui. 

Tikėtina, kad tokios situacijos 
priežastis – katastrofiškas bent vie-
no socialinę politiką išmanančio 
asmens trūkumas Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokra-
tų frakcijoje. Visa ši frakcija vienin-
gai (išskyrus Roką Žilinską) balsa-
vo už R. Dagio pasiūlymą, nors jis 
akivaizdžiai prieštarauja ES teisei 
ir sudaro sąlygas pradėti procedūrą 
prieš Lietuvą dėl ES teisės pažeidi-
mo. Vadinasi, nei vienas konserva-
torius nesugebėjo pasakyti, kad R. 
Dagio pasiūlymas yra nesąmonė, ir 
paaiškinti frakcijos kolegoms, kad 
nereikėtų už tokį pasiūlymą bal-
suoti. Taigi Tėvynės sąjunga-Lie-
tuvos krikščionys demokratai tie-
siog neturėtų ką deleguoti vieto-
je R. Dagio į ministro postą (juk 
R. Žilinsko nedeleguos), todėl de-
leguoja asmenis, kurie nieko toje 
srityje neišmano, o paskui stebi-
si, kad socialinė situacija Lietuvo-
je yra prasta.

Po tokio apsijuokimo Seime Tė-
vynės sąjunga-Lietuvos krikščio-
nys demokratai turėtų nedelsda-
mi atšaukti R. Dagį iš savo šešėli-
nės vyriausybės ir viešai paskelb-
ti, kad tokio nekompetentingo as-
mens į ministrus ir komiteto pir-
mininkus niekada neteiks. Bėda 
tik ta, kad konservatoriai neturi 
kuo jo pakeisti.

Mindaugas kluonis
politologas

reikalų ir darbo komiteto pirmi-
ninko Rimanto Dagio iniciatyva. 
Išbrauktas, neatsižvelgiant į tai, 
kad Europos Sąjungos direktyva 
2006/54/EC nurodo, kad prie-
kabiavimas dėl lyties turi būti 
uždraustas, o direktyvos privalo 
būti perkeltos į šalių narių teisę. 
2012 m. išleistoje Europos Komi-
sijos apžvalgoje Lietuva apibūdi-
nama kaip neefektyviai įgyven-
dinanti direktyvą dėl priekabia-
vimo dėl lyties draudimo, tačiau 
nurodoma, kad direktyva į naci-
onalinę teisę perkelta. Po „dagiš-
ko“ Seimo sprendimo valstybėms 
privaloma direktyva dingsta iš 
Lietuvos teisinės sistemos, o Lie-
tuvai gresia bauda dėl direktyvos 
neperkėlimo, nes perkelti direk-
tyvas yra privaloma. 

Susiklostė įdomi situacija, kuo-
met šešėlinis socialinės apsaugos 
ministras griauna Lietuvos teisi-
nę sistemą srityje, už kurią jis yra 
atsakingas, ir dar viešai demons-
truoja visišką nesusivokimą ir ne-
kompetenciją. Pacituokime Sei-
mo posėdžio stenogramą:

„Gerbiamieji kolegos, seksuali-
nio priekabiavimo sąvoka visuo-
se dokumentuose ir Europos Są-
jungos direktyvose yra aiški nor-
ma, visiškai suvokiama, supran-
tama. Priekabiavimo, kaip tokio, 
tai yra mūsų išradimas,“ – teigia 
R. Dagys.

Labas rytas, kandidate į minis-
trus R. Dagy! Europos Sąjungos 
pirmoji direktyva, draudžian-
ti priekabiavimą, priimta 2002 
m. Dabartinė galiojanti direkty-
va priimta 2006 m. Lietuvos įsta-

Lietuvos Respublikos XVI Vy-
riausybės, vadovaujamos Mi-
nistro Pirmininko Algirdo But-
kevičiaus, sudarytos ir visuo-
meniniais pagrindais veikian-
čios Viešojo valdymo tobuli-
nimo komisijos pagrindinė už-
duotis – teikti Vyriausybei re-
komendacijas viešojo valdy-
mo tobulinimo srityje. Komisi-
ja Vyriausybei teikia rekomen-
dacijas efektyvesnio funkcijų 
atlikimo, valstybės tarnybos 
reformos ir pan. Komisijai va-
dovauja Vyriausybės kancle-
rio pirmasis pavaduotojas Re-
migijus Motuzas.  

Būtinas bendradarbiavimas
Viešojo valdymo tobulinimo ko-

misija inicijuoja institucijų valdymo 
tobulinimo ir veiklos efektyvumo 
didinimo sprendimus, kurie kartais 
susilaukia prieštaringų ministerijų 
ir institucijų vertinimų. Labai svar-
bus bendras Vyriausybės ir Komisi-
jos požiūris bei bendradarbiavimas. 

Pasak komisijos pirmininko, ne-
retai pasigirsta nuomonių: ar komi-
sija efektyvi, ar turi galių? „Komisija 
neretai sulaukia prieštaringų reak-
cijų iš ministerijų. Kadangi griež-
tai stebimas valstybės tarnautojų 
skaičius, ministerijos gudraudavo 
– įvairias institucijas steigdavo prie 
ministerijų, tad jų darbuotojai mi-
nisterijoms nepriklausė. Tokiu bū-
du paslapčia buvo didinamas valsty-
bės tarnautojų skaičius. Į komisijos 
sudėtį įeina ekspertai, viešojo val-
dymo specialistai, pramonininkų 
konfederacijos generalinis direkto-
rius, verslo konfederacijos preziden-
tas, Vilniaus universiteto Tarptau-
tinių santykių ir politikos mokslų 
instituto direktorius ir kiti, kurie tu-
ri platesnį požiūrį į visuomeninius 
reiškinius. Tai iniciatyvūs žmonės, 
drąsiai išsakantys savo nuomonę, 
darantys reikšmingas išvadas. Vie-

šojo valdymo tobulinimo komisi-
jos rekomendacijų įgyvendinimui 
yra svarbus politikų palaikymas, nes 
visos pateiktos išvados yra tik reko-
mendacinio pobūdžio. Jei politikai 
siūlymų nepalaikys, klestės daugybė 
institucijų, kurių funkcijos dubliuo-
jasi“, – įsitikinęs komisijos pirminin-
kas R. Motuzas.

Pagrindinis dėmesys – viešajam 
valdymui tobulinti

Pasak R. Motuzo, viešasis sekto-
rius yra efektyvus tiek, kiek efekty-
viai veikia viešojo sektoriaus institu-
cijos, kiek motyvuoti ir kompeten-
tingi jose dirbantys žmonės. Viešo-
jo valdymo institucijų veiklos efek-
tyvumo didinimo, valdymo tobuli-
nimo klausimai išlieka labai svarbūs. 

„Komisija pateikė Vyriausybei 
konkrečius pasiūlymus dėl vykdo-
mosios valdžios sistemoje veikian-
čių mažų įstaigų skaičiaus sumažini-
mo, jungiant panašias funkcijas at-
liekančias įstaigas ir centralizuojant 
bendrųjų funkcijų atlikimą. Priim-
ti Vyriausybės nutarimai dėl Triša-
lės tarybos sekretoriato funkcijų per-
davimo Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijai, Aplinkos ministe-
rijos Žinybinio archyvo prijungimo 

prie Aplinkos ministerijos, Krašto 
apsaugos archyvo prijungimo prie 
Krašto apsaugos ministerijos ir kt.“, 
–  teigia R. Motuzas.

Panašiai susiklostė apskričių ar-
chyvų pertvarkos situacija, išana-
lizuotos archyvavimo veiklos Lie-
tuvoje problemos. Atsižvelgdama į 
Komisijos pasiūlymą, Kultūros mi-
nisterija 10 apskričių archyvų reor-
ganizuoja į 4 regioninius archyvus. 
Įgyvendinus pasiūlymus, sumažės 
juridinių asmenų, bet visuomenė 
nenukentės – archyvų neplanuo-
jama perkelti į kitas patalpas, lan-
kytojai ir toliau bus sklandžiai ap-
tarnaujami. 

Šia valstybės institucijų pertvar-
ka Komisija kartu su ministeri-
jomis siekia veiksmingiau orga-
nizuoti institucijų darbą: mažinti 
juridinių asmenų skaičių, centrali-
zuoti bendrųjų funkcijų atlikimą –  
jungti buhalterijas, stambinti įstai-
gų padalinius, mažinti vadovaujan-
čių pareigybių skaičių. 

Siekiant geresnio paslaugų teiki-
mo gyventojams, Viešojo valdymo 
tobulinimo komisija svarstė ir pri-
tarė, kad būtinas glaudesnis Tech-
ninės pagalbos neįgaliesiems cen-
tro prie Socialinės apsaugos ir dar-

bo ministerijos ir savivaldybių ben-
dradarbiavimas, daugiau paslaugų 
perkeliama į elektroninę erdvę, ak-
tyviau dirbama siekiant sujungti 
Techninės pagalbos neįgaliesiems 
centro informacines sistemas su So-
cialinės paramos šeimai informaci-
ne sistema. Tai padėtų operatyviau 
aprūpinti asmenis techninės pa-
galbos priemonėmis, valdyti asme-
nų eiles, efektyviau kontroliuoti šių 
priemonių judėjimą tarp savivaldy-
bių įstaigų ir Centro teritorinių pa-
dalinių, vykdyti jų grąžinimo kon-
trolę. Komisija rekomendavo Soci-
alinės apsaugos ir darbo ministeri-
jai parengti vieningą paslaugos tei-
kimo standartą, kad visose savival-
dybėse būtų teikiamos vienodos ko-
kybės socialinės paslaugos.

Savivaldybės siekia  
savarankiškumo

Savivaldybės atlieka daug ne tik 
savarankiškų funkcijų, kurios pati-
kėtos pagal įstatymą, bet ir valsty-
bės deleguotų. Valstybės deleguo-
tos funkcijos yra griežtai reglamen-
tuojamos  – skiriami valstybės pini-
gai, o savivaldybės turi tas funkciją 
atlikti (pvz., civilinė metrikacija ir 
t.t.). Komisija peržiūri, ar nėra tokių 
funkcijų, kurios dubliuojamos tiek 
savivaldos, tiek centrinės valdžios.

būti tam ir išleisti. O jei kam nors 
sutaupei, kitai, kad ir panašiai funk-
cijai, tai jų panaudoti negali. Siekia-
me, kad savivaldybės nebūtų įspaus-
tos į rėmus, kad jos pačios būtų at-
sakingos už joms pavestų funkcijų 
įgyvendinimą. Kai yra daugiau sa-
varankiškumo, yra daugiau atsako-
mybės, kūrybingumo. Sutaupius 
vienoje vietoje, galima atiduoti ten, 
kur labiausiai trūksta (socialiniai 
reikalai, švietimas).“

Artimiausi komisijos planai
Rudenį Komisijos posėdyje pla-

nuojama tęsti diskusijas dėl archy-
vavimo veiklos. Valstybės archyvai 
susiduria su pastatų trūkumo pro-
blema dokumentams saugoti, todėl 
bus svarstoma, kokius dokumentus 
būtų galima perduoti saugoti ki-
tiems subjektams arba pirkti doku-
mentų saugojimo paslaugas iš priva-
čių licencijuotų paslaugos teikėjų, 
kokių dokumentų saugojimo ter-
minus tikslinga trumpinti, kokius 
dokumentus (juose užfiksuotą in-
formaciją) saugoti tik skaitmenine 
forma. Lietuvos vyriausiojo archy-
varo tarnyba atliks preliminarius 
paskaičiavimus, kokį poveikį turėtų 
centralizuotas dokumentų saugoji-
mo paslaugos pirkimas iš privačių li-
cencijuotų paslaugos teikėjų (ar tai 
būtų ekonomiškai naudinga valsty-
bei), įvertins, ar savivaldybėms dele-
guotai funkcijai vykdyti paskirsto-
mų valstybės biudžeto dotacijų pa-
kaktų dokumentų saugojimo ir kitų 
su tuo susijusių paslaugų pirkimui iš 
privačių paslaugos teikėjų. 

Komisija planuoja svarstyti funk-
cijų peržiūrų rezultatus, t. y. Kūno 
kultūros ir sporto departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės, jam pavaldžių sporto medici-
nos centrų ir kitų asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų funkcijų peržiūra, 
Žuvininkystės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos funkcijų peržiūra, 
kultūros įstaigų tinklo efektyvumo 
analizė ir kt.

Bulvarinis skaitalas – „juodieji sąrašai“
 Jau buvo ir atskirų „tautinių pa-
triotų“ bandymų sudaryti ho-
moseksualių žmonių ir juos pa-
laikančiųjų sąrašus, netgi kal-
bėta apie galimus tokių žmonių 
deginimus ant laužo. O ką jau 
bekalbėti apie gąsdinimus STT, 
slaptomis pažymomis.

Atrodytų, visuomenė, žinias-
klaida turėtų pasipiktinti tokio 
rango nekonstruktyvių konflik-
tų audra. Deja, dažniau tai yra 
vertinama kaip teisingumo, mo-
ralės, grožio paieškos, „tvarky-
masis“ su korupcija. Kuo skiriasi 
nepagrįsti, nepatvirtinti kaltini-
mai pavieniams asmenims, gal-

būt mesiantys dėmę ant jų vardo 
ir karjeros, nuo „violetinių“ per-
sekiojimų, kurių pasekmės ne 
vienu atveju buvo tragiškos. Bet 
kaip gi galime tikėtis, kad pilie-
čiai sąmoningės, jeigu patys po-
litikai atvirai nepasmerkia ne-
teisinių susidorojimo metodų.

Tikro, ilgalaikio politinio vi-
suomenės palaikymo, o ne popu-
lizmo, siekiantys politikai turėtų 
reaguoti į šias tamsos apraiškas 
ryžtingai. Viešai pasmerkti vien-
pusišką moralizavimą, apginti 
visų piliečių lygybę prieš įsta-
tymą bei nekaltumo prezump-
ciją. Matyti visuomenės kaitą 

kamą aukštąjį mokslą taip ugdant vi-
suomenės sąmoningumą, demokratiją 
ir stabdant jaunimo emigraciją; užti-
krinti sąžiningus darbo santykius, kad 
dirbantys žmonės galėtų jaustis oriai; 
didinti motinystės išmokas.

Sąmoningai laikant visuomenę 
tamsoje, žinoma, yra lengviau ją val-
dyti. Pakanka paskatinti jos fantazijas 
„juodaisiais sąrašais“ ir populiarumas 
užsitikrintas. Daug lengviau yra įai-
trinti minios vaizduotę ir sukurstyti 
persekioti negu konstruktyviai dirb-
ti. Bet aš tokioje „demokratijoje“ gy-
venti nenoriu. Matyt, nenorėjo ir tie 
du trečdaliai, kurie emigravo.

ir reaguoti į ją. Priimti par-
tnerystės įstatymą, tam, kad 

būtų užtikrintos porų ir vai-
kų teisės; garantuoti nemo-

VISISKAI
SLAPTAI

Pasak Lietuvos savivaldybių aso-
ciacijos direktorės, Viešojo valdymo 
tobulinimo komisijos narės Romos 
Žakaitienės, visos savivaldybės, ne 
tik Lietuvos, bet ir visos Europos, 
siekia daugiau savarankiškumo: „Jei 
savivaldybei yra paskirti konkretūs 
pinigai kokiai nors veiklai, jie turi 

atkelta iš 2 p.

sx.ch nuotr.

sx.ch nuotr.
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Tik suvieniję bendras pajėgas galime tikėtis realaus postūmio sprendžiant jaunimo nedarbo problemą. 

aurelija Jokubauskienė

Darius Jarmantavičius: Vyriausybės  
pasiūlymai įmonei „Orlen Lietuva“ tebegalioja

Energetinė Lietuvos nepriklausomybė – realybė,  
pasiekta Vyriausybės atkakliu darbu

Viešojoje erdvėje eskaluo-
jama informacija apie naf-
tos perdirbimo bendrovės 
„Orlen Lietuva“ tolesnę vei-
klą ir patiriamus sunkumus. 
Apie Vyriausybės poziciją dėl 
mažeikiškiams svarbios įmo-
nės perspektyvos kalbame 
su Mažeikių savivaldybės ta-
rybos nariu, Ministro Pirmi-
ninko patarėju susisiekimo 
klausimais Dariumi Jarman-
tavičiumi.

„Orlen Lietuva“ patiria sun-
kumų, ar Vyriausybė rengiasi 
jai padėti?

 „Orlen Lietuva“, kaip ir visos 
kitos Europos Sąjungoje (ES) vei-
kiančios naftos perdirbimo įmo-
nės, pastaraisiais metais susidu-
ria su struktūrinėmis sektoriaus 
problemomis, kurias lemia esmi-
niai pokyčiai pasaulinėje degalų 
rinkoje. Vos pasirodžius pirmie-
siems signalams apie „Orlen Lie-
tuva“ Mažeikiuose patiriamus fi-
nansinius sunkumus, premjeras 
palaikė įmonę, Lietuva pateikė 
pasiūlymus įmonei. Vyriausybė 
neturi galimybės tiesiogiai da-
ryti poveikį komerciniams pro-
cesams įmonėje, tačiau vos pa-
tyrusiai sunkumų „Orlen Lietu-
va“ buvo pareikšta parama vei-
klos tęstinumui. 2014 m. gegu-
žės 6 d. Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius susitiko su 
įmonės vadovais, sakė jiems, jog 
Vyriausybė yra pasirengusi ben-
dradarbiauti sprendžiant visus jų 
keliamus klausimus, buvo aptarti 

galimi sprendimo būdai. Tačiau 
iki šiol trūksta pačios „Orlen Lie-
tuva“ iniciatyvos spręsti kilusias 
problemas.

Kas konkrečiai buvo siūloma?
Susitikimuose su „Orlen Lietu-

va“ vadovybe konkrečiai kalbėta 
apie produktotiekį į Klaipėdos 
uostą. Vyriausybė išreiškė palai-
kymą šio svarbaus projekto, kuris 
leistų padidinti „Orlen Lietuva“ 
logistikos efektyvumą, įgyvendi-
nimui. Premjeras A. Butkevičius 
pavedė bendrovėms „Klaipėdos 
nafta“ ir „Orlen Lietuva“ kalbė-
tis dėl produktotiekio įgyvendi-
nimui skirto bendro plano paren-
gimo. Tai buvo padaryta, tačiau 
„Orlen Lietuva“ informavo, kad 
laikinai „įšaldo“ tolimesnę pro-
jekto eigą. 

Kaip vertinate „Orlen Lietu-
va“ konfliktą su AB „Lietuvos 
geležinkeliai“? 

Kai „Orlen Lietuva“ pareika-
lavo mažesnių AB „Lietuvos ge-
ležinkeliai“ taikomų tarifų, bu-
vo pavesta šioms įmonėms ieško-
ti sprendimų dėl galimybės su-
mažinti tarifus. „Orlen Lietuva“ 
pateiktuose pasiūlymuose pra-
šė „Lietuvos geležinkelių“ suma-
žinti taikomą tarifą 16,4 proc. 
nuo šiuo metu taikomų tarifo dy-
džio, nors dėl to „Lietuvos gele-
žinkelių“ pajamos sumažėtų apie 
36 mln. litų per metus. „Lietuvos 
geležinkeliai“ sutiko tarifą su-
mažinti atgaline data – taikant 
jį nuo šių metų sausio 1 d. ir net 
atsiimti ieškinį teismui dėl „Or-
len Lietuva“ įsiskolinimo ben-
drovei. Šis pasiūlymas tebegalio-

ja, tik kažkodėl juo neskubama 
pasinaudoti. 

Ar įmonei buvo metami ir kito-
kie gelbėjimosi ratai?

Vyriausybė įmonės „Orlen Lie-
tuva“ prašymu dar pavasarį priėmė 
nutarimą dėl naftos produktų atsar-
gų laikymo užsienio šalyse apribo-
jimo. Priimtas sprendimas nekeisti 
šiuo metu taikomo 30 proc. apribo-
jimo laikyti naftos ir naftos produk-
tų atsargas užsienio šalyse. Buvo pa-
siūlyta „Orlen Lietuva“ pasinaudoti 
galimybėmis gauti lėšų iš ES fondų, 
kuriomis būtų galima vystyti inova-
cijų, žmogiškojo potencialo stiprini-
mo, eksperimentinės plėtros pro-
jektus. Prireikus konsultacijų, mo-
kymų ar papildomos informacijos, 
bendrovei būtų suteikiama visa ga-
lima Vyriausybės pagalba.

Panašu, kad „Orlen Lietuva“ 
nerodo iniciatyvos?

Pokalbiuose su „Orlen Lietu-
va“ atstovais buvo sutarta, kad 
įmonė nurodys ir paruoš realius 
bei konkrečius poreikius dėl ga-
limo dalyvavimo tokiuose pro-
jektuose, tačiau iki šiol negavo-
me jokios informacijos apie pa-
rengiamuosius darbus. Panašu, 
kad įmonės „Orlen Lietuva“ ini-
ciatyvos nebuvimas yra pačios 
įmonės strategija. Juolab tai pa-
tvirtina viešojoje erdvėje pasi-
rodžiusios publikacijos, jog bet 
kokios Lietuvos pastangos, anot 
„Orlen Lietuva“ vadovų, neduos 
vaisių. Kaip gali išgelbėti skęs-
tantįjį, jeigu jis pats nenori būti 
gelbėjamas?

Ačiū už pokalbį.

Konservatorių nuolat kaltinta 
pataikavimu Rusijai, neaiškiais 
susitarimais su „Gazprom“ ir 
kitokiais sąmokslais socialde-
mokratų vadovaujama Vyriau-
sybė verčia naują puslapį ener-
getikos politikoje.
Rugpjūčio 21 d. pasirašyta  
strategiškai svarbi  suskystintų 
gamtinių dujų  (SGD) tiekimo  
sutartis  su Norvegijos kompa-
nija „Statoil“  garantuoja, kad  
nuo kitų metų pradžios pirmą 
kartą Lietuvos istorijoje mūsų 
šalis turės nuolat veikiantį al-
ternatyvų gamtinių dujų im-
porto šaltinį. 

Ministras Pirmininkas, LSDP 
pirmininkas Algirdas Butkevičius 
sakė: „Tai – didelis  ir svarbus žings-
nis, stiprinant Lietuvos energetinį 
saugumą ir sudarant sąlygas, kurios 
leidžia toliau mažinti dujų kainas 

mūsų vartotojams. Džiaugiuosi, 
kad mūsų Vyriausybė, iškėlusi tiks-
lą pasiekti realią nepriklausomybę  
nuo monopolinių  dujų  šaltinių 
Rytuose, gali atversti  naują  pusla-
pį  energetikos politikoje. To atka-
kliai ir nuosekliai siekėme nuo pir-
mųjų savo darbo dienų vykdydami 
duotus pažadus.“ 

Nepaisant politinių oponentų 
piešiamų juodųjų scenarijų, Klaipė-
dos SGD  terminalo statyba, įvei-
kusi daug kliūčių, vyksta laikantis 
nustatyto grafiko. LITGAS ko-
manda per trumpą laiką daug nu-
veikė – iš keliolikos pasaulinio mas-
to SGD tiekėjų pasiūlymų atrinko 
geriausią ir išsiderėjo konkurencin-
gas, žvelgiant pasaulinės SGD rin-
kos mastu, sąlygas.

Pagal 2013 metų gruodžio 11 d. 
patvirtintą Gamtinių dujų tiekimo 
diversifikavimo tvarkos aprašo re-
dakciją, paskirtasis tiekėjas privalo 

užtikrinti SGD terminalo būtino-
jo kiekio, kurio reikia stabiliam 
SGD terminalo dujinimo tech-
nologijos procesui palaikyti dir-
bant minimaliu nepertraukiamu 
režimu, tiekimą.

Nustatyta, kad būtinasis kie-
kis 5 metus nuo terminalo veiki-
mo pradžios bus po 540 mln. kub. 
metrų per metus. Šis kiekis pirmu-
mo tvarka privalo būti suvartoja-
mas valstybės reguliuojamai elek-
tros energijos ir šilumos energijos 
gamybai Lietuvos Respublikoje 
užtikrinti.

Socialdemokratai sveikina Vy-
riausybės ir partijos vadovą, kuris 
konkrečiais darbais demonstruo-
ja, kad Lietuvos energetinė nepri-
klausomybė socialdemokratams 
– ne populistinis siekis ir ne poli-
tinių žaidimų arena. 

LSDP informacijos centras

Darius Jarmantavičius
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Jauniausias viceministras Lietuvos istorijoje
simona JakuBynaitė 

Socialdemokratija 
yra kelias į klestinčią 
valstybę.

Teisingumo ministro Juozo 
Bernatonio ir kitų bičiulių 
dėka ilgi metai kalbų apie 
tiesioginius merų rinkimus 
pagaliau tapo kūnu. 
 

Juliau, 26-erių tapai jauniausiu 
Vyriausybės viceministru. Kaip 
pavyko užkopti į šią karjeros vir-
šūnę?

Tikiuosi, kad tai dar nėra viršūnė, 
o tik tarpinė stotelė jos link. Sėkmės 
istoriją nulėmė trys pagrindiniai 
faktoriai. Pirmiausia – aukščiau-
sia veiklos kokybė man visada bu-
vo didžiausia vertybė. Nesvarbu, ar 
ta veikla būtų studijos, ar jaunimo 
organizacijos, ar atskiri projektai, ar 
politika. Visada, ką nors pradėda-
mas, siekdavau ne tik tai pabaigti, 
bet pasistengti, kad baigimas būtų 
ko nors naujo pradžia. Todėl nuo-
sekliai žygiavau nuo regioninių iki 
nacionalinių jaunimo organizaci-
jų, nuo jų iki tarptautinių projektų, 
nuo teisinio darbo iki darbo Teisin-
gumo ministerijoje ir tapimo vice-
ministru. Antra, visada buvau įsi-
tikinęs, kad amžiaus faktorius yra 
nereikšmingas lyginant su kompe-
tencijomis. Aišku, kartais tekda-
vo dirbti dvigubai sunkiau, kad tai 
įrodyčiau ir kitiems. O trečias fak-
torius yra tas, kad didžiąją savo ak-
tyvios veiklos dalį buvau tarp pa-
tyrusių žmonių, kurie manė taip, 
kaip aš, ir vertino kompetenciją, o 
ne amžių. Be jų pasitikėjimo ir pa-
skatinimo, ko gero, taip anksti ne-
būčiau patekęs ten, kur esu.

Kaip tapai jaunimiečiu ir kodėl 
pasirinkai LSDP?

Prie Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjungos veiklos prisijun-
giau dar būdamas 15 metų. Kadan-
gi tuomet sąjungos nariu buvo gali-
ma tapti tik nuo 16-os, pirmą savo 
veiklos organizacijoje pusmetį net 
nebuvau oficialus narys. O sąjun-
gos nariu tapau panašiai, kaip dau-

gybė LSDJS narių. Mokydamasis 
gimnazijoje Klaipėdoje susipaži-
nau su bendramoksliais, kurie jau 
buvo jaunimiečiai, pakvietė prisi-
jungti, papasakojo apie veiklas. So-
cialdemokratinio jaunimo sąjungą 
pasirinkau daug negalvodamas apie 
ideologiją, partinę priklausomybę 
ar panašius dalykus. Tai buvo įdo-
mių ir smagių žmonių kompanija, 
kurie vykdė įvairias veiklas ir lei-
do jauniems žmonėms tobulėti, o 
tai man patiko. Bėgant metams są-
jungoje įsigilinau į socialdemokra-
tinę ideologiją, mačiau, kaip dirba 
geriausi Lietuvos politikai. Sąjun-
ga suformavo mano politines pa-
žiūras. Dabar esu tikras, kad tik so-
cialdemokratija yra kelias į klestin-
čią valstybę.

Buvai vienas iš liepą vykusio Pa-
saulio lietuvių jaunimo susitiki-
mo (PLJS) organizatorių. Kokie 
įspūdžiai iš šio renginio įsiminė?

Pasaulio lietuvių jaunimo susiti-
kimą organizavome jau antrą kar-
tą, pirmasis vyko 2012 metais. Įspū-
džiai puikūs. Per daugiau kaip de-
šimt veiklos jaunimo organizacijo-
se metų dalyvavau daugybėje rengi-
nių, mačiau daug protingų, šviesių 
ir perspektyvių žmonių. Juos gali-
ma sutikti įvairiuose jaunimo or-
ganizacijų renginiuose, seminaruo-
se, konferencijose. Tačiau tie rengi-
niai visada būna nedidelio formato. 
Teko lankytis muzikiniuose ir pra-
moginiuose festivaliuose, kur jau-
nimo skaičius yra didesnis, tačiau 
šių renginių tikslas nebūna švieti-
mas, kontaktų užmezgimas, apsi-
keitimas patirtimis, o tiesiog pa-
silinksminimas. Pasaulio lietuvių 
jaunimo susitikimas apjungė šiuos 
du dalykus. Nuostabus rezultatas 
– daugiau kaip pusketvirto tūks-

tančio lietuvių iš viso pasaulio, ku-
rie atvyko ne išgerti alaus ir pašėlti, 
bet įgyti žinių, susirasti bendramin-
čių, pabendrauti su autoritetais, pa-
sidalinti patirtimi. PLJS yra puikus 
pozityvios energijos šaltinis, kuris 
kiekvieną ten esantį skatina pati-
kėti šviesia lietuvių tautos ateitimi.

Profesionalių politikų biogra-
fijos liudija, jog nemažai teisinį 
ar ekonominį išsilavinimą turin-
čių žmonių pasuka į politiką. Kaip 
Tau pavyksta suderinti tris sritis – 
teisę, ekonomiką ir politiką?

Teisė ir ekonomika yra itin tinka-
mi išsilavinimai politikui. Tuo pui-
kiai galima įsitikinti pažiūrėjus į gi-
lias demokratines tradicijas turinčių 
Vakarų valstybių politikų biografi-
jas. Daugybė JAV prezidentų, pra-

dedant Thomu Jeffersonu (Tho-
mas Jefferson), Franklinu Ruzvel-
tu (Franklin Roosevelt) ir baigiant 
Bilu Klintonu (Bill Clinton) bei Ba-
raku Obama (Barac Obama), bu-
vo teisininkai. Baigdamas moky-
klą ir svarstydamas, kur stoti, dve-
jojau tarp teisės ir politikos mokslų. 
Apsisprendimą nulėmė suvokimas, 
kad, baigęs teisę, visada galėsiu bū-
ti politiku, o baigęs politologiją tei-
sininku nebūsiu. Todėl didelio de-
rinimo ir nereikia, visos šios sritys 
papildo viena kitą.

Ką mėgsti veikti laisvalaikiu? 
Nesu mėgėjas po darbo lindėti 

namie, tačiau didėjant darbo krū-
viui vis dažniau pasitaiko dienų, 
kai, grįžus vakare, norisi tik įsijungti 
muziką, atsiversti knygą ir pailsėti. 
Labai vertinu bendravimą su žmo-
nėmis, todėl geriausias laisvalaikio 
praleidimas man – draugų ir ben-
draminčių kompanijoje. Ir ne taip 
svarbu, ką veikiant. Kai gera kom-
panija, smagu ir į nuotykius leistis, ir 
kalbėtis prie kavos puodelio...

Prasideda pasiruošimas 2015 m. 
savivaldybių tarybų rinkimams, 
kuriuose merus pirmą kartą rink-
sime tiesiogiai. Juose varžytis ke-
tina nemažai jaunųjų socialdemo-
kratų. Ko šia proga palinkėtum 
LSDJS ir jos nariams?

Džiaugiuosi, kad teisingumo mi-
nistro Juozo Bernatonio ir kitų bi-
čiulių dėka ilgi metai kalbų apie tie-
sioginius merų rinkimus pagaliau 
tapo kūnu. Nauja rinkimų sistema 
gali iš esmės pakeisti tiek gyventojų 
požiūrį į savivaldą, tiek ir jėgų pu-
siausvyrą daugelyje savivaldybių. 

Balsuojant tiesiogiai už vieną as-
menį į merus yra balsuojama ne už 
partiją, o už asmenybę. 

Tai reiškia, kad rinkimai turėtų 
būti sėkmingi toms partijoms, ku-
rios gali pasiūlyti visuomenei tikrų 
lyderių kiekvienoje Lietuvos savi-
valdybėje, o ne vieną žinomą veidą 
visoje Lietuvoje. Lietuvos socialde-
mokratų partija yra daugiausia to-
kių lyderių turinti partija. LSDJS 
ir jos nariams noriu palinkėti, kad 
tarp šių lyderių būtų kuo daugiau 
jaunųjų socialdemokratų, kurie pa-
rodytų tautai, kad yra pasiruošę, 
kompetentingi ir gebantys vado-
vauti miestui ar rajonui. 

Julius Pagojus

Kaip vertinate kai kurių gy-
dymo įstaigų iškėlimo tendenci-
ją iš prestižinių miesto teritorijų? 
Miesto biudžetui – papildomos 
pajamos, o ką laimi miestiečiai?

Kalbant apie gydymo paslaugų 
kokybę bei prieinamumą teritorijų, 
kuriose įsikūrusios gydymo įstaigos, 
prestižas reikšmės neturi. Įstaigų iš-
kėlimas iš prestižinių teritorijų gali 
būti pagrįstas, jei lėšos, gautos par-
davus verslui patrauklų sklypą, bus 
skirtos sveikatos priežiūros paslau-
gų kokybei gerinti. Tačiau pirmiau-
sia miesto politikai turėtų gerai pa-
galvoti, kokias sveikatos priežiūros 
funkcijas savivaldybė apskritai tu-
rėtų atlikti. Ar tikrai ligoninės turė-
tų būti valdomos miesto? Ar mies-
tas turi pakankamai kompetencijos 
nuspręsti, ką ir kaip miesto ligoninė 
darys bendrame respublikinių ligo-
ninių tinkle? Mano galva, ligoninių 

veiklų planavimą ir valdymą turėtų 
atlikti Sveikatos apsaugos ministeri-
ja, o savivaldybė – rūpintis poliklini-
kų, šeimos gydytojų kabinetų tinko 
plėtra ir teikiamų paslaugų kokybe. 

Šilumos ūkio pertvarka Vilniu-
je – kuris užsienio partneris pers-
pektyviausias ir kodėl?

Nėra svarbu, iš kur ateis kapitalas. 
Svarbiausia, kad monopolinės pa-
slaugos teikimą kontroliuotų savi-
valdybė. Mano vizija: šilumą gamin-
ti galės visi norintys ir galintys tai 
daryti vadovaujantis teisės aktais, o 
šilumos perdavimo tinklus kontro-
liuos savivaldybė. Gali būti, kad jau 
2016 metais Vilniuje turėsime ke-
turis stambius šilumos gamintojus. 
Visi jie vienodomis sąlygomis (pa-
tvirtintais įkainiais) galės naudotis 
miesto šilumos perdavimo tinklais. 
Šilumos gamintojai konkuruos tar-
pusavyje ir stengsis gaminti šilumą 

mažesnėmis kainomis, tuo tarpu 
savivaldybė užtikrins, kad pigiau-
siai pagaminta šilumos energija bū-
tų perduodama gyventojams sklan-
džiai ir sąžiningomis kainomis. 

Daug triukšmo sukelta dėl „ne-
gražaus vamzdžio“ – Vlado Ur-
banavičiaus skulptūros „Kranti-
nės arka“ Neries krantinėje. Taigi 
„būti ar nebūti“ viešojoje erdvėje 
šiai skulptūrai?

Mano nuomone, „Krantinės ar-
ka“ yra vienas geriausių miesto kul-
tūrinių reiškinių per pastaruosius 
dešimt metų. Tokios atviros ir viešos 
diskusijos apie tai, KAS yra menas, 
KUR ir KOKIO meno vieta mies-
te, dar nėra buvę. Vlado Urbanavi-
čiaus skulptūra netikėtai tapo duri-
mis menui į Vilniaus miesto viešą-
sias erdves. Periode „iki vamzdžio“ 
diskusijose apie „stacionarų“ meną 
viešose erdvėse dominavo istorinės 

Romantiško Vilniaus  
neromantiškos problemos

bei politinės tematikos projektai – 
paminklas V. Kudirkai ir Lietuvos 
himnui, paminklas Laisvei prie M. 
Mažvydo bibliotekos, paminklas T. 
Ševčenkai, Lukiškių aikštės įpras-
minimo projektas ir t. t. O atsirado 
„Krantinės arka“ – visuomenė su-
skilo. Šį skilimą gali užpildyti tik dar 
daugiau meno projektų „įvairiems 
skoniams“ įvairiose miesto erdvėse. 

Vlado Urbanavičiaus skulptūra 
visuomeninę misiją atlieka puikiai, 
nors galbūt autorius to ir nesitikėjo. 
Žinau, kad „vamzdžio“ rėmėjų yra 
mažiau nei jam oponuojančių, ta-
čiau šiuo atveju aš nebijau likti ma-
žumoje, nes esu įsitikinęs, jog šis pro-
jektas yra vertas idėjinės kovos. 

Kalbėjosi Ridas Viskauskas

atkelta iš 3 p.
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Birštono kurortą naujam gyvenimui 
prikėlė investicijų srautai

Pastaraisiais metais vis dažniau 
tekdavo išgirsti apie tuštėjan-
čius Lietuvos kaimus ir mieste-
lius. Jaunimas nenori, o ir nega-
li gyventi ten, kur nėra darbo, 
kur uždarinėjamos mokyklos ir 
darželiai. Mažų miestelių ir kai-
mų gyventojai, kurie neišvy-
ko geresnio gyvenimo ieškoti 
į užsienį, darbo ieško artimiau-
siuose didžiuosiuose miestuo-
se. Nejučia migracija regionų 
centrų link paskui save išsive-
da ir smulkųjį verslą. Sukasi už-
burtas ratas – nėra gyventojų, 
nebėra ir verslo tame regione. 
Ar regionuose dar įmanomos 
permainos?

Vyriausybės dėmesio centre -  
regionai

Vieni sudėtingiausių Lietuvos už-
davinių susiję su palankia investici-
joms verslo aplinka, patogia infras-
truktūra, nedarbo mažinimu. Sie-
kiant sudaryti sąlygas ekonomikos 
augimui ir darbo vietų kūrimui, tu-
ri būti sukurta inovacijoms palan-
ki verslo aplinka. XVI Vyriausy-
bė, vadovaujama Ministro Pirmi-
ninko Algirdo Butkevičiaus, ieško 
sprendimų, kaip sėkmingai išnau-
doti regionų privalumus pritrau-
kiant investicijas ir kuriant naujas 
darbo vietas. 

„Lietuva taps stipri, kai atsigaus 
jos regionai, kai į juos norės sugrįžti 

Dviračiai lietuvoje – ne tik šalmai, bet ir 
infrastruktūra bei kultūra

Visagine – unikali kultūros įvairovė 

per sunkmetį išvykusieji. Regionų 
ekonomikos plėtra yra tolesnio Lie-
tuvos subalansuoto augimo pagrin-
das ir vienas svarbiausių šios Vyriau-
sybės veiklos tikslų. Todėl ir toliau 
mūsų dėmesio centras bus regionai 
– jiems skirsime milijardines inves-
ticijas. Kiekviena savivaldybė turi 
savo privalumų ir trūkumų, kuriuos 
reikia sėkmingai paversti naujomis 
idėjomis ir projektais. Todėl ieško-
me būdų, kaip, atsižvelgiant į regi-
ono ypatumus, mažinti nedarbą, 
skatinti žmones imtis verslo ir pri-
traukti investicijas“, – sako Vyriau-
sybės vadovas.

Jaukų kurortą prikėlė investicijos
Nedidelis, jaukus, sveikatingumo 

paslaugų gausa garsėjantis Birštonas 
naujam gyvenimui buvo prikeltas 
dar palyginti neseniai. Gal ir sun-
ku patikėti, bet prieš šešerius metus 
šio miesto nebuvo galima pavadinti 
pavyzdiniu, savo išskirtinumu pri-
traukiančiu poilsiautojus ir siūlan-
čiu įvairiausių pramogų. Mielą ir 
svetingą Birštoną pokyčiams pri-
kėlė investicijų srautas.

Ilgus metus Birštonas investuo-
tojų nedomino, nes privatus inves-
tuotojas ateina ten, kur jau pareng-
ta infrastruktūra, kur yra sukurtas 
konkretus žmonių traukos centras. 
Birštono savivaldybei teko įdėti ne-
mažai pastangų, kad būtų galima 
pajusti pirmuosius pokyčius. Birš-
tono savivaldybės mere tapusi Nijo-
lė Dirginčienė drąsiai ir atsakingai 
ėmėsi permainų. Didžiulis dėmesys 

buvo skirtas infrastruktūros gerini-
mui. Europos struktūrinių fondų, 
valstybės biudžeto, savivaldybės lė-
šomis buvo imtasi gatvių, skverų, 
parkų, krantinių tvarkymo, senų 
pastatų rekonstravimo darbų. Kai 
į atsigavusį ir išgražėjusį Birštoną 
ėmė plūsti poilsiautojai, kai pradė-
jo nebeužtekti vietų sanatorijose, 
miestas sulaukė ir privačių inves-
tuotojų dėmesio. Birštono savival-
dybė pasirūpino patraukliomis są-
lygomis investuotojams. Investicijų 
laikotarpiu verslininkai atleidžiami 
nuo nekilnojamojo turto, žemės 
nuomos mokesčio. Pastangos ne-
nuėjo veltui – vietoje apleistų bu-
vusios „Spalio“ sanatorijos pastatų 
iškilo patogi ir šiuolaikiška sanato-
rija „Eglė“. Netrukus atgims apleis-
tas senųjų gydyklų pastatas, kuris 
miestą „gąsdino“ beveik 30 metų.   

Numatyta konkreti parama  
smulkiam ir vidutiniam verslui

Europos Komisija patvirtino ES 
struktūrinių fondų partnerystės su-
tartį, kuri apibrėžia Europos struk-
tūrinių ir investavimo fondų nau-
dojimą 2014–2020 m. laikotarpiu. 
Naujuoju ES paramos finansavimo 
periodu parama smulkiam ir vidu-
tiniam verslui sieks apie 1,8 mlrd. 
Lt, iš jų didelė dalis bus skirta bū-
tent regionams skatinti. Kadangi 
regionuose yra didelis nedarbo ly-
gis, taip pat nuolat mažėja gyven-
tojų skaičius apskrityje, todėl šioms 
problemoms spręsti Vyriausybė sie-
kia ne tik pati kurti palankų klima-
tą investicijoms, bet ir skatina savi-
valdybes stengtis pačioms pritrauk-
ti kuo daugiau investuotojų. Šio fi-
nansinio laikotarpio išskirtinumas 
– parama įmonėms, kurios vykdys 
projektus regionuose, bus teikiama 
palankesnėmis sąlygomis. 

Nors investicijos į infrastruktū-
rą svarbios, tačiau vien tik kurti ge-
resnę gyvenimo kokybę bei palan-
kesnes sąlygas verslui jau nepakan-
ka. Siekiant kompleksiškai spręs-
ti atskirų teritorijų vystymosi pro-
blemas, 2014–2020 m. laikotarpiu 
pradedamas taikyti naujas Lietuvo-

je ir Europos Sąjungoje investavimo 
modelis – integruotos teritorinės 
investicijos, skirtos miestų ar jų da-
lių vystymui. Taikant naują mode-
lį bus įgyvendinamos konkrečioms 
teritorijoms pritaikytos programos, 
apimančios ne vien investicijas į inf-
rastruktūrą, bet ir verslo aplinkos 
gerinimą, jaunimo užimtumą, so-
cialinę integraciją bei kitus veiks-
mus. Bus skiriamas didesnis dėme-
sys konsultavimuisi su vietos ben-
druomene ir verslo asociacijomis.

Birštono gerovei – investicijų 
srautai

Šiuo metu Birštone įgyvendina-
mi 25 Europos Sąjungos struktūri-
nių fondų, Valstybės investicijų pro-
gramos, kitų tarptautinių progra-
mų lėšomis finansuojami projektai, 
kurių bendra vertė apie 24 mln. Lt. 
Jau įgyvendinta 16 projektų, kurių 
bendra vertė – 65 009 401 Lt.

Kurorto gerovei numatomi ir 
nauji investiciniai projektai: Birš-
tono sveikatos priežiūros centro, 
meno mokyklos, muziejaus pasta-
tų rekonstrukcija, Žvėrinčiaus miš-
ko aktyvaus poilsio infrastruktū-
ros plėtra, Vytauto parko sutvarky-
mas, lynų kelio per Nemuną įrengi-
mas ir kt. 

Sėkmingai vykdomi ir privatūs 
investiciniai projektai: „Royal SPA 
Residence“ (buvusi „Karališkoji re-
zidencija“), Birštono „Eglės“ sana-
torija (jau investuota apie 50 mln. 
Lt), UAB „Green Vilnius Hotel“ 
projektas „Gydyklos ir reabilitaci-
jos ligoninės rekonstrukcija Biršto-
no kurorte“. Vyksta poilsiui, svečių 
namams, viešbučiams skirtų pasta-
tų rekonstrukcijos.   

Pasak Birštono merės N. Dirgin-
čienės, džiugu, kad kurortinį miestą 
pavyko atgaivinti ir išpuoselėti, ta-

čiau dar didesnį džiaugsmą teikia 
sukuriamos darbo vietos.

„Nors Birštone niekada nebu-
vo didelis nedarbo lygis, tačiau ir 
šis procentas mažėja. Per vienerius 
metus Birštone buvo sukurta dau-
giau kaip 100 naujų darbo vietų. 
Nedideliam miesteliui tai yra dide-
li skaičiai. Jei Birštone žmogus nori 
dirbti, darbo ras visada“, – įsitikinu-
si kurorto merė.   

Kurortiniame miestelyje paste-
bima dar viena džiugi tendencija – 
sulaukiama vis daugiau sugrįžtan-
čių iš užsienio. Šį miestą gyvenimui 
pradėjo rinktis jaunos šeimos. Ra-
mybė ir grynas oras aktualus augi-
nantiems vaikus. Į Birštoną iš Vil-
niaus sugrįžta ir specialistai, kurie 
čia perka butus, statosi namus, dir-
ba ir augina vaikus.  

„Birštonas visuomet buvo ku-
rortinis miestas, bet galbūt buvo-
me kiek užmiršti investicijų pra-
sme. Gal anksčiau daugiau buvo 
žiūrima į tuos miestus, kurie ak-
tyviau tvarkėsi – pvz., Druski-
ninkai. Džiaugiuosi, kad buvo at-
sisukta ir į mus. Investicijas ir jų 
naudą pajutome, be jų niekaip ne-
išsiversi. Tad šiandien džiaugiuosi 
Vyriausybės požiūriu ir pastango-
mis padėti regionams. Mus visus 
vienija bendras tikslas – klestintys 
ne tik didieji, bet ir mažesni mies-
tai. Birštonas – vienas iš jų. Siekia-
me sukurti tokią aplinką, kurioje 
atvykę poilsiautojai galėtų pasimė-
gauti ne tik tyla, ramybe, harmo-
nija su gamta, bet ir šiuolaikiško-
mis pramogomis bei kokybiško-
mis sveikatingumo paslaugomis. 
Atvykite ir įsitikinkite patys, 
nes pas mus visuomet laukia-
mas kiekvienas svečias“, – ma-
loniai kviečia kurorto merė N. 
Dirginčienė. 

kornelija PetraVičienė

aleksandras Zeltinis
LR Seimo narys

Birželį Seimas sugriežtino sau-
gaus eismo reikalavimus dvirati-
ninkams: nuo liepos 1 d. jie privalo 
dėvėti specialias liemenes arba visa-
da laikyti įjungtus priekinius ir ga-
linius dviračio žibintus važiuojant 
važiuojamąja kelio dalimi. Nors 
Lietuvos dviratininkai sukruto ir 
net surengė piketą prieš Seimą, pro-
testuodami prieš sugriežtintus rei-
kalavimus, tačiau tai buvo padaryta 
jų saugumo vardan, ypač turint gal-
voje, kad Lietuvoje dviračių infras-
truktūra menkai išplėtota.

Susitvarkyti savo dviračio žibin-
tus yra gerai, bet būtent to dažnai 
dviratininkai ir nepadaro, taip su-
keldami realią grėsmę savo gyvybei 
ir sveikatai.

Tačiau yra ir kita medalio pusė. 
Vien dviratininkai negali patys vi-
siškai pasirūpinti savimi – gatvėje 
ar kelyje apsaugoti savo sveikatą ir 
gyvybę. Todėl vien iš dviratininkų 
negalima reikalauti prisiimti visą 
atsakomybę saugiai vairuoti dviratį.

Nei liemenės su atšvaitais, nei 
dieną naktį įjungti žibintai, netgi 
nei šalmai, jei juos dėvėti ir būtų 
privaloma visiems, padės ne tiek ir 
daug apsaugoti dviratininkų gyvy-
bių, jei sparčiai nebus gerinama ke-

lių ir gatvių infrastuktūra, specia-
liai pritaikyta dviračiams, bei ska-
tinama visų kelių eismo dalyvių – 
automobilių, dviračių ir pėsčiųjų 
– draugiško koegzistavimo kelyje 
ir gatvėje kultūra visoje Lietuvoje, 
kurioje pastaraisiais metais važinė-
jimas dviračiais populiarėja žaibiš-
ku greičiu.

Iš senų stereotipų ir skurdo kul-
tūros besilaisvinančioje Lietuvo-
je dviratis daugeliui – ne tik lais-
valaikio praleidimo priemonė. Jei 
dar sovietmečiu į darbą dviračiu 
važinėdavo daugiausia kaimuose ir 
miesteliuose, ir paprastai darbinin-
kai, tai šiandien į darbą dviračiais 
mina ir didmiesčiuose ne tik me-
nininkai, žurnalistai ar studentai, 
bet ir kostiumuoti vadybininkai, 
dirbantys privačiame versle, vals-
tybės tarnautojai, politikai.

Panašu, kad vis daugiau lietuvių 
galvoja, jog automobilio neturė-
jimas arba jo pakeitimas dviračiu 
nėra skurdo atributas, o sveikos 
gyvensenos, pagarbos ekologijai ir 

taupumo kaip antivartotojiškumo 
ženklas. Daug lietuvių jau nebe-
mąsto taip, kad geriau jau senas au-
tomobilis nei dviratis, idant nepa-
sirodyti, kad žmogus negali įpirkti 
automobilio.

Kaip šiandien Lietuvoje tampa 
vis populiariau ir net madingiau 
dalyvauti savanoriškoje veikloje, 
dirbti nevyriausybinėse organizaci-
jose ar paimti šunį iš gyvūnų prie-
glaudos, taip ir važinėjimas dvi-
račiu į darbą ir po darbo tampa 
vis populiaresnis ir madingesnis. 
Vis dėlto, reikia ir dviračių infras-
truktūros. Ji pamažu gerėja, ypač 
kurortuose, bet per lėtai, ypač di-
dmiesčiuose bei keliuose tarp mies-
tų ir miestelių. Pateiksiu pavyzdį. 
Jei nevažinėjate dviračiu Vilniuje, 
pabandykite. Nebus lengva. Nors 
dviračių takų čia ir daugėja, tačiau 
jų dar mažai. Gatvėse jie paprastai 
per siauri, nes šios konstruotos ir 
statytos automobiliams be vietos 
dviračių takams. O naujų gatvių, 
specialiai pritaikytų ir dviračiams, 

taip pat labai mažai. Be to, dvirati-
ninkai dažnai priversti važinėti ša-
ligatviais: net jei ten pažymėti jiems 
specialiai skirti takai, nelabai pato-
gu, saugu ir jauku nei pėstiesiems, 
nei dviratininkams. Daugelis ša-
ligatvių nepritaikyti arba prastai 
pritaikyti dviračiams nuvažiuoti 
ar užvažiuoti. 

Bene didžiausi pavojai dvirati-
ninkų tyko nuo iš kiemų išvažiuo-
jančių automobilių. Automobi-
lių vairuotojai, dar nepripratę prie 
miesto gatvėmis zujančių dvirati-
ninkų, iš kiemų Gedimino pros-
pekte ar kitur išvažiuoja greitai, su-
stodami būtent ant dviračių takų, 
kur dviratininkams juos sunku iš-
kart pastebėti, o dar sunkiau jiems 
yra sustoti ar manevruoti.

Dviračių stovų, kuriuose būtų 
galima saugiai palikti savo geleži-
nį draugą, yra per mažai, o dauge-
lis esamų yra nepatogūs: dviračius 
sunku pritvirtinti spyna, dviračiai 
iš jų virsta ar stovai stovi nepato-
gioje vietoje.  

Besinaudojantiems oranžiniais 
dviračiais, kurie Vilniuje šįkart, re-
gis, pasiteisino, stovai yra patogūs, 
tačiau jais važiuojantys dviratinin-
kai naudojasi ta pačia infrastruktū-
ra, jų tyko tie patys pavojai.

Nors Lietuva nėra kalnuotas, bet 
dviratininkams pakankamai kal-
votas kraštas, kuriame važinėti dvi-
račiu ir fiziškai sunkiau, ir nesau-
giau. Čia – ne lygumų Nyderlan-
dai, kur kalvų beveik nėra, kur eg-
zistuoja dešimtmečių dviračių va-
žinėjimo kultūra ir tradicijomis bei 
viena iš geriausių pasaulyje  dviračių 
infrastruktūra.

Dviračiams skirta specialia inf-
rastruktūra reikia rūpintis ir savi-

valdybių, ir Vyriausybės lygmeni-
mis. Tačiau investicijos ir projek-
tai turi būti numatyti nedelsiant, 
efektyviai panaudojant ir Europos 
Sąjungos fondų lėšas. Vietos ir na-
cionalinė valdžia turi suprasti, kad 
dviratininkai jau tapo gausia ir ak-
tyvia eismo gyvenimo dalimi, jiems 
reikia geros ir saugumą užtikrinan-
čios infrastruktūros.

Lietuvoje masinė važinėjimu dvi-
račiais kultūra tik pradeda intensy-
viau kurtis. Mūsų šalis neturi tokių 
ilgamečių važinėjimo dviračio tra-
dicijų kaip Olandija ar Danija, kur 
įvairaus amžiaus kartos jau yra su-
kaupusios tam tikrą patirtį.

Automobilio vairuotojai turi su-
prasti, kad dviratininkai, kaip ir 
pėstieji, yra silpnesnėje pozicijoje 
nei jie. Automobilių vairuotojams 
reikia įsisąmoninti, kad dviratinin-
kų Lietuvos gatvėse ir keliuose dau-
gėja. Pėstiesiems norisi palinkėti 
kantrybės ir geranoriškumo, nes 
jiems dar reikia priprasti prie gau-
sybės dviratininkų, zujančių mies-
tų šaligatviais ir gatvių perėjomis. 
Žinoma, ir dviratininkai privalo 
laikytis eismo taisyklių, nevažiuo-
ti ten, kur ypač nesaugu (autostra-
dose), dėvėti atšvaitus, įžiebti žibin-
tus ir gerbti kitus eismo dalyvius.

Tačiau darniam automobilių vai-
ruotojų, dviratininkų ir pėsčiųjų 
sambūviui reikėtų ir socialinės re-
klamos, ir nevyriausybinių orga-
nizacijų bei savanorių pagalbos, vi-
suomenės tolerancijos ir geranoriš-
kumo.

Tokias tradicijas ir kultūrą turi-
me kurti drauge!

www.15min.lt

elena čekienė
Visagino savivaldybės mero  
pavaduotoja,
LSDP Visagino sk. pirmininkė

Rugpjūčio 2 d. jauniausias Lie-
tuvos miestas Visaginas šventė 39-
ą gimtadienį. Vieniems jis kitatau-
čių miestelis, kitiems – energetikų ir 
Ignalinos atominės elektrinės basti-
onas, tretiems – gražus, jaunas, įvai-
riais talentais garsėjantis miestas.

Visagine pradėjau savo darbinę 

veiklą. Myliu šį miestą ir jo žmo-
nes, todėl norėčiau šiame straips-
nyje atskleisti Visagino išskirtinu-
mą ir grožį, lietuvių, kaip tautinės 
mažumos, gyvenimą.

  Lietuviai – tautinė mažuma Vi-
sagine, jų pagal statistiką tik apie 
18,27 proc. Pirmaisiais gyvenimo 
Visagine metais (čia gyvenu jau 35 
metus) labai trūko lietuviškumo. 
Visiems norėjosi būti kartu: kalbė-
tis, dainuoti lietuviškai, šokti liau-
dies šokius. Taip atsirado suaugu-
sių liaudies šokių kolektyvas (vado-
vė I. Gaidytė), etnografinis ansam-
blis „Sedula“ (vadovė V. Butavičie-
nė), suaugusiųjų choras (vadovė Č. 
Pimpienė), kuris net sovietmečiu 
stengėsi dainuoti kuo daugiau lie-
tuviškų dainų. Kai sustiprėjo lietu-
viška mokykla, išsiplėtė muzikos 
mokykla, Visagine atsirado kultū-
ros centras, o lietuviška daina ir šo-
kis tapo savaime suprantamu ir ne-
atsiejamu dalyku. Ir mes – lietu-
viai – jau ne taip aštriai jutome,  

kad esame mažuma...
 Lietuviškos kultūros plėtrą ska-

tino kitoms Lietuvos vietovėms ne-
labai būdingas Valstybinės kalbos 
centras. Jo iniciatyva 1992 m. Vi-
saginas pirmą kartą šventė Jonines. 
Dabar jau beveik niekas to neprisi-
mena, visiems atrodo savaime su-
prantama, kad Joninės privalo būti 
švenčiamos Visagine taip, kaip viso-
je Lietuvoje. 1992–2000 m. Visagi-
no valstybinės kalbos centre mokė-
si virš 1000 rusakalbių, čia vykdavo 

lietuviškos vakaronės, koncertai, 
susitikimai su Lietuvos kultūros 
veikėjais. Tai būdavo nedideli ren-
giniai, bet jų dėka visaginiečiai ki-
takalbiai susipažindavo su lietuviš-
komis tradicijomis, papročiais. At-
vykusieji pradėjo suprasti kultūrą 
šalies, kurioje jie gyveno ne viene-
rius metus. Išsiplėtus kultūros cen-
trui, lietuviški kultūros renginiai ta-
po tradicija. Miestas neįsivaizduo-
ja mūsų švenčių be kaimo kapelų 
„Linksmuolė“ ir „Samanyčia“, šo-

kių kolektyvo „Gervė“, tradiciniu 
tapusiu renginio „Užu vario varte-
lių“, Sekminių ir kitų renginių. Sa-
vivaldybės kultūros darbuotojų dė-
ka lietuviškas žodis Visagine dabar 
skamba drąsiai, garsiai visuose ofi-
cialiuose savivaldybės renginiuose. 
Kas nors, perskaitęs šiuos žodžius, 
replikuos: „Ot naujiena, o kokia kal-
ba jie turėtų vykti?“  Norėčiau pri-
minti, kad lietuvių pas mus mažiau 
nei 20 procentų, tad dar ilgokai po 
Nepriklausomybės paskelbimo ir 
Valstybinės kalbos įstatymo priė-
mimo Visagine renginiai daugiau-
sia vykdavo rusų kalba. Tai, kad jie 
dabar vyksta lietuvių kalba, yra di-
delis pasiekimas.

Visagine gyvena daugiau nei 40 
tautybių atstovai. Tai mišrus mies-
tas kalbine, religine ir kultūrine 
prasme. Vyrauja slavų kultūra, ku-
riai atstovauja rusai, baltarusiai, 
ukrainiečiai, lenkai. Tačiau gre-
ta jų puikiai jaučiasi totoriai, uz-
bekai, armėnai, gruzinai, vokie-
čiai. Turint tokią įvairią diasporą, 
miesto vadovai, kultūros darbuo-
tojai privalo būti jautrūs.  

Nuotraukos iš Birštono savivaldybės archyvo
Valdo Šereikos nuotrauka

Nuotraukos iš Visagino savivaldybės archyvo

10 p.

Daivos Norkienės nuotr.

Birštono savivaldybės merė, socialdemokratė Nijolė Dirginčienė
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Mylime savo Šiaulius Kam mielas V. Putinas Lietuvoje?

Išbandymas 38-uoju Konstitucijos straipsniu

edvardas Žakaris
LR Seimo narys

Giedrė PurVaneckienė
LR Seimo narė

Rusijos agresija Ukrainoje bu-
vo aptarta 2014 m. birželio 17 
d. Stokholme, kur pirmą kar-
tą susirinko penkių Šiaurės, 
keturių Vyšegrado (Lenkijos, 
Vengrijos, Čekijos ir Slovaki-
jos) ir trijų Baltijos valstybių 
parlamentarai. Parlamenti-
nio susitikimo pagrindinė te-
ma buvo „Demokratija, sau-
gumas ir stabilumas Europo-
je – dabartiniai iššūkiai“. 

Susitikimą inicijavo Šiaurės Ta-
rybos prezidiumas, Baltijos ša-
lims atstovavo Baltijos Asamblė-
jos prezidiumas. Dalyviai išreiš-
kė paramą Ukrainai ir nuomo-

nę, jog būtina reaguoti į pasta-
ruosius Rusijos Federacijos veiks-
mus Ukrainoje, ir susitarė ateity-
je palaikyti dialogą tarp Šiaurės, 
Baltijos ir Vyšegrado šalių parla-
mentarų.

Pasitarimas buvo įdomus, buvo 
aptartos skirtingos įvairių šalių 
santykių su Rusija patirtys. No-
rėčiau atkreipti dėmesį į vieną as-
pektą – slovakų parlamento nario 
Františeko Sebej išsakytas mintis 
apie tai, kad pasikeitė Vladimiro 
Putino santykių su Europos šali-
mis bei JAV taktika. Europos Są-
jungą ir JAV V. Putinas įvardija 
„priešais“, bet kalba ne apie kari-
nius priešus, o apie tai, kad ES ir 
JAV kelia pavojų Rusijos tradici-
nėms vertybėms, ypač šeimos, na-
cionalinėms bei religinėms ver-
tybėms, demoralizuoja jaunimą. 

Iš tikrųjų V. Putinas kovoja su 
demokratiniais institutais ir li-
beraliomis vertybėmis. Tą jis da-
ro remdamas (ir finansiškai) na-
cistines ar radikalias partijas bei 
nacistines ar radikalias interneto 
svetaines įvairiose šalyse. O kai 
Prancūzijos ultradešiniojo judė-
jimo lyderė Marine Le Pen lankė-

biškus įstatymus.
Jei žinoma, kad kitose šalyse V. 

Putino režimas remia fašistuo-
jančius radikalus, būtų įdomu su-
žinoti, ką šis režimas remia Lie-
tuvoje? Kas finansuoja mūsų de-
šiniuosius radikalus? Ar čia nėra 
jokių sąsajų? Kas galėtų paneigti, 
kad kokio nors lietuviškojo radi-
kalo viešųjų ryšių patarėjus iš ko-
kios nors demokratinės šalies iš 
tikrųjų finansuoja Rusija?

Lietuvoje vis dar įprasta Rusi-
ją bei jos vadovų politiką sieti su 
komunistais, socialistais, žodžiu, 
bet kokia kaire. Vis bandoma ieš-
koti kokių nors kairiųjų radika-
lų, o kai jų nerandama, minimas 
vienas italas komunistas, baloti-
ravęsis Latvijoje į Europos Par-
lamentą… 

Lietuvoje nėra kairiųjų radika-
lų, politinis spektras čia praktiš-
kai prasideda (ar baigiasi) centro 
kaire. Tačiau tik vienas kitas po-
litologas ar apžvalgininkas pra-
byla apie V. Putino sąsajas su de-
šiniaisiais radikalais, kurių apstu 
ir Vakaruose, ir Lietuvoje. Ir čia 
aš nuoširdžiai klausiu – kodėl?

Kol Lietuvoje kartu su karš-
čiais karaliauja politinis šti-
lis, pastaruoju metu supur-
tytas Rusijos sankcijų lie-
tuviškiems maisto produk-
tams, nesinori prognozuo-
ti daugiau politinių iššūkių, 
bet vieno, susijusio su Lietu-
vos Konstitucijos 38 straips-
nio keitimu Seime, išvengti 
greičiausiai nepavyks. 

Siūlymą keisti Konstitucijos 38 
straipsnį 2013 m. lapkritį pasirašė 
107 parlamentarai, vienas jų – Ar-
vydas Mockus, savo parašą atšaukė. 
Pataisos autoriai siūlo įtvirtinti, kad 
šeima kyla iš santuokos, taip pat iš 
motinystės ir tėvystės. Kad Kons-
titucijos pataisa būtų priimta, už ją 
du kartus su trijų mėnesių pertrau-
ka turi balsuoti ne mažiau kaip 94 
Seimo nariai.

Seimas jau balsavo dėl panašios 
Konstitucijos pataisos, kuria siūly-
ta įtvirtinti, kad „šeima sukuriama 
sudarius santuoką“, kad „šeima taip 
pat kyla iš motinystės ir tėvystės“, ta-
čiau ją patvirtinti per pirmąjį priė-
mimą pritrūko vieno balso. 

Ką sako Konstitucijos 38 straips-
nis? Šeima yra visuomenės ir vals-
tybės pagrindas. Valstybė saugo ir 
globoja šeimą, motinystę, tėvystę 
ir vaikystę. Santuoka sudaroma lais-
vu vyro ir moters sutarimu. Valsty-
bė registruoja santuoką, gimimą ir 
mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažny-
tinę santuokos registraciją. Sutuok-
tinių teisės šeimoje lygios. Tėvų tei-
sė ir pareiga – auklėti savo vaikus 
dorais žmonėmis ir ištikimais pilie-
čiais, iki pilnametystės juos išlaiky-
ti. Vaikų pareiga – gerbti tėvus, glo-
boti juos senatvėje ir tausoti jų pali-
kimą. Išsamus apibrėžimas, kodėl jį 
reikia keisti? 

Konstitucijos 38 straipsnio keiti-

mo iniciatoriai sėkmingai žaidžia 
šeimos stiprinimo korta, nors prieš 
šeimą nepasisako nė vienas patai-
sų skeptikas. Komentaruose, pasi-
sakymuose tarp eilučių nuskamba 
pavojaus varpai, neva nepakeitus 
pagrindinio šalies įstatymo, nesu-
stiprinus šeimos (o ji kyla tik iš san-
tuokos) instituto, kitas žingsnis ga-
li būti homoseksualių žmonių san-
tykių įteisinimas. O homofobiškų 
nuotaikų bei baimių Seime, deja, 
netrūksta. Tad žmogaus teisių gy-
nėjų argumentai apie diskrimina-
cijos pavojų šeimoms be antspaudo 
pase neretai lieka neišgirsti. 

Visgi žmogaus teisių gynėjai, ku-
rie tvirtino, kad svarstyta Konstitu-

cijos pataisa galėjo sudaryti sąlygas 
diskriminuoti santuokos nesuda-
riusius asmenis, galės lengviau at-
sikvėpti, nes Vyriausybė netrukus 
turėtų svarstyti Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos pareng-
tą neigiamą išvadą Seimui, kurioje 
pritariama, kad šeima yra pirminė 
ir pamatinė visuomenės ląstelė, ta-
čiau nepritariama Įstatymo projek-
to tikslui – Konstitucijoje įtvirtin-
ti, kad šeimos institutas kildinamas 
tik iš santuokos. Vyriausybės nuta-
rimo projekte teigiama, kad kons-
titucinės šeimos samprata neturė-
tų būti keičiama. 

Europos teisės departamentas jau 
anksčiau išsakė abejones, kad prita-

rus Projektu siūlomam reguliavi-
mui, šeimos institutas būtų kildina-
mas iš santuokos arba motinystės ir 
tėvystės, tuo tarpu kiti visuomeni-
niai dariniai (pvz., vaikų neturintys 
ir kartu gyvenantys bei bendrą ūkį 
vedantys sugyventiniai ir pan.), nors 
dabar gali būti pripažįstami šeima, 
netektų tokio statuso. 

Dėl projektu siūlomo reguliavi-
mo tokie asmenys patirtų diskri-
minaciją, nes nebegalėtų naudotis 
įvairių Konstitucijos straipsnių (ir 
kitų teisės aktų) garantuojama ap-
sauga. Europos teisės departamento 
nuomone, asmenys, nepapuolantys 
į projektu siūlomos šeimos instituto 
sampratą, patirtų objektyviais krite-
rijais nepateisinamą diskriminaciją.

Seimo Teisės departamentas savo 
išvadoje taip pat pasigenda aiškumo 
bei įžvelgia galimą diskriminaciją. 
Projektu keičiamame Konstitucijos 
38 straipsnyje išsamiai numačius tik 
du šeimos atsiradimo pagrindus nė-
ra aišku, kaip tuomet reikėtų trak-
tuoti visuomeninį derinį, kuris kyla 
iš, pvz., kartu gyvenančių ir bendrą 
ūkį vedančių sugyventinių/partne-
rių, kurių vienas turi vaiką, ar tais 
atvejais, kai vaiką imasi globoti su-
tuoktiniai, vienišas asmuo, seneliai, 
tetos, dėdės ar kiti artimieji gimi-
naičiai ir pan. Ar toks visuomeni-
nis darinys nebūtų laikomas šeima?

Teisinių argumentų yra daug. Be-
lieka tikėtis, kad sveikas protas nu-
galės ir didžioji dauguma parlamen-
tarų padarys išvadas, kad šiandien 
galiojantis Konstitucijos 38 straips-
nis yra teisingas, tikslus, konkretus 
ir nebūtina jo keisti.

Šiauliai rugsėjį švęs savo gim-
tadienį. Kiekvienas iš mūsų su 
miestu turime savo santykį – vie-
niems tai gimtasis miestas, kitus 
čia nubloškė likimas, treti studi-
javo Šiaulių universitete... Man 
Šiauliai – mano namai, miestas, 
į kurį patekau jau įgijęs gyveni-
miškos patirties, tačiau čia lyg ir 
prasidėjo viskas iš naujo – bai-
giau antrus aukštuosius moks-
lus, ėmiau darbuotis, čia užau-
go vaikai... Jų turime penkis: sū-
nūs  Igną, Luką, Donatą, Vaidą ir 
dukrą Urtę. Visi jau suaugę. Da-
bar manęs dažnai klausia – ne-
jaugi neišsikelsite gyventi į sos-
tinę? Klausiu – kodėl turėčiau? 
Ir visuomet atsakau, kad niekur 
nesijaučiu taip gerai, kaip čia, sa-

vo namuose. Taip, dabar priva-
lau daug laiko praleisti Vilniuje, 
turiu čia kur gyventi, darbas Sei-
me įdomus, nors ir atima energi-
jos, darbų tempas didelis, gal to-
dėl su žmona Jolanta visuomet 
ilgimės Šiaulių. „Kaip gerai, kad 
tu turi namus“, – sakau su šypse-
na Jolantai kaskart, kai grįžtame 
namo ir ji rakina mūsų buto Šiau-
liuose duris. Čia jaučiuosi tarp sa-
vo bendraminčių, žmonės gatvė-
je atpažįsta ir pakalbina, jų pro-
blemų sprendimas yra mano pa-
grindinis darbas, juk žmonės rin-
ko ir pasitikėjo manimi, negaliu 
jų nuvilti. Šito niekuomet neuž-
mirštu. Gal todėl visuomet džiau-
giuosi net mažiausia gera permai-
na Šiauliuose, kiekvienu nuveik-
tu darbu – juk iš visų mūsų mažų 
darbų susideda dideli.

Miestas gražėja ir tampa  
jaukesnis

Manau, daugelis sutiks, kad pas-
taraisiais metais teigiamų pokyčių 
Šiauliuose labai daug. Žinoma, yra 
ir problemų: sudėtinga ekonominė 
situacija, didžiulė emigracija silpni-
na  miestus, neleidžia jiems plėto-
tis norimu tempu. Tačiau miestas 
tvarkosi, gražėja, atsiranda nema-
žai patrauklių poilsiui vietų. Su-
tvarkyta Talkšos ežero pakrantė 
tapo traukos centru, čia šiauliečiai 
leidžia laisvalaikį savaitgaliais ir pa-
prastos dienos pavakarę. Atsiradu-
si prieplauka ir vandens atrakcijos 
pagyvino šią vietą. Artimiausiuo-
se planuose – poilsio takas aplink 
visą ežerą. Tuomet Salduvės par-
kas įgaus dar didesnę vertę, vidu-
ryje miesto esantis ežeras tarnaus 
žmonėms ir jų poilsiui. 

Daugybę metų niekas netvarkė 
miesto parko. Dabar ten atsirado 
skulptūros, baigiama remontuoti 
estrada vėl padarys šią vietą jaukią 
ir patrauklią šiauliečiams. Juk mes 
baigiame pamišti, kokių gražių šven-
čių, koncertų, susitikimų ten vykda-
vo. Tikiuosi, visa tai sugrįš į parką su 
nauja energija.

Įrengtas Rėkyvos paplūdimys tapo 
visiems atgaiva šią karštą vasarą. Ne 
kiekvienas gali nuvažiuoti prie jūros 
ar į tolimus kraštus, todėl svarbu, kad 
pailsėti, papramogauti galėtume arti 
namų, neišlaidaudami.  

Mero ir direktoriaus tandemas itin 
sėkmingas

Man džiugu, kad visos šios per-
mainos vyksta būtent šios mies-
to valdžios pastangomis. Kuomet 
žmonės mus išrinko, pažadėjome, 
kad dirbsime miestui. Manau, kad 
nenuviliame jų. Miesto meras Jus-
tinas Sartauskas – patikimas ir at-
sakingas žmogus, jis matematikas, 
todėl mėgsta viską gerai suskai-
čiuoti, kryptingai dirbti. Manau, 
kad didelė sėkmė miestui, kad sa-
vivaldybės administracijai vadova-
vo Gedeminas Vyšniauskas (deja, 
priešiškų politinių jėgų atstaty-
dintas iš pareigų rugpjūčio pabai-
goje).  Iš verslo atėjęs žmogus gal 
nemoka gražiai pasakoti apie savo 
nuveiktus darbus, tačiau visi, kas 
su juo susiduria, būna maloniai 
nustebinti. Todėl tie, kurie teigia, 
jog nėra gerai, kad meras ir direk-
torius – vienos partijos žmonės, 
kalba netiesą. Juk darbai vyksta 
sparčiau, nebelieka beprasmiško 
politikavimo. 

Man visuomet itin rūpėjo mies-
to mokyklos, daug metų raginau, 
kad kuo skubiau būtų pakeisti visų 
mokyklų langai, kad mokyklos bū-
tų sparčiau renovuotos. Pats sten-

giausi kiek įmanydamas padė-
ti vienai ar kitai mokslo įstaigai. 
Ir štai šiemet keičiami net šešių 
miesto mokyklų langai. Manote, 
to buvo lengva pasiekti? Ne. Ta-
čiau įdėtos pastangos pasiteisins, 
sutaupysime šildymo išlaidoms, 
vaikai mokysis šiltesnėse moky-
klose. Administracijos direkto-
riaus užsispyrimas čia davė pui-
kių rezultatų. 

Priekaištai – tik dėl  
principingumo

Žmonės visuomet pastebi, kai 
dėl jų stengiesi. Manau, šiauliečiai 
įvertins direktoriaus principingu-
mą – jis nededa parašo neišsiaiš-
kinęs situacijos, siekia skaidrių 
valdininkų veiksmų, nori, kad 
kiekvienas savivaldybės tarnau-
tojas savo darbą atliktų profesio-
naliai, kad miestas turėtų naudos 
iš įgyvendinamų projektų. Dau-
geliui tai nepatinka. 

Nepelnytos kritikos dažnai su-
laukia ir miesto meras. Tačiau pi-
etinio miesto gyventojai neleis su-
meluoti, kad būtent Justino Sar-
tausko pastangomis, nesvarbu, 
kokias pareigas jis ėjo, sukurtas 
Beržynėlis, kurį žmonės dažnai 
vadina Justiniškėmis. Kiek da-
bar ten veiksmo! Kiek žmonių su 
vaikais turi puikią vietą poilsiui!

Žmonėms itin rūpi jų kasdieni-
nė buitis, todėl pradėti daugiabu-
čių namų kiemų tvarkymai pas-
tebimi. Žinoma, norėtųsi išas-
faltuoti visas žvyruotas miesto 
gatves, tačiau to padaryti iš kar-
to nėra įmanoma. Pagal turimas 
lėšas stengiamasi judėti į priekį ir 
šioje srityje.

Paminėjau tik keletą permai-
nų, kurios džiugina ir daro mūsų 
miestą jaukesnį ir gražesnį. Kie-
kvienas turime stengtis, kad per-
mainų būtų kuo daugiau, kad di-
džiuotumėmės savo miestu. 

Vasara baigėsi, grįžome po atos-
togų prie kasdieninių darbų. Tad 
mylėkime savo Šiaulius, nes čia 
yra mūsų pasaulio centras.

si Maskvoje, ją Kremliuje sutiko 
pagal valstybės vadovo protokolą.

Žinoma, ir dešinieji radikalai 

nelieka V. Putinui skolingi, vieni 
pateisina jo režimo agresiją Kry-
me, kiti giria ir sveikina homofo-

auksė kontriMienė
Ministro Pirmininko patarėja,
LSDP prezidiumo narė

Siekiame, kad nacionalinė kultū-
ra, renginiai į savo ratą įkompo-
nuotų visą tautinę bei kultūrinę 
įvairovę. Mums kol kas tai puikiai 
sekasi.

 Prieš kelerius metus vienas tele-
vizijos kanalas organizavo šou „Su-
permiestas“. Jo dėka Lietuvoje į Vi-
saginą pažvelgta ne kaip į uždarą ki-
takalbių miestą, o kaip į talentingų 
žmonių miestą. Tuo metu jauna-
sis Visagino talentas Ilja Aksiono-
vas buvo žinomas Lietuvoje taip, 
kaip Sabonis. Šou metu gražiai at-
siskleidė Vitos Pimpienės, Česlovo 
Sanausko menų mokyklos muzikos 
mokytojos mokiniai, Visagino kū-
rybos namų baleto šokėjos, akroba-
tai. Visaginiečiai pamėgo Lietuvos 
televizijų laidas... Visos šitos tauti-
nės mažumos Visagino kultūros 
centre turi savo ansamblius, dauge-
lio jų meninis lygis yra aukštas. Štai 
Jelenos ir Iljos Churakovų vadovau-
jamas rusų modernaus folkloro an-
samblis „Prazdnik“ į Visaginą yra 

parvežęs „Aukso paukštę“. Visagine 
nuolat vyksta įvairių tautybių progi-
niai renginiai, skirti jų etninės tėvy-
nės šventinėms dienoms. Lietuvoje 
reziduojančios ambasados dažnai 
į Visaginą pakviečia savo šalių an-
samblius. Į šiuos koncertus ir kitus 
susitikimus eina ne tik tos tautybės 
atstovai, o visi visaginiečiai. Visagi-
ne daug mišrių šeimų. Jei draugų 
rate būna lietuvis, lenkas, lezginas 
ir totorius, tai kaimynų ar kolegų 
šventes norisi švęsti kartu. 

 Nors Visagine gyvena vos 22 000 
žmonių, turime olimpinį vicečem-
pioną ir dar tris kitus olimpinių 
žaidynių dalyvius. Operos ir bale-
to teatre niekas nenustemba, kad 
operoje dainuoja visaginietis, ku-
riam vos aštuoneri, balete beveik 
kiekviename spektaklyje taip pat 
šoka Visagino ugdytinės, o kasmet 
į Lietuvos muzikos ir teatro akade-
miją įstoja ir visaginiečiai. Daugiau 
nei prieš 39-erius metus į Visaginą 
statyti ir dirbti Ignalinos AE su-

važiavo daug išsilavinusių ir ga-
bių žmonių iš įvairiausių Lietuvos 
ir tuometinės sąjungos kampelių. 
Gal todėl Visagine suklestėjo na-
cionalinių kultūrų reprezentavi-
mas, atsirado gabių vadovų, kurie 
per daugelį metų išugdė profesio-
nalius talentus, o kitus išmokė su-
prasti kultūrą.

Vizitinė Visagino kortelė – tarp-
tautinis muzikos festivalis „Visagi-
no country“, kuris šiemet vyko 21-
ą kartą. Šis festivalis tapo vienu ži-
nomiausiu ir didžiausiu tokio po-
būdžio kultūriniu renginiu ne tik 
Lietuvoje, bet ir visoje Rytų Euro-
poje. Visaginas šio festivalio dė-
ka tapo patrauklus, miesto vardas 
asocijuojasi ne tik su Ignalinos AE, 
bet ir su „Visagino country“ festi-
valiu. Į festivalį galima ateiti su šei-
ma, draugais, jame galima suorga-
nizuoti klasės draugų susitikimą, 
firmos vakarėlį. Kartą vienas vai-
kinas manęs paklausė, kuo ypa-
tingas šis festivalis, nes jo draugė 

visaginietė, nemėgstanti kantri sti-
liaus muzikos, būtinai savo laiką su-
planuoja taip, kad dalyvautų jame. 
Kai vaikinas pats dalyvavo, supra-
to, kad gera atmosfera, nuotaika, vi-
saapimantis bendrystės jausmas yra 
pagrindinis variklis, sukviečiantis į 
jį dabartinius ir buvusius visaginie-
čius, jų draugus ir gimines iš visos 
Lietuvos ir užsienio. Šiemet festiva-
lyje rugpjūčio 15–17 d. dalyvavo mu-
zikantai iš Latvijos, Danijos, Italijos, 
Ukrainos, Prancūzijos, Vokietijos, 
JAV ir Lietuvos. 

Deja, visaginiečiai, išlepinti dau-
gybės aukšto lygio renginių, pri-
prato juos gauti nemokamai, daž-
nai net už simbolinę kainą pa-
siūlytas renginys sukelia neigia-
mų emocijų. Visaginiečiai bilietus 
įprato pirkti paskutinę minutę, to-
dėl pasitaiko, jog renginys neįvyks-
ta, nes atlikėjas nėra garantuotas 
dėl komercinės sėkmės ir pasiro-
dymą atšaukia. Kviečiu visus už-
sukti į savivaldybės puslapį www.
visaginas.lt, kur visada rasite in-
formaciją apie renginius.

Visagine – unikali kultūros įvairovė 
atkelta iš 9 p.

sx.ch nuotr.

sx.ch nuotr.

Edvardas ir Jolanta Žakariai: „Šiauliai – mūsų miestas“

sx.ch nuotr.
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Panevėžio rajono socialdemokratų 
sąskrydis

Liepos pabaigoje Rusnės saloje, prie Nemu-
no deltos regioninio parko lankytojų centro, 
surengtas Afganistano karo dalyvių draugi-

jos narių šeimų sąskrydis. Vieni iš sąskrydžio rė-
mėjų buvo ir Šilutės socialdemokratai. Veteranus 
pagerbė atvykę socialdemokratai Rasa Jakienė ir 
Arūnas Pupšys.

Renginio metu vyko įvairios sportinės varžy-
bos ir kitokios linksmybės. Iš sugautos žuvies bu-
vo išvirta gardi žuvienė. Pasiplaukiojimas senovi-
nėmis burvaltėmis po Kuršių marias visiems pa-
liko neišdildomus įspūdžius ir suteikė daug gerų 
emocijų.

Rugpjūčio 8 d. prie Juodžio ežero Vadokliuose 
rinkosi Panevėžio rajono socialdemokratai. 
Draugėn juos subūrė kasmetinis skyriaus 

partijos bičiulių sąskrydis. 
Susirinkus dalyviams, sveikinimo žodį tarė sky-

riaus pirmininkas, Panevėžio rajono vicemeras An-
tanas Pocius. Jis įteikė už aktyvią veiklą rinkimų į 
Lietuvos Respublikos Prezidentus ir Europos Par-
lamentą kampanijos metu Premjero Algirdo But-
kevičiaus padėkas Modestai Petrauskaitei, Audro-
nei Paškevičienei.

Oficialią dalį vainikavo rajono garbės pirmininko 
Vytauto Rapolo Gritėno sveikinimo žodis. 

Jei ne vakaro lietus su griaustiniu ir žaibais, Pa-
nevėžio rajono socialdemokratai iki išnaktų bū-
tų linksminęsi ,,Nešpėtnų bernų“ griežiamų ri-
tmų fone.

Sąskrydis – vieta ir pasilinksminti, ir proble-
moms aptarti, ir darbams planuoti, bet svarbiausia 
– komandai formuoti. Ji bus svarbi artėjančių rin-
kimų į Panevėžio rajono tarybą metu. 

LSDP Kelmės skyriaus bičiulio Algimanto Armono iniciatyva šį rudenį jau trečią kartą Kel-
mės mažajame teatre organizuojamas „Lietuviškos dramaturgijos festivalis“. Festiva-
lį rugsėjo 15 d. atidarys objektų „Stalo teatras“ iš Vilniaus – jie parodys Saulės Degutytės 

režisuotą spektaklį šeimai „Tarmių stalas“, šiemet įvertintą „Auksiniu scenos kryžiumi“. 
Rugsėjo 26 d. Kelmėje Vilniaus teatras „Lėlė“ suvaidins dramos spektaklį suaugusiems „Ne 

pagal šio pasaulio madą“ (spektaklyje vaidins pats inscenizacijos autorius, režisierius – Rolan-
das Kazlas).

Rugsėjo 30 d. Kelmės mažuosius žiūrovus džiugins Kauno valstybinis lėlių teatras, kuris pa-
rodys Agnės Sunklodaitės režisuotą lėlių spektaklį „Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje“ (pagal Liu-
dviko Jakimavičiaus pasaką). 

O spalio 10 d. bus surengtas Ramūno Abukevičiaus režisuoto filmo „Donaleitis. XVIII a. Ma-
žosios Lietuvos tautinis kostiumas“ seansas (vaidybinių scenų, kuriose dalyvauja ir Kelmės 
mažojo teatro artistai, režisierė – Inesa Kurklietytė).

Rugpjūčio 14 d. LSDP Pakruojo rajono skyriaus bičiuliai rinkosi Paežerių viloje. Šį 
kartą darbą derinome su pramogomis, todėl suorganizavome netradicinį susi-
rinkimą – sąskrydį. Džiaugiamės, kad tarp gausaus pakruojiškių bičiulių būrio 

turėjome ir nemažai svečių. Mus aplankė EP narė Vilija Blinkevičiūtė, Ministro Pirmi-
ninko patarėja Auksė Kontrimienė, LSDP atsakingasis sekretorius Gintautas Paluc-
kas, LSDP tarybos koordinatorius Valdas Šereika. Aptarėme artėjančius savivaldos 
rinkimus. Bičiuliams grupių vadovai pristatė žmones, kurie yra įtraukti į balsavimo 
biuletenį. Taip pat ir kandidatus į mero postą. 
Vėliau bičiulius pakvietėme paragauti uzbekiško plovo ir pakruojietiškos giros. Bičiu-
lė Solveiga Naglienė suorganizavo protų mūšį, kuriame jėgas išbandė keturios ko-
mandos. 

Pakruojo krašto bičiulių susirinkimas – 
sąskrydis 

Kelmėje – dėmesys K. Donelaičiui ir kultūros istorijai

Vasara tarp bičiulių

Visaginas – puiki vieta  
socialdemokratams susitikti

Afganistano karo veteranų  
sąskrydis Rusnėje

Šiemet Ukmergės skyriaus „Naujoji“ grupė, va-
dovaujama Sauliaus Grigo, pasikvietusi pagal-
bininkų iš kitų grupių, ėmėsi iniciatyvos organi-

zuoti LSDP Ukmergės rajono skyriaus sąskrydį.
Po ilgos pertraukos Ukmergės skyrius pakvietė bi-

čiulius prisiminti gerus laikus bei praleisti laiką „Šven-
tupės“ stovyklavietėje. Renginys pradėtas iškilmin-
gu vėliavos pakėlimu ir LSDP himno giedojimu. Vė-
liavą iš savo rankų į padangę išleido LR Seimo narys, 
LSDP Ukmergės rajono skyriaus pirmininkas Arūnas 
Dudėnas ir LR Seimo narys, skyriaus pirmininko pa-
vaduotojas Kazys Grybauskas. Sveikinimo žodžius 
tarė Ukmergės skyriaus koordinatorė Zita Eidukaity-
tė, pilną kraitę gėrybių perdavė svečiai iš Radviliškio 
skyriaus. 

Burtai, traukti skyriaus pirmininko, 2015 m. sąs-
krydį organizuoti lėmė „Pašilės“ grupei, kuriai talkins 
„Medikų“ grupė. „Medikų“ grupės pirmininkė Jolanta 
Brazdžionienė perėmė iš „Naujosios“ grupės organi-
zatorių simboliką.  

Rugpjūčio 15–17 d. Lietuvoje praūžė 
net keli muzikos festivaliai, tačiau 
tik vienas iš jų sulaukė tokio par-

tiečių dėmesio – tai „Visagino country“.
Iš LSDP Vilniaus miesto skyriaus į par-

tijos Visagino skyrių persikėlusiam bičiu-
liui Mindaugui Mikaloniui tai buvo puiki 
proga prisistatyti. Naujasis Visagino sky-
riaus narys kartu su Visagino skyriaus 
pirmininke Elena Čekiene, kuri yra ir pa-
grindinė festivalio organizatorė jau dau-
giau nei 20 metų, pakvietė bičiulius su-
sitikti.

Kilo idėja į kitą festivalį sukviesti dar 
didesnį būrį partiečių, o susitikimus „Vi-
sagino country“ festivalyje paversti gra-
žia tradicija. Jau šiemet su visaginiečiais 
pagal kantri skambesį judėjo bičiuliai iš 
Vilniaus, Birštono ir kitų miestų.

Alfonsas Pulokas: „Politikui Pasvalyje  
svarbu daug bendrauti su žmonėmis“

Mieli „Socialdemokrato“ 
skaitytojai, Šiaurės Lietuvoje 
rugsėjo 20 d. vyks tradicinė 
Pasvalio miesto šventė, kurio-
je dalyvaus ir LSDP Pasvalio 
r. skyriaus bičiuliai. Apie Pas-
valio krašto džiaugsmus ir rū-
pesčius kalbamės su kandida-
tu į Pasvalio r. mero postą kitą-
met vyksiančiuose savivaldos 
rinkimuose bei LSDP Pasvalio 
r. skyriaus pirmininku Alfon-
su Puloku.

Ridas Viskauskas

Kokie likimo vingiai atvedė 
Jus į Pasvalį? Juk gimėte ir au-
gote Ukmergės krašte?

Didelių vingių gyvenime ne-
buvo. Visą laiką sukuosi apie ašį 
Pasvalys - Vilnius. Baigęs moks-
lus Ukmergės I vidurinėje mo-
kykloje (dabar – Jono Basanavi-
čiaus gimnazija) ir Lietuvos že-
mės ūkio akademijoje (dabar – 
Aleksandro Stulginskio univer-
sitetas), pasirinkau dirbti Pane-
vėžio rajoniniame susivienijime 
„Žemūktechnika“. Didelio pasi-
rinkimo tuo metu, 1975-aisiais, 
nebuvo, nes jaunas specialistas, 
baigęs aukštąją mokyklą, turėda-
vo 3 metus dirbti pagal paskyrimą 
toje įmonėje, kuri paduodavo pa-
raišką, kad pageidauja tokio spe-
cialisto. Kaip jaunas inžinierius 
buvau aprūpintas darbu ir gyve-
namuoju plotu. Planinėje ekono-
mikoje dažnai buvo taikomas spe-
cialistų perkėlimas iš vienos dar-
bovietės į kitą. Aš, atidirbęs 5 me-
tus Panevėžyje, buvau perkeltas į 
aukštesnes vyriausiojo inžinierius 
pareigas Ukmergės rajoniniame 
susivienijime „Žemūktechnika“, 
o dar po dvejų metų – į Pasvalį. 
Nuo 1982 metų įklimpau į Pasva-
lio derlingą, bet kartu ir kaprizin-
gą molį, kuris, matyt, daro įtaką 
šio krašto žmonių charakteriui. 
Bet tai jau atskira tema. 

Kaip klostėsi Jūsų, kaip poli-
tiko, biografija?

Nesu didelis politikas, nes norint 
juo būti, reikia turėti politikos te-
orijos pagrindus, išsilavinimą. Po-
litikos mokslai turi glaudų ryšį su 
psichologija, filosofija, visuomeni-
niais, socialiniais reiškiniais ir t. t. 
Iki Nepriklausomybės atkūrimo 
aš keletą kadencijų buvau rajono 
tarybos deputatu, 1993–1995 m. 
– rajono valdytoju, nuo 1995 m. – 
rajono savivaldybės tarybos nariu. 
Tai buvo praktinis darbas, konkre-
čių problemų sprendimas, remian-
tis intuicija, turint tam tikrus duo-
menis, išklausant specialistų nuo-
mones. 1988–1989 metais politi-
kos mokslų pagrindus gavau studi-
juodamas Vilniaus aukštojoje par-
tinėje mokykloje. Šiuo Atgimimo 
laikotarpiu dalis dėstytojų supra-
to visuomenėje vykstančius reiški-
nius ir aiškiai, drąsiai reikšdavo sa-
vo nuomonę, kuri niekuo nesiskiria 
nuo dabartinių politologų analizių. 
Aišku, kai kurie rėmėsi dogmomis 
ir nenorėjo ar nesugebėjo supras-
ti tuometinių realijų. Taigi, turint 
tam tikrą patirtį, tekdavo atskirti 
pelus nuo grūdų. Didelę politinę 
patirtį įgijau dirbdamas Lietuvos 
Respublikos Seimo nariu 2000–
2004 metais. Dabar esu Pasvalio 
rajono savivaldybės tarybos narys, 
Teisėtvarkos ir visuomeninių orga-
nizacijų komiteto pirmininko pa-
vaduotojas, Visuomeninės sporto 
tarybos pirmininkas, opozicinės 
socialdemokratų frakcijos pirmi-
ninkas, kelių komisijų narys. Vi-
suomeninių pareigų gal ir perdaug. 
Bet jų dėka daug bendrauju su įvai-
riais žmonėmis, o tai politikui yra 
svarbiausia.

Kokios LSDP Pasvalio r. sky-
riaus realijos? Kiek narių yra Jū-
sų skyriuje? 

Skyriuje turime tris su puse šimto 
narių. Kasmet priimame po 10–15 
naujų narių. Tačiau bendras skai-
čius auga lėčiau, nes nemažai bi-

čiulių, nerasdami darbo Pasvalio 
krašte, išvažiuoja gyventi ir dirbti 
kitur. Beveik trečdalį skyriaus su-
daro nariai virš 60 metų, todėl kas-
met po 2–3 tenka išlydėti Anapilin. 
Skyriuje vyrų yra šiek tiek daugiau 
negu moterų. Pastaraisiais metais į 
partiją įstoja daugiau moterų, todėl 
socialdemokratinę lyčių lygybę pa-
sieksime greitai. Visais laikais žmo-
nių su aukštuoju išsilavinimu Pas-
valyje nebuvo itin daug, o dabar – 
tuo labiau. Tik vienas kitas jaunuo-
lis, baigęs universitetą, grįžta į gim-
tinę ir laikinai glaudžiasi pas tėvus. 
Mes, socialdemokratai, neskirsto-
me žmonių pagal socialinę padėtį, 
religinius įsitikinimus ar kitus po-
žymius Mums – svarbiausia žmo-
gus. Į savo gretas kviečiame visus, 
kuriems artimos socialdemokra-
tinės vertybės – darbas, solidaru-
mas, socialinis teisingumas, lyčių 
lygybė, tikėjimo laisvė. Laukiame 
visų, kurie nori prisidėti prie kū-
rybingos socialinės gerovės valsty-
bės puoselėjimo.  

Kokios didžiausios socialinės-
ekonominės problemos Pasvaly-
je? Kaip jos sprendžiamos? 

Didžiausia problema – nedar-
bas. Pagal šį ir kitus rodiklius dar 
2007 m. Pasvalio rajono savivaldy-
bė pateko į 14 probleminių terito-

rijų sąrašą, kur nedarbo lygis ir so-
cialinės pašalpos gavėjų ir gyven-
tojų santykis 30 procentų dides-
nis už šalies vidurkį. Vyriausybės 
pastangomis bandoma spręsti šias 
problemas, bet sekasi sunkiai. Di-
džiausia pieno perdirbimo įmonė 
„Pasvalio sūrinė“, Rusijai įvedus 
embargą maisto produktams, su-
sidūrė su produkcijos realizavimo 
problema ir žada atleisti nemažai 
darbuotojų. Pasvalio krašto žem-
dirbiai daugiausiai augina augali-
ninkystės produktus, kuriuos kaip 
žaliavą parduoda. Jei ji būtų per-
dirbama į maisto produktus, bū-
tų sukurta darbo vietų, per mo-
kesčius pasipildytų savivaldybės 
biudžetas. Dabar didžiąją dalį biu-
džeto sudaro dotacijos ir paskolos.

Jeigu taptumėte Pasvalio r. 
meru, kokių darbų imtumėtės 
pirmiausia?

Mero posto siekimas nėra savi-
tikslis dalykas. Savivaldybės va-
dovui svarbiausia nukreipti tary-
bą ir administraciją rinkimų so-
cialdemokratinei programai vyk-
dyti, kelti žmonių gerovę, mažin-
ti atskirtį tarp žmonių, vykdyti 
skaidrią politiką visose srityse. 

Reikėtų stiprinti savivaldybės 
administraciją, kuri yra savival-
dybės stabilumo garantas. Po kie-
kvienų rinkimų keičiasi savival-
dybės tarybos sudėtis, o adminis-
tracijoje dirbantys valstybės tar-

nautojai ar darbuotojai, dirban-
tys pagal darbo sutartis, lieka tie 
patys. Jei jų kvalifikacija aukšta, 
savivaldybės gyventojai gali gau-
ti kompetentingus atsakymus į 
jiems rūpimus klausimus. Ne visų 
administracijos darbuotojų kom-
petencija yra pakankama, nes val-
dantieji konservatoriai priiminė-
jo į darbą ne specialistus, o jiems 
lojalius ir paklusnius darbuoto-
jus. Reikėtų suteikti didesnį sa-
varankiškumą ir vienodas veiki-
mo galimybes seniūnijoms, nes 
jos yra arčiausiai žmonių ir žino, 
ko labiausiai reikia. Dabar paste-
bima, kad kai kurioms seniūni-
joms reiškiamos didesnės simpa-
tijos, pasireiškiančios didesniu fi-
nansavimu ir kitaip. 

Reikėtų atlikti rimtą auditą, iš-
siaiškinant, kaip naudojamos Eu-
ropos Sąjungos, valstybės ir savi-
valdybės biudžeto lėšos. Savivaldy-
bė patiria didelius nuostolius dėl 
nekokybiškai atliktų darbų, ku-
riuos aplaidžiai kontroliuoja savi-
valdybės ar samdomi specialistai.

Dabartinė valdančioji konserva-
torių dauguma, būdama ilgą laiką 
valdžioje, prarado atsakingumą, 
savikontrolę, pasijautė vienintele 
viską išmananti, žinanti ir nebau-
džiama už daugybę padarytų ir 
daromų klaidų. Manau, rinkėjai 
tinkamai įvertins konservatorių 
„nuopelnus“ per būsimus savival-
dybių tarybų rinkimus.

LSDP Pasvalio r. skyriaus nuotraukos

Svečiuose pas pasvaliečius  LR Seimo narys Vytenis Povilas Andriukaitis

ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus susitikimas su pasvaliečiais

Alfonsas Pulokas ir EP narys 
Zigmantas Balčytis

Pasvalio bičiuliai Vyriausybės rūmuose



sų verslą Kauno mieste. Nors ši vers-
lo rūšis nereikalavo dotacijų ir mai-
tino šimtus kauniečių šeimų, kon-
servatorių veiksmais mikroautobu-
sų verslas buvo sunaikintas.

Per konservatorių valdymo laiko-
tarpį į gatvę buvo išmesti daugiau 
kaip 500 mikroautobusų vairuoto-
jų. Šio verslo likučiai, leidimas nau-
doti mieste tik 70 maršrutinių tak-
si, konservatorių atiduotas stambiai 
tarpmiestinius pervežimus vykdan-
čiai transporto bendrovei „Kautra“.

Reikia priminti rinkėjams, kad 
socialdemokratas meras Giedrius 
Ašmys dirbo su vienu tarybos se-
kretoriumi. Dirbant merui A. Gar-
baravičiui tarybos sekretorius buvo 
vienas asmuo – G. Ašmys. O kon-
servatorius meras A. Kupčinskas su-
darė tarybos sekretoriatą iš daugiau 
kaip 20 asmenų, jo išlaikymui me-
tams skiriama 1,2 mln. litų.

Išmesdami žmones į gatvę, kon-
servatoriai nuolat didino biurokra-
tinį aparatą savo partijos nariais. 
Visi prisimename jų desantą iš Kal-
varijos.

Negalima tikėtis sėkmės, neat-
skleidus konservatorių požiūrio į 
gyventojus. 6 metus trijų daugiabu-
čių namų gyventojai patiria kančias 
dėl konservatorių laikais pastatytų 
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Teisė būti renkamiems į savivaldybių tarybas nuo 
18 metų sustiprintų mūsų politinę bendruomenę

Baltijos kelias vyksta šiandien, čia ir dabar

Baigiantis pavasario sesijai 
Seime užregistravau įstaty-
mo pakeitimo projektą. Jo 
tikslas – mažinti rinkimuose 
į savivaldybių tarybas kandi-
datams keliamą amžiaus ap-
ribojimą nuo 20 iki 18 metų. 
Girdėdamas kontraversiškas 
nuomones, norėčiau išdės-
tyti, kodėl tikiu tokio pakei-
timo poreikiu.

Lietuvos Konstitucijoje rinkimų 
teisė numatyta asmenims nuo 18 
metų, tuo tarpu įstatymai savival-
dybių tarybų rinkimuose dalyvau-
ti leidžia tik sulaukus 20-ies. Mano 
užregistruoto projekto tikslas – se-
kant ES šalių (Estijos, Danijos, Len-
kijos, Švedijos, Airijos, Liuksembur-
go, Čekijos ir kt.) pavyzdžiais, suvie-
nodinti aktyvią bei pasyvią rinkimų 
teises arba, kitaip tariant, panaikinti 

šią situaciją, kai esami įstatymai var-
žo 18–19 m. asmenų teises būti ren-
kamiems ir įsitraukti į vietos savival-
dos politiką. Tačiau tai – ne vienin-
telis mano argumentas.

Savivaldybių tarybose svarstomi 
vietos reikalai dažnai paliečia kie-
kvieną gyventoją tiesiogiai, todėl 
svarbu, jog jose savo atstovus turėtų 
visos amžiaus grupės. Leisdami kan-
didatuoti asmenims nuo 18 metų, 
užtikrintume, kad jaunimas ne tik 
galėtų įsitraukti į savo bendruome-
nės politinį gyvenimą, bet ir žinotų, 
jog svarbiausi sprendimai savivaldo-
je nėra priimami be jų balso. Tai su-
teiktų pasitikėjimo šiems žmonėms, 
jog ir jie gali ką nors pakeisti.

Juk nemaža dalis jaunų žmonių 
šiandien kaip tik ir pripažįsta nesi-
jaučiantys tinkamai atstovaujami 
politikoje. Europos Sąjungos kon-
tekste Lietuvos jaunimas – vienas 
labiausiai netikinčių savo balso galia 
ir šiuo atžvilgiu nusileidžia tik Bul-
garijai, Graikijai ir Belgijai (Euroba-
rometro duomenys). Laikais, kai jau-
nimo dalyvavimas paprastai nėra di-
delis, privalome galvoti, kokie spren-
dimai galėtų sustiprinti mūsų poli-
tinę bendruomenę. Amžiaus cenzo 
mažinimas šiuose rinkimuose galė-
tų būti viena iš priemonių.

Tiesa, nemažai kas nuogąstauja, 
jog tokio amžiaus žmonėms – ne 
vieta politikoje, kurioje būtina pa-
tirtis ir žinios. Bet juk gyvename in-
formacijos amžiuje, kai jaunų žmo-
nių galimybės tobulėti – neribotos, 
jiems reikia žymiai mažiau laiko per-

Juras PoŽela 
LR Seimo narys,
Jaunimo ir sporto reikalų  
komisijos pirmininkas

ramūnas Burokas
LSDJS pirmininkas

prasti įvairius dalykus nei reikėjo 
jauniems žmonėms, tarkime, prieš 
15–20 metų. 

Amžius nebėra tas faktorius, kuris 
apibrėžia žmogaus kompetencijas. 
Beveik kasdien susiduriu su fantas-
tiškai aktyviais, gabiais jaunuoliais, 
kurie kiekvienąkart palieka didelį 
įspūdį ir savo gebėjimais pranoks-
ta ne vieną už save vyresnį asmenį. 
Todėl tikiu, jog įstatymų bazė ne-
turėtų atsilikti nuo ženkliai pasi-
keitusių realijų. Turėtume pasitikė-
ti jaunų žmonių gebėjimu tinkamai 
atstovauti sau ir kitiems žmonėms.

Tuos, kurie bijo, jog labiau patyru-
sius politikoje asmenis staiga pakeis 
jauni ir nepatyrę naujokai, reikėtų 

nuraminti. Tai, jog leisime kandida-
tuoti ką tik pilnametystės sulauku-
siems žmonėms, nereiškia, jog pusę 
savivaldybių tarybų narių jie staiga ir 
pakeis. Net ir esant šiuo metu egzis-
tuojančiam teisiniam reguliavimui 
dvidešimtmečiai savivaldybių tary-
bų nariai – didelė retenybė. Kai pats 
buvau išrinktas Vilniaus savivaldos 
tarybos nariu, tuo metu buvau jau-
niausias tarybos narys Lietuvoje, o 
tai nemažai pasako. 

Todėl galimas amžiaus cenzo su-
mažinimas – ne pavojų keliantis 
sprendimas, tačiau priešingai – di-
džiulė paskata domėtis ir į politiką 
įsitraukti jaunimui ir, svarbiausia, 
įgyti naudingos patirties dalyvau-

jant rinkimų kampanijose ir prade-
dant dėtis sau, kaip būsimiems po-
litikams, tvirtus pamatus. Manau, 
sutiksite, jog dėl to mūsų politikai 
būtų tik geriau.

Norėčiau paraginti nežiūrėti į 
šį įstatymų projektą kaip į savotiš-
ką grėsmę ir nepatyrusio jaunimo 
įtraukimą į politinį gyvenimą. Siū-
lyčiau tai vertinti kaip mūsų demo-
kratijos stiprinimo galimybę. Yra 
daugybė pilnametystės sulaukusių 
jaunuolių, kurie yra pajėgūs atsto-
vauti sau klausimais, liečiančiais kas-
dieninius jų bendruomenės reikalus. 
Suteikime galimybę šiems žmonėms 
prisiimti atsakomybę ir ugdykime 
stiprią jaunų politikų kartą.

1989 m. rugpjūčio 23-iąją man 
buvo vos ketveri, todėl prisiminti tą 
saulėtą dieną kelyje tarp Vilniaus ir 
Talino – sunku, o mažam vaikui su-
prasti vykstančius politinius proce-
sus buvo neįmanoma. 

Mokydamasis mokykloje, ben-
draudamas su Baltijos kelio inici-
atyvos organizatoriais bei klausy-
damasis dalyvių prisiminimų, vis 
labiau žavėjausi tais 2 milijonais 
žmonių, kurie nepabūgo KGB ir 
kitų institucijų grasinimų bei visam 

pasauliui (Baltijos kelias buvo ma-
tomas ir iš kosmoso!) parodė, kad 
1939 m. rugpjūčio 23 d. sukurtas 
Hitlerio ir Stalino Europos projek-
tas – niekinis.

Praėjus 25-iems metams pasigirs-
ta nuomonių, kad Baltijos kelio pa-
kartoti neįmanoma. Tampa popu-
liaru niekinti mūsų šalį ir jos pasie-
kimus. Daugiausia dėmesio sulau-
kia tie, kurie spalvingiau ir išraiškin-
giau aprašo „neįvykusios valstybės“ 
priežastis, tačiau niekuomet nepa-
siūlo sprendimo būdų.

Būsiu nepopuliarus, bet manau, 
kad Lietuva – įvykusi valstybė. Esu 
įsitikinęs, kad 1989 m. rugpjūtį kar-
tu su atgimstančia Lietuva prasidė-
jęs Baltijos kelias vyksta nuolatos, o 
šiais metais minėsime jau 25-ąjį šio 
proceso (patriotiškumo 2.0.) gim-
tadienį.

Mūsų patriotiškumo suvokimas 
nuolatos keičiasi. Paauglystėje vis-
kuo esame nepatenkinti, tikime, 
kad kitur yra geriau, norime viską 
išbandyti. Perkopę dvidešimtmetį 
tampame brandesni.

Paskutiniai įvykiai Ukrainoje su-

sunku, pasitelkiame naujas tech-
nologijas – internetą, socialinius 
tinklus. Tikiuosi, jaunoji karta pa-
rodys, kad Baltijos kelio idėja ne-
mirė, tik šiandien ji įgavo naują 
formą. Jaunimas turi perimti Bal-
tijos kelio idėjos vėliavą iš „neįvy-
kusios valstybės“ šalininkų ir tęsti 
1989 metais pradėtą naujos Lietu-
vos kūrimą.

telkė Baltijos tautas ir jaunimą. Pa-
radoksalu, tačiau tie, kurie gąsdino 
mus 1989 metais sėdėdami Liubi-
ankoje, tą patį daro ir 2014 metais, 
tik dabar jie – Kremliaus kėdėse. 
Jie ir dabar nori, kad patikėtume 
savo klaidomis ir neryžtingumu 
bei neįvertintumėme savo teigia-
mų savybių.

Gyvuodamas 25-erius metus Bal-

tijos kelias tampa dar brandesnis. 
Didžiuotis Lietuva – vėl populia-
ru! Per paskutinius kelerius metų 
mūsų šalyje gimė ne viena graži ini-
ciatyva – Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas, Pasaulio lietuvių vieny-
bės diena ir kitos, kurios įrodo, kad 
jaunimas tiki Lietuva. 

Gyvenant XXI amžiuje de-
monstruoti patriotiškumą nėra 

Ramūno Buroko nuotr.

Kaip Lietuvos „gelbėtojai“ viena ranka 
grobstė, o kita dalijo trupinius

Ką daryti, kad Kaune laimėtų socialdemokratai? 

eduardas ŠaBlinskas
LR Seimo narys

arvydas GarBaraVičius
Kauno miesto savivaldybės  
tarybos narys

Nusavintas pensijas atgaunan-
tiems pensininkams dabar la-
bai apmaudu, kad kai kurie jų 
kartos žmonės to teisingumo 
taip ir nesulaukė. Ne tik teisin-
gumo. Tuo metu nurėžtos pen-
sijos kai kuriuos senolius pri-
vertė atsisakyti vaistų, sveika-
tą stiprinančių priemonių. Pen-
sininkai garsiai kalba, kad val-
džia siekė juos tiesiog numa-
rinti ir jų sąskaita išspręsti fi-
nansines valstybės problemas. 
Atsiranda ir tokių senolių, ku-
rie ir dabar atsiimdami kom-
pensacijas, jaučiasi paskolinę 
valstybei „iš savo pensijukės“ 
ir galbūt išgelbėję tėvynę nuo 
pražūties... 

Sveikiname šviesų požiūrį, bet 

tai, kad garbingieji optimistai bu-
vo apgauti pačios solidarumo idė-
jos skelbėjų, dabar aiškiai parodo 
praėjusios kadencijos valdančiųjų 
politiniai užkulisiai. Lietuvos gel-
bėtojais nuo krizės apsiskelbę kon-
servatoriai viena ranka nusirėžė nuo 
pensininkų, bedarbių pašalpų, ne-
darbingumo išmokų, kita ranka tuo 
pačiu metu pildė ir savo kišenes. Tą 
rodo tik dabar išlindusios kai kurios 

ylos iš maišo – besitęsiantys ikiteis-
miniai tyrimai, kuriuose pareikšti 
įtarimai ir buvusiam Seimo nariui 
bei konservatorių iždininkui Vitui 
Matuzui. Jam pareikšti įtarimai dėl 
sukčiavimo organizuotoje grupėje, 
piktnaudžiavimo tarnybine Seimo 
nario padėtimi organizuotoje gru-
pėje bei siekiant turtinės naudos, 
kyšininkavimo. Įtariama, kad ilga-
metis konservatorių partijos narys 
sulaužė duotą priesaiką bei šiurkš-
čiai pažeidė Konstituciją, kai ne tik 
piktnaudžiavo užimama pozicija, 
bet ir esą paėmė kyšį.

Tuo metu, kai buvo nupjautos 
pensijos ir algos, pasak prokurorų, 
V. Matuzas subūrė nusikalstamą 
organizuotą grupuotę ir įsteigė pa-
gyvenusių bei neįgalių asmenų pa-
ramai skirtą labdaros ir paramos 
fondą „Paramos iniciatyvos“.

Liūdnai pagarsėjęs lobistas An-
drius Romanovskis padėjo ne tik 

įsteigti vadinamą paramos fondą 
tuometinių valdančiųjų atstovui 
V. Matuzui, bet ir rūpinosi, kad į 
jį plauktų pinigų srautai. Pareigū-
nai įtaria, kad kaip tik tuo metu A. 
Romanovskis per V. Matuzą Sei-
me bandė prastumti jam naudingus 
įstatymų projektus, susijusius su pi-
nigų plovimo prevencija, Alkoholio 
kontrolės įstatymo pataisas.

Viskas atrodė gražu. Dalį pinigų 
fondas išties pervedė įvairioms pa-
gyvenusių ir neįgalių žmonių orga-
nizacijoms bei parapijoms Panevė-
žyje, Panevėžio ir Radviliškio rajo-
nuose, tačiau dalį fondo gautų lėšų 
steigėjai nusprendė pasiskirti sau. 
Prokurorai nustatė, kad V. Matuzas 
pasisavino 58 tūkstančius litų! Taip 
ir neaišku, kaip likimo  nuskriaus-
tiesiems skirtus pinigus panaudojo 
konservatorių iždininkas. Be to, pa-
reigūnai mano, kad fondas esą bu-
vo skirtas ne tik pinigų grobstymui, 

bet ir Seimo nario savireklamai.
Negana to, tokiam fondui, pil-

dančiam asmenines ar partines (vis 
dar aiškinasi teismai) kišenes, būda-
mas valdančiuoju savo įtaką V. Ma-
tuzas panaudojo prašydamas (ar 
reikalaudamas?), kad fondui auko-
tų verslininkai, pavyzdžiu, tyrime 
minimos Visvaldo ir Irenos Mati-
jošaičių pavardės.

Žiniasklaidoje mirga antraštės, 
kad grietinėlę nuo neįgaliųjų fondų 
nugraibydavusiam buvusiam Sei-
mo nariui, konservatoriui V. Ma-
tuzui jau nebėra kur žemiau kristi. 
Bet klausimas platesnis: kaip žmo-
nėms į akis žvelgia tuometiniai val-
dantieji, kai viena ranka steigė to-
kius fondus, per juos dalijo trupi-
nius gyvenimo nuskriaustiesiems, 
sau atsiriekdami riebų gabalą, o ki-
ta ranka masiškai skurdino pensi-
ninkus, kitus socialiai pažeidžia-
mus žmones? Didžiuoju gelbėtoju 
skelbtas krizės Premjeras Andrius 
Kubilius, beje, taip ir nesugebėjęs 
atgauti žmonių pasitikėjimo, dabar 
bando kažkam lipinti skambias fra-
zes „vogėm ir vogsim“... Lai pasilai-
ko jas sau, nes neverta bandyti tepti 
kitų tuo, kuo pats kvepi. 

Tokį klausimą uždavė LR Sei-
mo narė Orinta Leiputė rug-
pjūčio 25 d. LSDP surengtoje 
diskusijoje apie didžiųjų mies-
tų strategiją. Atsakymas aiš-
kus: kad Kaune laimėtų soci-
aldemokratai, turi pralaimėti 
konservatoriai.

Ką partija turėtų daryti, kad 
Kaune pralaimėtų konservatoriai, 
jau 8 metus valdantys savivaldybę? 
Visų pirma reikia aktyviai parodyti 
rinkėjams konkrečius konservato-
rių darbus ne tik per šią kadenciją, 
bet per pastarąsias dvi Kauno mies-
to savivaldybės tarybos kadencijas, 
nes miesto nugyvenimo tendenci-
jos tik stiprėjo.

Būtina atskleisti konservatorių 
valdymo Kauno mieste tendenci-
jas, kurios parodo, kad konservato-
riams valdant buvo nuolat naikina-
mos darbo vietos, didinami visi pas-
laugų tarifai, o šiluma kauniečiams 
buvo brangiausia Lietuvoje.

Konservatoriai sunaikino savi-
valdybės butų ūkio įmones, paliko 
be darbo šimtus miestą valančių 
kiemsargių bei valytojų, o šiemet 
nuo liepos 1 d. paliko be darbo 190 
mokyklų sargų.

Nors konservatoriai sąmoningai 
klaidina visuomenę dėl savivaldy-
bės skolų ir sąmoningai jas slepia, 
būtina informaciją apie savivaldy-
bės skolas išviešinti. Visuomenė tu-

ri žinoti, kad savivaldybės ir jos kon-
troliuojamų įmonių konsoliduotos 
skolos pasiekė metinio savivaldybės 
biudžeto apimtį, o jų augimas kaip 
tik ir yra dėl konservatorių valdymo.

Dar viena ryški konservatorių val-
dymo tendencija yra smulkaus ir vi-
dutinio verslo naikinimas mieste. 
Smulkią mažmeninę prekybą ga-
lutinai išstūmė po visą miestą iš-
sibarstę stambūs prekybos centrai. 
Paskutinis pavyzdys – dviejų kvar-
talų viduryje, Savanorių prospekte, 
tarp stambiausio prekybos centro 
mieste „Maxima“ ir „Savas“, stato-
mas dar vienas stambus „Rimi“ pre-
kybos centras.

Mieste, juolab Savanorių pros-
pekto rajone, gyventojų nuolat ma-
žėja. Esant tokiai konkurencijai, vi-
si smulkūs prekybininkai šiame ra-
jone išnyks. 

už Vyriausybės skirtas lėšas namų. 
Kenčia dėl statybos broko, o konser-
vatoriai visomis išgalėmis tai slepia.

Konservatorių požiūrį į gyven-
tojus puikiai iliustruoja ir Panemu-
nės tilto remontas. Treti metai, kai 
Panemunės gyventojai kenčia dėl 
mero A. Kupčinsko iniciatyva su-
sprogdinto Panemunės tilto, nors 
tinkamai organizavus statybos dar-
bus, tiltas jau būtų buvęs atidarytas.

Atskira kalba – korupcija ir jos 
apraiškos konservatorių priimtuo-
se sprendimuose. Tai mero A. Kup-
činsko iniciatyva pasirašytos taikos 
sutartys su UAB „Britanika“, su 
UAB „Kamesta“, dėl UAB „Būsto 
valda“ privatizavimo, dėl Vainatra-
kio kapinių, padariusios savivaldy-
bei didžiulę žalą.

Vien tik už tai, kad savivaldy-
bė nevykdė pagal taikos sutartį su 
UAB „Kamesta“ savo prisiimtų įsi-
pareigojimų, antstolei už vykdymą 
pastaraisiais mėnesiais buvo sumo-
kėta 340 000 Lt, o bendrovė prisi-
teisė sau iš savivaldybės 1 032 000 
Lt delspinigių. Suprantama, kad 
kaltų niekas net neieškojo, nes kal-
ti patys konservatoriai ir jie darys 
viską, kad už tai netektų atsakyti.

Konservatorių teikimu savivaldy-
bės taryba skyrė bendrovei „Autro-

lis“ 240 000 Lt Aleksoto funikulie-
riaus rekonstrukcijai ir suteikė ga-
rantiją 3 mln. Lt paskolai imti. Lė-
šos išleistos, statybos darbai pabaigti 
ir priimti, o funikulieriaus pastatai, 
įlaipinimo ir išlaipinimo apgriuvę 
laiptai net nepradėti remontuoti, 
jais pavojinga naudotis.

Korupcijos ausys lenda dėl šio-
mis dienomis kilusio skandalo, 
kai mieste buvo nuardytos viešojo 
transporto stovėjimo aikštelių sto-
ginės. Stoginės buvo nuardytos ir 
keleiviai palikti po atviru dangu-
mi laukti transporto konservato-
rių iniciatyva. Taip konservatoriai 
bandė apsaugoti Koncesijos sutar-
tį dėl Viešojo transporto stovėjimo 
aikštelių stoginių.

Tai tik keli pavyzdžiai. Rinkė-
jams reikia priminti mero A. Kup-
činsko elgesį, kai jam buvo mokama 
po 60 litų per valandą už viršvalan-
džius šventinėse mišiose, arba už va-
karienes su užsienio svečiais. Būti-
na priminti, kai meras A. Kupčins-
kas suklastojo balsavimo rezultatus, 
tarybos posėdyje svarstant ligoni-
nių sujungimo klausimą ir apkal-
tino šmeižtu tai nurodžiusius tary-
bos narius.

Visais šiais klausimais aš kreipiau-
si į savivaldybės merą A. Kupčins-
ką ir tarybos narius. Daug kartų 
kreipiausi į visas Lietuvos teisėsau-
gos institucijas. Kai kuriais atvejais 
buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Bet tai, su retomis išimtimis, aš da-
riau vienas.

Šiandien socialdemokratų parti-
jos frakcija Kauno miesto savival-
dybės taryboje turi visas galimy-
bes išviešinti konservatorių darbus, 
pareikalauti už juos atsakomybės ir 
parodyti rinkėjams, kaip tie klau-
simai bus išspręsti, jei rinkėjai pa-
tikės savivaldybės valdymą social-
demokratams.

Didžiulę žalą smulkiam ir 
vidutiniam verslui padarė 
konservatorių tendencingai 
vykdoma vadinama 
transporto reforma. 

Į Kauno savivaldos rinkimus socialdemokratus ves orinta Leiputė

Eduardas Šablinskas

Didžiulę žalą smulkiam ir viduti-
niam verslui padarė konservatorių 
tendencingai vykdoma vadinama 
transporto reforma. Nors nuolat 
buvo didinami pravažiavimo tarifai 
ir savivaldybės kontroliuojamoms 
viešojo transporto įmonėms buvo 
skiriamos dešimčių milijonų litų 
dotacijos, įmonių veikla, valdant 
konservatoriams, buvo nuostolin-
ga. Siekiant išvengti bankroto buvo 
panaikinta pervežimus troleibusais 
vykdanti bendrovė „Autrolis“, per-
keliant jos skolas bendrovei „Kau-
no autobusai“.

Nedovanotini konservatorių 
veiksmai naikinant mikroautobu-

dreamstime nuotr.



Svarbiausia - žmogus16 socialdemokratas

  Redaktorė Jolanta Bielskienė (8 5) 2396327, pavaduotojas Ridas Viskauskas (8 5) 2396230, dizaineris Antanas Brazauskas, fotografas Valdas Šereika
  Leidėjas - LSDP, tiražas 15 000 egz. ISSN 2029-3933                                                                                                    socialdemokratas

Klaipėdos bičiulių kelionė lietuvių 
tautinio atgimimo keliais

Socialinės iniciatyvos pradėjo kelionę 
po Lietuvą. Prienai

„Pamatėme Suvalkiją. Aplan-
kėme vietas, kur gimė, gyve-
no ar palaidoti iš šio krašto 
kilę lietuvių tautinio atgimi-
mo puoselėtojai. Sužinojo-
te ir vaikams, anūkams bei 
pažįstamiems papasakosite, 
kokia graži Lietuva ir mūsų 
žmonės… Mano misija Jums 
viską parodyti“, – rugpjūčio 
viduryje grįžtant iš kelionės 
po Suvalkiją LSDP Klaipėdos 
skyriaus bičiuliams, simpati-
kams sakė LSDP frakcijos Sei-
me seniūnė Irena Šiaulienė.

Jau dešimtą kartą klaipėdiečiai, 

pakviesti politikės, vyko į kas-
metinį pasižvalgymą po Lietu-
vą. I. Šiaulienė visada kruopščiai 
dėlioja kelionės maršrutą, renka 
medžiagą (ką papasakoti kelio-
nės metu), tariasi su muziejais, 
gidais ir t. t.

Šiemet klaipėdiečių maršrutas 
suko pro Sudargą (Šakių r.) – gar-
sų penkiais piliakalniais. Sekė vi-
zitas į Gelgaudiškio dvarą, kuris 
po renovacijos įstabus ir laukian-
tis lankytojų, puošiamos dvaro 
prieigos. Aplankytas ir Kudir-
kos Naumiestis, kur gyveno, kū-
rė ir palaidotas tautinio atgimimo 
dainius Vincas Kudirka.

Visus sužavėjo Ožkabalių kai-
mas su atstatyta Jono Basanavi-
čiaus gimtąja sodyba bei Lietuvos 
tautinio atgimimo ąžuolynu. Se-
kė vizitas į Marijampolę, aplan-
kytas Prezidento Kazio Griniaus 
kapas Mančiagirėje.

Kelionė buvo turininga. Anot 
I. Šiaulienės, jos misija buvo vi-
siems pristatyti garsius lietuvių 
tautinio atgimimo puoselėtojus: 
„Jų gyvenimas buvo pašvęstas 
idėjai. Ir šio kelio jie nemetė net 
persekiojami, tremiami… Lietu-
viams dera šiuos žmones prisi-
minti.“

LSDP Klaipėdos skyriaus pir-

mininkė Lilija Petraitienė sakė, 
jog kasmetinės I. Šiaulienės or-
ganizuojamos kelionės nuplauna 
visas kasdienybės dulkes: „Pama-
čius autentišką vietą, kur gyven-
ta garsių tautiečių, kitaip priimi 
informaciją. Ir sieloje ji nusėda il-
gam... Kartais sukrečia, verčia su-
simąstyti. Vešiu savo artimuosius 
ir draugus į Suvalkiją. Mūsų ke-
lionės organizatorės belieka pra-
šyti pagalvoti apie maršrutą ki-
tais metais.“

Esame dėkingi už svetingumą, 
norą kuo daugiau papasakoti apie 
savo kraštą mus pasitikusiems bi-
čiuliams. Marijampolės krašte 

mumis rūpinosi LR Seimo narys 
Albinas Mitrulevičius, Sudargo 
istoriją pristatė vietos bendruo-
menės vadovė, socialdemokra-
tė Alberta Natalija Dragūnaitie-
nė. Kudirkos Naumiestyje mūsų 
laukė su duona ir druska. Pasiti-
ko iš čia kilę tarptautinių kon-
kursų laureatė, pianistė, docentė 
Inga Maknavičienė su šeima bei 
bičiulis Vytautas Kasparaitis. Vil-
kaviškyje laukė bičiulė Vilija Ma-
lakauskienė.

 
LSDP Klaipėdos skyriaus  

informacija

Valdo Šereikos nuotraukos

Dianos Jagelaitės-Čeginskienės  nuotraukos

Vieną rugpjūčio trečiadienį 
socialiai iniciatyvių bičiulių 
būrys, vadovaujamas LSDP 
Vilniaus skyriaus bičiulioVi-
dmanto Striškos, išsiruošė 
į Prienų globos namus, kur 
juos svetingai priėmė globos 
namų direktoriaus pavaduo-
toja Angelė Bajorienė. 

Į svečius vykta vykdant sociali-
nę iniciatyvą „Tu numegzk man... 
kelią...“. V. Striška su talkinin-
kais ne kartą prieš renginį vyko į 
Prienų globos namus susipažinti 
su senelių gyvenimo kasdienybe 
bei poreikiais. „Pradėjus bendra-
darbiauti su Prienų globos namų 

direktoriaus pavaduotoja A. Ba-
joriene, gimė idėja suvienyti jėgas 
dirbant socialinės atskirties ma-
žinimo kryptimi, prisidėti prie 
senelių užimtumo ir integraci-
jos į visuomenę skatinimo. Be to, 
paruošėme socialinių iniciatyvų 
programą 2015 m., kuri orien-
tuota į visas socialiai silpnas vi-
suomenės grupes“, – pasakojo V. 
Striška. Todėl neatsitiktinai vari-
juojama poeto Marcelijaus Mar-
tinaičio eilėraščio „Tu numegzk 
man, mama, kelią“ žodžiais, ku-
riuose sutelpa pagrindiniai mi-
nėtos iniciatyvos tikslai. Pasak 
V. Striškos, tik šie kiek primiršti 
vyresnio amžiaus žmonės gali pa-

rodyti mums tą simbolinį gyveni-
mo kelią, įduoti lazdą ir išmoky-
ti juo eiti nenusigręžiant nei nuo 
tautos, nei nuo savęs, išliekant 
žmogumi ir savo šalies piliečiu. 
Todėl mes neturime teisės leisti 
sau jų pamiršti.

Seneliai ir renginio svečiai gau-
siai susirinkę Prienų globos namų 
salėje klausėsi Ašmintos folkloro 
ansamblio dainų apie sunkų duo-
nos kelią, ragavo kaimiškos rugi-
nės duonos, dalyvavo rugiapjūtės 
ir šienapjūtės pabaigtuvių žaidi-
muose ir rungtyse, juokavo, var-
žėsi žodžiais ir dainomis. A. Bajo-
rienė džiaugėsi išradingu ir nuo-
širdžiu renginiu, gėrėjosi organi-

zatorių altruizmu ir noru puose-
lėti lietuviškus papročius ir seną-
sias tradicijas. „Mes tapome tarsi 
viena šeima, kuri dalijosi nesuvai-
dintomis ir geromis emocijomis“, 
– džiaugėsi renginio  organizato-
rius V. Striška.

V. Striškos Prienų globos namų 
gyventojams padovanoti rank-
darbių reikmenys prieš Kalėdas 
senelių rankose pavirs stebuklin-
gomis šiluma dvelkiančiomis do-
vanėlėmis, kurias įteiksime tiems, 
kam labiausiai reikia mylinčių 
rankų – tėvelių neturintiems 
vaikučiams. Premjero patarėjos 
Auksės Kontrimienės prašymu, 
dalis senelių rankomis numegz-

tų mažučių kojinaičių atiteks ne-
išnešiotiems kūdikiams. „Jūs esa-
te labai reikalingi, o Jūsų dovano-
jama šiluma – neįkainojama“, – 
savo ir premjero A. Butkevičiaus 
vardu kalbėjo A. Kontrimienė, iš-
reiškusi palaikymą renginio orga-
nizatoriams.

V. Striška ir A. Bajorienė džiau-
gėsi, kad idėja po sunkaus darbo 
įgavo kūno pavidalą, kuris tik 
pradeda savo kelionę po Lietuvos 
kampelius, kuriems labiausiai rei-
kalinga šių entuziastų pagalba.

Socialinės iniciatyvos „Tu nu-
megzk man... kelią...“ 

rengėjų informacija


