
valstybėms narėms proteguoti 
vietos gamintojus kitų bendros 
Europos rinkos dalyvių atžvil-
giu, privačiam sektoriui ir pilie-
čiams tokios iniciatyvos nedrau-
džiamos. Todėl turime būti są-
moningi ir geriau įvertinti lietu-
višką produkciją. 

Mano, kaip žvejo, išskirtinė ir 
mėgstamiausia lietuviška prekė – 
lietuviškos blizgės. Perku tik jas, 
kaip ir tik Lietuvos gamintojų 
pagamintus maisto produktus. 
Nieko nėra skaniau už lietuviš-
ką duoną ir varškę. 

„Pirk prekę lietuvišką!“ gimė 
dar 1993 metais tuometinės soci-
aldemokratų vyriausybės korido-
riuose.  Lietuvai ruošiantis narys-
tei ES, teko šios idėjos atsisakyti. 
Atitinkamai 1998 m. ji pavirto 
„Metų gaminio” rinkimais. Įsi-
siūbavus finansinei ir ekonomi-
nei krizei 2009 metais, Lietuvos 

verslininkai bandė grįžti prieš šie 
projekto, deja, tokios privataus 
verslo iniciatyvos nepalaikė kon-
servatoriaus Andriaus Kubiliaus 
vadovaujama vyriausybė.

Šiandien turime pasimokyti iš 
kaimynų lenkų – jų didžiuosiuo-
se prekybos centruose jau daugy-
bę metų kabo plakatai su užra-
šu „Lenkiška prekė kuria darbo 
vietą”. Nauda bus ne tik morali-
nė, bet ir finansinė. Jei pirksime 
daugiau lietuviškų prekių, mū-
sų privataus verslo įmonės gaus 
daugiau pelno, galės ne tik išsau-
goti darbo vietas, bet ir sukurti 
naujų, taip pat – mokėti dides-
nius atlyginimus savo darbuo-
tojams ir didesnius mokesčius 
valstybei, daugiau padėti labdara 
skurstantiems šalies gyventojams 
ir nuo karo kenčiantiems ukrai-
niečiams, dažniau dalyvauti so-
cialiniuose projektuose.

Ši iniciatyva padės išsaugoti 
Lietuvos ekonomikos augimą, 
o didesnės įplaukos į biudžetą 
mažins socialinę nelygybę ir at-
skirtį, gerins mūsų mokyklas ir 
universitetus, tobulins sveikatos 
apsaugą, didins investicijas į sri-
tis, kurioms jų šiandien trūksta. 
Pirkdami lietuvišką prekę, pini-
gus išsaugosime Lietuvoje, mo-
kesčiai grįš į Lietuvą. 

Mūsų yra trys milijonai – visi 
kartu galime padaryti didelį po-
veikį. Be to, panašiai elgiasi ki-
tų šalių verslininkai ir gyvento-
jai. Turime nesikuklinti savo in-
teresus ginti lygiai taip pat atsa-
kingai, kaip tai daro mūsų kai-
mynai ES. 

Kaip Lietuvos pilietis raginu 
visus PIRKTI PREKĘ LIETU-
VIŠKĄ, nes tai patriotiška, o 
mūsų prekės – kokybiškos. Pa-
žadu – nepasigailėsite. 
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Algirdas Butkevičius remia Gintautą Palucką 
Vilniaus mero rinkimuose

Pirkti prekę lietuvišką – patriotiška 
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Povilas GriGAs

Lenkai, protestuodami prieš 
Rusijos draudimą importuoti 
lenkiškus obuolius, masiškai 
darė asmenukes, kuriose val-
go lenkiškus obuolius. Len-
kus palaikė ir lietuviai. Olan-
dai centrinėje Amsterdamo 
aikštėje surengė pomidorų 
mūšį prieš Rusijos embargą. 
Mes, lietuviai, Rusijos grės-
mės ir jos ekonominių sank-
cijų akivaizdoje turime kur 
kas labiau palaikyti Lietuvos 
gamintojus – tada tik patys 
gyvensime geriau, ir ne tik 
materialiai. 

Senas geras šūkis „Pirk pre-
kę lietuvišką!“ šiandien įgauna 
patriotinę reikšmę. Nors Euro-
pos Sąjungos (ES) teisė draudžia 

Rugsėjo 20 d. LSDP Vilniaus mies-
to skyriaus konferencijos metu bu-
vo patvirtina kandidato į Vilniaus 
miesto merus LSDP atsakingojo se-
kretoriaus Gintauto Palucko kandi-
datūra. Paramą G. Paluckui išreiš-
kė ir Premjeras, LSDP pirmininkas 
Algirdas Butkevičius, pabrėžęs kar-
tų kaitos būtinybę socialdemokratų 
Vilniaus skyriuje.

 „Gintautas Paluckas – jaunas, pers-
pektyvus, gabus žmogus“, – „Žinių 

radijui“ sakė premjeras Algirdas But-
kevičius.

Gintautas Paluckas gimė 1979 m. 
2003 metais jis baigė informatikos 
bakalauro studijas Vilniaus univer-
sitete. 2004 metais G. Paluckas bai-
gė išlyginamąsias ekonomikos studi-
jas VU Tarptautinio verslo mokyklo-
je. 2003–2005 m. G. Paluckas dir-
bo Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyboje prie Socialinės ap-
saugos ir darbo moinisterijos Drau-

dimo organizavimo skyriaus vyriau-
siuoju specialistu. 2005–2007 m. jis 
buvo EP nario Justo Paleckio padė-
jėju. 2007–2009 m. dirbo Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos 
direktoriumi.

Lietuvos socialdemokratų partijos 
Vilniaus skyriaus narys nuo 2004 metų.

Savivaldybių tarybų rinkimus ke-
tinama rengti kitų metų kovo 1 die-
ną. Juose pirmą kartą merai bus ren-
kami tiesiogiai.
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Gintautas Paluckas

Irena Šiaulienė. Dar kartą apie pensijas

Suvalkijos sostinė pasikeitė 
neatpažįstamai

Apie Joną Sąlygą, Jūrininkų ligoninės 
„kapitoną“…

Kelmės rajonas suvaldė krizę ir
išsiveržė į renovacijos lyderius

Valdo Šereikos nuotr.

Valdo Šereikos nuotr.



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

rusijos grėsmė ir žmogaus teisės

Dar kartą apie pensijas
Artėjant naujiems biudžeti-
niams metams, kaip visada 
daugiausia diskusijų kyla dėl 
lėšų, skiriamų socialinei apsau-
gai. 
Niekam ne paslaptis, kad Lie-
tuvos senatvės pensija yra ma-
žiausia Baltijos valstybėse. Tai 
kelia pasipiktinimą bei klausi-
mą – valstybė beširdė ar ne-
pajėgi?
  

Ieškant atsakymo, dažnai nepa-
sivarginama ieškoti gilesnių įžval-
gų. Visada ir už viską mūsų krašte 
kaltė suverčiama kairiesiems ir, kaip 
įpareigoja klišė, nurodomas A. Bra-
zauskas bei jo vadovauti buvę ko-
munistai. Neva seni kadrai, likę sa-
vo postuose, perdavė savo pasenusią 
sovietinę galvoseną, darbo įgūdžius 
ir supratimą jauniems tarnautojams, 
todėl mus yra ištikęs sąstingis, o vals-
tybė yra tokioje būsenoje.

Grįžkime bent truputį į praeitį. 
Tuomet valstybėje veržlūs valdan-

čiųjų konservatorių ir liberalų poli-
tikai, „atšviežinti“ šou pasaulio at-
stovais, demonstravo ypatingą galią 
ir širdingumą. Neteisėtai per vieną 
naktį, net neįspėję pensininkų, ci-
niškai numetę keletą sausų frazių 
apie solidarumą, pensijas nurėžė. 

Kairiųjų iniciatyva kreipusis į 
Konstitucinį teismą, o šiam priė-
mus nutarimą, neteisėtas dešinių-
jų, neapsunkintų sovietine galvo-
sena, valdančiųjų veiksmas, be atsi-
prašymų tapo valstybės skola pensi-
ninkams, kurią tenka dabartinės ka-
dencijos politikams, t. y. kairiesiems, 
kompensuoti.  Kompensuoti, vadi-
nasi, rasti finansinių resursų „lopy-
ti“ socialines skriaudas ir finansines 
duobes. Ne tik pensijas. 

demokratai ir toliau laikosi socia-
liai orientuotos Vyriausybės progra-
mos. Dabartinė Vyriausybė, tik per-
ėmusi valstybės valdymą, net ir susi-
dūrusi su skeptiškos kritikos lavina, 
didino minimalią mėnesinę algą iki 
1000 litų. Šis Vyriausybės sprendi-
mas buvo palydėtas šūksniais: „Nie-
kas nemokės, didins šešėlį!“

Nuo šių metų spalio 1 d. MMA 
bus vėl didinama. Nors tik 35 li-
tais, bet siekiame, kad mažiausias 
pajamas gaunantiems būtų gyventi 
lengviau. Kai Vyriausybei vadovavo 
„jautrūs“ dešinieji, MMA nebuvo 
keliama 4 metus. Tikrasis žmonių 
skurdinimas vyko tada, kai buvo 
karpomos pensijos, algos biudžeti-
ninkams ir valstybės tarnautojams.  
Paskui juos sekė ir verslas, kartais dėl 
pateisinamos priežasties, o kartais 
motyvuodamas savo sprendimus 
valdžios pavyzdžiu.

Dėl kokių priežasčių mūsų vals-
tybė nepajėgi ir beširdė?

Gal siejantieji beširdę valdžią su 
valdančiais kairiaisiais tyčia nepa-
stebi, kad dėl dešiniųjų vykdytos 
„sudegintų tiltų politikos“ (kai dėl 
priimtų politinių sprendimų vėliau 
nėra kelio atgal) , kairieji visuomet 
būdavo priversti vykdyti dešiniųjų 
priimtus sprendimus, kurie kirtosi 
su ekonomine logika. 

Jei ne  G. Vagnoriaus pirmojo val-
dymo laikotarpiu nesuvaldyta inf-
liacija, tai nebūtų šitaip nuvertėję ru-
bliniai gyventojų indėliai, drastiškai 
sumažėjęs šalies BVP ir t. t. 1996 m. 
rudenį, eidami į rinkimus, konser-
vatoriai žadėjo grąžinti nuvertėju-
sius rublinius indėlius, tačiau tesu-
gebėjo kadencijos viduryje tik pri-
imti įstatymą, kurio įsigaliojimą nu-
kėlė savo valdymo pabaigai. Sugrį-
žus 2001 m. į valdžią kairiesiems, 
tai tapo dešiniųjų politinės kovos 
koziriu, spaudimo priemone ir prie-
kaištų lavina: kodėl neatsiskaitoma 
su indėlininkais? Sukeltus žmonių 
lūkesčius ir dešiniųjų pažadus vėl 
reikėjo vykdyti kairiesiems. Net J. 
Razma abejojo, ar socialdemokratų 
pažadas atkurti santaupas iki 2008 
m. nėra apgaulė. Ir kairieji tai įvyk-

dė. Dalimis, tam tikroms gyventojų 
kategorijoms, o pagaliau – ir visiems. 
To nedarė nė viena pokomunistinė 
valstybė. Lietuva – vienintelė. Vals-
tybei tai kainavo 3,6 mlrd. Lt. 

Algirdui Brazauskui einant prem-
jero pareigas, Lietuva kilo ir pasiekė 
per Nepriklausomybės metus ge-
riausių rodiklių valstybės finansuo-
se,  ekonomikos raidoje, socialinėje 
ir kultūros srityse, visuomenės kon-
solidavime. Ne veltui pasaulinės rei-
tingų agentūros ir rimti ekonomi-
kos ekspertai Lietuvą skelbė Balti-
jos tigru.

Estai sužibėjo kaip krizės meto iš-
minčiai, puikiai susitvarkę su finan-
sais – per sunkmetį ne karpę, o dar 
padidinę pensijas ir išmokas savo gy-
ventojams. Estų išmintis glūdėjo biu-
džeto pertekliuje – sukauptame re-
zerve. O Lietuvoje priimti politiniai 
sprendimai nesudarė prielaidų tokių 
išteklių kaupimui. Privatizavimo ir 
kitos lėšos buvo panaudotos praras-
tų indėlių kompensavimui. Todėl 
mūsų biudžetas liko deficitinis, o ne 
perteklinis kaip estų. Jie tokių paža-
dų nežarstė, indėlių negrąžino, po-
litikoje nesigręžiojo į praeitį, o tiesė 
valstybės ateities kelius, todėl galėjo 
kelti pensijas ir atlyginimus.

Dešinieji dėl nepalikto jiems re-
zervo ir prieš krizę pakeltų pensi-
jų kaltina kairiuosius. Bet ir kairie-
siems jie niekada jokio rezervo nė-
ra palikę, todėl kaltinti kairiųjų dėl 
pensijų pakėlimo nėra ko. „Sodros“ 
pinigai nebuvo „ištaškyti“, jie atiteko 
pensininkams. Jei ne kairiųjų prieš 
krizę ne kartą didintos pensijos ir 
pensininkų taupumas, tai nežinia, 
kaip pastarieji būtų išgyvenę krizę 
su nurėžtomis pensijomis. Taupy-

ti pensininkų sąskaita sunkmečiu 
nesiryžo nė viena ES valstybė. Tik 
sugrįžus į valdžią kairiesiems, pen-
sijos vėl atstatytos ir pasirengta nu-
rėžtų pensijų kompensavimui jau 
nuo šio rudens.  

Kaimynai latviai sausesni išlipo iš 
krizės balos, nors įklimpę buvo gi-
liau negu mes. Jie drąsiai skolinosi iš 
Tarptautinio valiutos fondo, vykdė 
jo iškeltas sąlygas. Ir tos sąlygos La-
tvijos žmonėms nebuvo tokios skau-
džios kaip Lietuvos. Ant mūsų pe-
čių gulė konservatorių naktinė mo-
kesčių reforma, sukėlusi smulkaus ir 
vidutinio verslo bankrotus, masinę 
emigraciją, o tai atsiliepė „Sodros“ 
biudžetui. Mums atiteko dešiniųjų 
sprendimai dėl sumažintų  pensijų, 
algų, išmokų bei brangios valstybės 
paskolos, iš kurios dar ilgai kapsty-
simės. Latviai jau grąžino TVF pa-
skolą ir dabar gali finansus nukreip-
ti pensininkų bei dirbančiųjų gero-
vei. Mes už per šį dešiniųjų valdymo 
laikotarpį beveik dukart padidintą 
valstybės skolą, pasiekusią 48 mlrd. 
Lt, kasmet mokėsime daugiau kaip 
po 1,2 mlrd. Lt. 

Žinoma, dešiniesiems kritikams 
patogiau  eilinį kartą apkaltinti val-
dančiuosius socialdemokratiškumo 
stoka ir beširdiškumu. 

Didindama išlaidas gynybai, da-
bartinė valdžia neatsisako įsipareigo-
jimų gyventojams grąžinti per krizę 
sumažintų pensijų, didinti atlygini-
mus ir kitų pažadų socialinėje srity-
je, padėti labiausiai nuskurdintiems.

Valdantieji siekia laikytis principo 
– mažinti socialinę atskirtį, kelti ma-
žiausias pajamas gaunančių žmonių 
pragyvenimo lygį. Įvedant eurą so-
cialinės išmokos, pensijos bus apva-
linamos vartotojų naudai. Skaičiuo-
jama, kad tik jų apvalinimui papil-
domai prireiks 38,7 mln. Lt. Papil-
domų asignavimų iš biudžeto parei-
kalaus ir valstybės tarnautojų darbo 
užmokesčio perskaičiavimai.

Jau šį rudenį bus grąžinta dalis – 
20 proc. krizės metu nusavintų pen-
sijų. Tam prireiks apie 120 mln., o iš 
viso valstybei tai kainuos 450 mln. 
Lt. Tokios sumos būtų pakakę ne 
kartą padidinti pensijas, būtume ap-
lenkę net estiškas pensijas. Valdan-
čioji dauguma jau priėmė politinį 
sprendimą nuo kitų metų liepos 1 
d. didinti bazinę pensiją ir draudžia-
mąsias pajamas vidutiniškai po 14 
Lt, tam valstybė skirs per 92 mln. Lt.

Vyriausybė pritarė siūlymui nuo 
kitų metų į iki krizinį lygį atstatyti 

ligos pašalpas – jos  3–7 nedarbingu-
mo dieną siektų 80 proc. darbo už-
mokesčio. Tam iš „Sodros“ biudže-
to kitais metais papildomai reikėtų 
apie 115,4 mln. Lt.

Švietimui iš sutaupytų krepšelių 
dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus 
papildomai buvo paskirta 76 mln. 
Lt,  o kultūros darbuotojų atlygini-
mams – 25 mln. Lt. 

Pragyvenimą teigiamai veiks pa-
siektas dujų ir elektros kainų suma-
žinimas daugiau kaip 20 proc. Dėl 
Rusijos sankcijų nukentėjusiam že-
mės ūkio sektoriui kompensuoti ke-
tinama ūkininkams, o ne stambia-
jam verslui – perdirbėjams.

Vyriausybės veiklą, gerinant fi-
nansinę, ekonominę ir socialinę 
aplinką, liudija konkurencingumo 
reitingai. Tarptautinė reitingų agen-
tūra „Moodys“ rugsėjo mėn. teigia-
mai įvertino Lietuvos žingsnius, sie-
kiant viešųjų finansų tvarumo, ir pa-
gerino ilgalaikio skolinimosi reitin-
go perspektyvą iš stabilios į teigiamą. 
Tai gerina Lietuvos prekybinį kon-
kurencingumą.  

Valstybės valdomoms 137 įmo-
nėms praėję metai buvo pelninges-
ni. Įmonių, kurios yra svarbi augan-
čio Lietuvos ūkio dalis, grynasis pel-
nas siekė 498 mln. Lt. Pajamų iš mo-
kesčių surinkimo į valstybės biudže-
tą planas viršytas beveik 43 mln. Lt 
daugiau nei prognozuota. 

Gediminas KirKilAs
LR Seimo vicepirmininkas,
Europos reikalų komiteto pirmininkas

irena Šiaulienė
Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė

Turiu pripažinti, jog visi pas-
tarojo dvidešimtmečio NATO 
vadovai – ryškios asmenybės, 
daug prisidėjusios prie mūsų 
sėkmingos integracijos į Aljan-
są. Visi jie skirtingi ir puikūs po-
litikai, beveik visi, mums atkū-
rus Nepriklausomybę, buvo 
aplankę Lietuvą, o kai kurie 
net po kelis kartus. Visi jie susi-
tiko su šalies vadovais, kalbėjo 
Seime, todėl jų nuotraukos li-
gi šiol puošia garbingų Seimo 
svečių sieną.

Pirmasis į Lietuvą dar 1992 kovą 
atvyko Manfredas Wörneris. Nuo 
šio vizito galėtume pradėti skaičiuo-
ti realios mūsų integracijos į Aljansą 
pradžią. 1998 metų birželį, jau po 
prezidento Algirdo Brazausko kar-
tu su Latvijos ir Estijos prezidentais 
pasirašytos Baltijos ir JAV saugumo 
chartijos, į Lietuvą su oficialiu vizi-
tu atvyko kitas NATO generalinis 
sekretorius Javieras Solana, po dve-
jų metų ėmęs vadovauti ES užsie-
nio politikai.

2000-aisiais Lietuvą aplankė dar 
vienas Aljanso vadovas – lordas Ge-
orge'as Robertsonas. Jo vizitas bu-
vo pažymėtas didelėmis mūsų na-
rystės viltimis, nes šalies politinės 
partijos jau buvo sutarusios dėl už-

sienio politikos prioritetų, tarp kurių 
vienas pagrindinių ir buvo Lietuvos 
narystė NATO. Lordas G. Robertso-
nas oficialiai NATO viršūnių susiti-
kime Prahoje po trejų metų pakvietė 
Lietuvą prisijungti prie Aljanso, tai ir 
atsitiko 2004 metais.

Vėliau, mums tapus visateisiais 
NATO nariais, Aljanso vadovų vi-
zitai tapo kone rutininiais, nors taip 
iš tikrųjų nebuvo, nes kiekvienas lai-
kas turėjo savo iššūkius. Jaapas de 
Hoopas Schefferis atvyko į Lietu-
vą 2004 metų kovą. Andersas Fog-
has Rasmussenas – 2012, taip pat 
2013-aisiais, mūsų pirmininkavimo 
Europos Sąjungai metu, dalyvavo ir 
kalbėjo Europos Sąjungos užsienio 
politikos ir saugumo parlamentinė-
je konferencijoje.

Visa tai jau istorija, nors ir svarbi 
bei įdomi, Lietuvoje, tiesa, beveik ne-
aprašyta. Svarbiausia išvada, jog mes, 
šiemet pradėję vienuoliktuosius me-
tus kaip visateisiai Aljanso nariai, į šią 
stipriausią kolektyvinės gynybos or-
ganizaciją įstojome pačiu laiku, nors 
ir teko išspręsti nemažai sudėtingų 
klausimų, atlikti reformas, įtikinti 
Vakarų šalis apskritai plėsti NATO. 
O ypač Baltijos valstybių kryptimi, 
dėl ko priešinosi Rusija, kaip šiuo me-
tu panašiai vyksta Ukrainos atveju, 
tik dar kiečiau.

Naujasis NATO vadovas Jensas 
Stoltenbergas, buvęs ilgametis Nor-
vegijos leiboristų partijos lyderis ir 
premjeras, visuomet buvo palankus 
Lietuvai, mūsų dvišalių santykių rai-
dai ir daug prie jų prisidėjęs asmeniš-
kai. Beje, atsiuntęs Norvegijos lakū-
nus į Baltijos oro policijos misiją dar 
2005 metais, kuomet dar nemaža da-
lis Aljanso valstybių tokia misija Lie-
tuvoje, Zokniuose, apskritai abejojo...

Lietuvos socialdemokratai ir Nor-
vegijos leiboristai visuomet turėjo ir 

tebeturi glaudžius tarppartinius 
santykius, taip pat tarp jaunimo 
bei moterų organizacijų.

Dalyvaujame vienas kito suva-
žiavimuose, remiame ir bendra-
darbiaujame tarptautinėse orga-
nizacijose. Prisimenu, jog nepai-
sant įtemptos darbotvarkės, tuo-
metinis Norvegijos premjeras ir 
leiboristų lyderis J. Stoltenbergas 
2008 metais atvyko kelioms va-
landoms į Lietuvą, į rinkimų išva-
karėse Lietuvos socialdemokratų 
partijos suvažiavimą, pasakė kal-
bą, išreikšdamas nuoširdų social-
demokratinį solidarumą.

Būsimasis, jau po mėnesio, NA-
TO vadovas turi didelį užsienio 
politikos patyrimą, gerus ryšius 
ir puikiai komunikuoja su įvairių 
šalių politikais. Svarbu, kad jis ge-
rai pažįsta Baltijos valstybes, ypač 
Lietuvą, puikiai supranta mūsų 
saugumo iššūkius.

Aljansui priešiškoje spaudoje jau 

suskubta pavadinti nueinantį NATO 
vadovą „vanagu“, o būsimąjį „taikos 
balandžiu“. Nei viena, nei kita šiuo 
atveju netinka. Abu, tiek A. F. Ra-
smusenas, tiek J. Stoltenbergas yra 
tvirti vakarietiškų, proatlantiškų ver-
tybių politikai.

Gal būt šiek tiek skirsis jų viešo-
jo kalbėjimo stilius. Tačiau įsitikini-
mų, demokratijos apgynimo ir Al-
janso misijos bei, ypač, 5-ojo Šiaurės 
Atlanto sutarties vykdymo suvoki-
mo požiūriu, jų abiejų lyderystė yra 
ir bus sėkmė Aljansui. Tiesa, vienas 
jau baigė savo kadenciją, o kitas tik 
pradės, tačiau „antinatininkai“ nu-
džiugo per anksti.

Įdomu tai, jog J. Stoltenbergas 
yra Norvegijos narystės ES šalinin-
kas, nors tai nėra itin populiaru jo 
šalyje. Neabejotina, jog jis palaikys 
ir glaudesnį ryšį tarp NATO ir Šve-
dijos bei Suomijos, ko pastaruoju 
metu Rusijos agresijos akivaizdo-
je šios dar ne Aljanso šalys norėtų.

J. Stoltenbergas visuomet yra 
apgalvotų ir nuosekliai vykdo-
mų reformų šalininkas. Manau, 
jog jis bus toks pat aktyvus ir Al-
janso užsienio politikoje, akty-
viai lankys šalis – nares. Mūsų 
užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius jau pakvietė naują-
jį NATO generalinį sekretorių 
aplankyti Lietuvą, pasidomėti 
Velso NATO viršūnių spren-
dimų realizavimu, gal būt pa-
skatinti priimti kitokius, dar 
būtinus mūsų saugumui spren-
dimus.

Yra dar viena priežastis, ko-
dėl J. Stoltenbergas ypač tinka 
šiuo metu. Po Ukrainos įvykių 
NATO viduje prasidėjo vidinės 
konsolidacijos procesai ir Nor-
vegijos, visuomet euroatlanti-
nės sąjungos entuziastės, poli-
tiko paskyrimas tam turėtų tik 
pasitarnauti.

www.15min.lt

menės narių (tautinių mažumų, 
gėjų, neįgaliųjų...) teisės tokio-
mis aplinkybėmis visada tampa 
išbandymu visuomenėms, kaip 
tai, deja, įrodė Antrasis pasauli-
nis karas. 

Konservatorė Vilija Aleknai-
tė-Abramikienė piktinasi, kad 
„Lietuvos kairieji radikalai <...>, 
užuot raginę rimčiau paremti ko-
vojančią Ukrainą, Seime organi-
zavo tarptautinę LGBT (lesbie-
čių, gėjų, biseksualų ir transsek-
sualų) konferenciją“.

Ji neneigia, „jog gėjai ir lesbie-
tės, kaip valstybių piliečiai, yra ly-
giaverčiai civilinės teisės subjek-
tai. Jiems turi būti prieinami tie 
teisiniai instrumentai, kurie lei-
džia kartu oriai gyventi, naudo-

tis bendru turtu, o reikalui esant 
jį dalintis arba paveldėti“, tačiau 
griežtai pasisako prieš homosek-
sualų santuoką, nes iš jos „nieka-
dos negims joks kūdikis“. 

V. Aleknaitė-Abramikienė ap-
gailestauja, kad „įtakingos Va-
karų valstybės, finansuojančios 
panašias iniciatyvas, vis dar ne-
supranta, jog viso labo pila van-
denį ant propagandinio Putino 
malūno, leisdamos jam vaizduo-
ti Vakarus kaip moraliai pagedu-
sius. Dalis Vakarų visuomenės 
tuo įtiki ir atsitraukia nuo pasi-
priešinimo Kremliaus vykdomai 
agresijai“.  

Tačiau kur LGTB žmonės turi 
teisę tuoktis? Rusijoje ar vis dau-
giau Vakarų demokratinėse vals-

Atsinaujinusi Rusijos grėsmė 
Lietuvai neturi tapti alibi igno-
ruoti žmogaus teises.

Pirmiausia – Lietuvoje, nes 
kuo blogesnė bus žmogaus teisių 
padėtis mūsų šalyje, tuo nesau-
gesnė bus Lietuva. Mažumų ir 
kitų labiau pažeidžiamų visuo-

Morta Vidūnaitė
politologė
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Nato.int nuotr.

tybių? Ir ar Lietuva siekia tapti 
kaip Putino Rusija, kur gėjai yra 
autoritarinio režimo aukų prieša-
kyje, ar civilizuota demokratija, 
kur ir gėjai gali laisvai kvėpuoti, 
būti laimingi ir net tuoktis? 

V. Aleknaitė-Abramikienė yra 
Seimo delegacijos Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacijos (ESBO) Parlamentinė-
je Asamblėjoje (PA) pirmininko 
pavaduotoja ir ESBO PA vicepre-
zidentė. Lietuvoje ji daugiausia ži-
noma kaip tradicinių šeimos ver-
tybių gynėja; tarp užsienio parla-
mentarų ir tarptautinėse organi-
zacijose – kaip mažos valstybės 
politikė, išmananti tarptautinio 
saugumo reikalus. 

Į krizę Ukrainoje ESBO rea-
guoja aukštosios diplomatijos ir 
daugiašalio dialogo priemonė-
mis, reikšdama susirūpinimą dėl 
pagrindinių laisvių ir žmogaus 

teisių. Turbūt V. Aleknaitė-Abra-
mikienė supranta, kad dėl kri-
zės Ukrainoje negalime apleisti 
žmogaus (įskaitant LGTB) tei-
sių reikalų Lietuvoje, nes kuo ta-
da skirsimės nuo Rusijos, o būtent 
LGTB gresia tapti pirmaisiais ža-
liųjų žmogeliukų taikiniais, jei at-
sitiktų nelaimė. 

Konservatorius Rimantas Da-
gys tvirtina, kad žmogaus teises 
ginančios organizacijos „iš esmės 
gina tik gėjų teises arba radikalių 
feminisčių idėjas“. Jis nenusteb-
tų, jei „prie minėtų organizacijų 
finansavimo smarkiai prisideda 
tiek patys rusai per savo lobisti-
nes grupes“. 

R. Dagys galvoja, jog būtent gė-
jai ir feministės yra atsakingi už 
nedidelį gimstamumą Lietuvo-
je, o juk Lietuvai reikia žmonių 
su šautuvais ar automatais, nes be 
žmonių iš ginklų – jokios naudos.  

Krašto apsauga, apie 
kurią nuolat kalba 
buvusioji krašto apsaugos 
ministrė, irgi buvo 
nustekenta. 

Vyriausybės veiklą, gerinant 
finansinę, ekonominę ir 
socialinę aplinką, liudija 
konkurencingumo reitingai.   

Algirdui Brazauskui einant 
premjero pareigas, Lietuva 
pasiekė per Nepriklausomybės 
metus geriausių rodiklių 
valstybės finansuose,  
ekonomikos raidoje...

Krašto apsauga, apie kurią nuo-
lat kalba buvusioji krašto apsaugos 
ministrė, irgi buvo nustekenta. De-
ja, daug dėmesio šiai sričiai dabar 
skiriantys konservatoriai ne tik ne-
priartėjo prie Lietuvos įsipareigoji-
mo skirti gynybai 2 procentus nuo 
BVP, bet, apkarpę šias išlaidas, dar 
ir nutolo. 

Dabar biudžeto paklodę neuž-
tenka tampyti, kad bent grįžtume į 
ankstesnį gynybos finansavimo ly-
gį. Reikia akivaizdžiai daugiau lė-
šų, kad įvykdytume naujų geopo-
litinių grėsmių fone sau ir NATO 
iškeltą uždavinį – iki 2019 metų 
pasiekti ir skirti 2 proc. nuo BVP 
krašto apsaugai. 

Tai ne taip jau mažai, nes social-

Irena Šiaulienė

Andersas Foghas Rasmussenas ir naujasis NATO vadovas Jensas Stoltenbergas

Lietuva per metus Pasaulio eko-
nomikos konkurencingumo reitin-
ge pakilo iš 48 į 41 vietą. Įvertinant 
šalies institucinę aplinką, infras-
truktūrą, makroekonomiką, svei-
katą ir pradinį išsilavinimą, Lietu-
va pakilo 9 pakopomis aukštyn ir 
užima 38 vietą, o pagal inovacijų ir 
verslo lankstumą liko, kaip ir praė-
jusiais metais, 44 vietoje. Lietuva yra 
priskiriama šalims, pereinančioms į 
naujovėmis grindžiamą ekonomiką.

Šių ir kitų Lietuvos rodiklių gerė-
jimas, ekonominis augimas sudarys 
prielaidas socialinės politikos keiti-
mui ir stiprinimui.

www.delfi.lt
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Juras Požela: „socialdemokratai 
turi pelnyti vilniečių pasitikėjimą“

Juozas Bernatonis: 
„Padėkime profsąjungoms sustiprėti“

Lietuvos socialdemokratai džiaugiasi Švedijos 
socialdemokratų pergale Riksdago rinkimuose

Vakarų Europos valstybė-
se darbuotojų teises gi-
nančios profesinės sąjun-

gos turi gilias istorines tradici-
jas ir yra neatsiejamos svarbiau-
sių valstybėje vykstančių soci-
alinių bei ekonominių proce-
sų dalyvės. Lietuvoje pastebimi 
profsąjungų sunykimo ženklai 
– mažėja profesinių sąjungų ir 
jų narių skaičius, viešojoje er-
dvėje dominuoja ne darbuotojų, 
o darbdavių interesus ginančių 
organizacijų pozicija. Apie pro-
fesinių sąjungų problemas, atei-
ties perspektyvas ir Lietuvos so-
cialdemokratų partijos (LSDP) 
vaidmenį stiprinant profesines 
sąjungas kalbėjomės su  Juo-
zu Bernatoniu, teisingumo mi-
nistru, LSDP vicepirmininku, 
partijoje atsakingu už bendra-
darbiavimą su profesinėmis są-
jungomis, nevyriausybinėmis ir 
žmonių su negalia teises ginan-
čiomis organizacijomis.  

„Socialdemokrato“ redakcija

Jums pavaldus Kalėjimų de-
partamentas prie Teisingumo 
ministerijos vienas pirmųjų iš 
statutinių įstaigų pasirašė isto-
rinę šakos kolektyvinę sutartį, o 
Jūsų vadovaujamoje ministerijo-
je – vienoje iš nedaugelio – veikia 
darbuotojų profesinė sąjunga. 
Ar nesibaiminate jų spaudimo? 

Niekada nebijojau jokių spau-
dimų (šypsosi – aut. past.). Profe-
sines sąjungas laikau normalio-
mis darbuotojų interesų ir teisių 
gynimo organizacijomis, kurios 
atlieka svarbų vaidmenį valstybės 
gyvenime. Jei laikysimės nuosta-
tos, kad profsąjungų ir darbdavių 
konfliktai yra užprogramuoti, o 
spaudimai yra neišvengiami, toli 
nenueisime. Aš, kaip socialdemo-
kratas, visuomet sakiau: turime 
vienyti, o ne skaldyti visuomenę, 
turime ieškoti dialogo, o ne veltis 

į konfliktus. Tikiu, kad ilgainiui 
Lietuvoje susiformuos normali eu-
ropietiška praktika, kai darbdaviai 
pradės traktuoti profsąjungas kaip 
visavertį partnerį, su kuriuo reikia 
sėstis prie bendro derybų stalo. 

Kaip teisingumo ministras šiais 
metais jau kelis kartus susitikau su 
Ikiteisminio tyrimo įstaigų profe-
sinės sąjungos atstovais. Džiugina 
tai, kad Kalėjimų departamentas 
prie Teisingumo ministerijos pasi-
rašė bausmių vykdymo sistemos ša-
kos kolektyvinę sutartį. Ši sutartis 
įrodo, kad įmanomas efektyvus ir 
konstruktyvus bendradarbiavimas 
tarp pareigūnų interesams atsto-
vaujančių profsąjungų ir statutinės 
įstaigos. Pagal šiandienos išgales 
Teisingumo ministerija sieks, kad 
gerėtų bausmių vykdymo sistemo-
je dirbančių pareigūnų darbo sąly-
gos ir socialinės garantijos. Sutarty-
je yra numatyta, kad Kalėjimų de-
partamente ir jam pavaldžiose įstai-
gose, kuriose veikia profsąjungos, 
bus įsteigti du kolegialūs organai 
– Darbuotojų valdymo komitetas 
ir Derybų komitetas, į kuriuos bus 
paskirti administracijos ir profesi-
nių sąjungų atstovai.

vio spaudimą iš darbo išeiti „sa-
vo noru“ be jokių pagal įstatymą 
priklausančių kompensacijų. To-
kie atvejai yra netoleruotini. De-
ja, žmonėms dažnai pritrūksta 
informacijos apie jų pačių teises, 
jie nežino, kur kreiptis ir kaip ap-
ginti savo teises. Profsąjungos vai-
dina svarbų vaidmenį – jos ne tik 
gina darbuotojų teises, bet ir švie-
čia darbuotojus bei darbdavius. 
Tokiu būdu formuojama darbo 
santykių kultūra. Deja, Lietuvoje 
jos lygis nėra aukštas, todėl būtina 
remti profesines sąjungas, skatin-
ti jų plėtrą ir naujų narių įsitrau-
kimą į  profsąjungas.  

 Kaip įvertintumėte profesi-
nių sąjungų padėtį Lietuvoje? 

Jei lygintume su Vakarų Eu-
ropos valstybėmis, ypač tomis, 
kur yra gilios profesinių sąjungų 
veiklos tradicijos – pavyzdžiui, 
Skandinavijos šalimis – Lietuvos 
situacija neatrodo gerai. Lietuvoje 
profesinėms sąjungoms priklau-
so tik apie 8–9 procentų visų dir-
bančiųjų. Šie skaičiai, kaip rodo 
pastarųjų trejų metų tendenci-
jos, gali sumažėti.  O šalyse, ku-
rios garsėja aukštu gerovės lygiu, 
skaičiai yra skirtingi: Islandijoje 
profsąjungoms priklauso beveik 
90 procentų dirbančiųjų, Švedi-
joje, Danijoje ir Suomijoje – apie 
70 procentų.

Lietuvai prieš dvidešimt ketve-
rius metus atgavus nepriklauso-
mybę, kai kurių profesinių są-
jungų vadovai pamiršo pagrin-
dinį profsąjungų tikslą – ginti 
darbuotojų interesus ir teises. Jos 
paskendo profsąjungoms priklau-
siusio turto dalybose ir nesibai-
giančiuose tarpusavio konflik-
tuose. Manau, kad būtent tai su-
davė rimtą smūgį visų profsąjun-
gų reputacijai. Laimė, likę sąži-
ningi ir principingi aktyvistai ne-
leido nustekenti profesinių sąjun-

gų judėjimo. Pastaruoju metu į 
profesines sąjungas ateina nema-
žai jaunų ir mąstančių žmonių, 
kurie nori ir gali skiepyti Lietu-
voje Skandinavijos profesinių są-
jungų veiklos metodus. 

Ko reikia, kad profesinių są-
jungų plėtra Lietuvoje vyktų sė-
kmingai? 

Reikia keisti požiūrį. Tiek 
darbdaviai, tiek profesinės są-
jungos turi suprasti, kad jie nėra 
priešai vieni kitiems – jie nega-
li egzistuoti vieni be kitų. Būti-
na skatinti abipusį dialogą. Da-
bar darbdavių interesus ginan-
čios organizacijos yra geriau orga-
nizuotos, jos turi geresnius resur-
sus, joms geriau sekasi rasti kelią 
į valdžios kabinetus. Kartais su-
sidaro įspūdis, jog kai kurie poli-
tikai ignoruoja profesines sąjun-
gas. Tai yra kelias į niekur. Egzis-
tuojantis galių disbalansas nėra 
naudingas ne tik dirbantiesiems, 
valstybei, bet ir darbdaviams. Tu-
rime padėti profesinėms sąjun-
goms sustiprinti savo pozicijas, 
kad jos galėtų kalbėti su darbda-
vių organizacijomis kaip lygūs su 
lygiais. Laimės visi – darbuotojai, 
darbdaviai, visuomenė. 

Kodėl rekomenduotumėte 
„Socialdemokrato“ skaityto-
jams tapti profsąjungų nariais? 

Derybose su darbuotoju darb-
davys beveik visais atvejais yra sti-
prioji pusė, turinti savo rankose 
ne tik galutinio sprendimo priė-
mimo galimybę, bet ir geresnius 
finansinius, teisinius ir informa-
cinius resursus. Todėl prisimin-
kime žodžius, skambančius Lie-
tuvos socialdemokratų partijos 
himne – „Po vieną mes niekas – 
būry mes jėga“. Kitaip tariant, jei 
darbuotojai nori, kad jų interesai 
būtų efektyviai ginami, jie turi 
vienytis. Kito kelio nėra. 

Rugsėjo 20 d. Lietuvos soci-
aldemokratų partijos Vilniaus 
miesto skyriaus konferencijo-
je LSDP Vilniaus skyriaus nau-
juoju pirmininku išrinktas LR 
Seimo narys Juras Požela, ku-
ris šiame poste keičia atsista-
tydinusį Juozą Oleką. 

Vadovauti LSDP Vilniaus sky-
riui – ne tik garbė, bet ir didelė 
atsakomybė. Kas paskatino kan-
didatuoti?

Turiu pakankamai didelę veiklos 
socialdemokratų partijoje patirtį – 
jau 14 metų esu partijos narys. Į ją 
įstojau būdamas 18 metų. Niekada 
nekeičiau ir nežadu keisti politinių 
įsitikinimų. Kelias kadencijas ėjau 
LSDP Vilniaus skyriaus pirminin-
ko pavaduotojo pareigas, vadovavau 
Lietuvos socialdemokratinio jauni-
mo sąjungai. 

LSDP Vilniaus skyriui reikia pro-
veržio, reikalingos naujos idėjos, 
naujos veiklos formos. Puikiai su-
vokiu ir atsakomybės naštą. Mūsų 
netenkina rinkimų Vilniuje rezul-
tatai – nuolat mažėja mandatų Vil-
niaus miesto savivaldybės taryboje 
skaičius. Negalime tenkintis perga-
le vienoje vienmandatinėje Žirmū-
nų apygardoje, kurioje laimėjo Vy-
tenis Povilas Andriukaitis. Turime 
galvoti, kaip išplėsti socialdemokra-
tų veiklos galimybes sostinėje. Juk 
Vilnius – bene vienintelis miestas 
Lietuvoje, kuriame gyventojų skai-
čius didėja. Daugiausia jaunimo – 
Vilniuje. Sostinė turi didžiulį aka-
deminį potencialą. Būtent Vilniu-
je reiškiasi verslūs žmonės. O soci-

aldemokratų pozicijos sostinėje kol 
kas menkos.

Artėja rinkimai: į savivaldą – 2015 
metais, o 2016 metais – ir į Seimą. Jei 
nesiimsime veiksmų, neturėsime nei 
vieno socialdemokrato, laimėjusio 
rinkimus vienmandatinėje apygar-
doje, nepapildysime savo frakcijos 
Seime naujais nariais. 2016 metais 
Vilniuje bus renkama ne 10, kaip 
ligi šiol, o 11 Seimo narių. Priežas-
tis – sostinėje padaugėjo gyventojų. 
Taigi jau šiandien turime žinoti sa-
vo kandidatus 2016 m. rinkimuose į 
Seimą. Reikia nebijoti įtraukti naujų 
žmonių ir apjungti geriausią skyriaus 
potencialą. LSDP Vilniaus skyrius 
bus vieningas realiais darbais, o ne 
tik kalbomis. 

Politikoje reiškiasi daugybė 
žmonių, nuolat susiduria jų lū-

kesčiai, ambicijos ir siekiai ly-
deriauti... Kyla kibirkštys. Kaip 
suvienyti žmones?

Pirmas svarbus uždavinys – rei-
kia žinoti kiekvieną savo partijos 
narį, jo lūkesčius ir veiklos gali-
mybes. Kartais pamirštame eili-
nius partijos skyriaus narius. Ben-
drauja tik poskyrių pirmininkai 
tarybos ar prezidiumo lygiu. Stin-
ga šiltesnio ir glaudesnio bendra-
vimo tarp eilinio skyriaus nario ir 
partijos skyriaus pirmininko arba 
frakcijos nario Seime. Privalome 
nariams suteikti savalaikę infor-
maciją. Neveikia kol kas elemen-
tarūs komunikacijos kanalai, ku-
riais galėtume pasiekti kiekvie-
ną savo skyriaus bičiulį. Kai nė-
ra normalaus bendravimo, žmo-
nės jaučiasi nereikalingi, atsiran-
da nusivylimas politine veikla... 

Ambicijos, skirtos kūrybai, o 
ne griovimui, mus stiprina, – ir 
tai yra gerai. Mums reikia pri-
traukti intelektualius ir turinčius 
idėjų žmones, kurie yra politikos 
„tylūs stebėtojai“ – turiu galvo-
je kultūros ir universitetinę ben-
druomenę, inteligentiją. Tai svar-
bu kuriant ateities Lietuvą. 

Kitas iššūkis, kuris laukia, – 
reikia gausinti partijos gretas Vil-
niuje. Dabar Vilniaus skyriuje 
registruota apie 3 500 bičiulių – 
mažai! Pagal partijos narių ir gy-
ventojų skaičių proporciją esame 
vienas mažiausių LSDP skyrių 
Lietuvoje. Mes surenkame per 
rinkimus apie 12 000 balsų. Tai-
gi, vienas bičiulis „atsiveda“ apie 
tris rinkėjų balsus. Turime kelis 
kartus padidinti savo gretas. Jei 
palygintume partijos narių ir gy-
ventojų skaičius, pavyzdžiui, Ra-
seiniuose, Tauragėje ar Kauno ra-
jone, pamatytume, kad proporci-
jos atžvilgiu minėti skyriai yra žy-
miai didesni nei Vilniaus. 

Kokie darbai laukia Jūsų, 
kaip skyriaus pirmininko, ar-
timiausiu laiku?

Darbus dalinu į dvi grupes. 
Pirmoji – administraciniai-par-
tiniai darbai. Reikia sutvarky-
ti komunikaciją, informacijos 
sklaidą, suaktyvinti įvairių ko-
misijų veiklą. 

Antroji – darbai, kurių reika-
lauja artėjantys rinkimai. Dels-
ti nevalia. Partijos veikla turi bū-
ti matoma Vilniuje. Reikia ben-
dradarbiauti su nevyriausybi-

niu sektoriumi, įvairiomis ben-
druomenėmis ir bendrų interesų 
vienijamomis grupėmis. Esame 
per daug užsidarę. Turime labiau 
pasitikėti vilniečiais ir parodyti 
jiems, kad būtent mūsų partijos 
nariai, dirbdami Vilniaus mies-
to taryboje, gali patenkinti jų po-
reikius ir lūkesčius. 

Vilnius turi tapti vieta, kurioje 
gimsta šiuolaikinės socialdemo-
kratijos ir šiandienos valstybės 
poreikius atitinkančios idėjos. 
Ideologijos pagrindai nekinta, 
tačiau priemonės ir mums ten-
kantys iššūkiai keičiasi. Privalo-
me į juos reaguoti, atsakyti sava-
laikiais sprendimais ir patys keis-
tis. Tik taip pelnysime žmonių 
pasitikėjimą mūsų partija. 

Partijos kandidatu į Vilniaus 
miesto mero rinkimus patvir-
tintas Gintautas Paluckas. Ko-
kias jo stipriąsias savybes išskir-
tumėte?

Vilniaus mieste rinkimuose 
dėl mero posto varžysis naujo-
sios kartos politikai. Gintautas 
Paluckas kaip tik toks ir yra. Jis 
turi didelę darbo savivaldoje pa-
tirtį – sėkmingai dirbo Vilniaus 
miesto savivaldybės administra-
cijos direktoriumi. Niekada ne-
siblaškė ir nekeitė politinių pa-
žiūrų, į socialdemokratų partiją 
įstojo būdamas 25-erių metų. Be 
to, Gintautas – puikus administ-
ratorius ir ūkininkas. Tokio mero 
Vilniaus miestui ir reikia. 

Kalbėjosi Ridas Viskauskas

rusijos grėsmė ir žmogaus teisės
 
Be abejonės, pagal tokią logiką 
už Lietuvos gėjų ir feminisčių 
stovi Rusija... 

Gėjai, kaip ir feministės, irgi 
yra žmonės. Jie irgi nenori būti 
(labiau) persekiojami ar būti vi-
suomenės patyčių objektais dėl 
to, kad padidėjo Rusijos grėsmė 
Lietuvos saugumui. Jei moterų ir 
LGTB žmonių teisės nesvarbios, 
nes dabar svarbiausia – Lietuvos 
valstybingumas, kariuomenė ir 
ginklavimasis, tuomet, jei įvyk-
tų baisiausias scenarijus, mažu-
mų atstovai gali tapti pirmosio-
mis aukomis ne Rusijos žaliųjų 
žmogeliukų, o savų... O gal vėl 
apsimeskime, kad gėjai neegzis-
tuoja, kad homoseksualumas – 
pramanas? 

Prezidentė Dalia Grybauskai-
tė ir Ministras Pirmininkas Al-
girdas Butkevičius, kaip popu-
liariausi politikai šalyje, gali ne-
sunkiai pagerinti žmogaus teisių 

Jei LGTB žmonių Lietuvoje pa-
dėtis būtų geresnė, Lietuva būtų 
saugesnė. Jei į juos nebūtų žiūrima 
kaip į visuomenės užriby esančius 
ar neegzistuojančius, o kaip į visa-
verčius savo šalies piliečius, JAV ir 
kitos demokratinės valstybės rim-
čiau žiūrėtų į Lietuvą. 

Dabar bandome jaustis saugūs, 
vos ne kasdien gatvėje, darbe ar na-
muose sakydami, kad karo vis dėlto 
nebus, o mus apgins NATO. Poli-
tikai ir kariškiai pastoviai kartoja, 
kad NATO sutarties 5 straipsnis 
dėl kolektyvinės gynybos bus įgy-
vendintas, jei Lietuvą ištiktų bėda. 
Tačiau abejonės praslysta pro jų lū-
pas, nes visi supranta, kad toks tas 
gyvenimas – niekada nežinai...

Jei Lietuvoje žmogaus teisės 
(kaip jos daugiausia supranta-
mos senosiose demokratijose) 
būtų gerbiamos labiau, NATO 
partneriai turėtų daugiau moty-
vų mus apginti. Kitaip demokra-
tiniai Vakarai Lietuvą labiau pri-
skirtų Rytų vertybinei erdvei. Lo-
gika paprasta – negerbiate LGTB 
teisių, panašiai kaip ir Rusijoje, 
tai galbūt jums ir geriau su Rusija. 

Taigi ar galime dėl savo netole-

Atkelta iš 2 p.

Valdo Šereikos nuotr.

padėtį Lietuvoje, nerizikuodami sa-
vo populiarumu, o daugiau retori-
kos skirdami žmogaus teisių diskur-
sui. Kaip rodo visuomenės nuomo-
nių apklausos, žmonės Prezidentę 
ir Premjerą myli ne vieną dieną, o 
metų metus, todėl tikėtina, kad jie 
įsiklausys ir pakeis savo pažiūras, o 
ne nusisuks nuo jų. 

Prezidentė dar prieš pirmąją sa-
vo kadenciją rinkimų kampanijos 
metu 2009 metais sakė, kad kalbė-
ti apie gėjų teises Lietuvoje dar per 
anksti. Tą patį ji sakė ir šį pavasarį, 
kandidatuodama į prezidentus an-
trą kartą. Turbūt ne laikas ir dabar, 
nes didėja Rusijos grėsmė? O kada 
bus laikas? Kada, jei ne dabar? 

Jei valstybės vadovai ir šalies poli-
tikai reguliariai palankiai pasisaky-
tų LGTB žmonių teisių atžvilgiu, 
o progų visada buvo ir bus, tai būtų 
svarbus Lietuvos politikos žingsnis 
į priekį. LGTB žmonės sulauktų ir 
mažiau patyčių iš visuomenės pusės, 

rancijos rizikuoti ir savo saugu-
mu? Turiu galvoje ne tik LGTB 
teises, tiesiog kasdienė nepa-
garba joms yra ypač ryški mū-
sų visuomenėje. Galingoms de-
mokratijoms, kaip JAV, bendra 
žmogaus teisių padėtis kitose 
valstybėse visada išlieka svarbi, 
ypač šiuo metu, kai JAV vado-
vauja prezidentas iš Demokra-
tų partijos. 

Tiesa, daugelyje JAV valstijų 
dar nepanaikinta mirties baus-
mė, o nemažai valstijų, kuriose 
vyrauja kaimo vietovės, išlieka 
konservatyvios LGTB atžvilgiu, 
tačiau situacija ir jose gali pasi-
keisti, nes Aukščiausiasis Teis-
mas turėtų priimti sprendimą 
dėl draudimo drausti tos paties 
lyties santuokas visose valstijose. 

Lietuvos konservatoriai, kurie 
dievagojasi esą didžiausi Lietu-
vos valstybingumo gynėjai, bet 
kurių daugelis siaurai suvokia 
žmogaus teises, turėtų atidžiau 
susimąstyti apie tai, kad Lietu-
va, ignoruodama savo piliečių 
teises, kenkia savo saugumui Ru-
sijos grėsmės akivaizdoje.

www.delfi.lt

Profsąjungos vaidina 
svarbų vaidmenį – jos 
ne tik gina darbuotojų 
teises, bet ir šviečia 
darbuotojus bei 
darbdavius.

 
Gal profesinės sąjungos atgy-

veno savo amžių ir reikia ieško-
ti naujų darbuotojų bei darbda-
vių bendradarbiavimo būdų? 

 Nesutinku. Dialogas tarp pro-
fesinių sąjungų, atstovaujančių 
darbuotojų interesams, ir darb-
davių išlieka vienintele efektyvia 
bendradarbiavimo forma. Tie, 
kurie teigia, kad laisvoji rinka 
išsprendžia visas problemas, ir 
tvirtina, jog darbuotojas gali 
efektyviai kalbėtis su darbdaviu 
akis į akį, yra neteisūs. 

Nemažai žmonių yra susidūrę 
arba girdėję apie vokeliuose mo-
kamus atlyginimus, neapmoka-
mus viršvalandžius arba darbda-

Juozas Bernatonis

Lietuvos socialdemokra-
tų partija (LSDP) pasveiki-
no Švedijos socialdemokra-
tų partiją ir jos lyderį Stefa-
ną Lofveną su pergale rugsė-
jo 21 d. vykusiuose Švedijos 
parlamento (Riksdago) rin-
kimuose.

LSDP pirmininkas, Lietuvos 
Respublikos Ministras Pirminin-
kas Algirdas Butkevičius teigia: 
„Švedijos socialdemokratų grįži-
mas į valdžią rodo, kad Europa 

grįžta prie kairiosios politikos ir 
tolesnio gerovės valstybės kūrimo, 
kurio buvo atsisakę dešinieji, savo 
griežto taupymo politika domina-
vę Europos politikoje per finansi-
nę ir ekonominę krizę. Galiu pasi-
džiaugti, kad Lietuvos socialdemo-
kratų grįžimas į valdžią prieš dve-
jus metus buvo aiškus signalas, kad 
visame senajame žemyne kairių-
jų vertybių laukia renesansas. Tai 
kartu yra ir geras ženklas visoms 
progresyviosioms kairiosioms po-
litinėms partijoms Europoje.“

LSDP vicepirmininkas, buvęs 
Lietuvos Ministras Pirminin-
kas Gediminas Kirkilas, vado-
vavęs Lietuvos koalicinei mažu-
mos Vyriausybei 2006–2008 m., 
Švedijos socialdemokratams lin-
ki sėkmės vadovaujant būsimai 
Švedijos Vyriausybei, kuri tur-
būt bus koalicinė mažumos vy-
riausybė, suformuota iš Žaliųjų 
ir Kairiųjų partijų, kurios kartu 
su Švedijos socialdemokratais iš 
viso surinko 43.7% balsų.

„Švedijos socialdemokratai, 

kurie beveik nepertraukiamai 
šalį valdė beveik 70 metų, gerai 
žino, kaip sėkmingai dirbti ko-
alicinėje mažumos Vyriausybė-
je ir vykdyti reikiamas reformas, 
stiprinant gerovės valstybę. Jų 
pergalė šiemetiniuose parlamen-
to rinkimuose svarbi ir tuo, kad 
jie veiksmingai sugebės neutrali-
zuoti kraštutinius dešiniuosius, 
kurie šiuose rinkimuose yra tre-
ti“, – tvirtina G. Kirkilas.

LSDP informacijos centras

Švedijos socialdemokratų  
partijos emblema

LSDP Vilniaus skyriaus naująjį pirmininką Jurą Poželą sveikina skyriaus bičiuliai

Interviu Interviu

sx.hu nuotr.

ir jiems nereikėtų gyventi pogrin-
dinio gyvenimo. 

Tai padėtų ne tik Lietuvos tarp-
tautiniam prestižui ir pagerintų 
jos reitingus demokratijos, žmo-
gaus teisių, gerovės, žmogaus so-
cialinės raidos ir kitų indeksų at-
žvilgiu. Mūsų valstybę palankiau 
vertintų užsienio investuotojai ir 
NATO partneriai. 
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Tik suvieniję bendras pajėgas galime tikėtis realaus postūmio sprendžiant jaunimo nedarbo problemą. 

lilija Petraitienė

Liberalai didžiuojasi, o gyventojai bėga

Vyteniui Andriukaičiui patikėtos svarbios Sveikatos 
ir maisto saugumo eurokomisaro pareigos

Naujų demokratinių pergalių link

„Klaipėda – geriausia savi-
valdybė”, „Klaipėda geriau-
sia vieta gyventi”, „Klaipė-
dos meras – geriausiai iš vi-
sų merų pasaulyje groja tri-
mitu”. Tokius šūkius mėgsta 
Klaipėdos miesto liberalai. 
Pasičiupę vieną sakinį iš ilgo 
ir nuobodaus tyrimo jie val-
kioja jį lyg katė pelę. Protingi 
vertintojai pasakę A pasako ir 
B. Tačiau tai padaryti mūsų li-
beralams arba neužteka drą-
sos, arba išminties.

Pernai Lietuvos laisvosios rinkos 
institutas (LLRI) ne pirmą kartą 
geriausia savivaldybe iš didžiųjų 
miestų išrinko Klaipėdos miestą. 
Tačiau ši, su liberaliomis politinė-
mis jėgomis siejama, įstaiga vado-
vaujasi keista metodika. Kažkodėl 
neįvertinamas Klaipėdoje nuose-
kliai mažėjantis gyventojų skaičius.

Manyčiau, kad geriausias indi-
katorius, parodantis, kad viena-
me ar kitame mieste gera gyven-
ti, yra gyventojų skaičius. Deja, 
Klaipėdai šioje srityje nėra kuo 
pasigirti. Mūsų mieste gyvento-
jų kasmet mažėja. O per šią Vy-
tauto Grubliausko kadenciją jų 
sumažėjo net 11 tūkst. „Ne bė-
da! – lyg užsuktas tą pačią mal-
delę kartoja vicemeras Artūras 
Šulcas. – Tie žmonės niekur ne-
dingo, o tik persikėlė į priemies-
čius. Jie gyvena Klaipėdos rajono 
savivaldybės teritorijoje, o dirba 
– Klaipėdos mieste!“ – įrodinė-
ja A. Šulcas.

Melas! Taip, gyventojų Klai-
pėdos rajone daugėja, tačiau ne 
tokiais tempais, kokiais jų mažė-
ja mieste. 

Per trejus metus jų padaugėjo  
tik tūkstančiu!
Pripažinkite, ponai liberalai, kad 
jūs miestą taip nustekenote, kad 
gyventojai, nebematydami vilties, 
sprunka iš jo. Kas į užsienį, kas į 
sostinę.

LLRI tyrimas atliktas remiantis 
painia metodika, kurios čia nena-
grinėsime. Remiantis indekso ver-
tybėmis ideali savivaldybė yra ta, 
kuri taupo mokesčių mokėtojų pi-

nigus, gyvena pagal savo pajamas, skai-
driai naudoja biudžeto lėšas. Tačiau jau 
dėl pirmo punkto kyla didelių abejonių. 

Lietuvos į naująją Europos Ko-
misiją deleguojamas socialdemo-
kratas Vytenis Povilas Andriukaitis 
gavo už sveikatos apsaugą ir maisto 
saugumą atsakingo komisaro port-
felį. Stebiuosi viešojoje erdvėje vyks-
tančiomis diskusijomis apie komi-
sarų portfelių skirstymą į mažiau 
ar daugiau reikšmingus. Kam rei-
kalingi šie postai, jei jie nereikšmin-
gi? Į profaniškus oponentų svars-
tymus, neva kaimynų latvių ir estų  
portfeliai svarbesni, noriu atsakyti, 
kad jų į Europos Komisiją deleguo-
ti atstovai pretenduoja į vicepirmi-
ninkų pozicijas, kurios neturi savo 
direktoratų. Latvijos premjeras Val-
dis Dombrovskis yra atsakingas už 
eurą ir socialinį dialogą. Šiam at-
sakingam darbui V. Dombrovs-
kis turės pasitelkti kitiems komi-
sarams pavaldžius biurokratus, nes 
jam teks verstis tik savo komandos 
išgalėmis. Tą patį galiu pasakyti ir 
apie Estijos premjerą Andrusą An-
sipą. Jis naujojoje Komisijoje kurs 
Europos skaitmeninę rinką. Rin-
ka bus kuriama dirbant komisarų 
komandoje, o pats A. Ansipas taip 

Suvalkijos sostinė pasikeitė neatpažįstamai

irmina FroloVa-MilaŠienė 

Marijampolėje nedarbas – 
mažiausias šalyje. Derlinga 
žemė įdarbina daug 
ūkininkų.  

Marijampolėje apsilankę 
prieš dešimtmetį ir dabar 
žmonės neatpažįsta miesto. 
Europietiškas, sutvarkytas 
centras, su akcentais – mies-
to aikšte, senamiesčiu, par-
kais. Kaip pavyko Suvalkijos 
sostinei taip pakeisti veidą?
 

„Mes, kaip ir kai kurie kiti mies-
tai, gavome Europos Sąjungos pa-
ramą. Tačiau nemėtėme tų pinigų 
tai vienam kampui, tai kitam ap-
tvarkyti. Laikėmės principo pra-
dėti tvarkyti Marijampolės centrą 
nuo miesto aikštės į šalis. Šiandien 
ir pats džiaugiuosi, matydamas, ką 

sukūrėme. Kai atvažiuoja svečių į 
Marijampolę, tai sako, kad net ne 
Lietuvoje pagalvoja atsidūrę, ypač 
vakare,“ – pasakoja  jau ketvirtą ka-
denciją Marijampolėje baigiantis 
meras Vidmantas Brazys.

Miestas iš tikrųjų skoningai su-
tvarkytas. Dabar beveik kiekvieną 
mėnesį atvažiuoja kitų savivaldybių 
delegacijos pasigrožėti ir pasimoky-
ti iš suvalkiečių. Daugelį rekons-
trukcijos, įrengimo darbų čia atliko 
vietinės bendrovės. Jos laimėjo kon-
kursus siūlydamos pigiausią kainą. 
Suvalkiečiai, pasirodo, sugeba sude-
rinti – ir pigiai, ir gerai.

2000-aisiais Marijampolės me-
ru pirmąkart išrinktas Vidmantas 
Brazys apsižiūrėjo, kad mokyklose 

šąla vaikai, sėdi žiemą per pamokas 
apsirengę striukėmis ir paltais. Pra-
dėjo nuo švietimo įstaigų šiltinimo, 
langų keitimo. Sušildžiusi vaikus, 
miesto valdžia ėmėsi tvarkyti apleis-
tus kampus. Marijampolėje riogsojo 
pradėto ir nebaigto statyti Kultūros 
centro griaučiai – panaši gėda kaip 
Vilniaus Šeškinės stadionas. Mari-
jampoliečiai jau skeptiškai  žiūrėjo 
į šio pastato pusę. Tačiau dabar at-
naujintame Kultūros centre  kar-
tais per vieną dieną vyksta du kon-
certai. O merui apmaudu, kad 800 
vietų žiūrovų salėje ne visada telpa 
visi norintys. Pasak Vidmanto Bra-
zio, jie renovavo ir nuo kolūkių laikų 
užsilikusį didžiausios Liudvinavo 
seniūnijos administracinį pastatą. 
Šį tą nugriovę, šį tą pastatę kaimiš-
kojoje savivaldybės teritorijoje įkū-
rė dar vieną kultūros centrą. Meras 
V.Brazys kalba apie dar vieną naują 
projektą – daugiafunkcinio kom-
plekso statybą: „Jis būtų skirtas ir 
kultūrai, ir sportui. Tai krepšinio ir 
tinklinio arena, pritaikyta įvairiems 
kultūriniams renginiams. Čia jau 
tilptų 2200 žiūrovų.“ 

Marijampolėje buvo įrengtas ir 
futbolo stadionas. Stiprūs vietos 
futbolininkai negalėdavo senaja-
me žaisti su Europos komandomis. 
Savivaldybė ir Marijampolės versli-
ninkai, pritraukę dar ES lėšų, įren-

gė puikią futbolo aikštę ir dengtą 
maniežą. Dabar čia atvažiuoja žais-
ti ir treniruotis komandos iš Euro-
pos šalių ir net iš Kinijos. Meras Vi-
dmantas Brazys pripažįsta savo sen-
timentus sportui. Serga visose fut-
bolo ir krepšinio rungtynėse.

gi duoda  biudžeto pajamas.
Kaip paveiks šį kraštą Rusijos pa-

skelbtos sankcijos? Ar nenuskur-
dins klestinčio krašto? „Aišku, kad 
paveiks. Negali nepaveikti, tam ren-
giamės. Gali ir į Darbo biržą žmo-
nių ateiti. Bet žiūrėsime, kiek sa-
vivaldybės biudžetas leis, remsime 
verslininkus, gal mokesčius atidėsi-
me. Laimė, kad įmonės ir verslai tik 
nedidele dalimi su Rusijos rinka bu-
vo susiję. Bet turim daug transpor-
to bendrovių, kurios labiau pajaus 
Rusijos sankcijas. Bet manau, kad 
didelių bėdų nebus,“ – prognozuo-
ja Marijampolės meras.

Jis džiaugiasi, kad Marijampolė 
plečiasi, aplink miestą statoma daug 
privačių namų. Pasirodo, taip inves-
tuoja iš šio krašto emigravę žmonės. 
„Manau, kad jie grįš, jei namus sta-
tosi čia, nors pinigus uždirba svetur. 
Gal ir darbų galėsime daugiau pa-
siūlyti. Mes pagaliau įkūrėme savo 
laisvą ekonominę zoną, kuria domi-
si įvairūs verslininkai, važiuoja net 
iš Kinijos.“  Kad mieste apsimokė-
tų, būtų gražu ir patogu gyventi, 
meras kelia dar vieną užduotį – po 
geležinkelio bėgiais, einančiais per 
miestą, pastatyti tunelius. Dideli 
darbai dar laukia.“ Vidmantas Bra-
zys ketina kelti kandidatūrą dar vie-
nai Marijampolės savivaldybės me-
ro kadencijai.

Tačiau miesto vadovai rūpinasi 
ne vien marijampoliečių pramogo-
mis. Marijampolėje nedarbas – ma-
žiausias šalyje. Derlinga žemė įdar-
bina daug ūkininkų. Yra stambių 
ūkių, turinčių po 1000 ha žemės. 
Derliais suvalkiečiai ir šiemet nesi-
skundžia. Bet ne vien žemdirbyste 
Marijampolė soti. Meras prisimena 
laikus, kai teko ir jam dėti daug pa-
stangų, kad išliktų cukraus ir pieno 
konservų fabrikai, dabar įdarbinan-
tys šimtus marijampoliečių.

Marijampolė garsėja ir kaip auto-
mobilių pardavėjų sostinė. Čia ne 
tik turgus, bet ir daugybė automo-
bilių aikštelių. Miestui šie verslai ir-

vilionienė, žmogaus teisių gynėjas ir 
žmogaus teisių ekspertas, Harvey 
Milko fondo prezidentas ir vienas 
iš fondo įkūrėjų Stuartas Milkas 
(JAV), Europos Parlamento vice-
pirmininkė, Žaliųjų frakcijos narė 
Ulrike Lunacek, Milersvilio univer-
siteto (JAV, Pensilvanija) istorijos 
profesorius emeritas, Vytauto Di-
džiojo universiteto garbės daktaras 
prof. Saulius Augustinas Sužiedėlis, 
Lietuvos žydų bendruomenės pir-
mininkė Faina Kukliansky, žmo-
gaus teisių gynėjai iš Baltarusijos, 
Ukrainos, Latvijos  – Natalija Ma-
nikouskaja, Olena Ševčenko, Kris-
tine Garina ir Tolerantiško jauni-
mo asociacijos valdybos pirminin-
kas Artūras Rudomanskis.

Vertindamas konferencijos reikš-
mę JAV ambasados pareigūnas Jo-

nathanas Herzogas rašė: „Noriu pa-
sveikinti ir padėkoti jums už kon-
ferencijos „Naujų demokratinių 
pergalių link“ organizavimą. Ypač 
svarbu pažymėti, kad šioje konfe-
rencijoje buvo kalbama apie de-
mokratijos stiprinimą sprendžiant 
žmogaus teisių klausimus, tarp jų ir 
LBGT žmonių teises. JAV vyriau-
sybės požiūriu, žmogaus teisės  yra 
vienas pagrindinių demokratinės 
visuomenės bruožų. Šių teisių ste-
bėjimas ir jų gynimas yra bet kurios 
šalies vystymosi pažangos pagrin-
das. Visų žmonių teisės, nepaisant 
jų amžiaus, rasės, lyties, tautybės, 
religijos ir lytinės orientacijos, yra 
žmogaus teisės. Todėl manau, kad 
ši konferencija buvo vienas svarbiau-
sių renginių, atveriančių kelią nau-
dingoms ir produktyvioms disku-

sijoms apie žmogaus teises tiek vy-
riausybiniu, tiek nevyriausybiniu 
lygiu.  Žmonės niekada neturi ken-
tėti nuo diskriminacijos, neapykan-
tos ir smurto. Laukiu tolimesnių ga-

limybių bendradarbiauti didinant 
visuomenės sąmoningumą ir žinias 
šioje svarbioje srityje.“

Artūras Rudomanskis

Artūras Rudomanskis, Stuartas Milkas (JAV), prof. Marija Aušrinė Pavilionienė, 
prof. Saulius Augustinas Sužiedėlis

Marijampolės meras Vidmantas Brazys Gedimino gatvė Marijampolėje - po rekonstrukcijos

Vytenis Povilas Andriukaitis 

Seimo narė prof. Marija Auš-
rinė Pavilionienė, bendradar-
biaudama su Tolerantiško 
jaunimo asociacija, Jungtinių 
Amerikos Valstijų ambasada, 
Harvey Milko fondu, Nacio-
naliniu demokratijos institu-
tu, rugsėjo 12 d. Lietuvos Res-
publikos Seime organizavo 
konferenciją „Naujų demo-
kratinių pergalių link“.

Konferencijoje buvo aptariama 
strategija, kaip sujungti Rytų Eu-
ropos bloko žmogaus teisių gynėjus, 
stiprinti demokratinę plėtrą šiame 
regione, išryškinti politinės valios 
ir bendrų veiksmų svarbą siekiant 
visuomenės pažangos.

Pranešimus konferencijoje skaitė: 
Seimo narė prof. Marija Aušrinė Pa-

Be to, mėgstantys girtis libera-
lai neperskaitė viso tyrimo iki 
pabaigos, nes apie LLRI reko-
mendacijas jie nutyli. 

LLRI rekomenduoja viešo-
jo transporto paslaugų teikimą 
perleisti privačiam sektoriui ar-
ba organizuoti viešojo ir priva-
taus sektorių darbą partnerystės 
pagrindu. Paslaugų teikėjui pa-
rinkti skelbti atvirus viešuosius 
konkursus, sukuriant būtinybę 
įmonėms konkuruoti tarpusa-
vyje dėl šių paslaugų teikimo. 
Neįvesti arba atsisakyti priva-
čių įmonių teikiamų keleivių 
vežimo paslaugų kainų regu-
liavimo. Deja, Klaipėdoje kai-
nos reguliuojamos „iš viršaus“, 
miestas perka transporto prie-
mones UAB „Klaipėdos auto-
busų parkui“, taip sudarydamas 
nelygias konkurencines sąlygas 
privatininkams. Be to, LLRI 
analitikai rekomenduoja atsis-
kaitymą už atliekų surinkimą 
organizuoti ne rinkliavomis, o 
sutartimis tarp paslaugų gavėjo 
ir teikėjo. Ir šioje srityje nepana-
šu, kad liberalai būtų numatę ką 
nors keisti. Visą apskritį apraiz-
gę KRATC hidros čiuptuvai 
atsileisti neketina. Atvirkščiai 
– rinkliava kasmet vis didėja.

Manipuliacija skaičiais
Klaipėdos miesto savivaldy-
bė, surinkusi 67,3 balo iš 100, 
Lietuvos savivaldybių indek-
se 2013 m. užėmė pirmą vietą 
tarp septynių didžiųjų šalies 
miestų savivaldybių. Tai pras-
tesnis uostamiesčio įvertini-
mas palyginti su 2012 metais. 
Užpernai indeksas buvo net 
dviem balais didesnis – 69,4. 
LLRI komentuoja, kad smuki-
mą lėmė prastesni įvertinimai 
komunalinio ūkio, socialinės 
rūpybos bei mokesčių srityse. 
Žemesnis balas komunalinio 
ūkio srityje skirtas dėl „konku-
rencinės zonos“ panaikinimo 
specialiajame šilumos ūkio pla-
ne. Tokiu būdu buvo apribotas 
laisvas vartotojų pasirinkimas, 
kokiu kuru šildyti būstą.

Klaipėdos liberalai nutyli, 
kad kur kas daugiau balų nei 
uostamiestis surinko Kauno 
rajono savivaldybė – 68,4. Ją 
ir reikėtų skelbti absoliučia nu-
galėtoja.

Kuo nusipelnė valdžia?
„Savivaldybės savo sprendi-
mais gali tiek pagerinti, tiek 
pabloginti gyventojų ir vers-
lo sąlygas. 

pat neturės žmogiškųjų išteklių, 
dirbančių šiam konkrečiam tiks-
lui. Noriu pabrėžti, kad mažoms 
Rytų Europos valstybėms, delega-
vusioms aukšto rango pareigūnus, 
suteikti tik fasadiniai postai, kurių 
efektyvumas priklausys nuo kitų 
komisarų geranoriškumo ir nusitei-
kimo bendradarbiauti. Tuo tarpu V.  
P. Andriukaičiui patikėta konkreti 
atsakomybė.  

Politiškai sveikatos ir maisto eu-
rokomisaro portfelis, apimantis 
daug sričių, tiesiogiai susijusių su 
žmonių gyvenimu – ypač svarbus, 
o patikėta pozicija ir atsakomybė 
yra itin reikšminga. Mūsų atsto-
vo darbo sritys susijusios su farma-
cija,  medicinos prietaisų gamyba, 
vaistų kainomis, ligoninių įranga. 
Bus siekiama, kad iš vienos šalies į 
kitą siunčiami ligoniai lengvai gau-
tų visas būtinas gydymo paslaugas, 
o finansinius srautus sureguliuoti 
taip, jog ligoniams tektų kuo ma-
žiau už suteiktas paslaugas mokė-
ti. Veiklos baras ne tik didelis, bet 
ir labai atsakingas.

Maisto saugumo sritis apima eks-
portą, Europos Sąjungos ir Rytų 
Europos santykius, prekybą, tari-
fus, santykius su JAV. Maisto sau-
gos problemos turi didelę politinę 
reikšmę. Skirtingi Europos Sąjun-
gos ir Rusijos maisto saugos stan-
dartai kartais be pagrindo leidžia 
blokuoti Lietuvos ir kitų šalių mais-
to produktų eksportą į tas rinkas. 

Šis portfelis susijęs su išorės, vys-

tymosi santykiais, migracija ir yra 
svarbus Europos Sąjungai. Turbūt 
ne veltui Europos Komisijos Gene-
ralinis direktoratas, atsakingas už 
sveikatos apsaugą, yra vienas iš di-
džiausių Europos Sąjungos valdy-
mo struktūroje. Jis įvairiose ES ša-
lyse turi net penkias didžiules agen-
tūras. O maisto saugos klausimai 
priskiriami prie užsienio politikos, 
taip pat laisvosios prekybos klausi-
mų. Jei būtų taip  paprasta, ES de-
rybose su JAV būtų jau įveikusi ne-
sutarimus maisto saugos standartų 
klausimais. Reikšmingi ir svarbūs 
darbai mūsų atstovo laukia jau nuo 
pirmųjų darbo dienų.  Už sveikatos 
apsaugą ir maisto saugą atsakingas 
eurokomisaras V. P. Andriukaitis 
vos per pusmetį turi suderinti ge-
netiškai modifikuotų organizmų 
naudojimo griežtesnį reglamenta-
vimą visos ES mastu. Ši daug dis-
kusijų ir nesutarimų kelianti sritis 
pareikalaus ne tik kompetencijos, 
bet ir derybinio meno. Bus siekia-
ma visos ES mastu reglamentuo-
ti keitimosi ligoniais, atsiskaitymų 
už suteiktas sveikatos paslaugas, sie-
kiant išvengti socialinio dempingo, 
bus tariamasi dėl atsakingesnio kli-
nikinių kuriamų vaistų tyrimų re-
glamentavimo.

 V. P. Andriukaitis uoliai dirbo 
Europos Konvente, ruošusiame Eu-
ropos Konstituciją, kuri virto Lisa-
bonos sutartimi. Pasaulinė sveika-
tos organizacija (PSO) šių metų pa-
vasarį V. P. Andriukaitį apdovanojo 

už jo nuveiktus darbus tabako kon-
trolės srityje. Jis buvo paskirtas Pa-
saulio sveikatos asamblėjos vicepre-
zidentu, atstovausiančiu PSO Euro-
pos regionui. Toks postas Lietuvos 
atstovui šioje organizacijoje skirtas 
pirmą kartą.

Įvertinus V. P. Andriukaičio me-
dicininį išsilavinimą, sveikatos ap-
saugos niuansus išmanančio ir ne-
menką patirtį turinčio politiko 
kompetenciją bei laukiančių darbų 
aktualumą ir svarbą, naujasis Euro-
pos Komisijos pirmininkas Jeanas-
Claude'as Junckeris (Žanas Klodas 
Junkeris) pasirinko šiam postui tin-
kamiausią politiką. Uoliai dirbęs sa-
vo šalies sveikatos apsaugos minis-
tru ir atkakliai siekęs kokybiško me-
dicininio aptarnavimo visiems Lie-
tuvos žmonėms, V. P. Andriukaitis 
garbingai ir atsakingai vykdys svar-
bias ir atsakingas sveikatos ir mais-
to saugumo eurokomisaro pareigas. 

Beje, Europos Parlamento (EP) 

klausymuose, kuriuose kandida-
tai į naujosios Europos Komisi-
jos (EK) narius buvo vertinami 
EP komitetuose, Vytenis P. An-
driukaitis įvertintas kaip geriau-
sias kandidatas. 

V. P. Andriukaitį egzaminavę 
EP Aplinkos ir maisto saugos bei 
Žemės ūkio komitetai jo pasirody-
mą įvertino 9 iš 10 balų. Jo politi-
nė nuojauta įvertinta 9 iš 10 balų, 
patikimumas – 10 iš 10, energija 
– 9 iš 10, nuoširdumas 8 iš 10, ge-
bėjimas bendrauti su žmonėmis už 
Briuselio ribų – 9 iš 10, tikimybė, 
kad jį patvirtins EP – 9 iš 10. 

V. P. Andriukaitis po įžanginio 
žodžio susilaukė EP narių aplodis-
mentų. EP nariai labai teigiamai 
įvertino V. P. Andriukaičio bio-
grafiją ir faktą, kad jis yra gydy-
tojas pagal profesiją, taip pat sąži-
ningumą. Į klausimus jis atsakinė-
jo pasitikėdamas ir pabrėždamas, 
kad turi aiškią poziciją. 
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Akmenės rajonas 
vilioja investuotojus

Dar ne taip seniai Akmenės ra-
jonas asocijavosi su statybos 
įmonių ir pramonės kraštu, 
garsiu įmonėmis „Akmenės 
cementas“, Ventos statybinių 
medžiagų kombinatu, gami-
nusiu silikatines plytas, stogo 
dangą, bitumo plyteles ir kitas 
statybines medžiagas. Staty-
binių įmonių gausa anuomet į 
rajoną pritraukė ir didžiulį dar-
buotojų skaičių. Tačiau po Lie-
tuvos Nepriklausomybės pa-
sikeitusi darbo rinkos aplinka, 
prasidėjęs ekonominis nuos-
mukis paskatino vietinius gy-
ventojus rinktis emigranto ke-
lią. Akmenės rajonas patenka į 
labiausiai emigracijos paliestų 
Lietuvos savivaldybių dešim-
tuką. Nuo 2008 metų gruodžio 
Akmenės rajono savivaldybės 
meru tapęs Vitalijus Mitrofa-
novas ne tik nenuleido rankų, 
bet aktyviai ir ambicingai ėmė-
si pagrindinių problemų – in-
vesticijų pritraukimo, gyvento-
jų sugrąžinimo į gimtąsias vie-
tas – sprendimo. 

Pramoniniuose rajonuose  
tiesiami keliai
„Lietuva taps stipri, kai atsigaus jos 
regionai, kai į juos norės sugrįžti per 
sunkmetį išvykusieji. Todėl ir toliau 
mūsų dėmesio centre bus regionai“, 
– teigia Lietuvos Respublikos Vy-

Jurbarko, pasienio su rusija 
savivaldybės, iššūkiai sudėtingesni

Tyla?! Ar iš tiesų ,,nieko baisaus”?

truktūros plėtrai. Už juos buvo tie-
siami keliai senuose pramoniniuose 
rajonuose, vedančiuose link „Akme-
nės cemento“. Šiandien prie to kelio 
kuriasi naujos įmonės. Neretai bū-
tent gero privažiavimo klausimas 
ir nulemia būsimų įmonių vadovų 
apsisprendimą dėl verslo kūrimosi 
šioje vietovėje bei jo plėtros. 

„Vien praėjusiais metais Akmenės 
rajone veikė 330 ūkio subjektų. Per 
vienerius metus buvo įkurta 80 nau-
jų įmonių. Tai džiuginantis skaičius. 
Mūsų rajono savivaldybės požiūris į 
verslą yra kaip į partnerį, o ne kaip į 
mokesčius mokėti vengiantį ar dar-
buotojus engiantį skriaudėją. Tą si-
tuaciją ir požiūrį mums pavyko pa-
keisti, o apie rezultatus kalba kon-
kretūs faktai – gerėjanti verslo aplin-
ka“, – rezultatus apžvelgia Akmenės 
rajono savivaldybės meras Vitalijus 
Mitrofanovas.

Akmenės rajonas patrauklus in-
vestuotojams
Nedarbas Akmenės rajone šiandien 
siekia apie 13 procentų. Dar 2007 
metais, kai nedarbo lygis Akmenės 
rajone buvo apie 6,8 proc., viena di-

tūkst. litų. Brangiausi butai sena-
miestyje, kuriame kainos siekia iki 
70 tūkst. litų. 

Rajono meras V. Mitrofanovas 
neabejoja, jog pritraukus daugiau 
investicijų ir sukūrus darbo vietas, 
Akmenės rajonas ims klestėti. 

„Mes esame ne Lietuvos pakraš-
tys, o Latvijos ir Lietuvos centras. 
Nuo mūsų 150 km iki Klaipėdos 
uosto, 120 km iki Rygos, 60 km iki 
Šiaulių, o vos už 40 km – Mažei-
kiai. Ar šiais laikais tai atstumas?“, 
– apie galimybę dirbti Akmenės ra-
jone svarsto meras.

Siekiama padėti kiekvienam,  
norinčiam dirbti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
siekdama spręsti atskirų savivaldy-
bių socialines ir ekonomines pro-
blemas, taip pat sumažinti nedarbą 
Akmenės rajono savivaldybėje, pa-
tvirtino bendras priemones Akme-
nės rajono savivaldybės socialinėms 
ir ekonominėms problemoms spręs-
ti. Viena iš jų yra verslo plėtros ska-
tinimas. Siekiama skatinti smulkių 
bei vidutinių įmonių steigimą ir plė-
trą Akmenės rajone, naudojant kuo 
daugiau vietos materialinių ir žmo-
nių išteklių, naujausias technolo-
gijas.

Nors nuo 2012 metų įsigaliojo 
smulkiam ir vidutiniam verslui skir-
ta teisinė verslo forma Mažoji ben-
drija, Akmenės rajono meras pasisa-
ko už tai, kad būtų įteisintas Šeimos 
įmonės statusas. 

Meras įsitikinęs, kad Šeimos įmo-
nės statusas turėtų turėti dar len-
gvesnes sąlygas – mažesnę mokesti-
nę naštą. Tarkime, jei įsteigiama ka-
vinė, kurioje dirba tėtis, mama, vai-
kai, tai tokia įmonė nuo mokesčių 
turėtų būti atleista, išskyrus sveika-
tos draudimą. Nuo savivaldybės pe-
čių būtų nuimamas rūpestis – nerei-
kėtų mokėti pašalpų, šildymo kom-
pensacijų, vaikams nereiktų suteikti 
nemokamo maitinimo ir t. t. 

„Smulkiajam verslui šiandien mes 

kuriame vietinę smulkaus verslo ska-
tinimo programą. Jei žmogus šiuo 
metu niekur nedirba, neturi paja-
mų, per metus savivaldybė jam iš-
moka maždaug 4 tūkst. litų pašal-
pos. Iš sutaupytų, nepanaudotų so-
cialinių pinigų savivaldybė galėtų 
suteikti savotišką paskolos garantą 
ir galimybę nedirbančiam susikurti 
savo nedidelį verslą. T. y. už tris me-
tus kaip pašalpą mokėtus 12 tūkst. 
litų nedirbantis asmuo tuos pinigus 
galėtų jau dabar investuoti į būsimą 
verslą su sąlyga, kad ateinančius tre-
jus metus pašalpos negaus. O už sa-
vivaldybės suteiktus pinigus galės 
įsigyti, pvz., raktų gaminimo sta-
kles, atsidaryti kioską, remontuoti 
batus ar nusipirkti siuvimo mašiną. 
Tai būtų didelė pagalba norintiems 
dirbi, sukurti savo verslą ir nebū-
ti valstybės išlaikytiniais“, – naujas 
idėjas apžvelgia V. Mitrofanovas.

Gražus pavyzdys kitoms  
savivaldybėms
Akmenės rajono savivaldybė buvo 
bene pirmoji, atidžiai peržiūrėjusi 
visus socialinių išmokų prašytojus. 
Savivaldybės atstovai ėmėsi kruopš-
taus patikrinimo, aplankydama iš-
mokų prašančiųjų namus ir įsitikin-
dama, ar jiems išties reikalinga fi-
nansinė savivaldybės parama. Eks-
perimentas pasitvirtino – iš daugiau 
nei 3 tūkst. pašalpų gavėjų jų teliko 
mažiau nei 2 tūkstančiai. O savival-

dybė sutaupė apie 7 mln. litų sociali-
nių išmokų, kurios buvo panaudo-
tos kitoms socialinėms savivaldybės 
reikmėms. Be to, Akmenės rajono 
gyventojai, gaunantys pašalpas, turi 
savivaldybei atidirbti 40 valandų per 
savaitę visuomenei naudingų darbų. 
Pirmaisiais mėnesiais kildavo nepa-
sitenkinimų, tačiau gyventojai prie 
šios tvarkos priprato. 

Visoje Lietuvoje vyraujant darže-
lių trūkumo problemai, Akmenės 
rajonas džiaugiasi, kad jų turi net 
septynis, todėl eilių į darželį nėra. 

„Mūsų darželiai unikalūs visoje 
Lietuvoje. Turime 36 vaikų grupes. 
Jose nauji baldai, priemonės, įkur-
ti metodiniai kabinetai. Darželyje 
įsteigėme grupę, kurioje mamytė 
gali palikti vaiką keturioms valan-
doms. Už šią paslaugą nereikia mo-
kėti. Vaikas negauna maitinimo, bet 
jis būna prižiūrimas. O mama per 
tą laiką gali savo reikalus sutvarky-
ti. Turime ir tris muzikos mokyklas. 
Pas mus nuolat vyksta daug gražių 
renginių, kuriuose dalyvauja mū-
sų meno kolektyvai, sulaukiame ir 
svečių. Džiaugiuosi labai geru mū-
sų rajono jaunimu. Mokyklose po 
7–8 metus neberemontuojame kla-
sių. Vidinė aplinka auklėja žmones. 
Kai infrastruktūra graži, aplink šva-
ru, tvarkingi keliai, sudaro gerą ben-
drą įvaizdį ir investicijoms“, – įsi-
tikinęs rajono meras Vitalijus Mi-
trofanovas.

Kornelija PetraVičienė

Vida reKeŠienė
LSDP kandidatė į Jurbarko mero postą 

Rašytiniuose šaltiniuose pirmą 
kartą 1259 metais paminėtas, 
įspūdinga Panemunės gamta, 
ypač aplink Seredžių, bei Pa-
nemunės ir Raudonės pilimis 
garsus Jurbarkas, kaip pasie-
nio savivaldybė, susiduria su 
sudėtingesnėmis problemo-
mis nei daugelis kitų Lietuvos 
savivaldybių. 

O tai, kad Jurbarkas yra dar ir pa-
sienio su Rusija, t. y. Kaliningradu, 
savivaldybė, sukuria dar daugiau 
sunkesnių iššūkių. Ypač turint gal-
voje šiandienines tarptautinės poli-
tikos realijas bei abipuses Europos-
Rusijos sankcijas, kurios skaudžiau-
siai kerta mūsų šalies gamintojams, 
prekybininkams, vežėjams ir, žino-
ma, su Rusija besiribojančių savival-
dybių ekonomikai. 

Dėl to šiuo metu tokioms savival-
dybėms kaip Jurbarkas reikalingos 
ne tik papildomos vietos valdžios 
iniciatyvos, bet ir atskiras centrinės 
valdžios dėmesys, skatinant investi-
cijas, remiant darbo vietas išlaikantį 
ir kuriantį verslą, pritraukiant Eu-
ropos Sąjungos (ES) lėšas. Tai pa-
dėtų sumažinti socialinę Jurbarko 
atskirtį bei apskritai socialinę nely-
gybę tarp Lietuvos regionų. 

Ženklaus ekonomikos atsigavi-
mo po ekonominės ir finansinės 
krizės Jurbarko rajonas iki šiol ne-
pajuto. Dar kartą pabrėšiu – Jur-
barkas yra pasienio savivaldybė, to-
dėl čia daugelis ekonominių reiški-
nių vyksta kitaip. Tos verslo įmonės, 
kurios išgyveno, po krizės stabiliai 
ir toliau veikia. Tačiau reikia nepa-

miršti, kad pirkėjų gausa prekybos 
centruose dar nereiškia ekonomi-
kos atsigavimo.

Nedarbas Jurbarke viršija Lietu-
vos vidurkį. Darbo biržos duomeni-
mis, Lietuvoje liepos 1d. registruo-
ti darbo neturintys asmenys sudarė 
8,6 proc. šalies darbingo amžiaus 
gyventojų, o Jurbarke – net 15 pro-
centų. Palyginus su 2012 metais, ne-
darbas sumažėjo 0,5 procento. Ta-
čiau 2013 metais nedarbas rajone 
tebesiekė net 16,4 proc., kai respu-
blikos vidurkis buvo 10,9 procentų. 

Sunkokai sekasi kurti naujas dar-
bo vietas, nes neatsiranda investuo-
tojų. Nesikuria naujos įmonės, ne-
bent reorganizuojamos senosios, 
o esančios labiau nesiplečia. Todėl 
skurdas nemažėja. Savivaldybėje 
gaunančiųjų socialines pašalpas 
2008–2012 metais tik didėjo. Įsi-
galiojus Piniginės socialinės para-
mos nepasiturintiems gyventojams 
įstatymo pataisoms, pašalpos gavėjų 
skaičius stabilizavosi. 

Tačiau Tauragės apskrityje – ma-
žiausias darbo užmokestis respubli-
koje. Jurbarko savivaldybėje dirban-

čiųjų atlyginimų didėjimo tenden-
cijos nepastebimos, išskyrus pagal 
Vyriausybės priimtus teisės aktus, 
pvz., atitinkamai nuo liepos 1 d. pa-
didėjo atlyginimai kultūros ir meno 
darbuotojams.

Iš Jurbarko emigruoja ne tik jau-
ni, bet ir vyresni. todėl rajone be-
veik kas trečioje šeimoje yra išvyku-
sių  moterų, kurios legaliai arba ne-
legaliai dirba Vokietijoje, kur labai 
populiarūs slaugos ir senelių prie-
žiūros darbai. Tai reiškia, kad nepil-
namečiai vaikai lieka be priežiūros. 

Dabartinė savivaldybės taryba, 
spręsdama šias problemas, daro tai, 
kas įmanoma, vertinant dabartines 
tarptautines ir vietines aplinkybes. 
Savivaldybės įsteigtas Jurbarko vers-
lo ir turizmo informacijos centras 
tapo pagrindiniu pagalbininku sa-
vivaldybės verslui, ypač smulkiajam 
ir vidutiniam. Veikia Investicijų ska-
tinimo komisija, kuri yra parengusi 
investicijų pritraukimą skatinančių 
priemonių planą.

Savivaldybės įgyvendintas 51 in-
vesticinis projektas. Šiuo metu vyk-
domi 31, tarp kurių – rizikos grupės 

vaikų ir jaunimo užimtumo paslau-
gų plėtra; geriamojo vandens tieki-
mo sistemos atnaujinimas bei van-
dens gerinimo, geležies šalinimo 
sistemų įrengimas Kartupių kaimo 
bendruomenei; Veliuonos miestely-
je esančių bendruomeninės paskir-
ties pastatų šildymo sistemos re-
konstrukcija; socialinio būsto plėtra 
Jurbarko mieste (III etapas); turiz-
mo ir rekreacinės infrastruktūros 
plėtra, panaudojant ir išsaugojant 
parkų kultūros paveldo bei gamtos 
resursus ir t. t. 

Žinomiausios Jurbarko rajone 
šios veikiančios privačios įmonės: 
„A. Žilinskas ir Ko“, „Jurmelsta“, 
„Dainiai“, ,,Manvesta“, „A. Sa-
moškos IĮ“, „Jurbarkų mėsa“. Jos 
tapo ne tik pagrindiniais regiono 
BVP kūrėjais, bet ir svarbia vieti-
nės bendruomenės dalimi, savo so-
cialinėmis iniciatyvomis burianti 
žmones. 

Artėjant savivaldos rinkimams, 
tiek socialdemokratai, tiek kiti po-
litiniai partneriai Jurbarko savival-
dybės taryboje ieško naujų būdų, 
kaip buvimą pasienio su Rusija sa-

vivaldybe paversti Jurbarko prana-
šumu ir stiprybe. 

Išskirtine Jurbarko rajono niša 
galėtų tapti istorinis, kultūrinis ir 
gamtinis turizmas, kurį būtina su-
maniau išnaudoti, keliant regiono 
ekonomiką. Visos dvylika Jurbar-
ko seniūnijų – Eržvilko, Girdžių, 
Jurbarkų, Jurbarko miesto, Juodai-
čių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsne-
munės, Smalininkų, Šimkaičių, Ve-
liuonos, Viešvilės – turi ką pasiūlyti. 

Etnografiniu požiūriu Jurbarko 
rajonas jungia trijų skirtingų etni-
nių regionų žemes: lietuvininkų – 
Mažosios Lietuvos kraštą, pietry-
tinės Karšuvos žemes – žemaitiš-
ką regioną, ir daugiausia – aukštai-
čių kultūrą. Dar galima apčiuopti 
etnografinių žemių ribas, archi-
tektūros skirtumus, tarmes, tra-
dicijas, papročius, gyvenimo būdo 
ypatumus, kulinarinio paveldo sa-
vitumus. Kraštas turtingas savitos 
tradicinės kultūros. Pagal UNES-
CO rekomendacijas Jurbarko ra-
jone yra užregistruojami tradici-
nės kultūros puoselėtojai ir jų ben-
druomenės.

Didelę Jurbarko rajono dalį, net 
35 proc. savivaldybės teritorijos, už-
ima miškai, kurie patrauklūs ne tik 
medžiotojams ar poilsiautojams, 
bet ir uogautojams, grybautojams. 
Vakarinėje rajono dalyje yra Viešvi-
lės rezervatas, Panemune, nuo Šili-
nės į rytus, driekiasi Panemunių re-
gioninis parkas.

Jurbarkiečiai turi būti verslesni 
ir šias turizmo vertybes sumaniai 
ir tausojančiai pardavinėti tiek Lie-
tuvos gyventojams, tiek užsienie-
čiams, pasiilgusiems ir ramaus gam-
tos prieglobsčio, ir kultūros paveldo. 

Jurbarką klestinčiu galime pada-
ryti drauge. 

raminta PoPoVienė 
LR Seimo narė

Paskutinis rugsėjo sekmadie-
nis – Pasaulinė kurčiųjų die-
na. Visame pasaulyje bent šią 
dieną klausos negalią turintys 
žmonės nori, kad juos išgirstų. 
Jie primena savo problemas, 

norus gyventi lygiomis galimy-
bėmis su kitais. 

Taip, pagrindinės kurčiųjų tei-
sės įtvirtintos Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių konvencijoje, sa-
kančioje, kad „bet kokio asmens 
diskriminacija dėl jo neįgalumo 
yra žmogaus prigimtinio orumo 
ir vertės sumenkinimas.“ Taip pat 
Konvencijoje teigiama, kad neį-
galiesiems turi būti užtikrintas 
jų laisvių ir teisių įgyvendinimas. 
Jiems turi būti sudaryta galimybė 
reikšti savo valią šalies gyvenimo 
klausimais. Dokumente įtvirtin-
ta, kad galima mokytis gestų kal-
bos, ją vartoti, prireikus prašyti 
vertėjo pagalbos. Tačiau realybė 
išlieka tokia, kad tokiems žmo-
nėms sudėtinga įsidarbinti pagal 
turimą specialybę, mažai yra ges-
tų kalbos vertėjų, taip pat mažai 
jų verčiamų ar titruojamų laidų 

mūsų televizijose.
Gestų kalba – svarbiausias da-

lykas, jungiantis kurčiųjų ir gir-
dinčiųjų pasaulius. Čia trūksta 
ne teisių, o didesnių visuomenės 
pastangų. Net ir norintys padėti 
kurtiesiems ne visada gali tai pa-
daryti. Socialiniai darbuotojai, 
nemokėdami gestų  kalbos, negali 
suprasti klausos negalią turinčių 
poreikių, problemų.

Gestų kalba vienintelė alter-
natyva kurtiesiems, kurie nega-
li pasinaudoti implantuojamais 
ar skaitmeniniais klausos apara-
tais. Jei valstybėje trūksta pinigų 
jų kompensavimui, tai turėtų bū-
ti sudarytos galimybės gestų kal-
bos išmokti kurčiųjų tėvams, ar-
timiesiems, socialiniams darbuo-
tojams., kalbos socialinio darbo 
studijų programos studentams. 
Gestų kalba verčiamų arba sub-
titruojamų laidų trūksta kaip in-

formacijos šaltinio kurtiesiems ir 
neprigirdintiems žmonėms. 

Dar vienas pagalbos šauksmas 
– kaip išsikviesti kurčiajam pa-
galbą. Po pernai įvykusio skau-
daus įvykio, kai ugnis pasiglem-
žė kurčiųjų namus ir jie negalėjo 
išsikviesti pagalbos  bendruoju 
pagalbos telefonu, vėl imta kal-
bėti apie kurčiųjų problemą – jie 
negali pagalbos iškviesti trum-
pąja žinute. Kas padaryta? Ieš-
kant sprendimų buvo rasta gali-
mybė sukurti programą, kuri leis-
tų kurtumą turinčiam žmogui, 
ištikus nelaimei, kreiptis tiesio-
giai į BPC telefonu 112. Tačiau 
kol kas šia galimybe gali naudo-
tis tik apie 10 tūkstančių žmonių, 
turinčių išmaniuosius telefonus, 
tuo tarpu vien kurtumo negalią 
Lietuvoje turi apie 8 tūkstančius 
žmonių, o didesnius ar mažes-
nius klausos sutrikimus – apie 40 

tūkstančių Lietuvos gyventojų. 
Be to, ši programa prieinama tik 
išmaniųjų telefonų turėtojams, o 
paprastiems mobiliesiems telefo-
nams netinka. 

Teko matyti Kauno Pantomi-
mos teatro ir  Kauno kurčiųjų re-
abilitacijos centro aktorių spekta-
klį ,,TYLA?! - nieko baisaus“ pa-
gal Lorraine Aseltine  knygos ,,Aš 
kurčias, bet nieko baisaus" mo-
tyvus. Nuo tada ir susimąsčiau, 
kad pagrindinio vaidmens auto-
rė – maža mergaitė tik sutikusi 
suaugusį kurčią žmogų suprato, 
kad ir ji turi ateitį. Suprato, kad 
Tylusis ir Triukšmingasis pasau-
lis yra tas pats! Nes gestų kalba – 
kalba be žodžių, ja kalbama ran-
komis, veido išraiška, visu kūnu. 
O svarbiausia – širdimi. Tai ry-
šys su žmonėmis ir su pasauliu! 
Sveikindama kurčiųjų bendruo-
menę su Pasauline kurčiųjų die-
na, nuoširdžiai linkiu, kad mū-
sų visų pastangos ir tikslas būtų 
suteikti kiek įmanoma lygias ga-
limybes visiems, kad tyla iš tiesų 
būtų – ,,nieko baisaus“...

Jurbarko savivaldybės nuotr.

LSDP kandidatė į Jurbarko mero postą  Vida Rekešienė

Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

riausybės vadovas Algirdas Butke-
vičius. Regionų ekonomikos plėtra 
yra vienas svarbiausių šios Vyriau-
sybės veiklos tikslų. Pasak Prem-
jero, kiekviena savivaldybė turi sa-
vo privalumų ir trūkumų, kuriuos 
reikia sėkmingai paversti naujomis 
idėjomis ir projektais. Tad ieško-
ma būdų, kaip, atsižvelgiant į regi-
ono ypatumus, mažinti nedarbą, 
skatinti žmones imtis verslo ir pri-
traukti investicijas.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų Akmenės rajono savivaldybei 
buvo skirti 6 milijonai litų infras-

delė įmonė svarstė galimybę investuo-
ti šiame regione. Pagrindinė priežas-
tis, kodėl atsisakė – pamatė, kad ne-
pavyks suburti tokio didelio skaičiaus 
dirbančiųjų – jų reikėjo apie 1000. Pa-
sak mero Vitalijaus Mitrofanovo, šis 
rajonas turi privalumų, tinkančių in-
vesticijoms. Pirmiausia, tai darbo jėga. 
Šiandien darbo biržoje yra registruota 
apie 2 tūkst. žmonių. Pas mus patrau-
kli ir nekilnojamojo turto kaina. Ne-
renovuotame name butą galima nu-
pirkti už 20–30 tūkst. litų, apleistą – 
ir už 10–15 tūkst. litų. Renovuotuose 
namuose butas kainuoja apie 40–60 

Akmenės rajono savivaldybės archyvo nuotraukos
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Gyventojai 
Klaipėdos mieste

Gyventojai 
Klaipėdos rajone

Apie Joną Sąlygą, Jūrininkų 
ligoninės „kapitoną“…

Karas prieš lietuvos moteris

Lietuvoje moterų ir vyrų lygybė 
yra daugiau fasadinė

Žaneta SKerSytė

Marija auŠrinė PaVilionienė
LR Seimo narė

Norėčiau aptarti Jungtinių 
Tautų Diskriminacijos prieš 
moteris panaikinimo komite-
to pastabas Penktajai Lietu-
vos ataskaitai apie lygių gali-
mybių įgyvendinimo politiką 
Lietuvoje. Sąmoningai kons-
truoju analogiją – palyginu 
karą Ukrainoje, kuriuo žlug-
domas ukrainiečių tautos de-
mokratijos ir nepriklausomy-
bės siekis, su karu prieš mote-
ris Lietuvoje, kuris  vykdomas 
jau dvidešimt penkeri me-
tai, konservatyvioms jėgoms  
siekiant  užgniaužti moterų 
savivoką, moterų laisvą va-
lią ir pasirinkimo teisę pla-
nuoti šeimą, turėti lygias tei-
ses su vyrais šeimoje ir visuo-
menėje.
   

Lietuvos vyriausybių įsiparei-
gojimai įgyvendinti Visų moters 
diskriminacijos formų panaiki-
nimo konvencijos nuostatas iki 
šiol nėra realizuoti. Atvirkščiai, 

Seime ir kai kuriose ministerijo-
se priešinimasis moterų ir vyrų ly-
gybei, lyčių lygių galimybių naujų 
nuostatų įstatymiškam įgyvendi-
nimui akivaizdžiai  stiprėja. 

JT Komitetas teisingai pabrė-
žia, kad Lietuvoje iki šiol nepa-
skirta Lygių galimybių tarnybos 
kontrolierė, o tai reiškia, kad nėra 
atsakingo asmens, kuris atiduotų 
visas jėgas lyčių nelygybės faktų 
tyrimui ir lyčių diskriminacijos 
naikinimui. Komitetas akcentuo-
ja ir tai, kad Lietuvos regionuose 
nėra įkurta šios Tarnybos skyrių, 
kad nepasitelkiama daugiau žmo-
giškų resursų ir daugiau finansų 
Lietuvos Respublikos lyčių lygy-
bės politikos įgyvendinimui.

 Komitetas mini ir tai, kad So-
cialinės apsaugos ir darbo minis-
terija nepakankamai koordinuoja 
lyčių lygybės politikos sklaidą ša-
lyje, per menkai remia visuome-
nines organizacijas, kurios dirba 
šioje srityje. Pridurčiau, kad nau-
jai ministrei ir jos komandai rei-
kėtų labiau gilintis į lygių gali-
mybių svarbą visuomenės raido-
je, nes šioje ministerijoje ir kai ku-
riose kitose laikinų ministerijos 
postų išsaugojimas yra svarbesnis 
už pažangias idėjas ir visuomenės 
narių socialinę lygybę ir gerovę. 

 Manau, pagrindinė priežastis, 
kodėl Konvencijos nuostatos iki 
šiol nėra įgyvendinamos, yra ta, 
kad Valstybės ir ministerijų vado-
vai nesuvokia, kas yra lyčių socia-

Seimo narių registruoto pažan-
gaus projekto. Ministerijos pro-
jekte norima atsisakyti šeimos 
planavimo sampratos (vėl šeimos 
samprata) ir siūloma 72 valandų 
moters egzekucija, kuri bus nau-
dojama mėginant psichologine 
prievarta per nurodytą terminą 
atkalbėti moterį nuo nėštumo 
nutraukimo.  

Kai atsilikęs nuo gyvenimo 
Sveikatos ministerijos projektas 
bus pateiktas Seimui, Parlamen-
tinė vystomojo bendradarbiavi-
mo ir reprodukcinės sveikatos ir 
teisių grupė pradės intensyvią ko-
vą prieš Lietuvos moters teisių pa-
žeidėjus šalies viduje ir už jos ri-
bų. Ši grupė be Projekto taisymo 
siūlymų, dviejų Reprodukcinės 
sveikatos projektų derinimo ga-
limybės ragins Lietuvos pažangų 
jaunimą ir nevyriausybines orga-
nizacijas protestuoti prieš  Svei-
katos ministerijos retrogradus ir 
Lietuvos kenkėjus.  

XXI a, negalima leisti, kad ri-
boto mąstymo laikini politikai 
ir ministerijų klerkai, trumpalai-
kiai viceministrai bei jų nuolan-
kūs tarnai žalotų Lietuvos jaunų 
žmonių privatų  gyvenimą, jų šei-
mos realybę ir atimtų moterų teisę 
į savo kūną, teisę planuoti savo šei-
mą bei asmeninį ir profesinį gyve-
nimą. Karas ginant moters teises, 
karas su ministerijų biurokratais 
Lietuvoje vyksta  ir tęsis toliau.   

Liepos 9 d. Lietuva gynė savo 
5 ataskaitą apie JT Konven-
cijos dėl moterų visų formų 
diskriminacijos panaikinimo, 
(3–4 ataskaitos buvo gintos 
2008 m.), ši ataskaita apima 
laikotarpį nuo 2008 m.

Komitetas pažymėjo Lietuvos 
pasiekimus per šį laikotarpį, iš-
reiškė susirūpinimą lygybės pa-
dėtimi daugelyje sričių ir pateikė 
rekomendacijas, kaip reiktų pa-
tobulinti Seimo bei Vyriausybės 
veiklą šiose srityse. 

Lietuva buvo pagirta už Smur-
to artimoje įstatymo bei įvairių 
pataisų kovos su smurtu srity-
je priėmimą, įvairių tarnybų bei 

programų lygių galimybių skati-
nimui, o taip pat smurto preven-
cijai buvimą bei prisijungimą prie 
įvairių konvencijų ar papildomų 
protokolų ar jų ratifikavimą. Tai 
reiškia, kad Lietuva buvo pagirta 
už formalius dalykus, tačiau ne-
buvo paminėtas nė vienas padė-
ties pagerėjimo rodiklis. 

Komitetas aiškiai pastebėjo 
(nors to tiesiogiai neišreiškė), kad 
Lietuvoje moterų ir vyrų lygybė 
yra daugiau fasadinė, o prakti-
koje daugelis mechanizmų vei-
kia silpnai. Pavyzdžiui, Lietuva 
buvo pagirta už lygių galimybių 
skyriaus Socialinės apsaugos mi-
nisterijoje bei Valstybinės mote-
rų ir vyrų lygių galimybių progra-
mos buvimą, tačiau komitetas iš-
reiškė susirūpinimą dėl mažo dar-
buotojų skaičiaus bei nepakanka-
mo Moterų ir vyrų lygių galimy-
bių finansavimo. Buvo pastebėta, 
kad jau senokai Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba veikia ne-
efektyviai ir daugiau kaip pusė 
metų nepaskiriamas Lygių gali-
mybių kontrolierius. (Norėčiau 

pasakyti savo nuomonę – kodėl. 
Tiek konservatoriams, tiek popu-
listams neįtinka siūlomi kandida-
tai, nes jie iš tikrųjų dirbtų, jiems 
reikia tokio kandidato, kad tarny-
ba būtų, bet nedirbtų.)

Komitetas rekomendavo neati-
dėliotinai susilaikyti nuo ribojan-
čio šeimos apibrėžimo (t. y. Kons-
titucijos 38 str. pataisų) priėmi-
mo, o taip pat nuo įstatymo, už-

draudžiančio abortus, priėmimo. 
Komisija rekomendavo priimti 
Reprodukcinės sveikatos įstaty-
mą. Toks įstatymo projektas yra 
Seimo narių grupės parengtas ir 
užregistruotas, tačiau kol kas ne-
pateikiamas svarstymui.

Komitetas išreiškė susirūpini-
mą dėl mažo Konvencijos žino-
mumo Lietuvoje ir menko jos pa-
naudojimo; įstatymuose nėra aiš-

kiai apibrėžta lyčių lygybė ir dis-
kriminacija, neutralumas lyčių 
atžvilgiu toli gražu nėra lyčių ly-
gybė; moterys nėra apsaugotos 
nuo daugialypės diskriminacijos, 
pvz., dėl lyties ir amžiaus, lyties ir 
negalios; lygybės programos ne-
pasiekia kaimo moterų; tvirtai 
įsivirtinę stereotipai, kurie dau-
gelyje šalių jau susilpnėję. 

Komitetas pateikė daug reko-
mendacijų dėl kovos su prosti-
tucija ir prekyba žmonėmis. Re-
komendacijas bus sunku įgyven-
dinti, nrd 2012 m. konservatorių 
vyriausybė praktiškai sunaikino 
kovos su prekyba žmonėmis sis-
temą. Buvo panaikintas specia-
lus skyrius, sumažintas finansavi-
mas, nebetęsiama kovos su preky-
ba žmonėmis valstybinė progra-
ma. Nepilno puslapio programa 
įtraukta į bendrą kovos su orga-
nizuotu nusikalstamumu progra-
mą. Ir kaip pasityčiojimas iš įvai-
riausių tarptautinių konferenci-
jų rezoliucijų, „nepriklausomas 
pranešėjas“ prekybos žmonėmis 
klausimais buvo paskirtas pačio-
je Vidaus reikalų ministerijoje. 

Noriu išreikšti viltį, kad Mo-
terų ir vyrų lygių galimybių pro-
grama bus tobulinama komiteto 
rekomendacijų pagrindu, o į šias 
rekomendacijas rimtai pažiūrės ir 
mūsų Seimas, ir Vyriausybė.

Visada energingas, pasitem-
pęs ir geros nuotaikos. Tokį 
matome LSDP Klaipėdos sky-
riaus narį Joną Sąlygą. Jis ne 
tik biomedicinos mokslų dak-
taras, Klaipėdos jūrininkų ligo-
ninės direktorius, bet ir Klaipė-
dos universiteto profesorius. 

Prašytume apibūdinti save. 
Gimiau ir užaugau netoli Mairo-

nio apdainuotos Dubysos. Vaikys-
tę leidau šalia Luknės upės. Kaip ir 
daugelis berniukų, mėgau gamin-
ti laivelius ir juos leisti pasroviui, 
tikėdamasis, kad skaptuoti mode-
liai Dubysa nuplauks į Nemuną, o 
juo – į platesnius vandenis – Bal-
tijos jūrą. Norėjau tapti kapitonu. 
Mano kaimynas buvo laivo kapito-
no padėjėjas. Vasaromis į gimtinę 
jis grįždavo su labai gražia unifor-
ma. Visas kaimas į jūrininką žvelg-
davo su pasigėrėjimu. Tačiau liki-
mas lėmė atsistoti prie ligoninės lai-
vo šturvalo. Baigęs mokslus Kauno 
medicinos institute, gavau paskyri-
mą dirbti tuometinėje Klaipėdos 
Žvejų ir jūros transporto darbuo-
tojų ligoninėje, kurioje specialistai 
pagalbą teikė jūrininkams. Puose-
lėjau svajonę tapti laivo gydytoju ir 
pamatyti pasaulį. Tačiau teko likti 
krante. Jau daugiau nei du dešim-
tmečius vadovauju Klaipėdos jūri-
ninkų ligoninei. Kadaise pasmerk-
ta numirti, ji tapo pirmąją ligonine, 
atidaryta atkurtos Lietuvos nepri-
klausomybės metais. Šiandien tai 
modernus medicinos centras Va-

karų Lietuvoje, kuriame sutelk-
ta išskirtinių sričių medicinos pa-
galba. Teko nemažai dėl to pako-
voti. Džiaugiuosi, kad galėjau prie 
to prisidėti.

Pats nuolatos stengiuosi tobulėti, 
gilintis į savo darbo sritis, todėl Vil-
niaus universitete apgyniau biome-
dicinos daktaro disertaciją.

Jau ne vienerius metus patirtimi 
noriai dalinuosi su Klaipėdos uni-
versiteto, kuriame einu profeso-
riaus pareigas, studentais.

Man nesvetimas ir tarnystės vi-
suomenei principas. Priklausau Ro-
tary klubui „Maris“. Kartu su klu-
bo broliais jau 10 metų puoselėja-
me pagrindines Rotary vertybes, 
prisidedame prie pasaulinės Rota-
ry misijos – rūpintis kitais, skati-
name tarpusavio supratimą ir gerą 
valią vardan tarnystės.

Kaip leidžiate laisvalaikį? 
Su akordeonu nesiskiriu nuo ke-

tverių metų. Pomėgis muzikuoti, 
kurti dainas, dainuoti iki šiol yra 
man atgaiva. Kai tik turiu minutę 
laisvo laiko, pasineriu į naują savo 
aistrą – fotografiją. Jos objektas – 
jūra. Tad kartais su fotoaparatu į 
pajūrį nuklystu ne tik savaitgaliais 
ar ramiais vakarais, bet ir audrin-
gą rytą, dar prieš darbą. Tačiau di-
džiąją laisvo laiko dalį stengiuosi 
būti su šeima. Mėgstame keliauti, 
jaukiai leisti laiką namuose.

Gyvenimas privertė daug ko iš-
mokti: moku ir vinį įkalti, ir žolę 
nupjauti, ir lituoti, ir apie elektro-
niką nutuokiu. Tačiau yra daly-
kų, kurių tenka mokytis visą gy-

venimą. Norėčiau tobulėti visapu-
siškai. Tik tobulėjimas veda prie 
progreso.

Koks geriausias dalykas, kurį 
padarėte savo gyvenime?

Daugiau nei pusę savo gyveni-
mo skyriau sveikatos apsaugai, 
daugiau nei du dešimtmečius va-
dovauju Klaipėdos jūrininkų li-
goninei. Džiaugiuosi, kad sugebė-
jau įtikinti miesto politikus nesu-
naikinti jos, džiaugiuosi, kad čia 
įkūriau aukšto lygio kardiologij-
jos, kardiochirurgijos, nefrologi-
jos, hematologijos ir kt. skyrius. 
Taip galiu prisidėti prie Vakarų 
Lietuvos gyventojų sveikatos ge-
rovės. Mes su kolegomis išgelbė-
jome ne vieną gyvybę.

Džiaugiuosi savo šeima, dviem 
nuostabiais vaikais, kurie pradeda 
eiti savarankiško gyvenimo keliu.

Gal prisimenate kokį nuotykį 
iš darbinės veiklos?

Viena televizija nufilmavo ma-
no sukurtų dainų vaizdo klipus, 
kuriuose aš ir dainuoju. Juos pra-
dėjo transliuoti pageidavimų kon-
certe. Praėjus savaitei kitai, sky-
riuose vizituodamas ligonius, iš-
girdau, kaip viena pacientė ma-
no kolegų klausia: „Kodėl čia tas 
dainininkas su chalatu vaikšto?”

Kokia Jūsų didžiausia svajonė?
Ne viskas priklauso nuo manęs. 

Svajoju, kad žmonės būtų sveikesni, 
kad labiau rūpintųsi savimi.

Prie lengviau pasiekiamų svajonių 
priskirčiau Australiją. Noriu į ją nu-
keliauti. Svajoju išleisti jūros fotogra-
fijų albumą.  

Kodėl pasirinkote Lietuvos so-
cialdemokratų partiją?

Aktyviai politikoje dalyvavau 
1990–1995 metais, kada buvau iš-
rinktas pirmosios Klaipėdos miesto 
tarybos deputatu. Tačiau iki šiol jo-
kiai politinei partijai nepriklausiau. 
Įsilieti į politiką paskatino aktyvūs 
LSDP lyderiai. Man atrodė, kad jų 
siekiai ir pastangos orientuotos į Lie-
tuvos žmonių gerovę.

LSDP nariu esu daugiau nei me-
tus, tad kol kas stebiu, mokausi iš 
kolegų, stengiuosi įsilieti į veiklą to-
se srityse, kur mano pagalba labiau-
siai reikalinga.

Kaip planuojate derinti direkto-
riaus ir politiko karjerą?

Savo politines ambicijas sieju su 
tuo, ką geriausiai išmanau. Patir-
tis, įgyta  ne vien vadovaujant ligo-
ninei, bet ir dirbant universitete, 
politinėje karjeroje padės. Dėstau 
sveikatos priežiūros įstaigų vady-
bą, gerai išmanau ir esu susipaži-

linė lygybė ir kokią naudą ji duotų 
valstybės gerovei. Lietuvoje lyčių 
lygybės klausimais stinga visuo-
menės švietimo, stinga ir valsty-
bės vadovų, kurie gilintųsi ir kal-
bėtų šiomis temomis. 

JT Komitetas pažymi lyčių ste-
reotipų gajumą Lietuvos visuo-
menėje. Moterų diskriminacija 
Lietuvoje nebus panaikinta tol, 
kol konservatyviosios jėgos mė-
gins keisti Lietuvos konstituciją, 
siekiant suplakti į vieną šeimos ir 
santuokos sampratas. Kol sąvoka 
„tradicinė šeima“ bus garbinama 
kaip neįveikiama tvirtovė, kurią 
gina Bažnyčia ir armija tikinčiųjų 

bei įvairaus plauko prisiplakėlių. 
Dėl šios armijos religinio fanatiz-
mo ir pataikavimo rinkėjams jau 
antrą kadenciją Seime nepriima-
ma mano Lygių galimybių įstaty-
mo pataisa, teigianti, kad darbo 
rinkoje negalima diskriminuo-
ti žmonių dėl šeiminės padėties. 

Dar vienas žiauraus karo prieš 
Lietuvos moteris aspektas – mo-
ters lytiškumo ir reprodukcijos 
klausimo naudojimas moters ver-
govei ir nelygybei įtvirtinti. Šiuo 
metu Sveikatos ministerijoje dar-
bo grupė kurpia moters teises pa-
žeidžiantį Reprodukcinės sveika-
tos įstatymą, kuris skiriasi nuo 

Giedrė PurVanecKienė
LR Seimo narė

Atkelta iš 6 p.

Valdo Šereikos nuotr.

Viena pagrindinių priežasčių, pel-
niusių pirmą vietą Klaipėdai, yra 
palankios sąlygos investicijoms. 
Investicijos yra svarbus produk-
tyvumo ir darbo užmokesčio au-
gimo šaltinis. Statistika rodo, kad 
tose savivaldybėse, kuriose daugiau 
investicijų, yra mažesnis nedarbas, 
gyventojai uždirba daugiau ir yra 
mažiau priklausomi nuo socialinių 
pašalpų“, – pristatydamas tyrimo 
rezultatus teigė LLRI prezidentas 
Žilvinas Šilėnas.

Kyla klausimas, koks šioje sri-
tyje Klaipėdos miesto savivaldy-
bės administracijos nuopelnas? 
Ar ji investavo į uosto infrastruk-
tūrą, gilino uosto akvatoriją?

Būkime atviri. Beveik prieš du 
dešimtmečius Judita Simonavi-
čiūtė buvo pakvietusi JAV kon-
cerną „Penninox“. Jau ir kuoliu-
kus naujai gamyklai kalėme, ir 
atminimo kapsules įbetonavo-
me. Kur dabar gamykla?

Ar mero V. Grubliausko nuo-

pelnas, kad klaipėdiečių vidu-
tinis darbo užmokestis didesni 
nei kauniečių? O gal palikime 
šį nuopelną privačių uosto ir su 
uosto veikla susijusių kompanijų 
vadovams, kurie sugeba generuo-
ti pajamas. Juk socialiai atsakin-
gos jūrinės industrijos įmonės ir 
pakelia vidutinį Klaipėdos mies-
to gyventojų darbo užmokestį. 
Uoste darbuotojai gauna vidu-
tiniškai dukart didesnę algą nei 
visos Lietuvos vidurkis.

Liberalai didžiuojasi, o gyventojai bėga
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2014 m.
statistiKos departamento duomenys

nęs su problemomis sveikatos po-
litikos srityje.

Didžiulė problema yra ta, kad 
žmonės ne visada gali laiku gau-
ti kokybiškų sveikatos priežiūros 
paslaugų. Pas gydytojus specialis-
tus – didžiulės eilės. Nesilaikoma 
konstitucingumo principo. Nors 
konstitucija garantuoja nemoka-
mą gydymą, pacientams tenka 
primokėti arba susimokėti. Svei-
katos apsauga turi glaudų ryšį su 
socialinėmis problemomis. Žmo-
gus dėl sudėtingos finansinės pa-
dėties negali įpirkti medikamen-
tų, o kartais net neturi už ką at-
vykti pas gydytoją. Kai jį atveža 
greitoji, neretai jau būna per vė-
lu padėti.

Koks žmogus Jums autoritetas?
Konkretaus žmogaus įvardin-

ti negalėčiau. Man imponuoja 
išmintingi, reiklūs, konkretūs, 
žodžio besilaikantys ir garbingi 
žmonės. Visada stengiuosi iš jų 
ko nors išmokti.

Stengiuosi gyventi taip, kad sa-
vo darbu įgyčiau pagarbą tų žmo-
nių, kuriuos aš gerbiu. Gyvenimo 
darną ir nedarną savo poelgiais ir 
sprendimais susikuriame patys. 
Nei savęs, nei kolegų, nei artimų-
jų nepergudrausi ir neapgausi. Jei 
taip pasielgsi, nubausi pats save.

JONAS SąLyGA, biomedicinos 
mokslų daktaras, Klaipėdos jūrinin-
kų ligoninės direktorius, Klaipėdos 
universiteto profesorius.
Gimė 1954 m. gruodžio 13 d. Rasei-
nių r. 1972 m. baigė Raseinių 1-ąją 
vidurinę mokyklą. 1979 m. baigė 
Kauno medicinos instituto Gydo-
mąjį fakultetą.

Nuo 1992 m. vadovauja Klaipėdos 
jūrininkų ligoninei. 2004 m. baigė 
magistrantūros studijas Klaipėdos 
universitete. Suteiktas viešojo admi-
nistravimo magistro kvalifikacijos 
laipsnis. 2005 m. Vilniaus universi-
tete apgynė biomedicinos daktaro 
disertaciją „Lietuvos ir Latvijos jūri-
ninkų gyvensena bei rizikos veiks-
nių įtaka sveikatos būklei“. 2004 m. 
už nuopelnus Lietuvos Respublikai 
apdovanotas Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Gedimino ordino Kari-
ninko kryžiumi. 2008 m. jam suteik-
tas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos 
apsaugos darbuotojo vardas. 2008 
m. Lietuvos pramonininkų konfede-
racijos suteikta nominacija „Profe-
sijos Riteris“ už pasišventimą ir išti-
kimybę profesijai, ilgalaikį produk-
tyvų darbą bei aktyvią visuomeni-
nę veiklą.

Info

Interviu

Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktorius Jonas Sąlyga

sx.ch nuotr.
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Vilniaus rajono bičiuliai Europos 
geografiniame centre

Rugsėjo viduryje Šiauliai minėjo miesto įkūri-
mo 778-ąsias metines. Miestas ūžė, aidė-
jo nuo gausybės renginių. Į šurmulį įsijun-

gė ir LSDP Šiaulių skyrius. Prie miesto laikrodžio 
aikštėje pastatytos socialdemokratų palapinės 
nuo pat ryto vyko koncertas, kuriame, pakvies-
ti socialdemokratų, miestiečiams dainavo, šoko, 
grojo Šiaulių švietimo ir kultūros įstaigų atlikėjai. 
Linijinių šokių išmokti kvietė šokių studijos „SA-
LIDA“ vadovas Deividas Šeškus, pasirodymą su-
rengė Šiaulių sporto mokyklos imtynininkai. Va-
karop bičiuliai rinkosi į Šiaulių miesto skyrių pasi-
rengti pėsčiųjų eisenai, kurioje socialdemokratų 
partija dalyvauja kiekvienais metais. Džiugu, kad 
socialdemokratai gausumu išsiskyrė iš kitų politi-
nių partijų, dalyvavusių eisenoje. Pasipuošę LSDP 
atributika, skanduodami šūkius socialdemokratai 
linksmai žygiavo eisenoje.

Rugsėjo 13 d. Vilniaus rajono 
skyriaus bičiuliai, jų šeimos, 
rinkosi į LSDP Vilniaus rajo-

no skyriaus sąskrydį Europos ge-
ografiniame centre. LSDP Vilniaus 
rajono skyriaus pirmininkas Sta-
nislovas Giedraitis pasitinko kie-
kvieną atvykusįjį, LR Seimo pirmi-
ninko pavaduotoją Algirdą Sysą, 
krašto apsaugos ministrą Juozą 
Oleką, LSDP Vilniaus miesto sky-
riaus delegaciją.

Renginį vedė Janina Kovger. 
Koncertavo LK Vilniaus įgulos ka-
rininkų ramovės vyrų choras „Ai-
das“  (vadovas  prof. Tadas Šums-
kas), Visalaukės daugiafunkcinio 
centro vaikų ansamblis „Linksmo-
sios žvaigždutės (vadovė Česlava 
Šablinska). Eitminiškių vidurinės 
mokyklos mokinės (vadovė Viole-
ta Kriukovienė).

Sakydami ačiū, sąskrydžio, ku-
rio šūkis „Čia Europos vidurys: jį 
saugo Lietuvos karys“, dalyviai 
skirstėsi namo. Iki kito karto.

Rugsėjo 18 d. vyko LSDP Mažeikių skyriaus, vie-
nijančio beveik 400 narių, visuotinis susirinki-
mas. LSDP Mažeikių skyriaus pirmininko pava-

duotoja, Savivaldybės tarybos Socialdemokratų frak-
cijos seniūnė, Sveikatos priežiūros ir socialinių reika-
lų komiteto pirmininkė Irena Macijauskienė pristatė 
LSDP Mažeikių skyriaus grupių (jų iš viso yra 19) susi-
rinkimuose teiktus siūlymus, kas socialdemokratams 
turėtų atstovauti tiesioginiuose mero rinkimuose. Vi-
sose grupėse buvo pasiūlytas dabartinis Mažeikių ra-
jono savivaldybės meras, LSDP Mažeikių skyriaus pir-
mininkas Antanas Tenys.

„Esu įsitikinęs, kad reikalingas nemažas laiko tar-
pas, kad suvoktum savivaldos esmę, projektų vykdy-
mo ypatumus. Būtina patirtis. Matyt, iki šiol Savival-
dybė neturėjo tokio darbštaus vadovo, pergyvenančio 
dėl kiekvieno projekto trukdžių, darančio viską, kad jų 
būtų mažiau. Būtų teisinga visų mūsų rajono gyven-
tojų atžvilgiu, jei bičiulis Antanas Tenys būtų išrinktas 
kitai kadencijai“, – sakė Mažeikių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius B. Kryžius.

LSDP Mažeikių skyriaus pirmininko pavaduotojas, 

Utenoje, LR Seimo narės Mildos Petrauskienės kvietimu, lankėsi sveikatos ap-
saugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. Vizito tikslas – susipažinti su Utenos li-
goninės patalpų būkle. Ministrę, Seimo narę ir kitus svečius pasitiko ligoninės 

direktorius Dalius Drunga bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
pavaduotoja Zita Ringelevičienė. Buvo parodytos patalpos, kurioms verkiant reikia re-
monto. Pasak Daliaus Drungos, remontai pradėti 2005 m. ir iki šiol dar ne visos pa-
talpos yra suremontuotos. Daug pastangų, ieškant papildomų lėšų Utenos ligoninės 
remontui, deda Seimo narė Milda Petrauskienė. Apžiūrėjusi patalpas, pabendravusi 
su pacientais, pamačiusi buvusios poliklinikos registratūros patalpas, kurių lubos pa-
ramstytos rąstais, pagyrusi ligoninės vadovus už rimtą požiūrį į problemą, ministrė li-
goninės ir savivaldybės vadovus nuteikė optimistiškai.

Sveikatos apsaugos ministrės R. Šalaševičiūtės 
vizitas Utenoje

Mažeikių socialdemokratai pasirinko kandidatą 
tiesioginiams merų rinkimams

Kaune – VII Lietuvos neįgaliųjų 
sporto žaidynės

Kaišiadorių skyriaus socialde-
mokratai rinkosi į sąskrydį

Šiaulių socialdemokratai šventė miesto 
gimtadienį

Šiemet Kauno sporto halėje jau septintą kartą vy-
ko Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės. Kauno 
miesto neįgaliųjų draugijos pirmininko bei žai-

dynių direktoriaus Igno Mačiuko kvietimu į žaidynių 
atidarymą atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narės 
Orinta Leiputė ir Birutė Vėsaitė, kūno kultūros ir spor-
to departamento, bei neįgaliųjų reikalų departamen-
to atstovai. Už pagalbą organizuojant renginį žaidynių 
organizatoriai Seimo narę Orintą Leiputę apdovanojo 
padėkos raštu.

Finalinėse varžybose dalyvavo apie 300 žmonių, 
kurie atvyko iš įvairiausių Lietuvos miestu ir mieste-
lių. Neįgalieji žaidė smiginį, krepšinį tris prieš tris, mė-
tė baudas, rungėsi šaškių, šachmatų turnyruose. Įvai-
rią negalią turintys žmonės buvo suskirstyti į grupes 
– kurtieji, intelekto sutrikimo, bendrų susirgimų, žmo-
nės, sėdintys vežimėliuose. Varžyboms teisėjavo – 
teisėjai profesionalai. 

Rugsėjo 19 d. pramogų ir konferen-
cijų centre „Pas Radvilą“ LSDP 
Kaišiadorių skyriaus nariai rinkosi 

į tradicinį sąskrydį. Gausų susirinkusiųjų 
būrį pasveikinti atvyko Lietuvos Respu-
blikos Seimo narė Orinta Leiputė, LSDP 
Elektrėnų skyriaus pirmininkas Arvydas 
Vyšniauskas, kiti svečiai. Taip pat apsi-
lankė pramogų centro šeimininkas Algi-
mantas Radvila. Vakaro metu LSDP Kai-
šiadorių skyriaus pirmininkas Bronius 
Bradauskas pasveikino jubiliatus ir pa-
gerbė aktyviausius skyriaus bičiulius. 
Buvo aptarti 2015 m. Tarybos ir mero rin-
kimai, trumpai apžvelgtas LSDP Kaišia-
dorių tarybos posėdis, numatyti renginiai 
bendruomenės labui. 

Kelmės rajonas suvaldė krizę ir  
išsiveržė į renovacijos lyderius

Kelmės rajono mero pareigas 
pradėjote eiti 2012 metų birželio 
28 dieną. Kokia tada buvo Kelmės 
rajono situacija, ką reikėjo spręsti 
pirmiausia?

Kelmės rajono finansinė situacija 
buvo įtempta. Prasidėjus krizei kie-
kvienais metais maždaug po 1–1,5 
milijono litų augo savivaldybės įsis-
kolinimai. Taigi šitą augimą žūtbūt 
reikėjo sustabdyti. Pernai tai pavyko 
padaryti. Remdamiesi Vyriausybės 
priimtu nutarimu savivaldai per-
duoti socialinių išmokų adminis-
travimą, šiemet planuojame sutau-
pyti nuo 3 iki 4 milijonų litų. Rug-
sėjo viduryje buvome jau 3 milijo-
nus sutaupę. Taigi Kelmės rajono 
finansinė padėtis pasitaisė. 

Kelmės savivaldybėje buvo la-
bai platus švietimo įstaigų tinklas. 
2012-ųjų lapkričio pabaigoje 11 
mokyklų neturėjo iš ko švietimie-
čiams mokėti atlyginimų – teko ei-
ti nemokamų atostogų, taupyti ki-
tiems poreikiams skirtas lėšas. To-
dėl atlikome švietimo įstaigų per-
tvarką. Šiemet dėl atlyginimų išmo-
kėjimo problemų nekils. 

Daug bėdų sukėlė gaisras Tytuvė-
nų bažnyčioje 2012-ųjų sausį – už-
griuvo Tytuvėnų bažnyčios ir vie-
nuolyno tvarkymo darbai. Šiemet 
švęsdami Tytuvėnų bažnyčios 400 
metų jubiliejų džiaugėmės, kad gais-
ro padariniai šiems metams bai-
giantis bus likviduoti, o kitąmet 
Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno 
ansamblio rekonstrukcijos darbai 
bus tęsiami.

Baigėsi 2007–2013 metų laiko-
tarpis – visi numatyti darbai Kel-
mės rajone padaryti. Įgyvendinti 
vandentvarkos projektai Kelmė-
je, Tytuvėnuose ir Užventyje. Sė-

kmingai vykdome namų renova-
ciją – jau 12 namų renovuota. Šiais 
metais sėkmingai startavo daugia-
bučių namų atnaujinimo programa 
„Džesika“ – renovuojama13 namų. 
Džiaugiamės, kad pavyko sėkmin-
gai paruošti investicinius renova-
vimo planus ir sėkmingai nupirkti 
darbus. Kelmės rajonas tapo lyde-
riu – esame pirmaujančių rajonų 
penketuke. 

Sutvarkyta Šaukėnų miestelio, 
Kražių infrastruktūra. Užventis 
ir Pakražantis sulaukė daug inves-
ticijų, kurios pagerino gyvenamą-
ją aplinką.

Gera pas mus mokyklų renovaci-
jos padėtis. Šiemet pradėjome Už-
venčio Šatrijos Raganos gimnazi-
jos, Kelmės „Kūlverstuko“ lopše-
lio-darželio, Užvenčio vaikų lop-
šelio-darželio renovaciją. 

Dauguma mūsų mokyklų bus jau 
renovuotos. Laukiame naujos pro-
gramos, kuri leistų mums sutvarky-
ti mokyklų vidų. 

Taip pat vyksta Kelmės kultū-
ros centro renovacija – gal ne tokiu 
sparčiu tempu, kaip norėtume, bet 
mes, savivaldybė, savo lėšų dalį jau 
paskyrėme. 

Kaip pavyko įtikinti žmones re-
novacijos nauda?

Mums pasisekė: iš probleminių 
teritorijų programos renovavome 7 
namus. (Tuomet buvo geros finan-
savimo proporcijos – 85 proc. fi-
nansavo Europos Sąjunga, 15 proc. 
– patys žmonės. Dabar gyvento-
jams reikia padengti 60 proc. reno-
vacijos išlaidų.) Žmonės greitai pa-
juto, kad šilumos kaina renovuota-
me name sumažėjo beveik tris kar-
tus! Antrajame etape įtikinėti nie-

ko nereikėjo – mažame mieste visos 
naujienos sklinda iš lūpų į lūpas la-
bai greitai... Laiku nupirkome ran-
govų paslaugas; aplinkiniai rajonai 
dabar vargsta – rengia po 3–4 vie-
šuosius pirkimus, nes už tokią kai-
ną rangovų neranda.

Šilumos kaina Kelmėje nesiski-
ria nuo vidutinės kainos Lietuvoje. 
Mūsų šilumos tinklai išnuomoti 
UAB „Litesko“, o Tytuvėnų miestą 
aptarnauja UAB „Kelmės šiluma“. 
Šilumos kaina gyventojams stabili. 
Visas mūsų šilumos ūkis bus per-
tvarkytas – pereisime prie biokuro. 

Kaip savivaldybei sekasi surink-
ti biudžeto įplaukas?

Savivaldybės biudžeto įsiskoli-
nimas siekia apie 300 000 litų. Bet 
biudžeto įsiskolinimą kompensuoja 
sutaupytos socialinės išmokos. Be-
veik pusė mūsų biudžeto yra dotuo-
jama. Kelmėje stambių pramonės 
įmonių nėra – vyrauja smulkios ir 
vidutinės įmonės. 

Kokia nedarbo padėtis Kelmės 
rajone?

Nedarbo lygis siekia apie 14 pro-
centų. Bet paradoksas: nors nedar-
bo lygis nėra mažas, o darbininkų 
stinga! Pavyzdžiui, statybų sekto-
riuje trūksta statybininkų, o Šiau-
lių teritorinės darbo biržos Kel-
mės skyriuje registruotų statybi-
ninkų nėra... Kalbėjomės su Kel-
mės profesinio rengimo centro 
specialistais, kad perkvalifikuotų 
bedarbius – mums trūksta statybi-
ninkų, prekybos darbuotojų. Su-
griežtinta pašalpų skyrimo tvar-
ka duoda rezultatų – nedarbo ly-
gis pamažu mažėja. 

Kelmės rajone daug reikšmin-
gų kultūros paveldo objektų: Ty-
tuvėnų ansamblis, Kražių kolegi-
ja, Kelmės dvaras, Užvenčio mu-
ziejus...

Mūsų rajono vizijoje ir strategijo-
je turizmas – vienas prioritetų. In-
vesticijų į kultūros paveldo objek-

tus atėjo nemažai. Norėtųsi dides-
nių turistų srautų. Kai sutvarkysi-
me galutinai infrastruktūrą, turis-
tų padaugės. Organizuojami ren-
giniai – Tytuvėnų festivalis, Kra-
žių festivalis, Kelmės liaudies me-
no šventė – sutraukia daug svečių. 
Be to, Kelmė pasižymi išskirtine 
urbanizacijos nesuniokota gamta! 

Kelmės r. savivaldybės ilgalai-
kės plėtros vizijoje iki 2020 m. 
pažymėta, kad Kelmės rajoną įsi-
vaizduojame kaip patrauklų na-
tūralios gamtos kraštą, kuriame 
žemės ūkis, kultūra ir turizmas 
kuria verslumą aktyvioje ir svei-
koje visuomenėje. Akcentuojame 
smulkų verslą ir aktyvias bendruo-
menes.

Kokius pasitelktumėte argu-
mentus, jei norėtumėte paragin-
ti jaunus žmones įsikurti Kelmės 
rajone?

Jaunimui turiu gerą naujieną – 
šiemet pradėsime daugiafunkci-
nio sporto komplekso statybą. Ja-
me veiks sporto ir treniruoklių salė, 
baseinas, boulingas, kavinė...

Pastebime tendenciją, kad išva-
žiavusieji, užsienyje uždirbę pini-
gėlių, pradeda grįžti – perka sody-
bas, butus, žemę...

 
Kaip Jūs pats leidžiate laisvalaikį?

Laisvo laiko mažai. Mėgstu ke-
liones, gamtą, medžioklę, sportą...

Mero laiką „suvalgo“ įvairūs raš-
tai, procedūriniai klausimai. Kar-
tais net pasigendu tiesioginio ben-
dravimo su žmonėmis, todėl po dar-
bo dalyvauju įvairiuose renginiuose. 
Apmaudu, kad esame savivaldoje, o 
savivaldos galių mažai – mūsų tei-
ses apriboja įvairūs įstatymai. Visi 
merai tai pasakytų... Žmonės krei-
piasi dėl įvairių buitinių problemų, 
dėl žemės, gyvenamo būsto ar kelio 
reikalų (turime daug žvyrkelių; kyla 
asfaltavimo, sniego valymo klausi-
mų), o įvairūs Vyriausybės nutari-
mai riboja mūsų įtaką... Juk žemės 
grąžinimas – ne mūsų funkcija, tik 
galime patarti žmonėms kreiptis 
į Nacionalinę žemės tarnybą prie 
Žemės ūkio ministerijos...

Kam esate nepakantus?
Erzina biurokratizmas, aplaidu-

mas. Nemėgstu netiesos. Punktua-
lumas man labai svarbus. Bendrau-
jant vertinu žmonių nuoširdumą. 

Sėkmingų 2015 m. kovo 1 die-
ną vyksiančių savivaldos rinkimų! 

Kalbėjosi Ridas Viskauskas

Pokalbis su Kelmės rajono meru ir LSDP Kelmės rajono skyriaus pirmininku Vaclovu Andruliu

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinis direk-
torius Jonas Jurkus bičiuliams priminė, kad šie-
met Skyrius švęs 20 metų jubiliejų: „Tada mūsų 
buvo tik dešimt žmonių, dabar – beveik keturi šim-
tai. Skyrius sutvirtėjo ir įrodė, kad moka, gali ir no-
ri dirbti Mažeikių rajono gyventojų labui. Antanas 
Tenys turi didelį partijos bičiulių palaikymą, jį ger-
bia mažeikiškiai, todėl pirmuosiuose tiesioginiuo-
se mero rinkimuose turi būti išrinktas būtent jis“, – 
įsitikinęs buvęs ilgametis LSDP Mažeikių skyriaus 
pirmininkas J. Jurkus.

Pokalbis

Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė,
meras Vaclovas Andrulis ir Premjeras Algirdas Butkevičius

Vaidos Sutkienės nuotraukos
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Ko reikia Lietuvos politikų rinktinei?

Politikai socialiniuose tinkluose: būti ar nebūti?

Vos per žingsnį nuo apdova-
nojimų pakilos buvę Lietuvos 
krepšininkai įrodė, kad nors ir 
esame maža tauta, tačiau krep-
šinio kovose už mus galinges-
niais gali save laikyti tik retas.

Krepšinis – komandinis sportas. 
Treneris, patyrusių bei jaunų žai-
dėjų derinys, komandos gydytojas, 
psichologas ir skautai yra tarsi vie-
nas kumštis, viena komanda, kurios 
konstruktyviu darbu gali pasiekti 
aukščiausius rezultatus.

Jei krepšinio rinktinė būtų suda-
roma tais pačiais principais, kaip yra 
formuojamos politinės koalicijos, 
niekada nebūtume patekę ne tik į 
olimpiadą, bet ir Europos krepši-
nio čempionatą. 

Prisimename auksinius Arvydo 
Sabonio ir kitų didžiųjų krepšinio 
meistrų laikus, dukart Olimpiados 
bronzos medalio laimėtojus Barse-
lonoje (1992) ir Atlantoje (1996). 

Tačiau prieš 2000 metų Sidnėjaus 
olimpiadą traumų ir kartų kaitos 
„išvarginta“ rinktinė be Arvydo Sa-
bonio ir Artūro Karnišovo pirmą-
sias rungtynes pralaimėjo italams 
(Sidnėjaus olimpiadoje). Sakėme – 
blogai, jaunimas nepasiruošęs. Kas 
buvo toliau – prisimename puikiai. 
Pusfinalyje visa Lietuva užgniaužu-
si kvapą žiūrėjo, kaip pro šalį skren-
da Šarūno Jasikevičiaus tritaškis, 
galėjęs atvesti Lietuvos komandą į 
Olimpiados finalą. Namo parsive-
žėme bronzą.

Niekas iš krepšininkų nesitikėjo 
gerų rezultatų ir 2010 metais. Nura-
šėme, sakėme, kad jauni, nieko ne-
gali. Tačiau kai ketvirtfinalyje rink-
tinė kovojo su Argentinos koman-
da ir po trijų kėlinių juos traiškė 40 
taškų skirtumu, mes jais tikėjome. 
Pusfinalyje nusileidę JAV rinktinei, 
krepšininkai su bronzos medaliais 
namuose buvo pasitikti kaip didvy-
riai. Patyrusių ir jaunų žaidėjų deri-
nys padarė tai, ką šiandien prisime-
name kaip sėkmę.

Paralelių tarp sporto ir politikos 
yra daug. Viena iš jų – kaskart kei-
čiantis kartoms tiek sporte, tiek po-
litikoje visada kalbame, kad naujo-
kai neištemps, o ankstesnė sudėtis 
buvo geresnė. Tačiau kiekvieną kar-
tą atsirado po Valančiūną, Kleizą, 
Jasikevičių ar bet kurį kitą lyderį, 
kuris ištempė varžybas ar visą čem-
pionatą. Tik sudėties kaita leido 
Lietuvos nacionalinei vyrų krepši-
nio rinktinei išlikti tarp stipriausių 
pasaulio komandų.

Skirtingu laiku reikalingi skir-
tingi lyderiai. Kaip politikoje, taip 

ramūnas BuroKAs
LSDJS pirmininkas

ir krepšinyje viskas keičiasi labai 
greitai. Kiek daugiau nei prieš de-
šimtmetį Europoje krepšininkai 
atakai turėjo 30, o ne 24 sekundes, 
žaidė 2, o ne 4 kėlinius. Žaidimas 
buvo lėtesnis. Dabar viskas pasikei-
tė: geras krepšininkas yra tas, kuris 
yra greitas ir universalus.

1989 metais Lietuvai pradėjus ke-
lią į laisvę, iškilo tie politikai, kurie 
nebijojo stoti prieš sovietinį reži-
mą. Jie nepabūgo pareikšti „Lithu-
ania is not Russia”, kad Lietuva iš-
stoja iš SSRS, ir nebijojo tuometinė-
je Aukščiausioje Taryboje paskelbti 
Lietuvos nepriklausomybę.

Ar 1989 metais buvę aktyvūs po-
litikai gali būti naudingi Lietuvos 

žmonėms ir šiandien? Esu įsitiki-
nęs, kad šiandien politikai turi bū-
ti kitokie, nei jie buvo 1989 ar 2000 
metais. Net ir geriausios sportinės 
formos Arvydas Sabonis vargu ar 
suspėtų su šiandieninio krepšinio 
tempu...

Panaši situacija yra ir krepšinio 
komandose. 2000 ir 2010 metais 
sakėme, kad nieko nelaimėsime, 
nes manėme, kad komandoje yra tik 
keli „geri“ (vyresni) krepšininkai, o 
jaunimėlis dar nepasiruošęs žengti 
į aikštę, tačiau patirties ir jaunystės 
derinys davė gerų rezultatų. 

Nuostatos, galiojančios krepšiny-
je, galioja ir politikoje. Vis dar bijo-
me naujovių, bijome įleisti jaunus 

žmones į savivaldą, tikime „politi-
kos vilkų“ pažadais, kad tik jie ži-
no, kas yra naudinga Lietuvos žmo-
nėms.

Praėję rinkimai įrodo, kad ir jau-
ni žmonės gali ir privalo dalyvauti 
politikoje. Kartais per daug impul-
syvūs, per daug entuziastingi bei 
klystantys, bet nauji vėjai ir naujos 
idėjos yra būtinos Lietuvai. Sim-
boliška, jog 2015 metais keturio-
se šalyse vyks Europos krepšinio 
čempionatas, o jauni Lietuvos na-
cionalinės rinktinės nariai lems vi-
sos komandos rezultatą. 2015 me-
tų pradžioje vyks savivaldos rinki-
mai – kokia bus Lietuvos politikų 
rinktinė?

Ignalinos rajonui svarbiausia – užimtumas

Pensijų padidinimas – tarsi rakštis dešiniesiems

Kornelija PetraVičienė

Kiekvienas mūsų šalies regi-
onas savitas ir unikalus. Ne-
didelėje Lietuvoje kiekvie-
nas regionas negali pasiūlyti 
žiemos sporto šakų pramo-
gų, mineralinio vandens ar 
SPA centrų procedūrų. Ne-
gali visi Lietuvos regionai 
plėtoti ir tolygiai pelningos 
veiklos. Tačiau išmintingai 
tvarkantis, pasinaudojant 
konkretaus regiono išskirti-
numu, pasitelkus gamtos ir 
žmogiškuosius resursus, ga-
lima pasiekti puikių rezulta-
tų tiek turizmo industrijoje, 
tiek pramonėje. 

Šiandien žmonės laisvai renkasi, 
kur gyventi. Apsisprendimą lemia 
keli svarbiausi faktoriai – lengvai 
pasiekiamas bei padoriai apmoka-
mas darbas, netoli esanti mokykla, 
medicininės paslaugos, sutvarkyta 
viešoji infrastruktūra, komunalinių 
paslaugų kainos. Svarbi ir galimybė 
pasirinkti laisvalaikio praleidimo 
būdus. Gyventojų apsisprendimas 
kur gyventi proporcingai atsispin-
di migracijos, demografijos, socia-
linės paramos rodikliuose.

   
Užsistovėjęs „politinis vanduo“
Ignalinos rajono vietinė valdžia ne-
sikeičia daugiau kaip 20 metų. Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga čia 
„karaliauja“ bene ilgiausiai per visą 
Lietuvos nepriklausomybės laiko-
tarpį. Ignalinos savivaldybės Tary-
bos narys, Lietuvos socialdemokra-
tų partijos Ignalinos rajono skyriaus 
pirmininkas Vilius Cibulskas ap-
gailestauja, kad rajonas tapo rečiau-
siai apgyvendintu, bene didžiausią 
niekur nedirbančių skaičių turin-
čiu ir seniausiu gyventojų amžiu-

mi... Šios problemos aktualios visai 
Lietuvai, tačiau rytiniame šalies pa-
kraštyje tai itin ryšku.

„Rajono socialinė – ekonominė 
padėtis negerėja. Stabiliai  pirmau-
jame nedarbo, neigiamų demogra-
finių procesų ir socialinės paramos 
srityse. Puikiai sutvarkytas savival-
dybės viešasis sektorius, pasiektos 
mažiausios šalyje komunalinių pas-
laugų, visų pirma – gyvenamųjų na-
mų apšildymo išlaidos, savaime šių  
problemų neišsprendė, papildomų 
biudžeto pajamų nesukūrė, bet tam 
tikrą skolos kuprą savivaldybei už-
dėjo. Oponentai sako ir sakys, kad 
tai nėra savivaldybės kompetencija. 
Pagal sausą įstatymo raidę jie teisūs, 
tačiau juk niekas netrukdo savival-
dybės vadovui ir jo komandai imtis 
iniciatyvos ir telkti visų rajono įstai-
gų ir įmonių, nepriklausomai nuo 
jų pavaldumo, išteklius užimtumui 
didinti. Neišnaudojama brangi vie-
ša inžinerinė ir socialinė infrastruk-

tūra grasina išlaidų ir tarifų didini-
mu. Beje, jei oponentai būtų teisūs, 
visa Lietuva būtų vienoda. Bet yra 
priešingai, ir ne Ignalinos rajono 
naudai. Atėjo laikas Ignalinos sa-
vivaldybėje sujudinti užsistovėju-
sį „politinį vandenį“, – įsitikinęs 
savivaldybės Tarybos narys V. Ci-
bulskas.

proc. ir siekia apie 19–20 proc., pa-
šalpų gavėjų skaičius taip pat dide-
lis. Įgyvendinti investiciniai projek-
tai, skirti viešosios infrastruktūros 
plėtrai, gyvenamosios  aplinkos  ge-
rinimui  poveikio ilgalaikiam užim-
tumui dar  nepadarė. Tačiau Tary-
bos nariui didžiausią nerimą kelia 
menkai sprendžiami rajono užim-
tumo klausimai. 

„Nepakankama dalis programos 
lėšų skiriama užimtumo klausi-
mams spręsti. Priminsiu, kad Igna-
linos rajono savivaldybės problemi-
nės teritorijos plėtros programai per 
trejus metus (2011–2013) iš numa-
tytų 75 mln. litų tiesiogiai užimtu-
mo klausimams tebuvo skirta tik 
990 tūkst. litų arba 1,3 proc. visos 
sumos! Užimtumas Ignalinos rajo-
ne ateinančiu laikotarpiu turi būti 
svarbiausias  iššūkis  visoms valdžios  
grandims”, – įsitikinęs V. Cibulskas.  

Užimtumo klausimas tiesiogiai 
proporcingas verslo „atėjimui”. O 
aplinkybės, lemiančios verslo ap-
sisprendimą „ateiti, būti ar išeiti” 
yra  kompleksinės. Bene svarbiau-
sios iš jų – Europos Sąjungos para-
mos galimybė bei darbingo ir akty-
vaus amžiaus žmonių pasirinkimas 
gyventi čia, t. y. kvalifikuotos dar-
bo jėgos  ištekliai. Žmonių pasirin-
kimą, kur gyventi, greta lengvai pa-
siekiamo bei padoriai apmokamo 
darbo lemia ir bendras vietovės pa-
trauklumas. Pastarąją aplinkybę le-
mia ir viešųjų, administracinių bei 
sveikatos  paslaugų  įstaigų „opti-
mizavimas” visos šalies mastu. Po-
licija, „Sodra”, teismai, inspekcijos, 
ligoninės  nuosekliai  „optimizuo-
jasi”, iškeldami savo dalį padalinių 
į didesnius miestus, tolindami  savo 
paslaugas nuo vietos žmonių. Visa 
tai mažina gyvenamosios vietovės 
patrauklumą ir skatina migraciją 
iš rajono. 

„Šis „optimizacijos” procesas turi 

Sx.ch nuotr.
LSDP Ignalinos rajono skyriaus archyvo nuotr. būti nedelsiant sustabdytas,  jei  no-

rime pagerinti sąlygas užimtumui ir 
pristabdyti  mažų  savivaldybių  ny-
kimą. Pirmumo teisę gauti Europos 
Sąjungos paramą turėtų verslinin-
kai, investuojantys probleminėse 
savivaldybėse, tarp jų ir Ignalinoje. 
Privalome globoti esamus investuo-
tojus ir sudaryti sąlygas naujiems. 
Turime  pasinaudoti ir būsimos fi-
nansinės perspektyvos lėšomis. In-
vestuotojų ir darbdavių socialinė 
atsakomybė turėtų būti tokios glo-
bos sąlyga. Turime realias galimy-
bes tapti dar vienu Lietuvos kuror-
tu – jau ištirtas ir sertifikuotas Igna-
linoje atrastas mineralinis vanduo. 
Ruošiami planavimo dokumentai 
sanatorijos sklypui, netrukus turi 
prasidėti realaus investuotojo paieš-
ka”, – artimiausius planus įvardija 
V. Cibulskas.

Jis įsitikinęs, kad vietos bendruo-
menes reikia skatinti ruošti projek-
tus, kurių rezultatai būtų atsiper-
kančios paslaugos ar vietinių žalia-
vų perdirbimo produkcija, o ne tik 
kultūrinės pramogos. Vietos ben-
druomenių nariai turi aktyviau į 
savo veiklą įtraukti žymius kraštie-
čius ir dar nepraradusius ryšių emi-
grantus.

„Turime daug turizmo paslaugas 
teikiančių įmonių ir asmenų. Tiki-
mės, kad intensyviai kuriamo tu-
rizmo paslaugų klasterio veikla bus 
nukreipta „įsivežamojo” turizmo 
organizavimui ir didesniam turis-
tinių, maitinimo, apgyvendinimo 
ir kultūrinių paslaugų potencialo 
išnaudojimui. Noriu prisiminti bi-
čiulio Justo Paleckio Europos Par-
lamentui rengto pranešimo apie pa-
dėtį kaimyninėje Baltarusijoje tei-
ginį – reikia atverti kaimyninės ša-
lies žmonėms visas duris ir langus”, 
– galimybes ir numatomus rajono 
problemų sprendimus apžvelgia Ta-
rybos narys V. Cibulskas.

Vos socialdemokratų vado-
vaujama Vyriausybė paskel-
bia apie didinamas pensijas ar-
ba keliamą minimalią algą, šios 
naujienos tarsi rakštys susmin-
ga į minkštas dešiniųjų vietas. 
Užuot sėdėję ir tylėję, jie prikai-
šioja, kad socialdemokratams 
trūksta socialdemokratiškumo 
ir jie pamiršę pažadus – neva 
per dvejus valdymo metus ne-
kelia žmonių algų ir pensijų. 

Arvydas MocKus
LR Seimo narys

Juk tų dvejų metų net neužten-
ka konservatorių ir liberalų valdy-
mo paliktoms skylėms užlopyti – 
tiek valstybės skolas atidavinėti, tiek 
žmonių pinigines pildyti. Dabar 
konservatorių paliktas skolas už ne-
teisėtai nurėžtas pensijas ir įsiparei-
gojimus jas grąžinti vykdo būtent 
socialdemokratai. Beje, istorija kar-
tojasi. Taip jau buvo su rubliniais 
indėliais. Konservatoriai tik paža-
dėjo, o pažadus vykdė socialdemo-
kratai. O konservatoriai bando so-
cialdemokratams priminti rinki-
mų pažadus... 

Primename, kad socialdemokra-
tų iniciatyva antrą kartą per XVI 
Vyriausybės valdymo laikotarpį ke-
liama minimali mėnesinė alga. Da-
bar, kai prioritetu iškeltas krašto ap-
saugos finansavimas ir ekonomikos 
bei gynybos stiprinimas, surasta ga-
limybė pensijų kėlimui. Tam reikės 
92 milijonų litų.

Kaip buvęs socialinės apsaugos ir 
darbo ministras gerbiamas Dona-
tas Jankauskas turėtų ne matuoti 
socialdemokratų socialdemokratiš-
kumą, bet paklausti paprasto pensi-
ninko, „kas jam ką davė ir kas iš jo 
ėmė“. Tuomet ir gaus aiškų bei pa-
prastą atsakymą.

Keista, kad Seimo narys D. Jan-
kauskas nepastebi nei naujų soci-
aldemokratų darbų, nei projektų, 
skirtų socialiai jautriems gyvento-
jams. Seime jau svarstomas įstaty-
mas, padidinsiantis galimybes gau-
ti socialinį būstą, kitu įstatymo pro-
jektu siekiama, kad jauni, neturin-
tys pakankamai stažo, tėvai, gautų 
išmokas vaiko auginimui.

Be to, ne tik pensijas ir algas rei-
kia žmonėms atstatinėti po konser-
vatorių ir liberalų valdymo. Dabar 
laukia ligos išmokų atstatymas – tai 
taip pat praeitos valdžios kadencijos 
nurėžti žmonių pinigai. Jei tai nėra 

darbai, matyt, konservatorių supra-
timu didžiausias „darbas“ yra tų pi-
nigų rėžimas.

Pensijos būtų padidintos kelis-
kart daugiau, jei nereikėtų grąžin-
ti konservatorių Vyriausybės nu-
karpymų. Premjeras Algirdas But-
kevičius apgailestavo, kad dėl skolų 
atidavinėjimo pensininkus gali pa-
guosti tik tokiu pakėlimu: „Jei ne-
reikėtų kompensuoti pensijų, tai 
mes tris kartus didesnę sumą skirtu-
me pensijų didinimui. Kitais metais 
pensijų kompensavimui numatyta 
skirti 120 mln. litų. Jeigu tuos 120 
milijonų būtume pridėję prie pen-
sijų padidinimo, tai faktiškai pen-
sijos būtų didėjusios apie 30 litų.“

Socialdemokratai pažadų nepa-
miršo. Ir Vyriausybės, ir partijos 
programą nuosekliai vykdo. Gyven-
tojai pasitiki šia Vyriausybe, prem-
jeru.

Prieš tai buvusios Vyriausybės, 
kurios paliktas skyles tebelopo soci-
aldemokratai, vadovas rinkėjų pasi-
tikėjimo taip ir nebeatgavo ligi šiol. 

Atėjo laikas Ignalinos 
savivaldybėje sujudinti 
užsistovėjusį „politinį 
vandenį“.
 

Užimtumas – svarbiausias iššūkis
V. Cibulskas apgailestauja, kad 
Ignalinos rajone nedarbo lygis vir-
šija šalies vidurkį daugiau nei 25 

Rugsėjo 27 d. Vilniuje Lietu-
vos socialdemokratinio jau-
nimo sąjunga (LSDJS) orga-
nizavo pirmąjį šių metų Jau-
nimo forumą „Kurk Lietuvai!“. 
Pasak LSDJS Vilniaus skyriaus 
pirmininkės Rimos Pielikytės, 
jaunimiečiai siekia aktyvesnio 
dialogo su visuomene, todėl į 
renginį buvo kviečiami įvairių 
organizacijų atstovai iš visos 
Lietuvos. LSDJS pirmininkas 
Ramūnas Burokas pažadėjo, 
kad kitas panašus jaunimie-
čių renginys įvyks spalio pa-
baigoje.
 

Pirmoji renginio dalis – diskusi-
ja „Ar politikai Facebook‘e atrodo 
apgailėtinai?”, kurią vedė Povilas 
Žarnauskas – sulaukė ypač dide-
lio auditorijos susidomėjimo. Žur-
nalistas Ginas Dabašinskas, komu-
nikacijos specialistas Andrius Šu-
minas ir tinklaraštininkas Mykolas 
Kleckas aptarė politikų dalyvavimą 
socialiniuose tinkluose įvairiais as-
pektais, atsakė į auditorijos klausi-
mus. Pasidalinsime kai kuriomis 

prelegentų įžvalgomis ir su „Soci-
aldemokrato“ skaitytojais, nes sė-
kmingas politikų dalyvavimas so-
cialiniuose tinkluose pelno jiems 
populiarumo taškus, bet kartu ke-
lia ir kai kurių pavojų...

Ar politikai privalo reikštis soci-
aliniuose tinkluose? Ši veikla atima 
daug energijos ir laiko, be to, kartais 
tenka atremti piktus ir pašaipius 
komentarus. (Deja, patyčių žanras 
socialiniuose tinkluose gana papli-
tęs.) Bet tai, kad Lietuvos Facebo-
ok‘o erdvėje esama apie 700 000 ak-
tyvių vartotojų, turbūt sugundo ne 
vieną žymų asmenį susikurti asme-
ninį profilį, dalintis nuotraukomis, 

nuorodomis ir nuomonėmis. Svar-
bu, kad politikas (arba jo vardu ra-
šantis komunikacijos specialistas, 
kuriuo politikas pasitiki) reikštų-
si gyvai, aktyviai ir nuolat. Nega-
lima laimėjus rinkimus nutraukti 
bendravimo su rinkėjais. Lakoniš-
ki tekstai turi būti rašomi be klai-
dų. Svarbiausia – užmegzti santy-
kį su galimais rinkėjais, sužinoti, 
kas žmones jaudina, susikurti savo 
bendruomenę. Siekiamybė ta, kad 
žmonės taptų politiko ar politinės 
jėgos advokatais viešojoje erdvėje. 

Politinė komunikacija – savotiš-
kas žaidimas. G. Dabašinskas pata-
ria nekoreguoti nuotraukų fotošo-

pu („fotošopas kaip falsifikatas“). 
Žinoma, reikštis socialiniuose tin-
kluose geriau sekasi charizmatiš-
koms ir turinčioms ką pasakyti as-
menybėms. Bet nereikia ir sudie-
vinti socialinių medijų reikšmės 
– tikėtina, kad pelno siekiančios 
ryšių agentūros kiek dirbtinai su-
reikšmina internetinę erdvę. Juk 
aktyviausiai rinkimuose dalyvau-
ja vyresnio amžiaus žmonės, kurie 
socialiniuose tinkluose reiškiasi re-
čiau ir mažiau. O, tarkime, sunkiai 
po 12 val. per dieną dirbantys pre-
kybos tinklų darbuotojai, leisgyviai 
grįžę į namus, tikrai nesidomės po-
litikų profiliais...

G. Dabašinskas įspėja, kad „poli-
tikui lengva tapti komišku „perso-
nažu“, kuriuo manipuliuoja prie-
šininkai, o „politinė komunikaci-
ja gali lengvai tapti pramogų ko-
munikacijos įkaite“. Politiko vei-
daknyge gali pasinaudoti ir didžio-
ji žiniasklaida; kokia nors „kliurka“ 
veidaknygėje politikui gali net su-
žlugdyti karjerą... Pasak G. Daba-
šinsko, „komunikacija pati savai-
me politinio turinio nekuria“. Svar-
biausia, kad socialiniuose tinkluose 
besireiškiantis politikas būtų ade-
kvatus ir autentiškas. Tokiam sim-
patizuos ir rinkėjai. 

Ridas Viskauskas

LSDP Ignalinos rajono skyriaus pirmininkas Vilius Cibulskas - kandidatas į
Ignalinos rajono savivaldybės mero postą 
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Mokymasis bei švietimas priklauso 
ir pagyvenusiems žmonėms  

Rugsėjo 1-ąją  šventėme Moks-
lo ir žinių dieną. Kaip ir kiekvie-
nais metais moksleiviai ir stu-
dentai, mokytojai ir dėstyto-
jai sulaukė išskirtino dėmesio 
iš Prezidentės ir Ministro Pir-
mininko, Seimo Pirmininkės, 
merų ir savivaldybių švietimo 
skyrių vadovų, mokinių tėve-
lių ir vietinių bendruomenių. 

Rugsėjo 1-oji nėra tik mokyklų ir 
gimnazijų, kolegijų ir universitetų, 
kuriuose mokosi vaikai ir jaunuo-
liai, šventė. Tai turi tapti Mokslo ir 
žinių diena visai visuomenei – nuo 
mažylio iki gyvenimo patirtį bei iš-
mintį sukaupusio senjoro. 

Norėčiau pabrėžti pastarųjų – 
žmonių, kurie dažniausiai yra vadi-
nami vyresniaisiais, pagyvenusiais, 
pensininkais ar senjorais – švietimo 
ir mokymosi svarbą. Juos, sulauku-
sius tam tikro amžiaus, neretai mū-
sų visuomenė nebelaiko visaverčiais 
nariais ir išstumiami į užribį – tar-
si į atskirą pasaulį, kuriame trūksta 
daugeliui kitų gyventojų įprastų gė-
rybių: mokslo, kibernetinės erdvės, 
kokybiško laisvalaikio, bendros so-
cialinės ir ekonominės gerovės. 

Šiandieniniame skaitmeninia-
me, antrąjį dešimtmetį įpusėjusia-
me XXI amžiuje, kai žmonių vi-

dutinė gyvenimo trukmė nuolatos 
auga, manyti, kad vienkartinio uni-
versitetinio išsilavinimo ir vienos 
profesijos pakanka visam gyveni-
mui, o mokymasis baigiasi nesulau-
kus 30-ies, yra neprotinga ir naivu. 

Mokymosi visą gyvenimą filo-
sofija ir realios neformaliojo suau-
gusiųjų švietimo galimybės yra vie-
nas geriausių sprendimų, siekiant 
panaikinti pagyvenusių žmonių 
diskriminaciją ir socialinę atskirtį. 

Neturime būti cinikais, galvoda-
mi, pavyzdžiui, kad vis tiek viduti-
nė Lietuvos gyventojų, ypač vyrų, 
gyvenimo trukmė yra trumpesnė 
nei turtingesnių Europos valsty-
bių, o dėl nesveiko gyvenimo bū-
do, daugiausia dėl alkoholizmo, 
lietuviai vis dar dažniausiai miršta 
nuo širdies ir kraujagyslių ligų, bet 
ne nuo vėžio kaip ilgaamžiai pran-
cūzai ar ispanai, todėl neva nereikia 
vargintis, skiriant lėšų ir dėmesio 
mūsų vyresniųjų visuomenės na-
rių mokymuisi, švietimui ar persi-
kvalifikavimui. 

Ne tik jaunimas yra Lietuvos ir 
Europos ateitis, bet ir vyresnioji 
karta. Kodėl? Todėl, kad ji dar gali 
sukurti daug ateičiai ir jos kartoms. 
Žmogaus gyvenimas nesustoja nei 
ties 40-mečiu, nei ties 70-mečiu, 
nei vėliau. 

Šį straipsnį norėčiau pailiustruoti 
britų savaitraščio „The Economist“ 
analize, publikuota šią vasarą. Joje 
teigiama, kad netolimoje ateityje 
didžiausia socialinė nelygybė ir at-
skirtis bus tarp pagyvenusių žmo-
nių – tarp, viena vertus, pagyvenu-
sių išsilavinusių žmonių, kurie bus 
dirbę ar tebedirbsiančių labiau in-
telektinį darbą, ir, kita vertus, pa-
gyvenusių prastesnį išsilavinimą 
turinčių bei daugiausia per savo gy-
venimą dirbusių labiau fizinį darbą. 
Sunku paneigti, kad tokia neteisy-
bė Lietuvoje egzistuoja ir dabar. 

Kodėl? Todėl, kad labiau inte-
lektinį darbą dirbantys pagyvenę 
žmonės jį gali puikiai dirbti sulau-
kę 70-ies ar net 80-ies. Ir net geriau 
nei jaunesni jų konkurentai, nes jie 
daugeliu atžvilgių yra labiau paty-
rę ir gyvenimiškai išmintingesni, jų 
atmintis daugiau selektyvi, jie su-
geba atsirinkti esminius dalykus, 
o priimdami sprendimus, jie gali 
labiau atsiriboti nuo emocijų ir va-
dovautis tuo, kas yra naudingiau il-
gesnio laikotarpio perspektyvoje. 

Deja, fizinį darbą visą gyvenimą 
dirbusiųjų galimybės dirbti iki to-
kio amžiaus žymiai mažesnės dėl 
prastesnės sveikatos ir trumpesnės 
gyvenimo trukmės... 

Čia ir gims socialinė, daugiausia 
pajamų, nelygybė, o kartu ir socia-
linė atskirtis, kai pastarieji visuo-
menės nariai negalės džiaugtis ke-
lionėmis po pasaulį, išmaniaisiais 
telefonais ir kitomis skaitmeninė-
mis technologijomis, kurios dar tik 
atsiras ateityje. 

Būtent nuoseklus mokymosi visą 
gyvenimą ir neformalaus suaugu-
siųjų švietimo įgyvendinimas gali 
realiai pakeisti situaciją jau šiandien 
ir ateityje. Tai gali suteikti galimy-
bę mokytis ir įgyti naują profesiją 
bet kuriame žmogaus gyvenimo 
amžiuje ir pagerinti žmogaus gy-
venimo kokybės perspektyvas vy-
resniame amžiuje. 

Tarkime, jei žmogus dėl skurdo 
ar kitų gyvenimo aplinkybių ne-
gavo geresnio išsilavinimo jaunys-
tėje ir todėl iki kokių 50-ies dirbo 
daugiau fizinį darbą, jis turėtų ga-
limybę persikvalifikuoti ir, pvz., 
tapti mokytoju, vadybininku ar 
verslininku, o gal net išmokti kur-
ti programinę įrangą išmaniesiems 
telefonams... 

Ir tai nėra iliuzija – tai jau dabar 
įrodo pavyzdžiai senosios Europos 
valstybėse. Švedija, Danija, Vokie-
tija ir kitos Vakarų Europos šalys 
teisiškai  ir praktiškai sudaro sąly-
gas, kad pagyvenę žmones (vyres-
ni nei 65 m.) visuomenėje jaustųsi 
reikalingi. Jie gali persikvalifikuo-
ti bei prisitaikyti naujiems reikala-
vimams ir iššūkiams, jiems sutei-
kiama galimybė dirbti pagal svei-
katos galimybes ir poreikius kele-
tą kartu per savaitę, 2–3 valandas į 
dieną. Šios visuomenės mąsto apie 
savo ateitį. 

Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerija savo ataskai-
toje (už 2007–2012 m.) pripažįsta, 
kad neformalus suaugusiųjų švieti-

mas Lietuvoje yra nepakankamas, 
menkai organizuojamas, trūksta lė-
šų, nėra prioritetų, gyventojai pras-
tai informuojami apie galimybes 
mokytis ir atitinkamai nemoty-
vuojami... 

Aleksandras Zeltinis
LR Seimo narys, 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto narys, 
Lietuvos pagyvenusių žmonių 
asociacijos viceprezidentas

Labiau intelektinį darbą 
dirbantys pagyvenę žmonės 
jį gali puikiai dirbti sulaukę 
70-ies ar net 80-ies.
 

Lietuvos miestų ir ypač 
rajonų savivaldybėse vyrauja 
didžiausia pagyvenusių 
žmonių atskirtis.

Ką tai reiškia? Nemenkinu fizi-
nį darbą dirbančiųjų ir jų dirbamo 
darbo – jaučiu didelę pagarbą jiems 
ir jų darbui. Realybė yra tokia, kad 
labiau intelektinį darbą dirbantie-
ji bus ne tik sukaupę daugiau turto 
per savo gyvenimą dėl paprastai di-
desnio darbo užmokesčio, bet ir to-
liau galės sėkmingai uždirbti, per-
kopę pensinį amžių, ir nepriklau-
syti nuo socialinės sistemos malo-
nės. Jiems pagelbės ir nesibaigianti 
skaitmeninė revoliucija. 

Fizinį darbą dirbančiųjų per gy-
venimą sukauptas turtas dauge-
liu atvejų bus ne tik mažesnis, bet 
jie turės mažiau galimybių dirbti 
ir užsidirbti senatvėje bei bus pri-
versti gyventi iš nedidelių pensijų 
ir santaupų. 

Lietuvos miestų ir ypač rajonų sa-
vivaldybėse vyrauja didžiausia pa-
gyvenusių žmonių atskirtis. Savi-
valdybių vadovai turėtų sudaryti 
sąlygas pagyvenusiems žmonėms 
burtis į Trečiojo amžiaus universite-
tus, draugijas ar panašias bendruo-
menes, jas globotų ir padėtų jiems 
patalpomis ar kompiuterine įran-
ga ir interneto ryšiu, ar kvietimais 
į paskaitas ir kultūros renginius... 

Mūsų šalis neturi tapti blogąja iš-
imtimi. Mokymosi visą gyvenimą, 
neformalaus suaugusiųjų švietimo 
įgyvendinimas bei lankstaus darbo 
grafiko galimybės veiksmingai pa-
dėtų kovoti su pagyvenusių žmonių 
diskriminacija darbo rinkoje ir nei-
giamu požiūriu į juos kasdieniame 
gyvenime. 

Tai sumažintų kartų konfliktą 
tarp jaunimo ir vyresniųjų, kai jau-
nesnieji skundžiasi, kad iš savo algų 
turį išlaikyti senjorus, o šie pagrįstai 
mano užsidirbę padoriai pensijai. 

Rugsėjo 1-oji 2014-aisiais nėra ta 
pati kaip 1990-aisiais. Šiandien ji 
priklauso ir pagyvenusiems žmo-
nėms. 

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius sveikina rugsėjo 17 d. Seime surengtos konferencijos 
„Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) svarba“ iniciatorę Oną Babonienę


