
kmė, kai žmogus išrenkamas jau pir-
mame ture, rodo, kad LSDP kandida-
tas savo pažadus vykdo ir nėra renka-
mas vien už gražias kalbas. Visuome-
nės nuomonių tyrimai ir partijos rei-
tingai pademonstravo, kad Zigmantas 
Balčytis ir tarp partiečių, ir visuome-
nėje yra populiarus žmogus. 

Kalbant apie žmogaus gebėjimus 
įvairiose srityse visuomet pirmiausia 
prisimeni jo veiklą. Zigmantas iš tie-
sų išmano ekonominę situaciją, dir-
bo finansų ministru, susisiekimo mi-
nistru, laikinai ėjo premjero pareigas. 
Pastaraisiais metais yra žinomas Euro-
pos Sąjungoje, nes dirba Europos Par-
lamente. Manau, kad būtent jo racio-
nalumas, konkretumas ir žmogiškas 
nuoširdumas nulemia jo sėkmę dar-
be ir gerus veiklos rezultatus.

Kiek metų asmeniškai pažįstate 
Zigmantą Balčytį? 

Aš  ir kolega Zigmantas esame pana-
šūs – abu gimę lapkričio mėnesį, abu 
ekonomistai (juokiasi). O jei rimtai, tai 

Zigmantą pažįstu nuo 2000-ųjų, kai 
abu dalyvavome rinkimuose į Seimą. 
Jis buvo išrinktas Šilalės-Šilutės apy-
gardoje. Žmogus, baigęs ekonominius 
mokslus, atrado savo vietą Seimo Biu-
džeto ir finansų komitete. Puikiai at-
simenu, kad kiekvienam posėdžiui jis 
ruošdavosi labai atsakingai, dalyvau-
davo diskusijose, teikdavo raciona-
lius pasiūlymus, nagrinėdavo kolegų 
pateiktus pasiūlymus, o savo nuomo-
nę pagrįsdavo argumentuotai. Buvo 
matyti, kad jo ambicingas tikslas – ne 
partiniai interesai, bet sprendimai, ku-
rie reikalingi žmonėms arba naudin-
gi valstybei. Ne veltui formuodamas 
Vyriausybę anuometinis premjeras, 
šviesaus atminimo prezidentas Algir-
das Brazauskas pakvietė jį prisijungti 
prie savo ministrų kabineto.

Kaip įtikinti rinkėjus, ypač gyve-
nančius regionuose, atokiau nuo po-
litikos sūkurių, kad reikia dalyvauti 
rinkimuose?

Manau, visuomenė supranta, kad 

norint judėti į priekį, būtina rinktis 
kandidatus, kurie ne tik žada, bet ir 
dirba. Žmonės turi suvokti, kad nei-
dami per rinkimus pareikšti savo nuo-
monės,  jie ne tik neprisiima atsakomy-
bės už savo valstybę, bet kartu leidžia 
už juos spręsti kitiems. Tad atlikime 
pareigą savo šaliai. Neleiskime už mus 
spręsti kitiems.

Ir kodėl verta balsuoti būtent už 
LSDP iškeltą kandidatą į Preziden-
to postą – Zigmantą Balčytį? 

Manau, kad Zigmantas Balčytis 
puikiai pasirengęs atsakingoms ir 
sunkioms Prezidento pareigoms – ir 
savo kompetencija, ir politine patir-
timi. Žmonėms reikia gerai išmanan-
čio savo sritį ekonomisto? Zigmantas 
Balčytis ne tik gerai išmano ekono-
miką, bet ir neužsiima populizmu, 
vykdo visuomenei duotus įsiparei-
gojimus. Dirbdamas Europos Parla-
mente jis įgavo patirties, kuri būtina 
užsienio politikoje.  
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Gegužės 11-ąją vyks Lietuvos 

Respublikos Prezidento rinki-
mai. Lietuvos socialdemokratų 
partija kandidatu į šalies Prezi-
dento postą iškėlė dabartinį Eu-
ropos Parlamento narį Zigman-
tą Balčytį. 

Ministro Pirmininko ir LSDP 
Pirmininko Algirdo Butkevičiaus 
paprašėme pakomentuoti, ko-
dėl verta balsuoti būtent už Zi-
gmantą Balčytį.

„Socialdemokrato“ redakcija

Kokie argumentai lėmė, kad 
LSDP kandidatu į Lietuvos Respu-
blikos Prezidento postą išrinko Zi-
gmantą Balčytį? Kokie šio politiko 
gebėjimai ir kompetencijos Jums la-
biausiai imponuoja?

Zigmantas Balčytis į Seimą vien-
mandatėje apygardoje pirmame ture 
buvo išrinktas jau triskart. Tokia sė-

Z. Balčyčio portretas:
racionalumas, kompetencija ir politinė patirtis

Valdo Šereikos nuotr.

2p.

Z. Balčyčio rankose – prezidentinė 
vėliava ir bokso pirštinės
Vasario 8 d. LSDP kandidatas 

į Respublikos Prezidentus Zi-
gmantas Balčytis pradėjo ak-
tyvią rinkimų kampaniją. Pir-
mieji susitikimai su rinkėjais vy-
ko Šilalės rajone, Kaltinėnuose 
ir Šilutėje, gimtajame Z. Balčy-
čio krašte.

Kandidatą į Respublikos Prezi-
dentus lydėjo gausi komanda: par-
tijos garbės pirmininkas Česlovas 

Juršėnas, Ministro Pirmininko kan-
clerio pirmasis pavaduotojas Remi-
gijus Motuzas, Seimo nariai Irena 
Šiaulienė ir Artūras Skardžius, par-
tijos Šilutės ir Šilalės skyrių pirmi-
ninkai Alvidas Šimelionis ir Albi-
nas Ežerskis.

Kraštiečiai tiki Z. Balčyčio  
pergale
Krašto, kuriame apie Z. Balčytį, jo 
darbus ir asmenybės tvirtumą sklan-

do legendos, žmonės negailėjo gerų 
žodžių kandidatui ir buvo įsitikinę 
jo pergale Prezidento rinkimuose. 

Šilališkiai įteikė Z. Balčyčiui pre-
zidentinę vėliavą ir palinkėjo, kad 
ji būtų iškelta Vilniuje, S. Daukan-
to aikštėje. 

Šilutiškiai padovanojo Z. Balčy-
čiui suvenyrinę vėtrungę, kuri, „jei 
būsim atsipūtę, nukryps į Europos 
Parlamentą, o jei papūsim – į Dau-
kanto aikštę Vilniuje“.

LSDP Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir LSDP kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidento postą Zigmantas Balčytis  

Ramūno Tangurio nuotr.

Birštono merei iš tiesų
„svarbiausia – žmogus“

Druskininkai gražėja ir laukia investuotojų

Dar kartą apie moters teisę rinktis...

R. Burokas: „Skatiname jaunimą prisiimti  
atsakomybę...“
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LSDP kandidatas į Europos Parlamentą Algirdas Sysas sveikina Birštono merę Nijolę Dirginčienę 

Socialdemokratė N. Dirginčienė – 
geriausia Lietuvos merė 

Sausio 28 d. Vilniaus „Neringos“ restora-
ne iškilmingo geriausių Lietuvos merų pa-
gerbimo metu paaiškėjo, kad LSDP išugdė 
daugiausiai geriausių merų Lietuvoje. Sa-
vaitraščio „Veidas“ surengtuose Geriausių 
2014 metų merų rinkimuose pirmoji vieta 

teko Lietuvos socialdemokratų partijos na-
rei Nijolei Dirginčienei. Šių metų Lietuvos 
merų trisdešimtuke net 10 yra Lietuvos so-
cialdemokratų partijos nariai.  

Į iškilmingą renginį susirinko svečių iš 
visos Lietuvos: atvyko Seimo pirmininkė 

Z. Balčyčio rankose – prezidentinė 
vėliava ir bokso pirštinės

Birštono merei iš tiesų
„svarbiausia – žmogus“ Visus nustebino su anūkėliu į sce-

ną užkopęs garsus Šilutės ir visos Lie-
tuvos bokso treneris Vincas Muraus-
kas, išugdęs ir olimpinį prizininką  
Evaldą Petrauską. V. Murauskas įteikė 
Z. Balčyčiui bokso pirštines – gal pra-
vers, juk rinkimai... 

Palaikymo komanda: sąžiningas, 
doras, atsakingas
Socialdemokratų partijos garbės pir-
mininkas Č. Juršėnas akcentavo, kad 
pagrindiniai Z. Balčyčio bruožai – są-
žiningumas, principingumas ir darbš-
tumas. „Sąžiningumas – didžiulė ver-
tybė. Jo Lietuvoje trūksta, kaip ir teisy-
bės. Prezidentas turi užtikrinti teisybę, 
kad kuo mažiau būtų nuskriaustų, kad 
mažiau tektų šluostyti ašaras“, – teigė Č. 
Juršėnas, patikinęs, kad Z. Balčytis savo 
gyvenimu tai jau įrodė. 

Vyriausybės kanclerio pirmasis pa-
vaduotojas R. Motuzas prisiminė, kaip 
kartu su Z. Balčyčiu vedė į mokyklą sa-
vo vaikus. „Stebėjausi, kaip jis rūpinosi 
savo dukra, mačiau, kokia svarbi jam yra 
šeima“, – sakė R. Motuzas, prabilęs apie 
ryžtingumą, kurio Z. Balčytis niekada 
nestokojo, ir priminė laikus, kai moky-
tojams buvo didinami atlyginimai. „Tai 
buvo ir jo, finansų ministro, nuopelnas“, 
– pastebėjo R. Motuzas.

Socialdemokratų frakcijos Seime se-
niūnė I. Šiaulienė Z. Balčytį pavadino 
suolo draugu, su kuriuo Seime dirbo aš-
tuonerius metus. „Neabejoju Zigman-
to padorumu, atsakingumu. Jis nieka-
da nebuvo atsainus žmogui, pasipūtęs.“

Šilutiškių ir pagėgiškių į Seimą iš-
rinktas A. Skardžius agitavo už istori-
nę galimybę Pamario kraštui turėti savo 

Prezidentą, kuris būtų teisingas visiems, 
gerai tvarkytų ūkį, būtų moralinis au-
toritetas. A. Skardžius palinkėjo šilu-
tiškiams susitikti gegužę su Z. Balčy-
čiu kaip su Prezidentu. 

Žino, ką ir kaip daryti
Tris kartus šilutiškių bei šilališkių į Sei-
mą pirmajame ture išrinktas Z. Balčytis 
prisipažino, kad niekada nežadėjo to, ko 
negalėjo padaryti.

Pasigedęs Lietuvoje noro kalbėtis ir 
susitarti, susikalbėjimo tarp Seimo, Vy-
riausybės, Prezidento institucijos ir Pre-
zidento, Z. Balčytis sakė turintis patir-
ties ir gabumų keisti šią situaciją bei pa-
dėti pagrindus kitokiai Lietuvai. Ji turi 
būti socialiai atsakinga, labiau solida-
ri, užtikrinanti žmogui darbą, dides-
nes pajamas. 

Z. Balčytis paminėjo, kad būtini ge-
resni santykiai su kaimyninėmis valsty-
bėmis, pertvarka energetikoje, didesnis 
rūpestis verslu, ypač smulkiu ir viduti-
niu, rinkų paieškos. Patikino, kad Eu-
ropos Sąjungoje yra daug mechaniz-
mų, kuriais Lietuva dar nepasinaudojo.

„Žinau, ką daryti. Žinau, kaip dary-
ti. Esu įsitikinęs, kad bus iššūkių, ta-
čiau susitelkę, diskutuodami ir susitarę 
ateityje pasieksime rezultatų“, – sakė Z. 
Balčytis ir pripažino, kad jam Preziden-
to pareigos būtų galimybė veikti ir įgy-
vendinti pagrindinį tikslą –  kurti ne 
tik dirbančią, bet ir uždirbančią, vie-
ningą Lietuvą. 

Nežadės, bet padarys, nekriti-
kuos, bet siūlys
Z. Balčytis siūlė neskubėti žmonėms 
parduoti dirbamos žemės, nes žemė 

Loreta Graužinienė, Premje-
ro Algirdo Butkevičiaus pa-
tarėjas Antanas Vinkus, tarp 
svečių buvo matyti ministeri-
jų, įvairių organizacijų atsto-
vų, verslininkų; kolegės sė-
kme džiaugėsi keletas merų 
socialdemokratų iš kitų Lie-
tuvos savivaldybių, N. Dir-
ginčienę asmeniškai sveikino 
Seimo LSDP frakcijos nariai. 

„Veido“ vyriausiasis redak-
torius Gintaras Sarafinas at-
siprašė merų už aštrų straips-
nio, skirto merų rinkimų re-
zultatams, pavadinimą: „Jei 
meras – kelmas, savivaldybė 
atrodys kaip kirtavietė“. Kon-
kurso nugalėtojai savo pavyz-
džiu įrodo, kad tvarkytis ga-
lima taip, kad miestai, rajonai 
neištuštėtų, juose kiltų gyve-
nimo kokybė. „Veido“ atstovai 
tikino, kad, nors jų leidinį kai-
rieji laiko palankiu dešiniajai 
minčiai, iš tiesų taip nėra. Ne-
va panašių priekaištų išreiškia 
ir dešiniajam sparnui atsto-
vaujantys politikai. Renginio 
metu nuskambėjo palankių 
žodžių merams – LSDP na-

riams. Šventės organizatoriai 
priminė, kad geriausias meras 
išrinktas šeštąjį kartą (rinki-
mai vyksta nuo 2009 m.), iš 
šešių iki šiol išrinktų pirmų-
jų vietų laimėtojų net keturi 
– socialdemokratai: geriausia 
2014 m. merė – Nijolė Dirgin-
čienė (Birštonas);  geriausias 
2013 m. meras – Alvydas Ka-
tinas (Utena); geriausias 2012 
m. meras – Antanas Vinkus 
(Neringa); geriausias 2009 m. 
meras – Ričardas Malinaus-
kas (Druskininkai). 

Sėkmingai Birštono kuror-
tui vadovaujanti Nijolė Dir-
ginčienė teigė, kad ji ir jos ko-
manda turi daugybę planų, 
kuriuos įgyvendinti gali ne-
užtekti nė dešimtmečio. Per 
kelerius pastaruosius metus 
Birštonas pasikeitė ir iš „se-
niokiškai pasyvaus kurorto“ 
tapo patraukliu tiek gyventi, 
tiek atvykti ilsėtis miestu. Re-
miantis Finansų ministerijos 
duomenimis, nedidelė Biršto-
no savivaldybė pernai pateikė 
net dešimt projektų ES para-
mai gauti (suma 17 mln. litų); 

anksčiau iš ES lėšų finansuo-
ti 34 projektai, bendra ver-
tė 62 mln. litų. Kurorte kas-
met vyksta dešimtys parodų, 
koncertų, vakaronių, sporto ir 
sveikatingumo renginių. Gra-
žėja miesto kvartalai, naujam 
gyvenimui prikeliamos sana-
torijos. 

Geriausiai merei N. Dir-
ginčienei nuo redakcijos buvo 
įteiktas bendrovės „Vilniaus 
kalviai“ pagamintas specialus 
ženklas, simbolizuojantis me-
ro stiprybę ir ryžtą rūpintis sa-
vo kraštu. Nugalėtoją Premje-
ro vardu pasveikino jo patarėjas 
Antanas Vinkus, Seimo pirmi-
ninkė Loreta Graužinienė, par-
tijos kolegos. 

N. Dirginčienė tvirtino, kad 
gaivindama kurortą ji ir jos ko-
manda neketina nieko kopijuo-
ti, tad Birštonas netaps „antrai-
siais Druskininkais“. Aiškią vi-
ziją, kaip tvarkytis savo mieste, 
turinti merė yra pirmoji mote-
ris, „Veido“ Geriausių merų rin-
kimuose užėmusi pirmąją vietą. 

Daiva Norkienė

Galima deklaruoti, kad tau rū-
pi Lietuvos žmonės, bet nieko 
nedaryti. Ir tegul pamėgina kas 
nors įrodyti, jog giliai širdyje tu 
nejauti kilnių jausmų. Kai kurie 
politikai, visuomenės veikėjai, 
kol jų konkrečiai nepaklausia, 
ką nuveikė savo miesto, rajono, 
šalies žmonių labui, empatijos 
jausmą užmigdo letargo mie-
gu ir žadina jį tik prieš rinkimus. 
Birštono kurortui sėkmingai va-
dovaujanti Nijolė Dirginčienė 
yra kitokia, o jos daugelio me-
tų veikla nukreipta į svarbiausią 
tikslą – gerinti tiek savo miesto 
gyventojų gyvenimo sąlygas, 
tiek dirbti sveikatos gerinimo 
srityje šalies mastu. 

Birštono merę Nijolę Dirginčienę, 
kuriai savaitraščio „Veidas“ sureng-
tuose Geriausių 2014 metų merų 
rinkimuose teko pirmoji vieta, kal-
bina Daiva Norkienė.

Kaip įvertintumėte birštoniečių 
gyvenimą, kaip keičiasi miestas ir 
žmonių gyvenimo sąlygos? 

Birštono savivaldybės strateginia-
me 2013–2020 m. plane vienas es-
minių prioritetų – tenkinti savival-
dybės gyventojų poreikius. Visa at-
naujinta kurorto infrastruktūra tam 
ir skirta, kad kurorte būtų gera da-
bartiniams gyventojams, kad į ku-
rortą atvyktų naujų žmonių, ypač – 
jaunų šeimų. 

Jaunoms šeimoms sudarytos pui-
kios sąlygos: atnaujintas vaikų dar-
želis, kuriame netrūksta vietų; re-
novuojama gimnazija; sutvarkyta 
sporto, aktyvaus laisvalaikio inf-
rastruktūra; veikia daug įvairių bū-
relių. Svarbūs ir Birštono, kaip ku-
rorto, privalumai. Tai – unikalus, 
suaugusiųjų ir vaikų sveikatai nau-
dingas klimatas, galimybė leisti laiką 
išskirtinio grožio gamtoje. Malonu, 
kad Birštono savivaldybė išlieka vie-
na saugiausių Lietuvos savivaldybių. 
Turime puikių jaunų šeimų gyveni-
mo Birštone pavyzdžių: anksčiau di-
dmiesčiuose gyvenusios jaunos šei-
mos vietoj greito gyvenimo tempo, 
didelių atstumų pasirinko jaukų, ra-
mybe ir harmonija alsuojantį Biršto-
no kurortą. 

Į kurortą pritraukiama vis dau-
giau investicijų. Jas įsisavinant, kaip 
vienas iš prioritetų, išlieka naujų dar-
bo vietų kūrimas, gerų sąlygų, ypač 
jaunų šeimų gyvenimui, sudarymas. 
Birštono savivaldybė, siekdama į ku-
rortą pritraukti kuo daugiau jaunų 
specialistų, sukuria sąlygas jiems pa-
togiai apsigyventi. 

Savivaldybės taryba priėmė spren-
dimą ,,Dėl tarnybinių gyvenamų-
jų patalpų nuomos tvarkos“, pagal 
kurį savivaldybės tarnybinės gyve-
namosios patalpos naudojamos sie-
kiant pritraukti reikalingus specia-
listus savivaldybės svarbioms sritims 
administruoti ir svarbiems projek-
tams vykdyti. Nors savivaldybė nė-
ra didelė, naujai atvykę gyventojai 
vis dar gali įsigyti čia nekilnojamo-
jo turto, sklypų. Tiesa, butų kai-

nos Birštone panašios į kainas 
sostinėje.  

Savivaldybė rūpinasi socialiai 
pažeidžiamų  grupių – senjorų, 
neįgaliųjų, socialiai remtinų as-
menų – poreikiais. Veikia Neįga-
liųjų dienos centras, Nemajūnų 
dienos centras, kuriuose teikia-
mos bendrosios ir specialiosios 
socialinės, kultūrinės paslaugos. 
Be to, atnaujinama ne tik Biršto-
no miesto, bet ir kaimo teritori-
jų infrastruktūra, sudaromos są-
lygos ir kaimo bendruomenėms 
aktyviai veikti.

Kartais žmogus daug dirbi, o 
aplinkiniams vis negerai. Ar Jū-
sų vadovaujamo kurorto gyven-
tojai pajuto gerėjančias sąlygas?

Kai atlikome apklausas, dau-
giau nei 90 proc. gyventojų sakė, 
kad jiems patinka gyventi Biršto-
ne. Tuo nereiktų stebėtis – juk 
tiek darbų padaryta. ES struk-
tūrinių fondų, kitų tarptautinių 
programų, valstybės biudžeto, 
savivaldybės lėšomis ir pastan-
gomis mieste tvarkomos gatvės, 
skverai, atnaujinami viešieji pas-
tatai, vykdomi vandentvarkos, 
turizmo paslaugų plėtros projek-
tai, o privatūs investuotojai nau-
jam gyvenimui prikelia apleistas 
gydyklas. 

Daug dėmesio skiriama darbo 
sąlygų gerinimui savivaldybei pa-
valdžiose įstaigose. Mažieji birš-
toniečiai puikiai jaučiasi darže-
lyje, baigiama gimnazijos reno-
vacija, į naujas patalpas persikė-
lė sporto centras. Pradėti darbai 
bus tęsiami: toliau vyks stadiono 
rekonstrukcija, projektuojamas 
daugiafunkcinis sporto centras, 
bus atnaujinamas Birštono pir-
minės sveikatos priežiūros cen-
tras, pradėtas ruošti slidinėjimo 
kalno ir jo pritaikymo vasaros se-
zonui projektas.  

sanatorijų, miesto infrastruktūra pa-
traukli sveikos gyvensenos mylėtojams 
bei sporto entuziastams. 

Investicijų laikotarpiu verslininkai 
atleidžiami nuo nekilnojamojo turto 
mokesčio, jiems mažinamas žemės nuo-
mos mokestis arba nuo jo atleidžiama.

Energijos nuostoliai mažinami atnau-
jinant šilumos trasas, jau senokai mies-
te įrengti du biokuro katilai. Šiemet bus 
įrengtas ekonomaizeris, tikimasi, kad 
ateityje šildymas nebrangs. 

Atsižvelgus į apklausose išsakytus pa-
geidavimus ir lūkesčius, Birštone atsi-
rado daugiau parduotuvių, patvirtinta 
atskira strategija, kaip tvarkyti apleis-
tus nenaudojamus pastatus. Kai kuriuos 
pastatus vaiduoklius šiandieninė Birš-
tono savivaldybės administracija vers-
lininkams išnuomojo net 99 metams 
už simbolinį vieno lito už 1 kvadratinį 
metrą mokestį. Esminė sąlyga – per tre-
jus metus privalu investuoti ir prikelti 
griuvenas naujam gyvenimui: įkurti ki-
no teatrus, gydyklas, SPA centrus, kavi-
nes. Birštono kurorto valdžia, sekdama 
kolegų estų pavyzdžiu, rado būdą, kaip 
priversti aptriušusių privačių namų sa-
vininkus pasitempti prieš poilsiautojus: 
besitvarkantiems kompensuojama dažų 
fasadams dažyti kaina, o apsileidėliams 
gresia baudos. 

Vienas didžiausių rūpesčių ne tik 
Lietuvoje, bet ir Europoje – nedarbas. 
Kokia situacija Birštone? 

Stengiamės pritraukti investicijų į sa-
vo regioną, ieškome daugiau galimybių 
kartu su verslininkais steigti naujas dar-
bo vietas. Naujose sanatorijose sukuria-
ma naujų darbo vietų, o tai pritraukia 

žmonių, norinčių gyventi Birštone. 
Pernai  pavasarį duris atvėrusioje 

sanatorijoje „Eglė“ sukurta apie šim-
tas darbo vietų, o  renovavus ir kitus 
korpusus, jų padaugės iki  300. Tai 
atvers naujas galimybes žmonėms 
įsidarbinti. Birštonu domisi ir res-
toranų, kavinių tinklai, kiti inves-
tuotojai. 

Birštoną pastebi investuotojai. 
Praėjusiais metais pradėjo mažėti 
apleistų pastatų, nes kai kuriuos įsi-
gijo ar išsinuomojo Lietuvos versli-
ninkai. Žmonėms naujų darbo vie-
tų daugiau atsiras, kai verslininkai 
atgaivins apleistus pastatus ir teiks 
naujas paslaugas. Pavyzdžiui, versli-
ninkai iš Vilniaus, valdantys viešbu-
tį „Green Park Hotel“, jau gavo para-
mą iš ES didžiulio vandens pramo-
gų parko ir SPA centro su viešbučiu 
projekto įgyvendinimui. Tikimės, 
jog kitų metų pabaigoje jis jau veiks. 

Esate Lietuvos kurortų asocia-
cijos prezidentė. Kai gamta gydo, 
mažiau reikia vaistų, žmogus svei-
kesnis, darbingesnis. Jūsų veikla 
siejasi su ministro V. P. Andriu-
kaičio propaguojama politika, kad 
ministerija turi atitikti savo pava-
dinimą ir būti sveikatos ministeri-
ja, o ne „ligų ministerija“, kaip apie 
ją kadaise yra sakęs vienas sveikuo-
lis. Tiek Jūs, tiek V. P. Andriukai-
tis esate tvirtinę, kad visą dėmesį 
sutelkus tik pasekmių šalinimui 
(ligų gydymui), sunku tikėtis, jog 
visuomenė taps sveikesnė. Sveika-
tingumo srityje kurortams tenka 
ypatinga reikšmė. 

Lietuvos kurortai turi pakan-
kamai išteklių (bei gerą kainos ir 
kokybės santykį) plėtoti medici-
nos ir sveikatos turizmą. Natūra-
lūs sveikatos veiksniai sudaro pa-
grindą Lietuvos kurortų veiklai ir 
jų tolesnei raidai, formuoja išskir-
tines sveikatinimo galimybes. Lie-
tuvos kurortai pasižymi unikaliu 
mikroklimatu, kurį formuoja daug 
aplinkos veiksnių. Kurortų gamti-
niai sveikatinimo ištekliai turi būti 
naudojami intensyviau, nes tai yra 
didžiausios galimybės visam Lietu-
vos turizmo sektoriaus konkuren-
cingumui stiprinti. Reikia aktyviau 
plėtoti sveikatingumo ir sveikati-
nimo, aktyvaus poilsio, pramogų 
ir turistų apgyvendinimo infras-
truktūrą.

Sveikatos turizmas glaudžiai su-
sijęs su poilsiu. Atvykstantys į ku-
rortą turistai greta sveikatos geri-
nimo procedūrų pageidauja naudo-
tis ir kitomis turizmo paslaugomis. 
Kurortuose turi būti plėtojama visa 
turizmo infrastruktūra. Gydomasis 
turizmas plėtosis tik tada, kai ku-
rortuose bus subalansuotos visos 
turizmo paslaugos – apgyvendini-
mas, maitinimas, gydymo procedū-
ros, informacijos suteikimas, laisva-
laikio bei pramogų organizavimas. 

Kurortuose galima mokyti ligo-
nius sveiko gyvenimo būdo, kaip 
sveikatos reguliacines procedūras 
atlikti namų sąlygomis. Patirtis ro-
do, kad čia organizuojamos treni-
ruotės keičia ligonių elgseną. Tiks-
lingai informuojant ligonius, ug-
dant jų sąmoningą požiūrį į sveika-
tą, galima sumažinti gydymo kaš-
tus, stabdyti lėtinių ligų progresavi-
mą, kelti tautos sveikatingumo lygį.

Sveiką gyvenseną skatina, akty-
viai propaguoja ir nevyriausybinės 
organizacijos. Birštono kurorte vei-
kia sveikos gyvensenos, įvairių spor-
to šakų klubai, bendruomenės or-
ganizuoja sveikos mitybos, sporto 
renginius. 

Kurortuose ir kurortinėse vie-
tovėse, o kartu ir visose Lietuvos 
savivaldybėse, turėtų būti dar la-
biau skatinamos profilaktinės, re-
abilitacinės programos, skatinan-
čios natūralius gydymo metodus. 
Pavyzdžiui, unikali gydymo van-
deniu metodika – Kneipo terapi-
ja. S. Kneipo natūralūs organiz-
mo grūdinimo metodai yra nuodu-
gniai ištirti. Ligų profilaktika ir or-
ganizmo grūdinimas vandeniu bei 
vaistiniais augalais padeda išvengti 
sveikatos problemų, stiprina orga-
nizmą, aktyvina imuninę sistemą. 
Tai unikali priemonė, kuria leidžia 
atkurti gerą nuotaiką ir dvasios sti-
prybę asmenims, kurių išsekusi, 
nusilpusi nervų sistema. S. Knei-
po metodais yra sustiprinamas vi-
sas organizmas, o ne kuris nors vie-
nas organas. Sveikatintis S. Kneipo 
metodais, kurie padeda stiprinti vi-
są organizmą, patartina net ir tada, 
kai visiškai pasveikti atrodo neįma-
noma. Fizinio pasipriešinimo jėgų 
sukaupimas, imuninės sistemos su-
aktyvėjimas daro stebuklus.

Ramūno Tangurio nuotr.

Daivos Norkienės nuotr.

Daivos Norkienės nuotr.

Pradėti darbai bus 
tęsiami: toliau vyks 
stadiono rekonstrukcija, 
projektuojamas 
daugiafunkcinis sporto 
centras, bus atnaujinamas 
Birštono pirminės 
sveikatos priežiūros 
centras, pradėtas ruošti 
slidinėjimo kalno ir jo 
pritaikymo vasaros 
sezonui projektas.  

Sukurtos puikios sąlygos ir 
kultūros sklaidai: erdvės pritai-
kytos kultūros renginiams, ku-
rortas gali priimti aukščiausio 
lygio atlikėjus. Birštone daugėja 

LSDP garbės pirmininkas Česloas Juršėnas, LSDP kandidatas į Europos Parlamentą 
Artūras Skardžius ir Zigmantas Balčytis 

Atkelta iš 1p.

ateityje brangs, didės ir išmokos 
žemdirbiams.

„Tiesa yra tokia, kad uždraudę už-
sieniečiams pirkti žemę, rizikuojame 
prarasti išmokas žemdirbiams. Ar to 
norime? Kaip tada mūsų žemės ūkio 
produkcija galės konkuruoti su kai-
myninių valstybių produkcija? Su 
produkcija valstybių, kurioms išmo-
kos bus mokamos? Pirksime pigesnes 
daržoves iš Lenkijos ir Latvijos?“, – 
klausė Z. Balčytis.

Kandidatas į Respublikos Pre-
zidentus neslėpė savo nuomonės 
ir dėl euro: „Euras mums suteiks 
daugiau galimybių stiprinti ekono-
miką. Bet euras nėra vaistas nuo vi-
sų ligų. Europos valstybių patirtis 
rodo, kad euras negelbėja, jei vy-
riausybė dirba blogai, priima žalin-
gus, netoliaregiškus sprendimus. 
Jei dirbsime blogai ir nesukursime 
uždirbančios valstybės, nei euras, 
nei litas, nei doleris mūsų neišgel-

bės“, – teigė Z. Balčytis.
14 metų Lietuvos ir tarptautinėje 

politikoje dalyvaujantis Z. Balčy-
tis atsisveikindamas pasakė, kad 
nežadės, bet padarys, nekritikuos, 
bet siūlys, visada atvažiuos čia, į 
savo gimtąjį kraštą, kur užaugo, 
mokėsi, kur visada sugrįžta ir yra 
laukiamas. 

„Socialdemokrato“ redakcija
Birštono merė Nijolė Dirginčienė
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Zigmantas P. BAlčytis
Europos Parlamento narys,  
LSDP pirmininko pavaduotojas

Iš Europos Parlamento – geros 
žinios keleiviams  

Europos Parlamente (EP) – svarstomų problemų 
įvairovė: nuo Jungtinių Amerikos Valstijų Naciona-
linės saugumo agentūros vykdyto šnipinėjimo iki 
Europos Sąjungos (ES) vizų liberalizavimo Mol-
dovos piliečiams. Svarbūs klausimai, bet sprendi-
mai dėl šių reikalų bus priimti tik po ilgų diskusijų.

Šiandien norėtųsi atkreipti dėmesį į žemiškesnius 
reikalus, kurie artimiausiu metu bus svarbūs keliau-
jantiems žmonėms – ir skraidantiems lėktuvais, ir 
važinėjančiais automobiliais.

EP balsavo už naujas taisykles, palengvinsiančias 
kompensacijų už atidėtus skrydžius bei sugadintą 
ar pradangintą bagažą gavimą. Griežtės oro vežė-
jų priežiūra, keleivių skundų tvarkymo nuostatos.

ES vis daugiau gyventojų keliauja lėktuvais. Dau-
gėja ir keleivių skundų dėl prastai suteiktos arba ne-
suteiktos paslaugos. Ir tik 2 procentai keleivių, patei-
kusių skundus skrydžių bendrovėms, sulaukia kom-
pensacijų. Akivaizdu, kad šioje srityje buvo būtina 
didesnė keleivių teisių apsauga. 

Naujomis taisyklėmis patobulintos skundų teiki-
mo procedūros ir vykdymo užtikrinimo priemonės, 
kad keleiviai galėtų realiai pasinaudoti savo teisėmis 
ir gauti kompensaciją. Oro uostuose įstrigę keleiviai 
įgis geresnių galimybių gauti informaciją, pagalbą ir 
būti nukreipti kitais maršrutais.  

Sąvoka „ypatingos aplinkybės“, dėl kurių gali 
būti atsisakyta išmokėti kompensaciją už atšauktą 
ar atidėtą skrydį, apims tik tuos įvykius, kurie ne-
priklauso nuo oro vežėjo veiklos (pvz., gedimas dėl 
paukščio atsitrenkimo, politiniai neramumai ar ne-
numatyti streikai). Tačiau vežėjai turės atsakyti į ke-
leivio pateiktą skundą ir raštu nurodyti skrydžio at-
šaukimo aplinkybes. 

Jei tokių ypatingų aplinkybių nėra, oro vežėjai 
turės pasiūlyti keleiviams kompensaciją ne tik at-
šaukto, bet ir ilgam (daugiau nei trims valandoms) 
atidėto skrydžio atveju. 

Vėluojant daugiau nei tris valandas bus siūloma 
ne mažesnė kaip 300 eurų kompensacija.

Jei lėktuvas pavėluos atskristi 90 minučių ir dėl 

to keleivis pavėluos į jungiamąjį skrydį, pirmasis 
oro vežėjas turės suteikti keleiviui pagalbą ir išmo-
kėti kompensaciją. 

Be to, kiekviename oro uoste rekomenduojama 
įrengti specialią, pretenzijas dėl bagažo tvarkan-
čią tarnybą – atvykus ir supratus, kad bagažas din-
go arba nukentėjo, čia būtų galima iškart pateikti 
skundą ir paspartinti procedūras.

Nemokama pagalba (gaivieji gėrimai, mais-
tas) turės būti teikiama skrydžiui vėluojant dvi 
valandas, net ir esant „ypatingoms aplinkybėms“.

Oro vežėjai bus įpareigojami užtikrinti, kad oro 
uoste veiktų juos atstovaujantis informacinis lan-
gelis, teikiantis keleiviams reikalingą informaciją 
apie jų teises, įskaitant skundų pateikimo proce-
dūras, pagalbą skrydžio atšaukimo ar atidėjimo 
metu, prarasto arba vėluojančio bagažo atvejais. 

Jei į keleivio skundą nebus atsakyta per 2 mėne-
sius, bus laikoma, kad oro vežėjas sutinka su pra-
šomu kompensavimu.

Bagažo apribojimai turės būti aiškiai įvardinti 
perkant bilietą ir registruojantis į lėktuvą. Siūlo-
ma leisti nemokamai į lėktuvo saloną įsinešti ne 
tik jame vežti leidžiamą bagažą, tačiau ir paltą, 
rankinę, bent vieną standartinį pirkinių iš oro 
uosto krepšį.

Taip pat siekiama įpareigoti vežėjus apsidraus-
ti arba kaupti lėšas specialiuose fonduose, iš ku-
rių bankroto atveju būtų grąžinami pinigai už 
bilietus arba apmokamas keleivių parskraidini-
mas namo.

Dėl galutinio taisyklių teksto dar bus derama-
si su ES Taryba. Manau, kad dauguma nuostatų, 
ginančių keleivių teises, išliks. Svarbiausia, kad 
keleivių teisės egzistuotų ne tik „popieriuje“, bet 
ir realiame gyvenime.

EP taip pat pradėtos svarstyti naujos taisyklės 
dėl viešos, visą ES apimančios skubios pagalbos 
iškvietimo sistemos „eCall“.

Taisyklės numato, kad  automobilių gamintojai 
nuo 2015 m. spalio mėnesio į rinką išleidžiamuose 
naujuose automobiliuose privalės įrengti skubios 
pagalbos iškvietimo sistemą „eCall“. Ji leistų, atsi-
tikus sunkiam eismo įvykiui, automatiškai (nau-
dojant telefono numerį 112) apie tai informuoti 
bendruosius pagalbos centrus. 

Sistema ne tik užtikrintų balso ryšį tarp į nelai-
mę patekusio automobilio ir pagalbos centro, bet 
ir centrui nusiųstų informaciją apie automobilio 
vietą, degalų tipą, prisegtų diržų skaičių.

Prognozuojama, kad ši sistema leistų iki 10 
procentų sumažinti eismo įvykių aukų skaičių. 

Socialdemokratų kandidatas į EK 
pirmininko postą laiko negaišta

 davimo tinklų sistema, sugebanti transpor-
tuoti ir saulės energiją.

Klausėme M. Šulco, ar nėra pavojaus, kad 
po rinkimų vietų skaičių EP padidins kraš-
tutiniai dešinieji. „Taip gali atsitikti. Bet tie 
europiečiai, kurie balsuos už radikalius naci-
onalistus, išmes savo balsus veltui. Jokios ki-
tos europinės partijos nenorės sudaryti koa-
licijų su kraštutiniais dešiniaisiais, ne jie spręs 
Europos reikalus. ES neturi diktuoti didelės ir 
turtingos šalys“, – pabrėžė M. Šulcas

Atgarsis minčių, kurias išsakė M. Šulcas 
Briuselyje, nuaidėjo Vilniaus universiteto 
salėje. Čia EP Socialistų ir demokratų frak-
cijos vadovas Hannesas Swoboda kartu su 
Lietuvos profsąjungų atstovais, verslininkais, 
mokslininkais diskutavo su jaunimu. Aštriai 
apie būtinybę „permąstyti kapitalizmą“ kal-
bėjo Darbo ir socialinių tyrimų instituto va-
dovas Boguslavas Gruževskis. Lietuvoje vers-
lininkai iš gauto pelno darbo užmokesčiui at-
seikėja tik 40 proc. – tai žemiausias rodiklis 
ES (ES vidurkis – 51 proc.). Darbas ir pastan-
gos turi būti svarbiau už vartojimą. Plintantis 
visame pasaulyje noras turėti kuo daugiau ir 
greičiau, bet kokiomis priemonėm siekti pel-
no ir besaikio vartojimo – klaidingas kelias. 
Turtingi lobsta, vargšai skursta dar labiau, 
sakė instituto direktorius. Būtina pažvelgti 
atmerktomis akimis į realybę ir išvengti gre-
siančios nusistovėjusiai tvarkai katastrofos.

Iki EP rinkimų lieka trys mėnesiai. Pagrin-
diniai socialdemokratų varžovai – krikščio-
nys demokratai ir konservatoriai, liberalai – 
dar tik renkasi savo kandidatą, kuris ves juos 
į kovą dėl pergalės EP rinkimuose bei preten-
duos užimti EK pirmininko postą. Visų eu-
ropinių partijų laukia nelengvas uždavinys. 
Būsimas jų kandidatas turėtų pasižymėti ne 
tik kaip puikus polemistas, galintis sėkmin-
gai sukryžiuoti žodines špagas debatuose su 
M. Šulcu. Laiko negaištantis socialdemo-
kratų kandidatas turi dar vieną pranašumą 
– vienodai gerai polemizuoja visomis trimis 
pagrindinėmis ES kalbomis: anglų, prancū-
zų ir vokiečių. Tik ilgametis Liuksemburgo 
premjeras Jeanas-Claude'as Junckeras, kaip 
parodė debatai EP ir kitose ES institucijose, 
galėtų šioje srityje su juo galynėtis.

Rengta kartu su Europos Parlamento
socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso grupės Lietuvos delegacija.

Europinių partijų kandidatai į Europos Ko-
misijos (EK) pirmininko postą dar nesirikiuoja 
prie starto linijos. Partija, kuri laimės Europos 
Parlamento (EP) rinkimus, turės pirmenybę 
siūlyti savo lyderį į svarbiausią Europos Sąjun-
gos (ES) postą.

Tik viena politinė jėga kol kas įvardino savo 
lyderį. Tai Europos socialistų partija. Jos kandi-
datas Europos Parlamento pirmininkas Mar-
tinas Šulcas, siekiantis pakeisti Ž. M. Barozą, 
naudojasi proga, kad anksčiau už konkurentus 
įvairiose auditorijose pristatytų savo nuostatas. 

  EP M. Šulcas „gimtojoje“ Socialistų ir demo-
kratų frakcijoje, kuriai jis sėkmingai vadovavo 10 
metų, išdėstė pagrindines idėjas ir principus, ku-
riuos pateiks rinkiminėje kovoje bei sieks įgyven-
dinti, jei jam būtų patikėtas EK vairas.

Socialinės atskirties tarp turtingų ir netur-
tingų žmonių, tarp turtingų ir neturtingų vals-
tybių bei regionų mažinimas – pagrindinis M. 
Šulco tikslas. Orų gyvenimą kiekvienam ES pi-
liečiui galima pasiekti per ekonomikos gaivini-
mą ir naujų darbo vietų kūrimą, o ne tik griež-
tai taupant, ką tvirtina dešinieji. Kasmet trili-
jonas – tūkstantis milijardų eurų! – sukauptų 
vengiant mokesčių ar kitais nešvariais keliais, 
nuteka į „mokesčių rojus“. „Rojų“ suardymas 
leistų visuomenės reikmėms papildomai gauti 
šimtus milijardų eurų.

ES jau ėmėsi priemonių, kad kontroliuotų 
bankus ir pažabotų jų apetitus. Tačiau nega-
lintys sutramdyti pelno troškimo bankai, ku-
rie iš Europos centrinio banko gauna lėšas už 
0,25 proc. palūkanų, skolina verslininkams jau 
už 5–6 procentus. Tai ypač skausminga smul-
kioms ir vidutinėms įmonėms, stabdo Europos 
konkurencingumą – šią ydingą praktiką būti-
na skubiai keisti.

Reikia pasiekti, kad būtų nustatyti vienodes-
ni taršos ir klimato kaitos stabdymo standartai 
visuose žemynuose. Atsinaujinanti energetika ir 
vis mažiau energijos naudojanti gamyba – prio-
ritetas ir ateitis. Reikalinga nauja energijos per-

Justas  Vincas PAleckis
Europos Parlamento narys

Žmogus turi būti socialiai apsaugotas 
bet kokioje gyvenimo situacijoje 

Vilija BlinkeVičiūtė  
Europos Parlamento narė,  
LSDP pirmininko pavaduotoja 

Europos Parlamentas (EP) neseniai 
pritarė mano paruoštam pranešimui 
dėl socialinės apsaugos plėtotės. Šiuo 
pranešimu siekiau atsakyti į klausi-
mus, ar šiuolaikiniame sparčių poky-
čių bei ekonominių ciklų įtakojamame 
pasaulyje esame pakankamai socialiai 
apsaugoti įvairiose gyvenimo situaci-
jose ir kuria linkme reikėtų tobulinti 
socialinę apsaugą Europos Sąjungoje. 

EP paragino valstybes nares pareng-
ti socialinės apsaugos modernizavimo 

ir plėtojimo strategijas, siekiant užti-
krinti patikimą ir tvarią socialinę ap-
saugą visiems, paremtą visuotinės pri-
eigos ir nediskriminavimo principais ir 
gebėjimu lanksčiai reaguoti į demogra-
finius bei darbo rinkos pokyčius. Soci-
alinė apsauga turi išlaikyti ekonomikos 
krizių spaudimą, kai ženkliai išauga 
poreikis socialinei paramai. Negalima 
taupyti socialinės apsaugos sąskaita, 
kaip tai darė dešinieji, nes tai tik padi-
dino skurdą bei socialinę atskirtį. So-
cialines išmokas reikėtų vertinti kaip 
investiciją į žmones, kuri leidžia jiems 
prisitaikyti prie pokyčių darbo rinko-
je, apsisaugoti nuo skurdo ir socialinės 
atskirties bei padeda išsaugoti sveikatą 
ir integruotis į darbo rinką. 

Užimtumas neturėtų būti skatini-
mas socialinės apsaugos mažinimo sąs-
kaita ir ypač – sprendžiant jaunimo ne-
darbo problemas. Nepriklausomai nuo 
užimtumo formos darbuotojams turi 
būti sudarytos galimybės mokytis bei 
derinti darbą su įsipareigojimais šeimai, 
neprarandant turimų socialinių garan-

tijų. Būtina aktyviau kovoti su nelega-
liu ir mažų socialinių garantijų darbu, 
įskaitant piktnaudžiavimus netipinė-
mis darbo sutartimis. Europos Komisi-
ją paraginome ištirti, ar pastarojo meto 
valstybių narių atliktais darbo įstaty-
mų pakeitimais, kuriais buvo siekiama 
didinti darbo rinkos lankstumą, nebu-
vo nepagrįstai sumažintas darbuotojų 
socialinis saugumas ir pažeisti lanks-
tumo bei saugumo principai.

Mes paraginome valstybes nares 
užtikrinti ir tinkamą labiausiai pa-
žeidžiamų asmenų grupių – bedar-
bių, neįgaliųjų, asmenų, kurie vieni 
augina vaikus, jaunų šeimų, jauni-
mo, vyresnio amžiaus žmonių ir pen-
sininkų – socialinę apsaugą bei priei-
namas socialines paslaugas, ypač kai-
mo vietovėse. Atkreipiau dėmesį ir į 
nepakankamą moterų, kurios dėl įsi-
pareigojimų šeimai pertraukia profe-
sinę karjerą, dirba nepilną darbo die-
ną ar  mažiau už vyrus uždirba  ir dėl 
to gauna mažesnes pensijas, sociali-
nę apsaugą. Pasiūliau apskaičiuojant 

pensiją šiuos karjeros sustabdymo lai-
kotarpius laikyti apdraustais. Euro-
parlamentarai pritarė ir mano nuos-
tatai, jog Europos Sąjungos (ES) dar-
buotojams migrantams, dirbantiems 
kitoje valstybėje narėje, neturėtų būti 
taikomos diskriminacinės socialinės 
apsaugos priemonės.

ES 32,8 mln. žmonių dirba sava-
rankiškai. Dauguma jų tampa sava-
rankiškais darbuotojais todėl, kad 
negali rasti kitokio darbo arba jiems 
nesudaromos lanksčios darbo sąly-
gos. Tačiau savisamda neabejotinai 
turi būti pripažįstama darbo forma, 
padedančia kurti darbo vietas ir ma-
žinti nedarbą. Žmonės turėtų gauti 
savalaikę ir išsamią informaciją apie 
jų socialinę apsaugą ir rizikas, pasi-
rinkus savarankišką darbą. 

Mes paraginome valstybes nares 
plėtoti socialinę apsaugą senatvės, ne-
galios, motinystės (tėvystės), nedarbo 
atvejais, kad ji būtų geriau pritaikyta 
savarankiškai dirbančių asmenų po-
reikiams ir artėtų prie samdomiems 
darbuotojams taikomų standartų. So-
cialinę apsaugą ir su ja susijusias teises 
reikėtų susieti ne su darbo sutartimi, 
o su asmeniu, taip užtikrinant dera-
mą socialinę apsaugą visiems, įskaitant 
savarankiškai dirbančius asmenis, ne-

svarbu, koks jų sutarties tipas ar užim-
tumo statusas. Būtina rengti  įvairių 
netipinio užimtumo formų, įskaitant 
savisamdą, gaires, kurios padėtų vals-
tybėms narėms tinkamai taikyti  dar-
bo teisės aktus ir socialinės apsaugos 
priemones tokio pobūdžio darbą dir-
bantiems darbuotojams. Taip pat pa-
prašėme įtraukti su savisamda susiju-
sius klausimus į ES darbo jėgos tyrimą.

Neretai savarankiškas darbas yra 
fiktyvus, todėl paraginome valsty-
bes nares siekti, kad savisamda ne-
būtų naudojama kaip būdas neleisti, 
kad darbuotojai pasinaudotų socia-
linėmis ir darbo garantijomis, arba 
kaip būdas darbdaviams sutaupyti 
socialinio draudimo įmokų sąskaita. 
Reikėtų aiškiai apibrėžti, kas yra sa-
visamda bei fiktyvi savisamda, ir už-
kirsti kelią galimybėms ja piktnau-
džiauti, kad nebūtų pažeidžiamos 
socialinės darbuotojų teisės, iškrai-
poma konkurencija.  

Tai tik dalis mano parengtų reko-
mendacijų, kurios turėtų būti nau-
dingos gerinant ir  Lietuvos žmonių 
socialinę apsaugą. Neabejoju, kad 
naujai išrinktas EP, kuriame turė-
tų būti daugiau socialdemokratų, ir 
toliau rūpinsis mūsų visų socialine 
apsauga.

Rimantas sinkeVičius
LR susisiekimo ministras,
kandidatas į Europos Parlamentą

Kodėl Vilnius turi būti vėžės  
„Rail Baltica 2“ dalis?
   

Jau kitų metų pabaigoje iš 
Kauno siauruoju europiniu ge-
ležinkeliu „Rail Baltica“ galė-
sime važiuoti į Europą. Kodėl 
mes dabar kalbame apie dar 
vieną trasą, kuri vadinasi „Rail 
Baltica 2“? 

Šių dviejų trasų parametrai skir-
tingi. Jei dabar statomos „Rail Bal-
tica 1“ trasos maksimalus greitis ga-
lėtų būti 120 km per valandą, o ji 
labiau orientuota į krovinių veži-
mą, tai naujai projektuojamos tra-
sos „Rail Baltica 2“ greičio parame-
trai būtų dvigubai didesni – iki 240 
km per valandą, o jos pagrindinė pa-
skirtis būtų keleivių vežimas. 

2011 m. Didžiosios Britanijos 
kompanija „Aecom“ parengė studi-
ją, kurioje numatė rekomenduojamą 
naujosios greituminės geležinkelio 
vėžės trajektoriją, kuri per Lietuvą 
keliautų pro Kauną, o Vilnius, prie-
šingai nei visų kitų projekte dalyvau-

jančių valstybių sostinės, liktų 
nuošalyje. Todėl teko skubiai 
imtis iniciatyvos, kad ir Lietu-
vos širdis plaktų bendru „Rail 
Baltica 2“ ritmu.

Pernai 5 valstybių (Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Suomijos ir 
Lenkijos) transporto ministrai 
pasirašė deklaraciją, kurioje į 
„Rail Baltica 2“ projektą bu-
vo numatyta integruoti ir Vil-
nių. Tačiau diskusijos dėl mū-
sų sostinės užsitęsė, ypač su mū-
sų partneriais estais, kurie nori 
kuo tiesesnės vėžės nuo Talino 
iki Varšuvos. Be to, pinigų kie-
kis visur yra ribotas. Dabartinei 
Lietuvos Vyriausybei dėl Vil-
niaus įtraukimo į „Rail Baltica 
2“ projektą abejonių niekada 
nekilo. Mes aiškiai ir kryptin-
gai siekiame, kad Vilnius, kaip 
viena iš Europos Sąjungos vals-
tybių narių sostinių, būtų su-
jungta su kitomis sostinėmis 
greitaeigiu geležinkelio trans-
portu. 

Kodėl Vilnius turi būti „Rail 
Balticos 2“ dalis? Remiantis pa-
rengta „Rail Baltica 2“ kaštų ir 
naudos studija, nubrėžta vėžė 
keliauja nuo Talino pro Rygą, 
Panevėžį, Kauną iki Varšuvos. 
Tačiau studija nėra „šventas raš-
tas“. Ten yra tik rekomenduoja-
ma trasos kryptis, o kiekviena 
valstybė parenka pačią trasą, 

atsižvelgdama į savo ekolo-
ginius, socialinius, kultūros 
paveldo ir kitokius veiksnius. 

Pagal minėtą studiją trasa 
nesiekia ir Rygos, iki jos dar 
reikėtų 40 km jungties, ku-
ri partneriams estams ir la-
tviams nekelia abejonių. Es-
tai norėtų prijungti savo Mu-
gos uostą, esantį apie 20 km 
nuo Talino. 

Vilnius taip pat laikomas 
tinkama jungtimi, antraip ki-
tų dalyvaujančių šalių minis-
trai nebūtų pasirašę deklaraci-
jos, kurioje teigiama, kad Vil-
nius gali ir turi būti integruota 
projekto dalis. Klausimų dar 
lieka, bet viskas sprendžiama 
derybų keliu. Aš optimistiš-
kai žiūriu ir į faktinio Vilniaus 
prijungimo klausimą.

Ar „Rail Baltica 2“ projek-
tas realiai išvys dienos šviesą, 
dar lems ir Europos Komisi-
jos, ir Seimo apsisprendimas, 
nes reikalaujamos investici-
jos – didelės. Mes esame prie 
slenksčio, kuris žymėtų ben-
dros naujos įmonės kūrimo 
pabaigą. Svarbiausias klausi-
mas yra akcininkų sutarties 
pasirašymas dėl Vilniaus pri-
jungimo prie projekto. Kiti 
klausimai nėra esminiai. Ma-
nau, kad tokia įmonė bus su-
kurta artimiausiu metu. 

sx.ch nuotr.

Ar vasario 16-oji yra tik  
dešiniųjų šventė?

Lietuvos valstybės atkūrimo 
dieną ir vėl plevėsavo trispal-
vės, skambėjo dainos ir aidė-
jo politikų kalbos. Ši šventė – 
Lietuvos žmonių solidarumo 
ir demokratinės Lietuvos vals-
tybės šventė. Tiesa, kai kas sie-
kia pasinaudoti šia švente, ban-
do skaldyti ir rūšiuoti žmones, 
brukti vienintelę savo tiesą ar 
net šlovinti nepriklausomybės 
akto signatarą, kuris 1926 m. 
gruodžio 17 d. sutrypė jį savo 
parankinių batais.

Lietuvos valstybę atkūrė ir Lietu-
vos Nepriklausomybės Akto doku-
mentą pasirašė įvairių pažiūrų žmo-
nės. Verta pasakyti, kad be kairiojo 

Lietuvos Tarybos ketvertuko – Ste-
pono Kairio, Mykolo Biržiškos, Sta-
nislovo Narutavičiaus (Stanisław Na-
rutowicz) ir Jono Vileišio – tokios va-
sario 16-osios, kokią ją minime šian-
dien, nebūtų!

1918 m vasario 16 d. Lietuvos Nepri-
klausomybės Aktas yra 1917 m. gruo-
džio 11 d. priimto „Lietuvos Tarybos 
pareiškimo dėl Lietuvos valstybingu-
mo“ dokumento pasekmė. Nors abiejų 
dokumentų paskelbimą skiria tik kiek 
daugiau nei du mėnesiai, jų turinį keitė 
ir tarptautinės aplinkybės, ir gyvento-
jų nuotaikos, ir Lietuvos tarybos narių 
laikysena bei įžvalgos. 1917 m gruodžio 
11 d. dokumentas kartais taip pat yra 
pavadinamas „Nepriklausomybės ak-
tu“. Žinoma, dokumente minima ne-
priklausomybė – sąlyginė. Šiuo doku-
mentu siekta išsivaduoti iš nukrauja-
vusios Rusijos, tačiau antroji jo dalis 
skelbė, kad juo siekta įtvirtinti amžiną 
ir tvirtą Lietuvos sąjungą su Vokietijos 
imperija. Šis dokumentas buvo naudin-
gas vokiečiams bei jų politikai ir nega-
lėjo tenkinti tuometinės Lietuvos po-
litiškai aktyvių visuomenės sluoksnių 
bei progresyvių organizacijų. Lietuvos 
socialdemokratų partija, kuri pagrin-
diniu tikslu kėlė „demokratijos reika-
lo gynimą“, po šio dokumento paskel-
bimo net nurodė savo nariams trauk-
tis iš Lietuvos Tarybos.

Būtent kovingas požiūris į tikrą-
ją nepriklausomybę ir demokratijos 
įtvirtinimą išskiria iš kitų Lietuvos 
Tarybos narių kairiuosius Nepri-
klausomybės Akto signatarus.

Dar 1917 m. socialdemokratas 
Steponas Kairys spaudoje (taip pat 
ir Vokietijos) skelbė straipsnius apie 
demokratinės Lietuvos valstybės vi-
ziją, o svarstant 1917 m. gruodžio 11 
d. dokumentą, kartu su bendražy-
giais nesėkmingai dėjo pastangas, 
kad jame būtų įteisinta nuostata, 
kuria būsimus Lietuvos ir Vokie-
tijos santykius galutinai nustatytų 
tik Steigiamasis Seimas. Vėliau jis 
aktyviai reikalavo, kad tokius svar-
bius nutarimus priimtų demokra-
tiškai atstovaujamas Steigiamasis 
Seimas, į kurį būtų įtraukti ir tau-
tinių mažumų atstovai.

Anot istoriko Zigmanto Kiau-
pos, jau 1918 m. sausio 26 d. Lietu-
vos Tarybos posėdyje, prieštarau-
jant A. Smetonai, kuris siūlė lai-
kytis 1917 m. gruodžio 11 d. nuta-
rimo ir neerzinti vokiečių, kairieji 
„reikalavo elgtis ryžtingai ir skelbti 
nepriklausomybę neatsižvelgiant į 
vokiečius“. Didžioji dalis Lietuvos 
Tarybos narių laikėsi A. Smetonos 
pozicijos ir nepalaikė kairiųjų siūly-
mo. Motyvuodami tuo, kad Lietu-
vių konferencija Vilniuje, sudaryda-

ma Lietuvos Tarybą, įgaliojo ją dirb-
ti vien parengiamąjį darbą ir, siekiant 
sudaryti nepriklausomą, demokratiš-
ką Lietuvą, nedubliuotų Steigiamojo 
Seimo funkcijų, iš Lietuvos Tarybos 
pasitraukė S. Kairys, J. Vileišis ir S. 
Narutavičius, o kitą dieną ir M. Bir-
žiška. Tokiai kairiųjų laikysenai pri-
tarė ir keli dešinieji Tarybos nariai.

Vokiečių taip pat netenkino to-
kia įvykių raida. Atėjus 1918 vasa-
riui, įtampa augo, o ir tarp dešiniųjų 
Lietuvos Taryboje didėjo nepasiti-
kėjimas A. Smetonos bei jo šalinin-
kų laikysena. Dalis dešiniųjų pradė-
jo reikalauti, kad būtų siekiama su-
grąžinti kairiuosius į Lietuvos Ta-
rybą ir atsižvelgti į jų iškeltus reika-
lavimus. Kaip prisimena su kairiai-
siais Tarybos įgaliotas bendrauti Pe-
tras Klimas, „maištininkai pareika-
lavo iš Lietuvos Tarybos pirmininko 
posto pašalinti A. Smetoną, kuris sa-
vo oportunizmu ar net pataikavimu 
vokiečiams praradęs principinį pasi-
tikėjimą“. Kairieji įteikė ir savo nu-
tarimo projektą, kurį priėmus, anot 
jų, būtų pasiektas kompromisas tarp 
kairiųjų ir dešiniųjų.

Nutarimas skambėjo taip: „Lie-
tuvos Taryba savo posėdyje vasario 
15 dieną 1918 m. vienbalsiai nutarė 
kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų 
valstybių vyriausybes šiuo pareiški-

mu: Lietuvos Taryba, kaipo vienin-
telė lietuvių tautos atstovybė, rem-
damos pripažintąja tautų apsispren-
dimo teise ir lietuvių Vilniaus kon-
ferencijos nutarimu rugsėjo 18–23 
dien. 1917 metais, skelbia atstatanti 
nepriklausomą demokratiniais pa-
matais sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje ir tą valstybę at-
skirianti nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie yra buvę su kitomis tautomis. 
Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, 
kad Lietuvos Valstybės pamatus ir jos 
santykius su kitomis tautomis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima grei-
čiau sušauktas Steigiamasis Seimas, 
demokratiniu būdu visų Lietuvos 
gyventojų išrinktas. Lietuvos Tary-
ba pranešdama apie tai Rusijos, Vo-
kietijos vyriausybei, prašo pripažinti 
nepriklausomą Lietuvos valstybę.“

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Ta-
ryba, dalyvaujant visiems nariams, 
su smulkiomis korekcijomis priėmė 
kairiųjų pasiūlytą nutarimo projektą.

Kaip tvirtina istorikas Gintaras 
Mitrulevičius, atsižvelgiant į visa tai, 
neturėtų stebinti istoriografijoje išsa-
kyta nuomonė, kad būtent keturi Lie-
tuvos Tarybos kairieji apskritai laiky-
tini pagrindiniais Lietuvos valstybės 
atkūrimo akto autoriais, kad dau-
giausia dėl jų atkaklumo šis istorinis 
nutarimas buvo priimtas.

tomas ŠileikA
LSDJS valdybos narys



Statys prestižinę koncertų salę
Planuojama, kad, pritraukus priva-

čias investicijas, „Nemuno“ komplek-
se po vienu stogu galėtų įsikurti vieš-
butis, SPA ir pramogų centrai, kazino, 
restoranai, parduotuvės. Šio objekto 
statybai Druskininkų savivaldybė ieš-
ko investuotojo ilgalaikei nuomai, o vi-
so nuomos laikotarpio nuompinigius 
skirtų vienai iš svarbiausių šio didelio 
komplekso dalių – kultūros centrui. 

„Įvertinus gyventojų ir poilsiau-
tojų poreikius, šiuo metu tai yra rei-
kalingiausias objektas mieste. Pasta-
čius naują kultūros centrą su pusantro 
tūkstančio vietų koncertų ir konferen-
cijų sale, galėtume organizuoti aukš-
čiausio lygio koncertus, festivalius, 
parodas, konferencijas ir simpoziu-
mus. Tikiuosi, greitai rasime investuo-
toją ir įgyvendinsime dar vieną drus-
kininkiečių svajonę“, – sakė meras.

Kurortas išliks savitas
Dėl miesto plėtros ir sukurtų iš-

skirtinių traukos centrų atvykstan-
čių turistų skaičius Druskininkuo-
se nuo 2000-ųjų išaugo dešimtis 
kartų. Pasak Druskininkų turizmo 
ir verslo informacijos centro direk-
torius Rimanto Palionio, savaitga-
liais kurorte sudėtinga rasti ne tik 
laisvą viešbučio kambarį, bet ir nuo-
mojamą butą privačiame sektoriuje. 
„Norint praleisti savaitgalį Druski-
ninkuose, reikia rezervuoti kamba-
rį prieš keletą savaičių, antraip na-
kvynės gali tekti ieškoti atokiau nuo 
miesto centro”, – teigė R. Palionis.

Druskininkuose vienu metu gali 
apsistoti iki 7500 žmonių. Planuo-
jama, kad ateityje šis skaičius padi-
dės iki 10000. 

„Įvertinus esamą kurorto infras-
truktūrą, tikėtina, kad Druskinin-
kai plėsis, tačiau neketiname išaug-
ti į pramogų ir paslaugų didmiestį 
miškų bei žaliųjų erdvių sąskaita. 
Jaukus kurortas, galintis pasiūlyti 
kokybiškas paslaugas visus metus 
– tokią matėme ir matome Druski-
ninkų ateitį“, – teigė meras R. Ma-
linauskas.

Druskininkai gražėja ir laukia investuotojų
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Tik suvieniję bendras pajėgas galime tikėtis realaus postūmio sprendžiant jaunimo nedarbo problemą. 

Ar vėl lenkai puola Lietuvą?

Kodėl populistai ir antieuropietiški 
cinikai bijo euro? 

Neseniai Lenkijos premjeras, 
istorikas pagal išsilavinimą, Do-
naldas Tuskas į svečius su vizitu 
pakvietė mūsų premjerą Algir-
dą Butkevičių. Pastarasis mie-
lai sutiko aplankyti mums drau-
gišką ES ir NATO šalį. Derybose 
greta mums svarbių energeti-
kos, susisiekimo ir kitų ekono-
minių projektų, per Lenkiją ve-
dančių į Vakarus, lenkai, be abe-
jo, iškels ir lenkų tautinės mažu-
mos Lietuvoje klausimą.

Žinoma, galėtų to ir nedaryti. Ta-
čiau Lenkijoje kitais metais vyks 
parlamento rinkimai ir lenkų tau-
tinių mažumų klausimas užsienyje, 
ypač kaimyninėje Lietuvoje, atsidurs 

dienotvarkėje, nes dabar opozicijo-
je esanti dešinioji partija „Prawo i 
Sprawiedliwość“ (liet. k. „Tvarka 
ir teisingumas“), pirmaujanti pagal 
reitingus, yra neabejinga tautiškam 
radikalumui ir šio klausimo nepa-
liks ramybėje. Į Lenkijos vadovo 
priekaištus, kad iki šiol lenkų tau-
tybės asmenys Lietuvoje negali sa-
vo pavardžių rašyti gimtąja kalba, 
naudojant „W“, „SZ“ ir kitas loty-
niškas raides, o Lenkijoje lietuviai 
teisiškai tai daryti gali, galėsime at-
sikirsti, kad mūsų įstatymai to nelei-
džia. Tačiau mums tuomet pasakys, 
kad valdančioji koalicija turi kons-
titucinę daugumą ir įstatymus gali-
ma pakeisti. O kai D. Tuskas Lietu-
vos atstovams primins, kad vienam 
vargšui lenkui išrašėme 47 000 li-
tų baudą už tai, kad apačioje lietu-
viško gatvės pavadinimo, vietovėse, 
kur lenkai sudaro gyventojų daugu-
mą, kabo lenkiški pavadinimai nuo 
2010 m., kai dar galiojo kiti įstaty-
mai, mūsų premjeras, matyt, pasa-
kys, kad mūsų teismai yra nepriklau-
somi. Tai bus tiesa, bet ji lenkų ne-
įtikins. Nes daugelyje ES šalių ten, 
kur tautinės mažumos sudaro kom-
paktišką daugumą, pavyzdžiui, ita-
liškame Tirolyje ar sorbų miestelyje 
Vokietijoje – Bautzene, kurio sorbiš-
kas pavadinimas Budyšin rašomas 

2012 m. į Druskininkus 
atvyko rekordinis skaičius – 
daugiau nei milijonas turistų. 

Šiais metais kurorte 
pradedamas ir kitas 
originalus projektas – kalnų 
keltuvas, kuris sujungs 
du didžiausius pramogų 
objektus Druskininkuose – 
vandens parką bei kitapus 
Nemuno upės esančią 
slidinėjimo areną. 

Ar pamenate H. K. Anderseno 
pasaką apie bjaurųjį ančiuką, pa-
virtusį gulbe? Tuomet prisiminsite, 
kokiais pavydžiais žvilgsniais šį pa-
kilusį paukštį nulydėjo kiti apačio-
je pasilikę kiemo gyventojai. Drus-
kininkų kurorto sėkmės istorija tu-
ri panašumų. 

Kol kiti trypčiojo vietoje, Drus-
kininkų mero Ričardo Malinaus-
ko vadovaujama komanda kartu su 
idėjas palaikiusiais verslininkais per 
dešimtmetį įgyvendino įspūdingus 
projektus ir sukūrė patrauklios inf-
rastruktūros miestą, į kurį dabar 
plūsta turistai iš viso pasaulio. 

2012 m. čia atvyko rekordinis 
skaičius – daugiau nei milijonas 
turistų. Didžiausi kurorto traukos 
objektai savaitgaliais lūžta nuo sve-
čių gausos, o turtingi rusai poil-
sį Druskininkuose planuoja prieš 
metus.

Kurorto plėtrai – milijardas litų
Per pastarąjį dešimtmetį į kurorto 

plėtrą investuota beveik 1 mlrd. litų 
– už šią sumą atnaujintos gydyklos, 
pastatytas pirmasis vandens parkas 
Lietuvoje, kuriame kasmet apsilan-
ko per 400 000 lankytojų, sėkmin-
gai veikia prieš pusantrų metų ati-
daryta vienintelė Baltijos ir kaimy-
ninėse šalyse žiemos pramogų are-
na „Snow Arena“, kiti svarbūs tu-
rizmo objektai. 

Siekiant užtikrinti harmoningą 
miesto plėtrą, investuota ir į kitas 
sritis – renovuotos mokyklos, svei-
katos apsaugos įstaigos, pastatyti 
šiuolaikiški socialinių paslaugų, jau-
nimo užimtumo centrai, atnaujinta 
dauguma miesto ir seniūnijų gatvių, 
nutiestas naujas tiltas per Nemuną, 
įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, po-
ilsio oazės, parkai.

„Svarbiausia buvo pralaužti le-
dus ir išeiti iš užburto rato – kuror-
tas tuščias, nes nėra traukos objek-
tų, nėra traukos objektų, nes nėra 
investuotojų, o pastarųjų nėra, nes 
nėra poilsiautojų“, – teigė R. Mali-
nauskas.

Jūros bangų baseine – minera-
linis vanduo

Atrodytų, dabar Druskininkai 
galėtų snustelėti ant laurų, bet taip 
nėra. Vienas didžiausių planuojamų 
projektų – vandens parko plėtra ir 
paplūdimys po stogu. 

Vandens parko kompleksą numa-
toma išplėsti pietinėje Nemuno pu-
sėje – čia, mero teigimu, bus sukur-
ta vasaros malonumų oazė, kur po-
ilsiautojai visus metus galės lepintis 
saule, žaisti paplūdimio tinklinį ir 
atsigaivinti jūros bangų baseine iš 
tikro mineralinio vandens. 

Šiais metais kurorte pradedamas 
ir kitas originalus projektas – kal-
nų keltuvas, kuris sujungs du di-
džiausius pramogų objektus Drus-
kininkuose – vandens parką bei ki-
tapus Nemuno upės esančią slidi-
nėjimo areną. 

Pasak mero, keltuvą planuojama 
įrengti maždaug 45 m aukštyje, ke-
lionė juo truks apie 3,5 minutės, o 
per 1 valandą jis galės perkelti iki 
240 keleivių.

2013 m. pradėta ir Sveikatingumo 
parko, kurį žmonės vadina Karolio 

Dineikos vardu, rekonstrukcija. Čia 
planuojama atnaujinti sveikatingu-
mo takus, parko želdynus, atstaty-
ti jonizacijos paviljoną, kaskadines 
maudykles, pėdų akupresūros ba-
seiną. Šie pokyčiai leis mėgautis oro, 
saulės ir vandens procedūromis po 
atviru dangumi.

Atvyksta investuoti ir gyventi
Dar prieš dešimtmetį, matyda-

mi savivaldybės pastangas, planus 
bei pritardami kurorto plėtros vi-
zijai, į Druskininkus drąsiau ėmė 
investuoti verslininkai – jie atnau-
jino sanatorijas, SPA centrus, statė 
laisvalaikio ir sporto centrus, bou-
lingus, naktinius klubus, restoranus 
bei viešbučius, įrengė teniso kortus, 
aukštos klasės golfo laukus. 

 „Džiugu, kai sulaukiame inves-
tuotojų iš didmiesčių, kurie persikė-
lę čia kartu su savo šeima imasi tu-
rizmo verslo – atidaro nuosavą res-
toranėlį, kavinukę, pramogų parką 
ar viešbutį“, – teigė Druskininkų 
meras R. Malinauskas.

Jo teigimu, savivaldybė neturi tiek 
pinigų, kad galėtų investuoti į bran-
gius projektus (pvz., į slidinėjimo 
trasą ar paplūdimį po stogu). Šiems 
projektams įgyvendinti pasitelkia-
mos ES paramos fondų ir investuo-
tojų lėšos. Ambicingų Druskininkų 
projektų sėkmę nulems verslininkų 
susidomėjimas.

Ieško šeimininkų „Nemunui“
Šiandien kurorte renovuotos be-

veik visos sanatorijos ir SPA centrai. 
Druskininkų savivaldybė įgyven-

dindama projektus visuomet teikė ir 
teikia pirmenybę privačiam inves-
tuotojui ir sudaro visas sąlygas sė-
kmingam bendradarbiavimui. „Mes 
visuomet pasiryžę bendradarbiauti 
su verslu ir padėti visomis išgalėmis, 
tiek ieškant galimų ES fondų ar ki-
tų abiems pusėms priimtinų inves-
tavimo formų”, – pabrėžė R. Mali-
nauskas.

Šiuo metu savivaldybė intensy-
viai ieško investuotojų buvusiai di-
džiausiai Druskininkų sanatorijai 
„Nemunas“.

Šis turizmo „fabrikas“ savo gyva-
vimo laikais vienu metu galėjo pri-
imti iki 1,2 tūkst. poilsiautojų. Stra-
tegiškai geroje vietoje, kurorto cen-
tre, 4 ha plote įsikūrusi sanatorija 
buvo mėgiama tiek Lietuvos, tiek 
užsienio turistų. 

 

„Prieš dešimtmetį pajuokavau, ar 
jūrą kasame, ar visa kita darome? Pa-
darėme visa kita, nors neužilgo ir sa-
vo jūrą turėsime”, – patikino Drus-
kininkų meras R. Malinauskas ir 
pasidžiaugė, kad kurortas galutinai 
išsprendė sezoniškumo problemą.

Agnė PetRAuskAitė

Vytautas  PlečkAitis,  
ambasadorius,  
Kovo 11-osios Nepriklausomybės  
akto signataras

Dabartinei Lietuvos Vyriausybei 
tvirtai nusprendus siekti, kad bendro-
ji Europos Sąjungos (ES) valiuta euras 
būtų įvestas nuo 2015 metų, tarp po-
litikų ir visuomenės veikėjų, pasižy-
minčių atviru populizmu ir antieuro-
pietišku cinizmu, kilo nemaža opozi-
cija, kokios, beje, nebuvo, kai Lietuva 
bandė įstoti į euro zoną prieš daugiau 
nei septynerius metus. 

Tokių politikų ir visuomenės veikė-
jų logika paprasta – viskas apskaičiuo-
ta populiarumo taškams rinkti artė-
jant Lietuvos Respublikos Prezidento 
ir Europos Parlamento rinkimams, 
taip pat referendumui, kuriuo siekia-
ma uždrausti parduoti žemę užsienie-
čiams, pažeidžiant Lietuvos stojimo į 
ES sutartį. Tai labiau įtikinamas sce-
narijus nei galvojimas, kad populistų 
ir apsiskelbusiųjų euroskeptikais, ku-
rių daugelis mėgaujasi Briuselio teikia-
momis galimybėmis, kalbos apie euro 
grėsmę tautiniam identitetui ar Lie-
tuvos žmonių gerovei yra nuoširdžios.

Iš esmės tautinio identiteto silpnėji-
mo, Lietuvai atsisakius savo naciona-
linės valiutos lito, argumentas turi sti-
presnį pagrindą nei ekonominiai argu-
mentai, kuriais šiandien švaistosi taria-
mi euro oponentai. Tačiau pradėkime 
būtent nuo ekonominių argumentų 
prieš eurą. Kuo euras gali būti žalin-

gas Lietuvos ekonomikai bei gyvento-
jų gerovei ir socialinei lygybei? 

Remiantis „Eurobarometro“ (2013 
m. balandžio) apklausų duomenimis, 
Lietuvos gyventojai (75 proc.) nuo-
gąstauja dėl galimo piktnaudžiavimo 
ir bandymų manipuliuoti kainomis, 
pasinaudojant euro įvedimu, kainų ki-
limo (78 proc.), dalies tautinio identi-
teto praradimo (55 proc.) ir kitų nepa-
togumų (48 proc.). 

Tuo tarpu populizmo nesugebantys 
ar nenorintys juo atsikratyti politikai 
ir visuomenės veikėjai papildomai dar 
naudoja tokius argumentus. Iš sunkio-
sios populistinės artilerijos galima pa-
minėti skurdo, kurią neva vos ne aki-
mirksniu atneš euras, grėsmę. Girdi, 
įvedus eurą, viskas pabrangs, žmonėms 
stigs pinigų maistui ir kitoms būtiniau-
sioms reikmėms.   

Dar yra tebereikalaujančių referen-
dumo dėl euro, nors toks realiai jau bu-
vo 2003 metais, kai Lietuvos piliečiai 
balsavo „už“ stojimo į ES sutartį. Taip 
pat yra sakančių, kad skubėti dėl eu-
ro nereikia, nes kris žmonių pragyve-
nimo lygis, o narystė euro zonoje kai-
nuoja, gali prireikti iš ekonominių ir 
finansinių bėdų traukti kitas jos vals-
tybes nares...  

Sausį koalicinei Vyriausybei vado-
vaujančiai Lietuvos socialdemokratų 
partijai pavyko pasiekti veiksmingą 
konsensusą su koalicijos partneriais 
dėl euro įvedimo 2015 metais. Todėl 

turėtų būti ramu. 
Be to, socialdemokratai dar gali 

kliautis opozicinių partijų – konser-
vatorių ir liberalų – parama. Partinės 
konkurencijos dėl euro šiandien ne-
bus. Pagrindinės šalies politinės par-

tijos, kad ir iš priešingų ideologinių 
stovyklų, jau ne kartą buvo sutarusios 
dėl strateginių tikslų – narystės ES ir 
NATO ar pirmininkavimo ES Tary-
bai prioritetų. 

Grįžtant prie kontrargumentų euro 

atžvilgiu. Pirma, mažai tikėtina, kad 
nebus tokių, kurie nesusivilios kainų 
manipuliacijomis. Tačiau socialdemo-
kratų vadovaujama Finansų ministeri-
ja yra parengusi saugiklių paketą: pri-
valomą kainų eurais ir litais skelbimą, 
aktyvią kainų stebėseną ir reagavimą į 
pažeidimus, griežtą prekių ir paslau-
gų kainų perskaičiavimo kontrolę, vi-
suomenės įtraukimą į kainų kontro-
lę, spartų galimų pažeidimų tyrimą ir 
sankcijų taikymą, pažeidėjų viešinimą 
ir geros verslo praktikos kodekso įgy-
vendinimą. 

Tikėtina, kad šie saugikliai veiks 
praktiškai, nes socialdemokratai, ku-
rie valdo Finansų ministeriją, nerizi-
kuos nei kitą žiemą, iškart po euro 
įvedimo, vyksiančiais savivaldos rin-
kimais, nei artėjančiais Seimo rinki-
mais 2016 metų rudenį. Vargu, ar so-
cialdemokratai rizikuos, kai apskritai 
jų galimybės antrą kartą iš eilės laimėti 
parlamento rinkimus ir vadovauti Vy-
riausybei yra didelės, turint galvoje ge-
ras Lietuvos ekonomikos augimo pers-
pektyvas ir Lietuvos ministrų kabineto 
vadovo premjero Algirdo Butkevičiaus 
populiarumą. 

Per daug pastatyta ant kortos – so-
cialdemokratai turėtų daryti viską, 
kad euro įvedimas praeitų sklandžiai 
ir nesudarytų prielaidų į valdžią grįžti 
konservatoriams bei liberalams, kurie 
nuosekliai palaiko euro įvedimą ir pa-
sinaudos situacija, jei socialdemokra-
tai čia susikirs. 

net angliškuose ir vokiškuose že-
mėlapiuose, užrašai tautinių mažu-
mų kalba yra tapusi geranoriška nor-
ma ir net atrakcija turistams. Kartu 
tai liudija pagarbą nuo seno ten gy-
venantiems žmonėms, kalbantiems 
savo kalba ar dialektu, turintiems 
savas tradicijas, krikščionims. Ne-
atsitiktinai mūsų lietuvių kunigai 
Vilniuje mieliau darbuojasi tose pa-
rapijose, kur gyvena lenkai, nes jų at-
eina daugiau nei lietuvių, Bažnyčiai 
jie aukoja mieliau nei mūsų tautie-
čiai. Tą faktą girdėjau iš pažįstamo 
kunigo Vilniuje.

Mūsų radikalai, nuolat mus gąs-
dinantys W. Tomaševkio partija,  
Lietuvos Lenkijos santykių, atro-
do, pagerinti nesuinteresuoti, nes 
dėl visų blogybių kaltina tik jį ir vie-
tos lenkus. Apie tai liudija anekdo-
tiškas kreipimasis į kairiojo centro 
koaliciją, kad blogiečius lenkus rei-
kėtų pašalinti net iš valdančios ko-
alicijos. Kodėl daugiausia dešiniųjų 
pažiūrų veikėjai anksčiau nesikrei-
pė į buvusią valdžią, į savo bendra-
minčius, kai jie buvo daugumoje ir 
su „nepaklusniais lenkais“, ko gero, 
būtų mielai susitvarkę, o kreipiasi į 
tuos, už kuriuos jie nebalsavo? Ži-
noma, radikalai spaudė ir A. Kubi-
lių, kuris tautininkus buvo priėmęs 
net į koaliciją, nors buvo akivaizdu, 

kad pasirišus akmenį po kaklu, len-
kų tautinės mažumos reikalų neiš-
spręsi ir pozityvių sprendimų ne-
padarysi. 

Lenkų tautinės mažumos padėtis 
Lietuvoje nėra bloga. Tai visi žino. 
Tačiau ji gali būti dar geresnė. Ma-
no galva, Lietuvos interesas būtų ją 
dar labiau pagerinti, nepaisant LL-
RA kai kurių radikalių ir neetiškų 
žingsnių, kurie, matyt, daromi spe-
cialiai, norint sutelkti prieš rinki-
mus savo elektoratą. Geriausia bū-
tų į tai nekreipti dėmesio ir dirbti 
darbą. Juk LLRA nėra visi Lietuvos 
lenkai ir rusai, nors reikia pripažin-
ti, kad W. Tomašewskis, kaip politi-
kas, gerai jaučia savo rinkėjų pulsą.

Lietuviai, kaip vyraujanti savo 
valstybėje tauta, kuriai negresia po-
lonizacija ar lenkų kultūros domi-
navimas – atvirkščiai, jos galėtų bū-
ti daugiau, dėl to mes tik išloštume, 
galėtų elgtis valstybiškai ir tolia-
regiškai. Tam reikia nedaug: leis-
ti šalia lietuvių valstybinės kalbos 
iškabinti lenteles lenkų kalba ten, 
kur lenkai gyvena kompaktiškai, 
kur jų yra dauguma, suteikti jiems 
galimybę rašyti pavardes savo kal-
ba lotyniška abėcėle. Šis klausimas 
Lietuvoje „sprendžiamas“ daugiau 
kaip dešimt metų, bet vežimas ne-
juda iš vietos.

Siūlyčiau, kad mes savo jėgomis 
nuleistume garą ir pašalintume ne-
reikalingą įtampą tarp lietuvių ir 
lenkų mažumos Lietuvoje. Ta lai-
kas nuo laiko sukuriama įtampa rei-
kalinga tik lietuvių radikalams, kad 
turėtų su kuo kovoti, ir lenkų  radi-
kalioms  jėgoms  Lietuvoje ir Lenki-
joje, nežinančioms ir nenorinčioms 
žinoti, kad yra kompromiso kultū-
ra, kad nebūtina vienai pusei laimė-
ti, o kitai pralaimėti, kad galima su-
sitarti. Tačiau svarbu kalbėtis, o ne 
klijuoti vieni kitiems etiketes, kal-
tinti. Lietuvai, kaip solidžiai euro-
pietiškai valstybei, tereikia priimti 
aiškų įstatymą, sprendžiantį šiuos 
klausimus. 

Kažin ar buvo geras sumanymas 
tokį įstatymą pavesti rengti LLRA 
frakcijai Seime. Jo rengimas buvo 
vilkinamas, projekte atsirado tokių 
pastraipų, su kuriomis jokia valdžia 
negalėtų sutikti. Įstatymo galutinį 
variantą, mano galva, turėtų perim-
ti rengti didžiausia koalicijos soci-
aldemokratų frakcija, pasitelkdama 
ir lenkus, ir net opozicijoje esančius 
atsakingus politikus. Taip būtų ga-
lima rasti optimaliausią sprendimą 
Lietuvai ir mūsų tautinėms mažu-
moms, iš esmės pagerinti santykius 
su Lenkija bei kartu vykdyti abiems 
šalims reikalingus projektus.

Nuotraukos iš Druskininkų savivaldybės archyvo

Druskininkų meras Ričardas Malinauskas

LR Seimo narė Kristina Miškinienė (viduryje)

Violeta PAkARklienė
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Dar kartą apie moters teisę rinktis...

Mokesčiai turi skatinti krašto verslą

Nuotrauka iš Reimundo Tyro archyvo

Kodėl populistai ir antieuropietiški 
cinikai bijo euro?
 Antra, kaip rodo kitų euro zonos 

valstybių patirtis, joms tik įsivedus eu-
rą, ir Lietuvos banko skaičiavimai, mi-
nimalus trumpalaikis kainų padidė-
jimas yra įmanomas, tačiau tikėtina, 
kad jis bus nedidelis ir paskęs bendra-
me infliacijos augimo kontekste. Aki-
vaizdus pavyzdys – Estija, kur, įvedus 
eurą 2011 m., tais metais infliacija sie-
kė 5,1 proc., o Lietuvoje – 4,1 proc. 
Tačiau 2010 metais infliacija Estijoje 
buvo 2,7 proc., o Lietuvoje – 1,2 proc. 
Tai reiškia, kad Lietuvoje be euro inf-
liacija per metus šoktelėjo daugiau nei 
Estijoje su euru 2011 metais.

Be to, euro ir lito perskaičiavimas 
gyventojų naudai yra numatytas euro 
įvedimo Lietuvoje įstatymo projekte, 
kuriam po pateikimo jau pritarta sau-
sį Seime. Jis turėtų būti priimtas per 
Seimo pavasario sesiją. Projekte įtvir-
tinta, kad kainos, pensijos, darbo už-
mokestis, pašalpų dydžiai turėtų būti 
perskaičiuojami eurais gyventojų nau-
dai, o mokesčiai, rinkliavos ar baudos 
nebūtų didinami dėl euro įvedimo.

Kad socialdemokratai šiuos savo pa-
žadus, kurie bus įtvirtinti įstatyme, įgy-
vendins, irgi tikėtina dėl noro išsaugo-
ti valdžią. O jei augs komunalinių pas-
laugų kainos, ko gyventojai labiausiai 
baiminasi, tai nulems kitos priežastys, 
o ne euro įvedimas. 

Trečia, argumentas, kad gyventojų 

Auksė kontRimienė, 
Ministro Pirmininko patarėja,
kandidatė į Europos Parlamentą

Romas ŠileRis 
Frankfurtas, Vokietija

Per 80 proc. Lietuvos visuomenės 
nepritaria abortų draudimui, bet 
moksliškai skambantis ir tarsi kitą 
prasmę turintis „Gyvybės prenata-
linėje fazėje apsaugos įstatymo pro-
jektas“ po truputį skinasi kelią Sei-
me ir realu, jog bus parlamente svars-
tomas pavasario sesijoje. Atrodytų, 
jei per 80 proc. Lietuvos visuome-
nės nepritaria abortų draudimui, su-
vokdama, jog toks draudimas – tie-
sus kelias į kriminalinius nusikalti-
mus, neretai pasibaigiančius tragiš-
kai, tai panašus politinių jėgų santy-
kis turėtų atsispindėti ir Seime. Juk 
būtent Lietuvos visuomenė ir išrin-
ko tokios sudėties Seimą. Tad kodėl 
tik 20 proc. visuomenės nuomonei 
atstovaujančių politikų balsai girdi-
si kur kas labiau?

Abortas yra kraštutinė priemo-
nė. Nepažįstu nė vienos moters, ku-
ri būtų laiminga ir patenkinta, priė-
musi tokį sprendimą. Reikia kalbėti 
apie moters teisę pasirinkti, kaip jai 
tvarkyti savo asmeninį gyvenimą. 
Abortų draudimų šalininkai nori, 
kad valstybė kištųsi ir reguliuotų 
šeimos planavimą. Bet kodėl negal-
vojama apie abortų prevencijos ska-
tinamą? Abortų priešininkų balsai 
viešoje erdvėje girdimi labiau todėl, 
kad jiems lengviau manipuliuoti jau-
tria ir pažeidžiama visuomenės nuo-

mone, kai trapi, vos užsimezgusi gy-
vybė priešpastatoma moters pasirin-
kimui. Jautriai atrodo negimusioms 
gyvybėms atminti deginamos žva-
kutės per Vėlines... O moters, kuri 
abortą renkasi kaip šeimos planavi-
mo priemonę, portretas kuriamas 
kaip ciniškos karjeristės, feministės, 
kuriai emociškai nieko nereiškia nu-
traukti nėštumą...

Realybė yra kitokia. Šią kraštuti-
nę priemonę dažniau renkasi socia-
liai pažeidžiamos, mažiau išsilavinu-
sios ir toli gražu karjeros nesiekian-
čios moterys, atvirkščiai – sugniuž-
dytos buities, nepriteklių ir neretai 
auginančios visą būrį atžalų. Už-
draudus abortus, joms liktų vienas 
kelias – kreiptis pagalbos pas „bobu-
tes“, nes išvykti į kitą šalį nutraukti 
nėštumo jos neturėtų pinigų. 

500 tūkst. moterų pasaulyje kas-
met miršta dėl įvairių nėštumo ir 
gimdymo komplikacijų bei pusė iš 
jų – dėl nelegalaus, nesaugaus abor-
to. Ar uždraudę abortus Lietuvoje, 
deginsime žvakutes kriminalinių 
abortų aukoms? Ir ką tuomet vadin-
sime žudikais?

Lietuvos socialdemokratų parti-
ja pareiškė griežtą poziciją dėl abor-
tų draudimo, bet ar užteks LSDP 
jėgų Seime balsuoti prieš šį įstaty-
mo projektą, ar socialdemokratai 
bus vieningi?

Politikų, manančių, jog valstybė 
neturi teisės kištis į privatų žmo-
gaus gyvenimą, yra daugelyje poli-
tinių partijų. Bet jų balsas girdimas 
menkiau, nes politikams, dažniau-
siai vyrams, tarsi nepatogu kalbėti 
šia tema. Logiška būtų tikėtis, kad 
tai ir turėtų likti moters bei jos šei-
mos privataus apsisprendimo teise. 
Socialdemokratų pareikštą poziciją 
vertinčiau kaip sveiką ir demokra-
tišką požiūrį į moters teisę pačiai 
spręsti, kaip jai tvarkyti savo asme-
ninį gyvenimą. 

ES šalis, kuriose draudžiami 
abortai, galima ant pirštų suskai-
čiuoti. Tai Lenkija, Airija, Mal-
ta... Ir pasaulio žiniasklaidoje, de-
ja, mirga tragiškos tokio draudimo 
pasekmės. Tuo tarpu Portugalijoje, 
Ispanijoje, kur abortai buvo drau-
džiami keletą dešimtmečių, jie bu-
vo legalizuoti dėl išaugusių nelega-

Atvykusį iš Vokietijos ar kitos Eu-
ropos Sąjungos valstybės žmogų Lie-
tuvoje stebina pridėtinės vertės mo-
kestis – 21 procentas. Ne jo dydis, o 
tai, kad perkant pieną ar batus PVM 
yra tas pats. Kitur šis mokestis ski-
riasi, pavyzdžiui, Vokietijoje mais-
to produktams – 19 proc., maistui 
– 7 procentai. 

Kalbėdamasis su žmonėmis taip 
pat išgirsti nusiskundimų, kad ir pa-
jamų mokesčio procentas visiems yra 
vienodas, nesistengiama, kad daug 
uždirbantys, kaip beveik visur kitur, 
mokėtų proporcingai didesnius mo-
kesčius. Pasirodo, yra ir mažai ar vi-
sai neapmokestinamos nuosavybės, 
ir pasiturinčiųjų...

Kam reikalingi mokesčiai? Mokes-
čiai renkami tam, kad:
1. būtų skatinamas krašto verslas,
2. puoselėjamas teisingumas ūkyje,
3. finansuojamos socialinės sritys.

Mokesčių tikslų įgyvendinimas 
ir jų surinkimas Lietuvoje „šlubuo-
ja“, tai matyti iš šalies žiniasklaidos, 
bendraujant tiek su Lietuvoje gyve-
nančiais žmonėmis, tiek su šią šalį 
palikusiais.

Pagrindinė problema, mano ma-
nymu, yra ta, kad iš praeities išlikęs 
klaidingas supratimas – atseit, visi 
žmonės yra lygūs, todėl visi turi mo-
kėti tuos pačius mokesčius.

Amerikos prezidentas Abraomas 
Linkolnas panaikinant juodaodžių 
vergiją sakė: visi žmones yra skirtin-
gi – spalva, tikėjimu, pažiūromis, 
socialiniu statusu ir t. t., bet visi yra 
lygūs prieš įstatymus.

Tai kodėl nepakeitus PVM įsta-
tymo, nesumažinus mokesčio už 
maistą ir kitas būtinas prekes? Pa-
lengvėtų gyvenimas pensininkams, 
visiems, gaunantiems mažas paja-
mas. Lietuvoje žmonės daug dau-
giau išleidžia maistui, o nusiperka 

ne ką daugiau nei, pavyzdžiui, Vo-
kietijoje. Lietuvoje, pagaliau, yra di-
delė konkurencija mažmeninės pre-
kybos srityje, tokia reforma kainų 
neturėtų paveikti.

Nesitikėjau šiandien sutikti žmo-
nių, kurie priešintųsi progresyvi-
niams pajamų mokesčiams. Man 
savaime suprantama, kad tie, kurie 
turi didesnes pajamas, moka pro-
gresyviai daugiau į valstybės biu-
džetą, palengvina gyvenimą mažiau 
uždirbantiems, pensininkams, ligo-
niams ir apskritai daugiau prisideda 
prie valstybės įsipareigojimų socia-
linėje srityje.

Noriu paraginti, ypač tikinčiuo-
sius, atsiversti Bibliją, perskaityti 
Jėzaus laiškus korintiečiams apie 
mokesčių prievolę.

Mokesčiai turi skatinti krašto 
verslą, tačiau iš pirmo žvilgsnio 
Lietuvoje viskas vyksta atvirkščiai. 
„Naktinė mokesčių reforma“ dau-
geliui besikuriančių įmonių sudarė 
sunkumų, kai kurios jų likvidavosi, 
kitos veikia nelegaliai, vengia mokė-
ti mokesčius, algas moka „vokeliuo-
se“, nes kitaip savininkams patiems 

Info
Romas Šileris gimė 1946 m. 
kovo 15 d. Tauragėje. 1959 
metais, kaip vokiečių kilmės 
asmuo, su teta atvyko į Vo-
kietiją (vėliau atvyko ir mo-
tina), kur baigė vokišką vi-
durinę mokyklą (Realschu-
le). Metus mokėsi ir Vasario 
16-osios gimnazijoje. Įsigijęs 
nekilnojamojo turto makle-
rio profesiją (Immobilienma-
kler), beveik 40 metų dirbo 
vadybininku personalo sri-
tyje vienoje Frankfurto įmo-
nėje.

1968 m. jis tapo vokie-
čių socialdemokratų par-
tijos (SPD) nariu ir tais pa-
čiais metais, paveiktas Jono 
Glemžos, Jacko Sondos ir ki-
tų lietuvių socialdemokra-
tų užsienyje, įstojo ir į Lietu-
vos socialdemokratų partiją 
(LSDP).

romas Šilerisgali tekti ieškotis darbo užsienyje. 
Didelės firmos išsigelbėjo „persi-
kėlusios“ į Olandiją ir kitus kraš-
tus, kur mokesčiai mažesni. Užsie-
nio firmos moka pelno mokesčius 
savo krašte arba ten, kur joms apsi-
moka. Viena iš tų buvo net prezi-
dentės pagerbta – parduotuvės ati-
darymo metu...

Mano manymu, per paskutinius 
dešimtmečius Lietuvos mokesčių 
sistemą „kūrė“ visi, kas tik netingė-
jo. Rezultatai akis bado – lietuviš-
ko kapitalo firmos kuriasi ne Lietu-
voje, specialistai emigruoja, žmonių 
nuotaikos prastos...

Kraštas dar neatsidūręs prie ban-
kroto ribos, pavyzdžiui, kaip Grai-
kija, tad pokyčiams kol kas ne per 
vėlu. Mokesčių sistemą kuruoja Lie-
tuva, ne Briuselis. Nėra ko laukti.

Lietuvoje ir už jos ribų yra pa-
kankamai gerų jaunų ekonomis-
tų (ne kasininkų), kurie sugebėtų 
paruošti (ne per vieną naktį) mo-
kesčių modelį, tinkantį Lietuvai ir 
jos žmonių mentalitetui. Ir tam vi-
sai nereikia samdomų brangių spe-
cialistų.

lių abortų skaičiaus ir pavojaus mo-
terų sveikatai bei gyvybei. Pavyz-
džiui, draudimo metais Portugali-
joje kasmet buvo atliekama per 20 
tūkst. abortų – moterys nėštumą 
nutraukdavo pačios arba padedant 
nekvalifikuotiems specialistams, o 
vėliau atsidurdavo ligoninėse.

Tikiu, kad sveikas protas nuga-
lės ir į Lietuvą nesugrįš „veroni-
kų“ laikai. 

Vienoje svarstyklių pusėje – ne-
legalūs abortai ar su tuo susijusios 
„turistinės“ kelionės į kaimynines 
valstybes, kitoje – lytinis švietimas 
mokykloje, informacija apie kontra-
ceptines priemones ir šeimos plana-
vimą. Ar 80 proc. pozityviai šiuo 
klausimu mąstančios visuomenės 
galėtų padaryti įtaką politikų pa-
sirinkimui?

Žinoma, jei užteks drąsos apie tai 
kalbėti ne kelioms aktyvioms mo-
terų teisių gynėjoms, bet visiems 
80 proc. arba bent didžiajai da-
liai pažangios visuomenės. Reikė-
tų palaikymo, akcijų, laiškų, gal 
net mitingų, padrąsinančių poli-
tikus, kuriems teks balsuoti prieš 
Seime svarstomą nėštumo nutrau-
kimo ribojimo įstatymo projektą, 
kuriuo neva bus saugojama negi-
musi gyvybė. 

Reikalingos ir prevencinės prie-
monės: ankstyvas lytinis švietimas 
mokyklose, prieinama informaci-
ja apie kontracepciją ir šeimos pla-
navimą. 

Kasmet abortų skaičius mažėja. 
Šiuo metu Lietuvoje atliekama apie 
7 tūkst. abortų per metus, per 100 
iš jų – dėl medicininių indikacijų, 
likę – moters pageidavimu. Specia-
listai šią tendenciją sieja su visuome-
nės išprusimu reprodukcijos srityje 
bei kontracepcijos būdų populiarė-
jimu. Visuomenė pati sprendžia šią 
problemą, tad valstybės kišimosi 
jai nereikia. 

Londone socialdemokratai aptarė 
politines aktualijas
Birutė VėsAitė,
Lietuvos Respublikos Seimo narė,
kandidatė į Europos Parlamentą

Vasario 4 d. viename Londono 
bare susitiko LSDP Jungtinėje Ka-
ralystėje atstovybės pirmininkas 
Valdas Lukoševičius, grupės ak-
tyvistės bei Lietuvos Respublikos 
Seimo narė, socialdemokratė Bi-
rutė Vėsaitė. Emigrantai domėjosi 
Lietuvos politinėmis aktualijomis, 
artėjančiais Prezidento rinkimais; 
buvo aptartos lietuvių Didžiojoje 
Britanijoje problemos. Optimizmo 
teikia žinia, kad jaunos emigrantų 
šeimos, auginančios vaikus, kai šie 
pradės lankyti mokyklas, planuoja 
grįžti į Lietuvą. 

Emigrantai turi daug problemų, 
jiems reikia ir psichologo konsulta-
cijų. Siūlyta inicijuoti bendrą Lie-
tuvos ir mūsų naujųjų išeivių socia-
linį projektą, kuris spręstų šias pro-
blemas. Nemažai tautiečių grįžtų į 
Lietuvą, jei Tėvynėje būtų labiau 
gerbiami dirbantys žmonės, jei Lie-
tuvos regionuose, iš kurių jie emi-
gravo, būtų daugiau ir geriau apmo-
kamo darbo. 

Mūsų socialdemokratai Didžio-
joje Britanijoje pasiryžę aktyviai 
dalyvauti Europos Parlamento ir 
Lietuvos Respublikos Prezidento 
rinkimuose bei palaiko LSDP kan-
didatą Zigmantą Balčytį. 

pajamos ženkliai kris ir jiems neužteks 
lėšų net būtiniausioms reikmėms, yra 
iš fantastikos srities. Ekonominė kri-
zė Lietuvoje praėjo, o nauji statistiniai 
duomenys rodo, kad šalies ekonomikos 
augimas pasiekė ikikrizinį lygį. 

Euras prisidės prie gyventojų gero-
vės augimo trumpalaikiu ir vidutiniu 
laikotarpiu. Kaip pripažįsta ekono-
mistai, Estijai euras padėjo atsigauti 
po krizės, pritraukė daugiau investi-
cijų ir padidino eksportą. Būtent euro 

įvedimo metais BVP augimas Estijoje 
buvo didžiausias ES ir siekė 9,6 proc., 
viešoji skola sudarė 5,8 proc. BVP ir bu-
vo mažiausia ES, o valstybės biudžetas 
vienintelis euro zonoje turėjo perviršį. 

Panašios perspektyvos, įsivedus eu-
rą, laukia ir Lietuvos. Remiantis po-
litiškai nepriklausomo Lietuvos ban-
ko analize, argumentai už eurą bei eu-
ro ekonominė ir finansinė nauda ne-
ginčytinai nusveria argumentus prieš. 

Euras sukeltų teigiamą grandini-

nę reakciją. Lietuva taptų patraukles-
ne užsienio investuotojams, o jei eu-
ro neįvestumėme, užsienio investici-
jos keliautų pas mūsų kaimynes, euro 
zonos nares – Estiją ir Latviją. Euras 
pagerintų ir Lietuvos eksporto rodi-
klius bei valstybės, verslo ir gyventojų 
skolinimosi galimybes bei sąlygas, su-
mažintų paskolų palūkanas ir skolini-
mosi kaštus. 

Tai automatiškai suteiktų papildo-
mą impulsą šalies ekonomikos plė-

trai, naujų darbo vietų steigimui, ne-
darbo mažėjimui, gyventojų pajamų 
augimui ir skurdo, socialinės nelygybės 
bei atskirties mažėjimui. Esant dabar 
augimo pagreitį įgaunančiai Lietuvos 
ekonomikai ir eurui, realiai būtų ga-
lima kasmet kelti minimalų mėnesio 
atlyginimą. 

Taip, euro įvedimas nėra už dyką. 
Tačiau euro nauda akivaizdžiai atpirks 
jo įvedimo sąnaudas. Taip, Lietuvai 
reikės teikti paramą toms euro zonos 
narėms, kurios turės ekonominių ir fi-
nansinių sunkumų. Tačiau net Graiki-
ja pamažu atsigauna po krizės, o nauji 
ES finansinės disciplinos ir bankų val-
dymo mechanizmai turėtų ilgainiui 
apraminti finansiškai nedrausmingas 
pietines valstybes. 

Be to, našta Lietuvai tokiu atveju 
nebus nepakeliama – didžiąją jos da-
lį prisiims Vokietija ir kitos didžiosios 
ES valstybės. Tačiau nebūkime cini-
kais ir nepamirškime: jei Lietuva bus 
euro zonos narė ir ją pačią ištiks bėda, 
ji galės tikėtis pasinaudoti ES pagalbos 
mechanizmais. 

Neįsivesti euro būtų viena didžiau-
sių Lietuvos istorinių kvailysčių, ku-
ri ilgam padarytų Lietuvą atsilikusia 
Europos valstybe. Įspėjimas Lietuvos 
populistams: jei jie neatsisakys savo an-
tieuro kampanijos, po 2016 metų Sei-
mo rinkimų jiems gali tekti užsisakyti 
politines laidotuves. 

Politikų, manančių, jog 
valstybė neturi teisės kištis į 
privatų žmogaus gyvenimą, 
yra daugelyje politinių 
partijų.  

Atkelta iš 6p.
sx.ch nuotr.

LSDP Jungtinėje Karalystėje atstovybės renginių akimirkos

Valdas Lukoševičius, Birutė Vėsaitė ir LSDP Jungtinėje Karalystėje atstovybės bičiulės 

sx.ch nuotr.
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Raseiniuose – lsDP Žemės ūkio  
ir kaimo reikalų komiteto posėdis

Kaip skirti 1 procentą  
savo gyventojų pajamų 
mokesčio LSDP?

Šių metų vasario 7 d. įvyko 
LSDP Žemės ūkio ir kaimo rei-
kalų komiteto išvažiuojamasis 
posėdis Raseinių rajone. Susiti-
kimo metu didelis dėmesys bu-
vo skiriamas žemės pardavimo 
užsieniečiams, žemės ūkio fi-
nansavimo bei kitiems šiai die-
nai aktualiems žemės ūkio klau-
simams. 

Posėdyje dalyvavo LR Seimo 
nariai Bronius Pauža, Edmun-
das Jonyla, Gintautas Mikolaitis, 
Kazys Grybauskas, Ministro Pir-
mininko patarėjas žemės ūkio 
klausimais Adolfas Damanskis, 
Žemės ūkio ministerijos Kaimo 
plėtros departamento direkto-
rė Jurgita Stakėnienė, komite-
to nariai.

Komiteto posėdis prasidėjo gražiu 
susitikimu Plikių kaimo bendruo-
menės namuose su ūkininkais Čes-
lovu Labučiu ir Vaidu Nagreckiu. Jie 
pateikė informaciją apie savo ūki-
ninkavimo sąlygas. Taip pat išsakė 
nuogąstavimus dėl žemės nuomos. 
Ypatingai didelį susirūpinimą iškė-
lė dėl "sofos ūkininkų", kurie gau-
na išmokas už deklaruotą žemę, ta-
čiau jos nedirba ir leidžia jai dirvo-
nuoti, apart to, kad žemę išnuomotų 
ūkininkams, kurie šią žemę dirbtų 
bei gamintų žemės ūkio produkciją. 
Vėliau buvo lankomasi V. Nagrec-
kiui priklausančiame augalininkys-
tės ūkyje, kuriame auginamos įvai-
rios salotos, o produkcija tiekiama 
ir parduodama tik Lietuvos rinkoje.

Komiteto nariai taip pat lankėsi 
vienoje iš didžiausių Raseinių rajono 
kooperatinėje bendrovėje "Didžiu-
liai", kurios pagrindinė ūkininka-
vimo kryptis - augalininkystė. Ben-
drovė koncentruojasi į šias pagrindi-
nes augalininkystės sritis – grūdinės 
kultūros, rapsai, žirniai. Bendrovės 
savininkai supažindino komiteto 
narius su bendrovės valdymo struk-
tūra, aprodė patalpas, techniką. Šiuo 
metu bendrovėje dirba apie 10 dar-
buotojų, jai vadovauja bendrovės 
savininkų pasamdytas direktorius. 

Nepaisant to, kad Lietuvoje labai at-
sargiai „žiūrima“ į kooperatines ben-
droves, kad šios bendrovės „sunkiai 
skinasi kelią“, tačiau bendrovė „Di-
džiuliai“ geba sėkmingai plėtoti sa-
vo veiklą ir dirbti pelningai. 

Kitas susitikimas vyko ūkininko 
Nikolajaus Majevskio ūkyje Paupio 
kaime. Šiame ūkyje laikoma didelė 
mėsinių galvijų banda. Ūkininkas 
supažindino su mėsinės galvinin-
kystės laikymo, šėrimo, produkcijos 
realizacijos ypatumais, išreiškė dide-
lį nuogąstavimą, jog trūksta kvalifi-
kuotų žemės ūkio specialistų, galin-
čių padėti plėtoti ūkininkavimą kai-
mo vietovėse.

Adolfas Damanskis apžvelgė pa-
grindinius LR Vyriausybės nuveik-
tus darbus žemės ūkio srityje 2013 
m., aptarė afrikinio kiaulių maro 
padėtį Lietuvoje bei pasidžiaugė sė-
kminga Vyriausybės veikla atnauji-
nant pieno ir pieno produktų eks-
portą i Rusiją šešioms Lietuvos pie-
no perdirbimo įmonėms.

LR Žemės ūkio ministerijos Kai-
mo plėtros departamento direktorė 
Jurgita Stakėnienė komiteto narius 
supažindino su 2014–2020 metų 
laikotarpio žemės ūkio finansavimo 
ypatumais. Šiuo laikotarpiu ypatin-
gas dėmesys bus skiriamas gyvuli-
ninkystės, vandentvarkos, meliora-
cijos klausimams.

Baigiantis LSDP komiteto posė-
džiui, komiteto pirmininkas pasi-
džiaugė puikia proga padiskutuoti 
su Raseinių rajono ūkininkais, ko-
miteto nariais apie svarbiausias šios 
dienos žemės ūkio aktualijas ir pa-
dėkojo LR Seimo nariui Edmundui 
Jonylai už puikiai suorganizuotą iš-
važiuojamąjį posėdį Raseinių rajo-
ne. Taip pat pirmininkas akcenta-
vo, jog posėdžio metu ūkininkų iš-
sakytos problemos neliks be atsako 
– dėl jų bus diskutuojama, į jas bus 
atsižvelgta tiek Vyriausybėje, tiek 
LR Seimo kaimo reikalų komitete 
priimant atitinkamus sprendimus.

Artūras Šimkus, LSDP Kaimo 
reikalų komiteto narys

KAIP SKIRTI 1 PRocENTą SAVo gyVENToJų PAJAmų moKESčIo LSDP?

Reikia pateikti prašymo FR0512 formą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).
Tai galite padaryti iki gegužės 1 dienos:
1. El. būdu deklaruodami pajamas.
2. Įteikti tiesiogiai Valstybinei mokesčių inspekcijai.
3. Nusiųsti Valstybinei mokesčių inspekcijai paštu.

Jei FR0512 formą pildote ranka:
• Forma turi būti pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu);
• Pildyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
• Raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas;
• Brūkšneliai tarp raidžių ar skaičių turi būti įrašyti atskiruose langeliuose;
• Nepildomuose laukeliuose nieko nerašykite.

Jei savo pajamas deklaruojate internetu, FR0512 formos užpildymas yra itin paprastas 
– reikia suvesti Lietuvos socialdemokratų partijos kodą (191362889). Tai galite pada-
ryti prisijungę prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) per savo elektroninę ban-
kininkystę.

Daugiau informacijos VMI internetinėje svetainėje www.vmi.lt

 LR Seimo nariai ir Raseinių rajono ūkininkai aptarė problemas

Naujovės sveikatos sistemoje 

Litas savo užduotį jau įvykdė 

Prabėgo vieneri metai nuo 
šešioliktosios Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės darbo pra-
džios. Sveikatos apsaugos mi-
nisterija, atsižvelgusi į Vyriausy-
bės siekius, nustatė savo veiklos 
prioritetus. Vienas svarbiausių 
uždavinių – skatinti Lietuvos gy-
ventojus sveikai gyventi ir savo 
sveikata rūpintis nuo pat mažų 
dienų. Prioritetinėmis sritimis 
ministerija taip pat išskyrė mir-
tingumo nuo išorinių priežas-
čių mažinimą, motinos ir vaiko 
sveikatos stiprinimą, sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės ir 
prieinamumo gerinimą. 

Sveikatos apsaugos ministras 
Vytenis Andriukaitis darbą pra-
dėjo detalia viso sveikatos prie-
žiūros sektoriaus analize, ku-
rioje identifikuotos pagrindi-
nės sveikatos sektoriaus pro-
blemos. 

Sumažintos kompensuojamųjų 
vaistų kainos
Patvirtintas naujas Kompensuoja-
mųjų vaistinių preparatų kainynas. 
Į kainyną įrašyti 103 nauji, piges-
ni vaistiniai preparatai, beveik 300 
vaistinių preparatų kainos suma-
žėjo nuo 2 iki 12 procentų. Ligų ir 
kompensuojamųjų vaistinių prepa-
ratų joms gydyti sąrašas papildytas 
8 naujais vaistiniais preparatais. Šie 
vaistai skirti onkologinių, mitybos 
ir medžiagų apykaitos, nervų, krau-
jotakos, kvėpavimo sistemos ir kitų 
ligų gydymui.

Pasak Lietuvos Respublikos Sei-
mo narės, Sveikatos reikalų komi-
teto narės Almos Monkauskaitės, 
dar 2013 m. buvo sumažintos kai 
kurių kompensuojamųjų vaisų kai-
nos: „Kompensuojamųjų vaistų są-
rašas bus nuolat didinamas. Į šį są-
rašą įtraukta ir daugiau vaistų nuo 
retų ligų. Sunkiomis ligomis ser-
gantiems žmonėms vaistų prieina-
mumas bus geresnis. Sveikatos ap-
saugos ministras siekia, kad žmonės 
nuo mažens būtų skatinami sveikai 
gyventi, maitintis, daugiau judėti, 
rūpintis savo sveikata, kad vaistų 
vartoti reikėtų kuo mažiau. Pasak 
Pasaulio sveikatos organizacijos, 50 

procentų žmogaus sveikatos priklau-
so nuo jo paties.“

Ligoninės suvienijamos į klas-
terius
 „Valstybė privalo turėti tiek ir taip 
paskirstytų medicinos įstaigų visoje 
Lietuvos teritorijoje, kad žmonėms 
būtų kaip įmanoma patogiau pasiek-
ti jas. Valstybės pareiga užtikrinti, 
kad medicinos pagalba būtų sutei-
kiama laiku ir kokybiškai“, – teigia 
ministras V. Andriukaitis.

Siekiant efektyviau gydyti ligas, 
sukeliančias ankstyvas mirtis ar il-
galaikį nedarbingumą, nuspręsta 
visas ligonines – universitetų, res-
publikines, regionų ir savivaldybių 
– suvienyti į funkcinius klasterius. 
Tai sudarys sąlygas kuo skubiau su-
teikti reikalingą pagalbą. 

Šiuo metu Sveikatos apsaugos mi-
nisterija steigia penkis klasterius: 
onkologijos, širdies ligų (miokardo 
infarkto), galvos smegenų kraujo-
takos sutrikimų (insulto), išorinių 
mirties priežasčių (traumatizmo, sa-
vižudybių ir kitų) bei neonatologijos 
(naujagimių) ir vaikų ligų.

Pirmieji keturi klasteriai yra ku-
riami atsižvelgiant, jog tai ligos, ku-

rių sergamumas ir sukeliamas mir-
tingumas yra vienas didžiausių Eu-
ropoje. Penktasis klasteris – tai kū-
dikių ir vaikų ligos, kurioms privalu 
skirti ypatingą dėmesį. 

Onkologiniams ligoniams sutei-
kiama veiksmingiausia pagalba
Nuo 2013 m. lapkričio Kaune veikia 
onkologijos klasteris. Pasak Sveika-
tos apsaugos ministro V. Andriukai-
čio, onkologija pirmiausiai pasirink-
ta dėl to, kad dėl neapgalvotų per-
tvarkų sunkiems ligoniams medikų 
pagalba pasidarė sunkiai prieinama. 
Tad nuo šiol visiems šalies gyvento-
jams nepriklausomai nuo jų gyvena-
mosios vietos bus suteikiamas vieno-
dai kokybiškas gydymas. Onkologi-
niai ligoniai, neišvykdami iš savo ra-
jonų, sulauks aukščiausios kvalifika-
cijos onkologų konsultacijų.

Seimo Sveikatos reikalų komite-
to narė A. Monkauskaitė įsitikinusi, 
kad klasterių steigimas yra puiki išei-
tis, nes klasterių tikslas – sukurti to-
kią specializuotą medicinos sistemą, 
kuri užtikrintų galimybes ligoniui 
gauti tinkamiausią ir veiksmingiau-
sią pagalbą: „Lietuvoje sveikatos prie-
žiūros paslaugų prieinamumas yra 

netolygus, kai kuriose savivaldybė-
se trūksta gydytojų, tad šis klasterių 
steigimas – puiki išeitis. Susirgus, gy-
ventojai gydytojų specialistų paslau-
gomis galės naudotis ne tik Vilniuje, 
Kaune ar kituose didžiuosiuose mies-
tuose, bet ir atokesniuose rajonuose. 
Jei bus reikalingas gydymas, ligoniai 
bus siunčiami į aukštesnio lygio gydy-
mo įstaigas. Yra nuogąstaujančių, kad 
ši naujovė gali susiaurinti rajoninių li-
goninių funkcijas, o gal net gali tekti 
kai kurias ligonines ir uždaryti. Ta-
čiau tai – netiesa. Priešingai – tai yra 
funkcijų išplėtimas, o svarbiausia – 
geresnis paslaugų prieinamumas pa-
cientams. Pavyzdžiui, antrinio lygio 
ligoninėse (šiam lygiui priskiriami 
gydytojai specialistai: oftalmologai, 
neurologai, pulmonologai, otolarin-
gologai, dermatovenerologai, trauma-
tologai, chirurgai, ginekologai, reabi-
litologai ir t. t.) onkologų paslaugos 
jau seniai nebeteikiamos. O klaste-
rių atsiradimas tas paslaugas vėl at-
naujins, tai yra didžiulė dovana rajo-
nų pacientams.“

Medikų konsultacijos sulauks ir 
atokių miestelių gyventojai
Sveikatos apsaugos ministerija su-

laukia skundų iš nedidelių mieste-
lių, kuriuose gyvena keli tūkstan-
čiai žmonių. Jiems reikia speciali-
zuotos medicinos pagalbos, o spe-
cialistų nėra. 

Didžiųjų miestų – Vilniaus, Kau-
no, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ar 
Alytaus gydymo įstaigose gydytojai 
dirba visu pajėgumu. Tačiau rajo-
nuose daug gydymo įstaigų, kuriose 
nėra nei akių ligų gydytojo, nei kar-
diologo, nei endokrinologo ar kitų 
medicinos sričių specialistų. Tam, 
kad gautų reikiamas medicinos pas-
laugas, žmonėms tenka ilgai lauk-
ti didžiuosiuose miestuose esančių 
ligoninių konsultacijų polikliniko-
se. Kiekviename miestelyje polikli-
nikos pastatyti neįmanoma, bet pa-
kviesti specialistus tam, kad jie pa-
konsultuotų ligonius, įmanoma.

Sprendimas suteikti onkologi-
nę pagalbą Kauno krašto gyven-
tojams – tai pirmasis žingsnis, ku-
riant funkcinių klasterių sistemą. 
Gydytojai, atvažiuojantys į rajonus 
ir konsultuojantys pacientus, pri-
artina ir pagreitina pagalbą. Kau-
no klinikų Onkologijos ligoninės 
Ambulatorinio skyriaus vedėja gy-
dytoja Alma Barzdienė džiaugiasi, 
kad į rajonus nuo šiol atvažiuoja 
ne tik onkologai, bet ir chirurgai 
bei dermatovenerologai: „Pacien-
tus prieš tai konsultuoja vietiniai 
šeimos gydytojai, kurie iki atvyks-
tant onkologui padaro reikiamus 
laboratorinius, instrumentinius, 
radiologinius tyrimus, kad onko-
logas, chirurgas ar dermatovene-
rologas galėtų operatyviai skirti 
tolimesnį gydymą. Atvykęs gydy-
tojas pateikia išvadas dėl paciento 
diagnozės, rekomendacijas dėl to-
lesnio tyrimų ir gydymo plano, or-
ganizuoja ištyrimą ir pagalbą Kau-
no klinikose. Klasterių atsiradimas 
suteikia galimybę tiems, kurie dėl 
įvairių priežasčių negali nuvykti į 
Kauną, konsultuotis rajone. Mes 
šiomis naujovėmis esame labai pa-
tenkinti.“. 

Iš viso per mėnesį Kauno klini-
kų specialistai išvykose konsultavo 
151 pacientą: 24 konsultacijas at-
liko chirurgai, 85 – onkologai, 42 
– dermatovenerologai. Per pirmą-
jį mėnesį klasteris Lietuvai atsipir-
ko su kaupu – nustačius ankstyvos 
stadijos vėžį, išgelbėtos 3 gyvybės.  

„Litas jau įvykdė savo užduotį – 
suvaldė infliaciją Lietuvoje. To pa-
siekėme pritvirtindami li-to kursą 
iš pradžių prie dolerio, o paskui ir 
prie euro. Tačiau litas, kaip euro pa-
kaitalas, savo vaidmenį jau suvaidi-
no. Kai šalia turime euro zonos šalis 
Latviją ir Estiją, su kuriomis konku-
ruojame dėl investicijų, vienintelis 
būdas Lietuvos ekonomikai toliau 
sėkmingai judėti į prie-kį, vaizdžiai 
tariant, – persėsti iš senos mašinos 
į naują, šiuolaikišką, galingą auto-
mobilį, kuris yra euro zona“, – įsi-

tikinęs Finansų ministras Riman-
tas Šadžius.

Euras – prieš 10 metų nuspręstas 
įsipareigojimas
Lietuva, dar 2004 metų gegužės 1 d. 
tapusi Europos Sąjungos (ES) nare, įsi-
pareigojo ateityje įsivesti eurą. Šis įsi-
pareigojimas įrašytas Stojimo į ES su-
tartyje ir prisiimtas 2003 metais įvy-
kusiu referendumu. Nacionalinė va-
liuta buvo tik laikina išlyga, kuri bus 
panaikinta, kai šalis atitiks konvergen-
cijos (ekonominio suartėjimo) kriteri-
jus. Prieš įsivesdama eurą, kaip bendrą 
ES valiutą, Lietuva privalo įvykdyti ke-

turias ekonomines ir finansines sąly-
gas. Tai –kainų stabilumas, gera vals-
tybės finansų padėtis, įsijungimas į ES 
valiutų kurso mechanizmą ir palūka-
nų normų konvergencija. Įvykdžiusi 
šia sąlygas, Lietuva privalo nacionali-
nę valiutą pakeisti euru. Kaip Lietu-
vai sekasi vykdyti konvergencijos są-
lygas, spręs Europos Komisija (EK), 
kuri šių metų birželį pateiks sprendi-
mą, ar Lietuva 2015 metais galės įsi-
vesti eurą. Per šiuos metus Lietuva tu-
ri atlikti konkrečius darbus, po kurių 
paaiškės, ar mūsų šalis galės prisijung-
ti prie 18 valstybių jau jungiančios va-
liutos sąjungos. 

Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Andriukaitis darbą pradėjo detalia viso 
sveikatos priežiūros sektoriaus analize 

Valdo Šereikos nuotr.   
kornelija PetRAVičienė

kornelija PetRAVičienė
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Šakių bičiulių šventė
„Bičiuli, duok ranką!“

Vasario 12 d. Jurbarko rajono savivaldy-
bės salėje vyko Jurbarko Trečiojo am-
žiaus universiteto atidarymo šventė. Tre-

čiojo amžiaus universitetuose ne tik mokoma-
si, juose senjorai dalinasi asmenine patirtimi, 
bendrauja, keliauja, dalyvauja kultūriniuose 
renginiuose. Šio universiteto tikslas – suteikti 
Jurbarko rajono senjorams galimybę mokytis 
bei realizuoti gebėjimus. Renginyje dalyvavo 
LR Seimo narys Bronius Pauža, Jurbarko ra-
jono savivaldybės administracijos direktorius 
Petras Vainauskas. Universiteto įkūrimo inici-
atorius bičiulis Jonas Ivanauskas pasidalino 
mintimis apie ilgai brandintą idėją – Jurbarke 
įsteigti Trečiojo amžiaus universitetą.

Sausio 31 d. Šakių r. Gelgaudiškio dvare ke-
tvirtą kartą vyko LSDP Šakių rajono skyriaus 
bičiulių šventė „Bičiuli, duok ranką!“. Šven-

tėje dalyvavo LSDP kandidatas į Lietuvos Respu-
blikos Prezidentus Zigmantas Balčytis, LSDP kan-
didatai į Europos Parlamentą – Seimo Pirmininko 
pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirminin-
kas, buvęs Lietuvos premjeras (2006–2008) Gedi-
minas Kirkilas ir krašto apsaugos ministras Juozas 
Olekas bei Seimo narys Mindaugas Bastys, išrink-
tas Šakių vienmandatėje apygardoje. „Šūkis „Bi-
čiuli, duok ranką“ Šakių bičiuliams gimė savaime. 
Tai yra principas, kuriuo vadovaujamasi kasdienėje 
veikloje. Vakaronės metu buvo renkamos lėšos Zy-
plių dvaro arklidėms, kurios nukentėjo nuo gaisro, 
o Kriūkų teatro mėgėjai parodė spektaklį.

Sausio 28 d. vyko LSDMS Prienų klubo moterų renginys. 
LSDMS Prienų klubo pirmininkė Danutė Mozūrienė padė-
kojo moterims už aktyvų dalyvavimą renginiuose. Klubo 

moterys siūlė idėjas metų veiklos planui. LSDMS Prienų klubo 
narė Teresė Motūzienė pakvietė į savo įvairių meno darbų par-
odą. Paroda atidaryta vasario 28 dieną N. Ūtos kultūros centre. 
Tautodailininkė ir LSDMS Prienų klubo narė Vida Rušėnienė mo-
teris supažindino su šiaudinių sodų rišimo menu. 

Lietuvos Respublikos Seimo 
narė, LSDP frakcijos Seime 
seniūnė Irena Šiaulienė vals-

tybės atkūrimo dieną šventė Klai-
pėdoje, Varpo gimnazijoje, daly-
vaudama „Protų mūšyje“. I. Šiau-
lienė ir Klaipėdos miesto tarybos 
narė Lilija Petraitienė, Klaipėdos 
demokratinės moterų kolegijos 
(vadovė Rosita Vaičiulė) bei Klai-
pėdos universiteto absolventų klu-
bo „Alumni“ (vadovas Darius Re-
kis) nariai padovanojo knygų Var-
po gimnazijai. Svečiai sudalyvavo 
ir „Protų mūšyje“, skirtame Lietu-
vos valstybės atkūrimo dienai. Kaip 
sakė renginio vedėja Neolė Ju-
cienė, valstybės gimtadienį Varpo 
gimnazijos bendruomenė švenčia 
šmaikščiai, bandydama atrasti įdo-
miausius istorijos faktus. 

Prienų bičiulės susipažino su šiaudinių 
sodų rišimo menu

Valstybės gimtadienio proga – knygos gimnazistams

Vasario 11 d. Kauno apskrities viešojo-
je bibliotekoje pristatyta žurnalisto Viliaus 
Kavaliausko sudaryta atsiminimų knyga 
„Žmogus laiko taikinyje. Algirdas Brazaus-
kas draugų ir oponentų akimis“. Į rengi-
nį atvyko knygos sudarytojas V. Kavaliaus-
kas ir ne vienerius metus kartu su Algirdu 
Brazausku dirbęs, artimai su juo bendra-
vęs Nepriklausomybės atkūrimo akto si-
gnataras, buvęs Seimo pirmininkas Česlo-
vas Juršėnas. Pristatymo metu buvo rodo-
mos ištraukos iš vaizdo disko, išleisto kar-
tu su knyga.

Atsiminimų knygos pristatymo rengi-
nį vedė Lietuvos socialdemokratų partijos 
Kauno miesto skyriaus tarybos ir valdybos 
narys vicemeras Vasilijus Popovas, kuris 
taip pat pasidalino prisiminimais apie Algir-
dą Brazauską.

 „Į knygą sudėta daugiau kaip 140 pa-
sakojimų apie Prezidentą – tie, kas rašys 
naująją Lietuvos istoriją, čia ras nežinomų 
ar mažiau žinomų faktų, geriau paaiškinan-
čių procesus ir tendencijas, detaliau nu-
šviečiančių mūsų kelią į laisvę“, – teigė V. 
Kavaliauskas.

Po knygos pristatymo buvo parodytas 
televizijos žurnalistės Editos Mildažytės do-
kumentinis filmas „Post Scriptum. Pamirš-
ti sakiniai“.

Vasarį garbingas sukaktis šventė 
Lietuvos Respublikos Seimo nariai 
Milda Petrauskienė ir Bronius Bra-

dauskas bei Birštono mero pavaduoto-
jas Juozas Aleksandravičius. Linkime sė-
kmingų darbų ir sveikatos!

Kaune pristatyta knyga apie 
Algirdą Brazauską

Sukaktuvininkai
Trečiojo amžiaus universitetas 
 Jurbarke

H. ivickas: „Žmonės vertina  
mūsų susitelkimą ir vienybę“
Ridas ViskAuskAs

Mieli „Socialdemokrato“ skai-
tytojai, tęsiame pažintį su mūsų 
bičiuliais, gyvenančiais įvairiuo-
se Lietuvos regionuose. Šiame 
numeryje kalbiname LSDP Mo-
lėtų skyriaus pirmininką, Molė-
tų r. mero pavaduotoją Henri-
ką Ivicką.

Kiek metų esate LSDP narys? 
Kaip klostėsi Jūsų, kaip politiko, 
biografija?

Aš esu LSDP narys nuo tada, kai 
LDDP susijungė su LSDP, iki to laiko 
buvau LDDP nariu. Mano, kaip poli-
tiko, karjeros pradžia – 1979-ieji, kai 
man, 24 metų jaunuoliui, pasiūlė sto-
ti į TSKP. Baigiau agronomo specialy-
bės studijas ir dirbau kolūkyje. Akty-
viai dalyvavau visuomeninėje veiklo-
je, buvau kolūkio komjaunimo orga-
nizacijos sekretoriumi, vėliau išrinko 
pirmininko pavaduotoju – partinės 
organizacijos sekretoriumi.

Prasidėjus Atgimimui, buvau akty-
vus jo rėmėjas, bet nutolau nuo Sąjū-
džio, kai jo pirmininku buvo išrinktas 
V. Landsbergis. 1990 metais dalyva-
vau pirmuose demokratiniuose rinki-
muose į rajono tarybą ir vienmandatė-
je apygardoje didele balsų persvara lai-
mėjau prieš tuometinį rajono profsą-
jungos komiteto pirmininką, Nuo to 
laiko iki šiol esu renkamas rajono ta-
rybos nariu.

Kaip į Jūsų narystę LSDP žiūri 
artimieji? gal ir jie dalyvauja parti-
jos veikloje?

Partijos veikloje aktyviai dalyvauja 
ir mano šeima. Nors okupacijos pra-
džia ir pokario metai mūsų šeimoje pa-
liko tragiškų pėdsakų, mes visada bu-
vome kairiųjų pažiūrų. Tokie ir mūsų 
vaikai, net jų draugai yra arba partijos 
nariai, arba aktyvūs rėmėjai.

į rajono tarybą laimėjome 5 manda-
tus ir sudarėme vadovaujančiąją koa-
liciją su konservatoriais ir valstiečiais. 
Mums atiteko mero pavaduotojo pos-
tas. Užėmiau mero pavaduotojo par-
eigas, kurias einu iki šiol. Tarybos na-
riai aktyviai sprendžia aktualias rajo-
no problemas sveikatos apsaugos, švie-
timo, kultūros, sporto ir jaunimo sri-
tyse. Vienas tarybos narys vadovauja 
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo 
reikalų komitetui.

Kaip organizuojate skyriaus vei-
klą? gal vykdote kokius nors tra-
dicinius projektus, akcijas? 

Skyriaus nariai aktyviai dalyvau-
ja partijos organizuojamuose rengi-
niuose, kiekvienais metais dalyvau-
jame LSDP respublikiniame sąskry-
dyje. Jau tradicija tapo rengti sąskry-
dį savo rajone. Kviečiame dalyvauti 
aplinkinių rajonų bičiulius. Taip pat 
vykstame į bičiulių rengiamus sąs-
krydžius, vakarones. Globojame li-
kimo nuskriaustuosius. Jau 10 metų 
šefuojame Molėtų r. Kijėlių specia-

lųjį ugdymo centrą, kuriame moko-
si 26 įvairius raidos sutrikimus tu-
rintys vaikai. Skyrius globoja gau-
sių šeimų bendriją „Viltis“, kuri vie-
nija daugiavaikes šeimas. Bendrijos 
pirmininkė Irina Guobienė yra mū-
sų skyriaus narė. Dvi skyriaus narės 
vadovauja kaimo bendruomenėms: 
Arnionių bendruomenei – Česlava 
Bareišienė, Giedraičių bendruome-
nei – Irina Guobienė. Jos ne tik ak-
tyvios partijos narės, bet ir bendruo-
menės narės. 

Kokios didžiausios socialinės-
ekonominės problemos molėtų ra-
jone? Kaip sekasi jas spręsti?

Socialinės-ekonominės proble-
mos mūsų rajone panašios kaip ir 
kitų mažų rajonų. Nors esame arti 
didžiųjų miestų (iki Vilniaus – 60 
km, iki Kauno – 100 km), tačiau ne-
darbas, mažėjantis gyventojų skai-
čius mums aktualus.

Molėtuose nėra pramonės įmo-
nių, todėl dauguma molėtiškių va-
žiuoja dirbti į didžiuosius miestus, 

kur kartais įsikuria ir lieka gyventi. 
Turime gražią gamtą (ežerus, miš-
kus), todėl skatiname verslininkus 
plėtoti kaimo turizmą, investuoti 
į poilsio infrastruktūrą, pritraukti 
daugiau poilsiautojų ir taip gerinti 
gyvenamąją aplinką vietos gyven-
tojams.

Ko palinkėtumėte savo kolegai, 
dirbančiame kitame Lietuvos pa-
kraštyje?

Mūsų partijos šūkis ,,Svarbiausia 
– žmogus“, todėl linkiu bičiuliams 
kantriai dirbti žmonių labui. Iš savo 
patirties žinau, kad ir einant vadovo 
pareigas ne visada pavyksta pasiekti 
norimo rezultato, nes esi mažumos 
koalicijoje... Bet reikia nenuleisti 
rankų, kovoti, siekti užsibrėžto tiks-
lo, žmonės tai pastebi ir vertina. Ir 
dar bičiuliams linkėčiau dirbti drau-
ge, prisiminti, jog ,,po vieną mes nie-
kas, būry mes jėga“. Būkime vienin-
gi, žmonės mus mato, stebi, vertina 
mūsų susitelkimą ir vienybę. 

Sėkmės, mieli bičiuliai!

Milda Petrauskienė

Bronius Bradauskas

Juozas Aleksandravičius

Kokia euro įvedimo nauda  
Lietuvai?
Lietuvos banko ekonomistai atliko 
euro įvedimo poveikio šalies eko-
nomikai kiekybinį vertinimą. „Ty-
rimas parodė, kad teigiamą euro 
įvedimo poveikį pajus ir gyvento-
jai, ir verslas, ir valstybės finansai. 
Tai pavyks pasiekti per sumažėju-
sią palūkanų naštą, išnykusias litų 
ir eurų keitimo išlaidas, sparčiau 
augantį eksportą ir investicijas“, – 
euro naudą apibendrina Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas Vitas 
Vasiliauskas. 

Mūsų šaliai plečiant prekybos 
ryšius su kitomis euro zonos vals-
tybėmis didės Lietuvos gyventojų 
pajamos, bus kuriamos naujos dar-
bo vietos.

Keliaujantiems, vykstantiems 
studijuoti ar dirbti į ES šalis, ne-
reikės keisti valiutos. Galima len-

gviau palyginti kainas kitose šaly-
se narėse. 

Bendra ES rinka didina konku-
renciją, o tai gamintojus ir pardavė-
jus skatina piginti prekes bei paslau-
gas. Euras užtikrins kainų stabilumą 
ir padės sumažinti perkamosios ga-
lios svyravimus. Įmonės galės len-
gviau planuoti.

Investavimą ir vartojimą paska-
tins euro zonoje sudarytos sąlygos 
gyventojams ir įmonėms skolintis 
mokant nedideles palūkanas. 

Pinigus keis nemokamai
Perskaičiuojant litus į eurus bus tai-
komas kursas, kurį liepos mėnesį 
neatšaukiamai nustatys ES Taryba. 
Lietuvos banko ir Vyriausybės nuo-
mone, kursas neturėtų keistis ir iš-
liks toks pat, kaip ir dabartinis ofi-
cialus lito ir euro kursas, t. y. 3,4528 
lito už vieną eurą. 

Nuo pat pirmos dienos euras 
taps vienintele valiuta, kuri bus 
priimama atsiskaitant. Penkiolika 
dienų dar bus galima atsiskaityti li-
to banknotais ir monetomis, o grą-
ža bus atiduodama eurais. 

Euro įvedimo dieną visų bankų 
sąskaitų likučiai nemokamai bus 
perskaičiuoti į eurus. Šešis mėne-
sius po euro įvedimo komerciniai 
bankai visuose savo skyriuose ne-
mokamai keis neribotas grynųjų 
pinigų sumas. Dar kitus šešis mė-
nesius nemokamai keis litus į eurus 
tam tikri komercinių bankų sky-
riai. Lietuvos bankas pinigus keis 
nemokamai neribotą laiko tarpą. 

Mažesnių miestų ir miestelių 
gyventojai, besinaudojantys Lie-
tuvos pašto paslaugomis, jo sky-
riuose du mėnesius nuo euro įve-
dimo taip pat galės keisti pinigus 
nemokamai. 

Bus griežtai kontroliuojamas 
kainų apvalinimas
Seimo Pirmininko pavaduotojas, 
Užsienio reikalų komiteto pirmi-
ninkas Gediminas Kirkilas paste-
bi, kad žmonės baiminasi kainų pa-
kilimo: „Kainos auga tiek Lietuvo-
je, tiek Estijoje. Tai geras palygini-
mas, nes mes dar neturime euro, o 
estai turi. Kainos auga ne dėl euro. 
Daugiausiai jos auga dėl energetikos: 
dujos, naftos, šildymo. Šie veiksniai 
daugiau įtakoja kainas negu euras.“

Praėjus 30 dienų nuo laikotarpio, 
kai ES Taryba nustatys neatšaukia-
mą euro ir lito perskaičiavimo kur-
są, ir šešiems mėnesiams po euro įve-
dimo dienos, kainos privalės būti 
nurodomos litais ir eurais. Perskai-
čiuojant litus į eurus bus nustatytos 
apvalinimo taisyklės: jei po kable-
lio skaitmuo yra penki ir didesnis, 
bus apvalinama į didesnę pusę, o jei 

po kablelio skaitmuo mažesnis už 
penkis, apvalinama į mažesnę pusę. 

„Priežiūra bus vykdoma. Ji buvo 
ir Estijoje, šiuo metu vykdoma ir 
Latvijoje. Lietuvoje numatytos ir 
poveikio kainoms amortizuojan-
čios priemonės. Bus aktyviai vyk-
doma prekių ir paslaugų kainų per-
skaičiavimo kontrolė. Numatyta 
į kainų kontrolės procesą įtraukti 
ir gyventojus, ketinama įdiegti ne-
mokamą telefono liniją. Galimų 
pažeidėjų laukia spartus tyrimas, 
rimtos sankcijos ir baudos. Be to, 
pažeidėjus ketinama paskelbti vie-
šai“, – kainų kontrolės priemones 
įvardija G. Kirkilas. 

Pasak Finansų ministro R. Ša-
džiaus, valiutos keitimas Lietuvos 
gyventojų nenuskriaus. Estijos pa-
vyzdys rodo priešingai – įvedus eu-
rą, gyventojų gerovė, atlyginimai ir 
pensijos pakilo.  

Litas savo užduotį jau įvykdė 

Kokios skyriaus, kuriam vado-
vaujate, realijos? Kiek narių yra Jūsų 
skyriuje? Ar nestokojate žmonių, tu-
rinčių aukštąjį išsilavinimą? Ar esa-
ma jaunimo?

Rajono skyriui vadovauju nuo 2006 
metų. Šiuo metu skyriuje yra 96 nariai. 
Skyrius stabiliai auga. Daug aktyvaus 
jaunimo. Apie 42 % visų narių – mo-
terys. Apie 20 % narių turi aukštąjį 
išsilavinimą.

Iki 2007 m. rajono taryboje turė-
davome 1 arba 2 tarybos narius ir bu-
vome opozicijoje. 2007 metais rinki-
muose laimėjome 3 mandatus ir buvo-
me valdančioje koalicijoje su konserva-
toriais ir liberalais, turėjome mero pa-
dėjėjo postą. 2011 metais rinkimuose 

Henrikas Ivickas

LSDP Molėtų skyriaus archyvo nuotr.
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lsDJs konferencijoje aptarti opūs klausimai

J. Požela: „2013 m. nuveikėme  
nemažai, bet sustoti nežadame“

R. Burokas: „Skatiname jaunimą prisiimti  
atsakomybę už savo bendruomenę, miestą ir valstybę“

Vasario 1 d. įvyko LSDJS kon-
ferencija, kurios metu patvirtin-
ta organizacijos veiklos metinė 
ataskaita, priimtos rezoliucijos dėl 
abortų draudimo ir nemokamo 
aukštojo mokslo Lietuvoje.

Lietuvos jaunųjų socialdemokratų 
sąjungos pirmininkas Ramūnas Bu-
rokas LSDJS 2013 m. veiklos ataskaitą 
pradėjo paminėdamas, kad šiais metais 
sąjunga švęs savo 25 metų sukaktį: „Tai 
įkvepia ir įpareigoja kiekvieną iš mūsų 
toliau tęsti aktyvią veiklą ugdant lais-
vą, demokratišką, solidarią ir socialiai 
atsakingą visuomenę. Siekiame ugdyti 
dorus ir sąžiningus politikus, pasiren-
gusius prisiimti atsakomybę ne tik už 
save, savo bendruomenę, savo miestą, 
bet ir už savo valstybę. Lietuvos social-
demokratinio jaunimo sąjunga – soci-
aldemokratinės politikos ir sąžiningų 
politikų kalvė.“

Metinėje veiklos ir finansų ataskai-
toje atsispindėjo organizacijos nuveikti 
darbai ir dvi prioritetinės kryptys: or-
ganizacijos veiklos kokybės gerinimas 
bei organizacijos politinės programos 
realizavimas. Akcentuotas sąjungos 
skyrių sustiprinimas, surengti projek-
tai, vadovų klubų veikla.

Renginyje, vykusiame Vilniaus savi-
valdybėje, iš visos Lietuvos suvažiavu-
sius jaunuosius socialdemokratus svei-
kino garbūs svečiai – Lietuvos Respu-
blikos Seimo nariai Juras Požela ir Do-

Naujų metų pradžia – proga 
atsigręžti į praėjusius metus bei 
įvertinti svarbiausius padary-
tus darbus. Lietuvos Respubli-
kos Seimo Jaunimo ir sporto rei-
kalų komisijai šie metai buvo 
produktyvūs – per 10 komisijos 
susirinkimų apsvarstyti net 33 
klausimai. Daugiau apie tai kal-
bamės su Komisijos pirmininku, 
LR Seimo nariu, kandidatu į Eu-
ropos Parlamentą Juru Požela. 

Praėjo vieneri metai, kai vado-
vaujate Jaunimo ir sporto reika-
lų komisijai. Kaip įvertintumėte 
šiuos metus?

Jaunimo ir sporto reikalų komisi-
jos pirmininko postas – atsakingas, 
todėl stengiausi pateisinti lūkesčius 
žmonių, kurie pasitikėjo manimi. 

Jaunimo ir sporto reikalų komisija 
per 2013 metus atliko daug darbų. Iš 
viso gavome 184 prašymus, pareiški-
mus ar kitus raštus, parengėme ir iš-
siuntėme 154 iniciatyvinius ar atsa-
komuosius raštus Vyriausybei, minis-
terijoms ir kitoms valstybės ar savi-
valdybių institucijoms bei įstaigoms, 
visuomeninėms organizacijoms ir as-
menims. Apsvarstėme 33 klausimus, 
suorganizavome 3 apskrito stalo dis-
kusijas ir didelę konferenciją. 

mas Petrulis, Europos Parlamento so-
cialistų ir demokratų frakcijos narys 
Justas Vincas Paleckis, Lietuvos Res-
publikos Seimo pirmininko pavaduo-
tojas Algirdas Sysas.

LR Seimo narys ir kandidatas į Eu-
ropos Parlamentą J. Požela pabrėžė 
LSDJS vaidmenį skatinant jaunus 
žmones dalyvauti rinkimuose. Pasak 
jo, rinkimų statistika rodo, kad Lie-
tuvoje prie balsadėžių ateina tik apie 
20% jaunų žmonių; jei šių rinkėjų at-
eitų triskart daugiau, jų balsai nulem-
tų rinkimų rezultatus. 

Kontrolės komisijos pirmininkas 
Malikas Agamalijevas pristatė LSDJS 

2013 m. Kontrolės komisijos ataskaitą. 
Pasidžiaugta naujais sąjungos pasieki-
mais tarptautinėje socialdemokratinė-
je erdvėje – sėkmingai suorganizuotas 
YES biuro posėdis, atgauta balso teisė 
Europos jaunųjų socialistų organiza-
cijoje. Per praėjusius metus išlaikytas 
organizacijos tradicinių renginių tęs-
tinumas, surengti 3 apskričių foru-
mai, atnaujintas jaunimieciai.lt pusla-
pis. LSDJS valdybos ir pirmininko vei-
kla įvertinta teigimai. LSDJS veiklos ir 
Kontrolės komisijos ataskaitą patvirti-
no ataskaitinės konferencijos delegatai.

Surengti LSDJS Kontrolės komisijos 
rinkimai. Patvirtinta naujai sudaryta 6 

asmenų LSDJS Kontrolės komisija. 
Sąjungos veiklos priežiūra vieneriems 
metams patikėta: Malikui Agamalije-
vui, Giedriui Jozoniui, Sauliui Smeto-
niui, Tomui Katkui, Gintarei Dirks-
tytei ir Povilui Žarnauskui. Malikas 
Agamalijevas išrinktas Kontrolės ko-
misijos pirmininku.

Ataskaitinėje konferencijoje pri-
statytos dvi svarbios rezoliucijos – dėl 
nemokamo aukštojo mokslo ir abor-
tų draudimo.

LSDJS valdybos narė Irma Gu-
džiūnaitė, pristatydama rezoliuciją 
dėl abortų draudimo, kalbėjo: „Nėš-
tumo nutraukimo draudimas yra ne-
priimtinas, nes pažeidžia moters tei-
sę į privatų gyvenimą ir teisę į asmens 
kūno neliečiamumą. Šias teises saugo 
ne tik Lietuvos Respublikos Konstitu-
cija, bet ir Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konven-
cija. Vienintelis kelias mažinti abortų 
skaičių Lietuvoje (šis skaičius nuo ne-
priklausomybės atgavimo palaipsniui 
mažėja) yra švietimas, socialinių ir 
ekonominių sąlygų gerinimas.“ Kon-
ferencijoje jaunieji socialdemokratai 
priėmė sprendimą paraginti valsty-
bės politikus nepritarti Seime svars-
tomam abortus draudžiančiam įsta-
tymo projektui.

Rezoliuciją dėl nemokamo aukšto-
jo mokslo pristatė LSDJS valdybos na-
rys Tomas Šileika. Rezoliucijos teks-
tas skelbia: „Lietuvos socialdemokra-

tinio jaunimo sąjunga tvirtai pasisako 
už nemokamas bakalauro ir magistro 
studijas Lietuvoje ir yra įsitikinusi, kad 
be lygių galimybių užtikrinimo sie-
kiant aukštojo mokslo nepavyks su-
kurti stiprios demokratijos ir gerovės 
valstybės, vienodai teisingos visiems 
jos piliečiams. Nemokamos aukšto-
jo mokslo studijos yra teisė, kurią gi-
na Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos 41 straipsnis, skelbiantis, kad aukš-
tasis mokslas prieinamas visiems pagal 
kiekvieno žmogaus sugebėjimus, o ge-
rai besimokantiems piliečiams valsty-
binėse aukštosiose mokyklose laiduo-
jamas nemokamas mokslas.“

Abi rezoliucijas konferencijos dele-
gatai patvirtinto.

LSDJS informacija
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Lietuvos socialdemokratinio jau-
nimo sąjungos pirmininką Ramūną 
Buroką kalbina Ridas Viskauskas

Prisistatykite „Socialdemo-
krato“ skaitytojams: kur gimė-
te, mokėtės, studijavote? 

Gimiau 1985-aisiais, jaučio me-
tais, Pijaus ir Onos Burokų šeimo-
je. 1991–2003 metais mokiausi 
Marijampolės 6-ojoje vidurinėje 
mokykloje, kuri vėliau pervadinta 
į „Sūduvos“ gimnaziją. 2003 me-
tais įstojau į socialinio darbo stu-
dijų programą Marijampolės ko-
legijoje, 2012 metais baigiau šios 
specialybės magistrą Mykolo Ro-
merio universitete. Studijų me-
tais prisijungiau prie savanoriškos 
veiklos, įsitraukiau į Marijampo-

lės kolegijos studentų atstovybės ir 
Marijampolės jaunųjų socialdemo-
kratų veiklą.

Kokios aplinkybės nulėmė tai, 
kad iš daugybės įvairių jaunimo 
organizacijų Jūs pasirinkote bū-
tent Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjungą (LSDJS)?

2007 metais, kuomet įstojau į 
LSDJS, Marijampolėje jaunas žmo-
gus, norintis veikti ir įgyvendinti 
iniciatyvas, kuriančias pridėtinę 
vertę miestui ir jaunimui, neturė-
jo didelio pasirinkimo. Socialde-
mokratinis jaunimas yra aplinka, 
kurioje jaunas žmogus turi unika-
lias galimybes kartu su bendramin-
čiais įgyvendinti savo idėjas, ekspe-
rimentuoti, ugdyti save ir augti kar-

tu su jį supančia aplinka. Marijam-
polėje socialdemokratinis jaunimas 
buvo ir yra stipriausia jaunimo or-
ganizacija mieste, bene vienintelė 
gebanti ne tik įgyvendinti inicia-
tyvas, ugdančias organizacijos na-
rius, bet ir generuojanti politinį tu-
rinį. Tai mane pirmiausia ir patrau-
kė. Vėliau, būdamas organizacijos 
nariu, susipažinau su jos filosofija, 
socialdemokratija ir kairiosiomis 
vertybėmis, kurios mane motyva-
vo veikti vis daugiau.

LSDJS pirmininku Jus išrinko 
2013 m. sausio 12 d. ataskaitinė-
je rinkiminėje konferencijoje. Be 
abejo, turite LSDJS raidos viziją 
– kokia ji? 

Socialdemokratinis jaunimas 
šiuo metu patiria kartų kaitą, ne-
maža dalis buvusių organizacijos 
aktyvistų sėkmingai pradėjo savo 
karjeras didžiojoje politikoje, įsilie-
jo į Seimo, Vyriausybės ar savival-
dos darbą. Dar niekada tiek jaunų-
jų socialdemokratų nedirbo Seimo 
nariais, viceministrais ar ministrų 
patarėjais. Praėjusiais metais orga-
nizacija atvertė naują savo veiklos 
puslapį, pasikeitė visi valdybos ir 
kontrolės komisijos nariai, pasi-
keitė beveik ketvirtadalis skyrių 
pirmininkų visoje Lietuvoje, orga-
nizacija atjaunėjo ir pasipildė, prie 
jos prisijungė daug jaunų žmonių, 
kupinų entuziazmo ir jaunatviško 
maksimalizmo – tai yra didžiausia 

mūsų stiprybė. Praėjusiais metais 
pradėjome diegti organizacijos ko-
kybės vadybos elementus, nustatė-
me veiklos prioritetus, tikslus, už-
davinius, įgyvendinimo kriterijus. 

Socialdemokratinis jaunimas (ir 
savanorystė bei nevyriausybinių or-
ganizacijų veikla) leidžia jauniems 
žmonėms augti, ugdyti kompeten-
cijas, tobulėti, kurti ir, svarbiausia, 
veikiant kartu su būriu bendramin-
čių, realizuoti savo idėjas bei inici-
atyvas, kuriančias pridėtinę vertę 
visuomenei. Visada kaip pavyzdį 
miniu socialinę akciją „Būk pirmū-
nas“, kurios metu jaunimo organi-
zacijų savanoriai renka mokyklines 
prekes ir vėliau jas išdalina daugia-
vaikėms šeimoms. Šia idėja prieš 
penkerius metus mūsų organizaci-
jos narys pasidalino skyriuje, susi-
būrė komanda jos įgyvendinimui 
ir jau pirmaisiais metais akcija įvy-
ko 4 savivaldybėse. 2013-aisias ak-
cija įvyko jau daugiau kaip 20 savi-
valdybių, o per penkerius jos orga-
nizavimo metus buvo padėta pasi-
rengti mokyklai beveik 1 000 vai-
kų. Galimybė kurti ir įgyvendinti 
idėjas yra pagrindinis motyvas, ko-
dėl jauni žmonės turėtų jungtis prie 
mūsų komandos.

Kokios pagrindinės LSDJS vei-
klos kryptys ir siekiai?

Šiandien veiklą vykdome dviem 
kryptimis: geriname organizacijos 
veiklos kokybę ir realizuojame po-

litinę programą. Visoje Lietuvoje 
turime 55 skyrius, kartu su LSDJS 
centrinės būstinės skyrių koordi-
natoriais siekiame, kad šių skyrių 
veikla kurtų pridėtinę vertę kie-
kvienoje savivaldybėje. Kitais me-
tais vyksiančių savivaldybių tarybų 
rinkimuose turėsime beveik šimtą 
jaunimo organizacijos narių, kurie 
kandidatuos ir sieks mandatų tary-
boje. Mūsų uždavinys – siekti, kad 
šie jauni žmonės būtų pasirengę, 
turėtų pakankamai žinių ir kompe-
tencijos darbui savivaldoje. Esame 
vienintelė politinė jaunimo organi-
zacija Lietuvoje, turinti patvirtintą 
savo politinę programą, kurioje yra 
nuosekliai išdėstyti tikslai. Jų mes, 
kaip organizacija, siekiame per sa-
vo narius Seime, Vyriausybėje ir 
savivaldoje. Svarbiausias siekis yra 
burti ir vienyti socialdemokrati-
nių pažiūrų jaunus žmones, diegti 
jiems kairiąsias vertybes, skatinti 
juos prisiimti atsakomybę už savo 
bendruomenę, miestą ir valstybę.

Kokio amžiaus jaunuoliai ga-
li tapti Lietuvos socialdemokra-
tinio jaunimo sąjungos nariais? 

Mūsų organizacijos nariais gali 
tapti bet kuris jaunas žmogus, su-
laukęs 16 metų. Nariu jis tampa, 
kai jo narystę patvirtina kolegia-
lus skyriaus valdymo organas (sky-
riaus valdyba arba susirinkimas). 
Šiuo metu visoje šalyje vienijame 
beveik 4000 jaunų žmonių.

Pokalbiai14 socialdemokratas

Kokie svarbiausi darbai nuveikti 
jaunimo reikalų srityje?

Jaunimo reikalų sritis, manau, yra 
vienas iš valstybės prioritetų. Nuo 
to, kaip sugebame tvarkytis su šį vi-
suomenės segmentą kamuojančio-
mis problemomis, didele dalimi pri-
klauso ir šalies sėkmė ateityje, to-
dėl negalime palikti opių problemų, 
pavyzdžiui, jaunimo nedarbo, kuris 
šiuo metu yra didelis, likimo valiai. 

Per šiuos metus nemažai bendra-
darbiavome su Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija. Nuolat rūpino-
mės dėl jaunimo nedarbo ir prašėme 
ministerijos pateikti šios problemos 
apžvalgas, informaciją apie tai, kokių 
priemonių ketinama imtis, kiek lėšų 
bus skirta kovojant su jaunimo ne-
darbu ir t. t. Gaila, jog ne visada mi-
nisterija į pastabas atsižvelgdavo, bet 
tylėdami norimų rezultatų irgi nepa-
sieksime, todėl visuomet reikia imtis 
to, ką galime padaryti patys.

Kaip Komisijos pirmininkas vi-
suomet naudodavausi proga paragin-
ti visų institucijų atstovus glaudžiau 
bendradarbiauti, nes iki šiol neretai 
to pasigendu, o tokias kompleksines 
problemas kaip jaunimo nedarbas ga-
lime spręsti tik bendromis pastango-
mis. Manau, jog visų mūsų tikslai su-
tampa, tik reikėtų ieškoti didesnio su-
tarimo dėl priemonių. 

2013 m. jaunimo reikalų srityje 
svarstėme, kaip bus įgyvendintos Vy-
riausybės programos nuostatos, susi-
jusios su jaunimo politika. Svarbūs 

klausimai buvo 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos finansinė perspek-
tyva jaunimo srityje bei Jaunimo ga-
rantijų iniciatyva. Išklausėme minis-
terijų informaciją apie šio laikotarpio 
prioritetus, uždavinius, veiklos kryp-
tis. ES struktūrinių fondų parama – 
puiki galimybė išspręsti didelę dalį 
problemų, kurios egzistuoja šiandien.

Kokius klausimus, susijusius su 
sportu, sprendėte 2013 metais?

Klausimų buvo įvairių. Komisijo-
je aptarėme daug diskusijų viešojoje 
erdvėje sukėlusį pilietybės suteikimo 
šokėjai ant ledo I. Tobias klausimą. 
Sutikome, kad nesuteikiant šiai spor-
tininkei pilietybės, mūsų olimpinės 

rinktinės nariai praranda galimybę 
kovoti dėl medalių, todėl pilietybės 
suteikimo poreikis – akivaizdus. Nu-
tarėme sudaryti Komisijos darbo gru-
pę, kuri parengtų Pilietybės įstatymo 
pakeitimo įstatymo projektą. Deja, 
atsižvelgus į Konstitucinio Teismo 
sprendimą, teko nutraukti jos veiklą. 
Tačiau džiaugiuosi, kad ši istorija bai-
gėsi laimingai ir pilietybę sportinin-
kei suteikė Prezidentė. Smagu, kad 
suteikėme progą šiai sportininkei da-
lyvauti Sočio olimpinėse žaidynėse.

Vykdydami parlamentinę kontro-
lę, kaip ir jaunimo reikalų srityje, iš-
klausėme informaciją apie Vyriausy-
bės programos nuostatų sporto poli-
tikos srityje įgyvendinimą. Svarstė-
me klausimą ir dėl mokesčių lengvatų 
bei investicijų skatinimo sporto srity-
je, kur, atsižvelgdamas į pateiktą in-
formaciją, parengiau ir užregistravau 
Nekilnojamojo turto mokesčio įsta-
tymo papildymo įstatymo projektą. 
Svarbus buvo 2014–2020 m. ES fi-
nansinės perspektyvos sporto srity-
je aptarimas. ES struktūrinė parama 
bus nukreipta į sporto infrastruktū-
rą, kuri padės spręsti socialinės at-
skirties, jaunimo užimtumo, sveika-
tingumo, neformalaus ugdymo ir ki-
tas problemas. 

Išklausėme informaciją apie savi-
valdybių sporto centrų ir sporto mo-
kyklų situaciją bei perspektyvas. Šis 
klausimas buvo susijęs su siūlymais 
dėl sporto mokymo įstaigų sistemos 
tobulinimo steigiant sporto gimna-

zijas, sporto mokyklas ir sporto kla-
ses bendrojo ugdymo mokyklose. 
Sporto centrų ir mokyklų plėtojimas 
turi užimti svarbią vietą mūsų dar-
botvarkėje, nes tik taip galime ug-
dyti naujus sporto talentus, džiaug-
tis naujais jų pasiekimais. Komisijo-
je pritarėme šiems siūlymams svars-
tant 2014 m. biudžeto asignavimus 
sporto sričiai. 

galbūt yra dar kokių nors darbų, 
įvykių, kuriuos vertėtų paminėti?

Norėčiau pasidžiaugti Jaunimo ir 
sporto reikalų komisijos suorgani-
zuotomis apskrito stalo diskusijo-
mis, tarp kurių – diskusija apie fizi-
nį aktyvumą ir jo skatinimą, sporto 
sritį 2014–2020 m. ES struktūrinės 
paramos perspektyvoje, taip pat apie 
būsto prieinamumą jauniems žmo-
nėms. Gruodžio mėnesį surengėme 
didžiulę konferenciją apie jaunimo 
politikos dabartį, iššūkius ir ateities 
perspektyvas. Į konferenciją subū-
rėme per 200 jaunimo organizacijų 
atstovų, jaunimo politikos įgyven-
dintojų, savivaldybės atstovų ir už-
sienio svečių.

Kaip Komisijos pirmininkas tu-
rėjau unikalią progą susitikti su Eu-
ropos futbolo federacijų asociacijos 
prezidentu, Tarptautinio parolim-
pinio komiteto prezidentu, Tarp-
tautinės regbio federacijos atstovais, 
Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto prezidentu Henri 
Malosse‘u, Europos Komisijos nare 
Androulla Vassiliou, kuri atsakin-
ga už švietimo, kultūros ir jaunimo 
klausimus.

Metai buvo geri. Žinoma, visuo-
met įmanoma padaryti dar daugiau 
ir reikalauju iš savęs tik maksimalių 
rezultatų. Nuveikėme nemažai, bet 
sustoti nežadame.

Kristinos Janulaitytės nuotraukos

LSDJS Vasaros akademija 2013
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Dalia sAVickAitė

Metams keičiantis sumuojame 
veiklos rezultatus, numatome bū-
simas veiklas. Prisiminimuose iš-
sirikiuoja naujai iškilusių politikų 
veidai, žadėję rajonui aukso kal-
nus, buvę išrinkti į valdžios olim-
pą, o žadėtų aukso smilčių rajone 
tik kur ne kur pabarstę. 

Atmintyje iškyla intelektualus so-
cialdemokrato Česlovo Juršėno vei-
das, šūsnys rajono bibliotekoms ir 
mokykloms jo dovanų knygų, gau-
sybė naujų objektų, kurie rajone atsi-
rado jam atstovaujant Ignalinos rajo-
no žmonių interesams aukščiausiuo-
se politinės valdžios sluoksniuose, 
kuomet buvo formuojami biudžetai. 
Biudžete kasmet atsirasdavo ir lėšų, 
įgalinančių mažinti kraštiečių rū-
pesčius. Skaudu, kad vietos valdžia 
neranda reikalo su rajono gyvento-

jais pasidalinti istorijon jau nueinan-
čia tiesa ir laurų vainikais puošia tik 
savo galvas. Malonu vadintis social-
demokratu, kai žinai, kad vyriausy-
bės vadovas Algirdas Butkevičius as-
meniškai įrodinėjo ir įrodė būtiny-
bę ignaliniečiams bei kaimyninių ra-
jonų savivaldybių žmonėms palikti 
lengvatinius mokėjimo už elektrą 
tarifus. Gera žinoti, kad jau nuo šių 
metų ketvirto ketvirčio senjorams 
ir negalią turintiems žmonėms bus 
pradėtos kompensuoti krizės metu 
sumažintos pensijos, o dirbantis jau-
nimas dėl to nebus apkrautas naujais 
mokesčiais.

Č. Juršėno valia Seimo socialde-
mokratai nepaliko Ignalinos rajono 

be jo rūpesčius padedančio spręsti 
bendrapartiečio. Ignaliniečiais da-
bar rūpinasi Seimo narė Rimantė 
Šalaševičiūtė. Puikus socialinių pro-
blemų ir įstatymų išmanymas jai 
leidžia ginti žmonių interesus. Jos 
rūpestį dar anksčiau nei ignalinie-
čiai pajuto Švenčionių krašto žmo-
nės. Sakoma, kad moterys – žemės 
paukščiai, tad pirmieji jos apsilanky-
mai padėjo spręsti žemiškus rūpes-
čius: su dovanomis vyko pas gaisrą 
patyrusius, gyvenančius senelių na-
muose, jaunas šeimas, lauknešėlius 
su drabužiais perdavė mažiau paja-
mų turintiems rajono neįgaliesiems, 
partijos grupių nariams, pagal gali-
mybes padėjo ligoninės vaikų sky-

riui, dėkojo tiems, kas yra daug nu-
veikęs, kad rajono gyventojų kasdie-
nybė taptų skaidresnė, spalvingesnė. 
Jos paruoštoje paskaitoje apie tėvų ir 
vaikų teises bei pareigas rajono mo-
kytojai galėjo nemokamai tobulinti 
savo kvalifikaciją, Daugėliškio ben-
druomenės vaikai ir tėveliai sužinojo 
naujus pasaulinės praktikos pavyz-
džius, sprendžiant tokias  problemas. 

Seimo narė ir jos kolegės (tarp jų 
buvo ir mūsų kraštietė, Seimo narės 
Mildos Petrauskienės padėjėja Aldo-
na Jeleniauskienė) organizavo konfe-
renciją kultūros klausimais, kurioje 
buvo akcentuotos kultūros proble-
mos savivaldybės įstaigose ir saugo-
mose teritorijose. Finansų, Aplinkos 
ministrams, jiems pavaldžioms tar-
nyboms buvo pateikti paklausimai 
dėl susidariusios situacijos ir gali-
mybių jas likviduoti. Buvo gauti at-
sakymai apie numatomas priemo-
nes trūkumams likviduoti. Dabar 
stebima, kaip jie vykdomi. Ignalinos 
rajonui tai gali tapti rimta paspirti-
mi kuriant kurortines pramogas ir 
didinant verslininkų pajamas, nes 
statistika liūdna. Antrame pagal dy-
dį Utenos apskrities rajone yra ma-
žiausiai gyventojų, 2012 m. ataskai-
tose nurodoma, kad yra tik 10 me-
no kolektyvų, o į pilietiškumo ir 
pasididžiavimo savo tautos kultūra 
– Respublikinę dainų šventę – šie-
met vykti užsiregistravo tik 7 kolek-
tyvai. Pastarieji du statistiniai duo-
menys yra mažiausi buvusioje Ute-
nos apskrityje. Gal žmonėms trūks-
ta laisvalaikio paslaugų? 

Vienas iš paskutinių raštų buvo 
paruoštas dėl naujai LR Žemės ūkio 
ministerijoje ruošiamos priemonės 
„Žemės ūkio ir miškininkystės plė-
tra ir pritaikymo infrastruktūra“ 
veiklos srities „Miškų infrastruk-
tūros gerinimas“ įgyvendinimo tai-
syklių pakeitimo, kuris leistų miš-
kų urėdijoms aktyviai dalyvauti sie-
kiant gauti finansavimą tokio pobū-
džio veikloms vykdyti.  LSDP Igna-
linos skyriaus pirmininkas, Ignali-
nos rajono tarybos narys Vilius Ci-
bulskas Seimo narei pristatė Igna-
linos ligoninei iškilusias problemas 
siekiant gauti finansavimą reabili-
tacijos paslaugų įvairovei didinti. 
Socialdemokratės R. Šalaševičiūtės 
pastangomis partijos frakcijoje bu-
vo atnaujinta diskusija dėl finansa-
vimo skyrimo Ignalinos ligoninei, 
norinčiai teikti platesnį reabilitaci-
nių paslaugų spektrą. Diskusijose jai 
pavyko įrodyti šios priemonės reika-
lingumą, naudą, todėl LR Sveikatos 
ministerijos išlaidų eilutėje atsirado 
papildomi 500 000 Lt šiam projek-
tui finansuoti. Dabar savivaldybė 
ruošia investicinį projektą. 

Gyvenimas iškelia naujas proble-
mas. Rajono socialdemokratai vilia-
si, kad bendradarbiaudami su darbš-
čia ir atsakinga Seimo nare R. Šala-
ševičiūte gali nuveikti daug rajono 
žmonėms reikalingų darbų.

....................................................
Vasarį LR Seimo narė, kandidatė 

į Europos Parlamentą Rimantė Ša-
laševičiūtė šventė garbingą gyveni-
mo sukaktį. Sveikiname!

Ignaliniečiais dabar 
rūpinasi Seimo narė 
Rimantė Šalaševičiūtė. 
Puikus socialinių problemų 
ir įstatymų išmanymas 
jai leidžia ginti žmonių 
interesus.
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„Palangos stinta 2014“

seimo socialdemokratai  
padeda ignaliniečiams
 

Vasario 14–16 d. vyko šventė „Palangos stinta 2014“. Palangos social-
demokratai šventės metu kartu su Europos Parlamento nariais Zigmantu 
Balčyčiu, Vilija Blinkevičiūte bei kitais kandidatais į Europos Parlamentą 
kepė stintas, ragavo charčio ir dalinosi puikia nuotaika.

Ignaliniečiais dabar rūpinasi  LR Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė (kairėje) 

Živilės Žibkuvienės nuotr. 


