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Gegužės 1-ąją Vilniuje vyks
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) XXXIII suvažiavimas. Ta proga kalbiname Ministrą Pirmininką, LSDP pirmininką Algirdą Butkevičių

teko būti, atsakomybė visuomet
buvo pirmoje vietoje. Vadovavimas Lietuvos socialdemokratams
– išskirtinis atvejis. Vadovauti 61*
partijos skyriui, 22 tūkst. partijos
narių, bičiulių veiklai šešerius metus, o pastaruosius daugiau nei dveLSDP lyderiu partijos nariai Jus jus metus ir valdančiajai koalicijai
išrinko dar 2009 metais. Ką reiš- – didelis iššūkis. Tačiau kai jaučiu
kia vadovauti didžiausiai Lietu- bičiulių palaikymą, tai ir darbas geriau sekasi.
voje politinei partijai?
Tai – didžiulė atsakomybė. ViKokias partijos problemas pasuose darbuose, kuriuos man teko
dirbti, visuose postuose, kuriuose vyko įveikti per šį laikotarpį?

Partija yra kaip gyvas organizmas
– jai nesvetimos ir vidinės problemos, kurias sprendžiant diskusijos
būna atviros, karštos ir ilgos. Nuomonių įvairovė yra sveikas dalykas.
O vidinių problemų neišvengia nė
viena partija, ypač jei ji didelė.
Ieškant optimalių, kompromisinių sprendimų, tenka paaukoti laiko ir energijos bei kantrybės, kaip ir
priimtų sprendimų įgyvendinimui.
Tačiau pasidžiaugsiu, kad LSDP
gretos nuosekliai auga, o partijos,
jos atstovų veikla sulaukia pritari-

mo tarp gyventojų. Vis aktyviau į
partijos veiklą įsitraukia jaunimas.
Visa tai rodo, jog partijos veikloje
problemos nedominuoja.
Kokius iššūkius jau įveikėte?
Pagrindiniai iššūkiai šiandien išlieka du. Vienas – dirbant su koalicijos partneriais valdančioje daugumoje maksimaliai išpildyti pagrindinius programinius įsipareigojimus ir grąžinti žmonėms pasitikėjimą valdžia. Iki šiol tai pavyksta padaryti.
Nukelta į 2 p.
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Skaidrius Kandratavičius. Ieškantiems ir
abejojantiems sakau – „Nebijokite!”

LSDP Taryba po kovo rinkimų 2015 - rengiamės Seimo rinkimams 2016
Valdo Šereikos

LSDP Taryba partijos rezultatus savivaldybių tarybų
ir tiesioginių merų rinkimuose įvertino teigiamai.
Trečią kartą iš eilės savivaldos rinkimuose LSDP yra
vienintelė partija Lietuvoje, iškovojusi mandatus visose 60-yje savivaldybių
tarybų. Tai geriausi rezultatai tarp visų rinkimų dalyvių, suteikiantys galimybę LSDP dalyvauti formuojant valdančiąsias daugu-

mas ir realizuoti LSDP pro- nansinių įsipareigojimų vykdymą, organizavo skyrių štabų
gramines nuostatas.
finansininkų apmokymus ir jų
Daugiau savarankišku- dalyvavimo rinkimų išvakarėmo, daugiau apmokymų se debatuose televizijose graLSDP Taryba pažymėjo, fikus. Jis parengė reklamos ir
kad 2015 m. vietos valdžios LSDP simbolikos naudojimo
rinkimuose savivaldybių tary- metodikas ir rekomendacijas,
bų rinkimuose LSDP skyriams pagrindines rinkimų prograbuvo suteiktas didesnis organi- mos tezes, išleido rinkimams
zacinis, finansinis savarankiš- skirtus „Socialdemokrato“ laikraščius, sumaketavo skyrių
kumas, kuris pasiteisino.
Naujasis Centrinis rinkimų įdėklus šiems leidiniams, paštabas kontroliavo skyrių fi- ruošė reklaminius video ir au-

dio klipus ir t. t. Atsižvelgta į
skyrių pageidavimus ir maksimaliai dalyvauta įvairiuose susitikimuose pagal vietos aktyvo numatytas programas.
Didžiausia nesėkmė – prarasti Alytaus ir Šiaulių miestų,
Pakruojo ir Tauragės rajonų
merų postai. Tačiau, kaip buvo
pastebėta ir po Europos Parlamento rinkimų, nepaisant
pastebimai aktyvesnės skyrių veiklos šiuose savivaldos
Nukelta į 4 p.
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LSDP laimėjo istorinius pirmuosius
Lietuvoje tiesioginius merų rinkimus

Lietuvos socialdemokratų partija laimėjo antrąjį tiesioginių merų rinkimų turą ir visus savivaldos rinkimus! Kaip ir
pirmajame ture, antrajame 8 LSDP kandidatai buvo išrinkti merais iš 20, patekusių į jį. Taigi, iš viso turime 16 merų!
Ir dar turime šansą laimėti 3 –
Širvintų, Šilutės ir Trakų savivaldybėse, kur Vyriausioji rinkimų komisija anuliavo rinkimų rezultatus.
Jose rinkimai vyks birželio mėnesį.
Sveikiname antrojo turo nugalėtojus: Akmenės rajono – Vitalijų Mitrofanovą, Kelmės rajono –
Vaclovą Andrulį, Klaipėdos rajono – Vaclovą Dačkauską, Mažeikių rajono – Antaną Tenį, Prienų
rajono – Alvydą Vaicekauską, Rokiškio rajono – Antaną Vagonį,
Telšių rajono – Vytautą Kleivą,
Zarasų rajono - Nikolajų Gusevą!

Ir jau išrinktus pirmajame ture: Birštono – Nijolę Dirginčienę, Druskininkų – Ričardą Malinauską, Jonavos rajono – Mindaugą Sinkevičių, Kauno rajono
– Valerijų Makūną, Marijampolės – Vidmantą Brazį, Neringos
– Darių Jasaitį, Utenos rajono –
Alvydą Katiną ir Vilkaviškio rajono – Algirdą Neiberką!
Už LSDP kandidatus į merus
abiejuose rinkimų turuose balsavo

LSDP meras laimėjo
tiesioginiuose rinkimuose

308 tūkst. rinkėjų. LSDP kandidatų į savivaldybių tarybas sąrašai
daugiausia balsų gavo 23-ijose savivaldybėse, 17-oje savivaldybių buvome antri, penkiose – treti. LSDP,
kaip ir planavo, surinko 214 tūkst.
arba 18 proc., (2011 m. buvo 181
tūkst. arba 15,6 proc.) balsų, ir tai
suteikė galimybę savivaldybių tarybose gauti 31 mandatu daugiau nei
2011 m., o kartu su merais LSDP
iškovoti 359 mandatus.
Jau paaiškėjo, kad sostinę Vilnių
valdys ir socialdemokratai. Paskutinę kovo dieną LSDP pasirašė sutartį dėl koalicijos Vilniuje kartu
su Liberalų sąjūdžiu, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionimis demokratais, „Tvarkos ir teisingumo“
partija bei „Lietuvos sąrašo“ partija. Vilniaus Taryboje LSDP atstovauja Gintautas Paluckas, kuris tapo vicemeru, atsakingu už sveikatos apsaugą ir socialinius reikalus,
Auksė Kontrimienė, Marius Skarupskas ir Juozas Olekas.
„Socialdemokrato“ informacija

Vertinu toleranciją, kompetenciją ir padorumą
Atkelta iš 1 p.

Lietuva sėkmingai susitvarkė su
išoriniais iššūkiais. Buvo prognozuojama, kad mūsų maža šalis labiausiai nukentės nuo Rusijos embargo. Bet nelaukdami, kol mus
paveiks, o aktyviai dirbdami patys, mes įveikėme daug Lietuvai iškilusių eksporto problemų.
Tikras mūsų gebėjimų išbandymas buvo Suskystintųjų gamtinių
dujų (SGD) terminalo pastatymas
per itin trumpą – vienerių metų –
laikotarpį. Jau šių metų pabaigoje
turime prisijungti prie Švedijos ir
Lenkijos elektros tinklų. Toliau siekiame sumažinti paslaugų kainas
energijos vartotojams, kurti darbo
vietas, spartinti renovaciją.
Artimiausiu metu daug dėmesio skirsime švietimo sistemos pertvarkai. Jau šiais metais ketiname
sukurti sistemą, kad ligoninės vadovų atlyginimai nebūtų keliolika
kartų didesni už kitų darbuotojų
algas, o santykinai priklausytų nuo
kitų dirbančiųjų atlyginimų.
Siekiame stabilaus ekonomikos
augimo, kad mūsų politikos rezultatai nebūtų popieriniai ir juos realiai pajustų visi gyventojai. Svarbu
išlaikyti ir padidinti gyventojų palaikymą per 2016 metų Seimo rinkimus. Būtent apie iššūkius mes ir
kalbėsime LSDP XXXIII suvažiavime.

riui? Kokius klausimus skyrių
pirmininkai pateikia dažniausiai?
Dabar laiko trūksta, tačiau labai vertinu susitikimus su skyrių
bičiuliais, kurie padeda geriau
jausti gyvenimo, taip pat ir partinio, pulsą. Tai ne tik informacijos
pamąstymui šaltinis, bet ir priimtų sprendimų teisingumo patikrinimas. Būnant tik Seimo nariu ir
partijos pirmininku pavykdavo
žymiai dažniau apsilankyti skyriuose, pabendrauti su bičiuliais.
LSDP skyrių pirmininkai dažAr pakanka laiko ir dėmesio niausiai ir klausia – kada pas mus?
skirti kiekvienam LSDP sky- Tačiau LSDP yra 61 skyrius, o

Valdo Šereikos

Lietuva sėkmingai
susitvarkė su išoriniais
iššūkiais. Buvo
prognozuojama, kad mūsų
maža šalis labiausiai
nukentės nuo Rusijos
embargo. Bet nelaukdami,
kol mus paveiks, o aktyviai
dirbdami patys, mes
įveikėme daug Lietuvai
iškilusių eksporto
problemų.

metuose – tik 52 savaitės. Mėginu suplanuoti savo darbo grafiką taip, kad per savaitę aplankyčiau bent vieną LSDP skyrių.
Tačiau gyvenimas kartais koreguoja planus.
Kuo daugiau žmonių dalyvauja partijos veikloje, tuo sunkiau
pasiekti vieningo sutarimo dėl
kai kurių aštrių klausimų. Kaip
suderinti politinę išmintį, ilgalaikės strategijos kūrimą, kuri
reikalauja didelio susiklausymo, ir politikų ambicijas, jų norą dominuoti ir išsiskirti?
Partijoje yra tikrai aktyvių, iš-

kilių ir ambicingų asmenybių.
Viskas priklauso nuo to, ar ambicijos sutelpa į socialdemokratinių vertybių rėmus. Manau, kad
pagrindinės, aštriausios diskusijos turėtų vykti rengiant partijos
programą. Tai neturėtų būti kokios nors išskirtinės bičiulių grupės nuostatos.
Be abejonės, projektus rengia
darbo grupės. Tačiau tik po visuotinio svarstymo, pozicijų, argumentuotų pasiūlymų suderinimo, daugumai pritarus, galima
priimti programą. Tuomet joje
yra politinė išmintis ir vykdymo
pagrindas. Tai sudėtingas procesas, jo negalima paleisti savieigai,
jį reikia mokėti valdyti.

Politinis korektiškumas, siekiant realaus sutarimo, visuomet
reikalauja atviro, argumentuoto pokalbio. Tai padeda išvengti
bereikalingo susiskaldymo. Nemėgstu užkulisinių žaidimų ir intrigų. Vertinu toleranciją, kompetenciją ir padorumą. Todėl visuomet pasisakau už atvirą dialogą.
Tačiau priėmus sprendimus,
diskusijos turi baigtis, o visos bičiulių jėgos turi būti pajungtos
sprendimų įgyvendinimui. Ar visuomet taip vyksta? Gal ir ne, bet
šiuo keliu mes einame.
Kiekvienam žmogui, nepaisant jo politinių pažiūrų, pasitaiko ir sunkių gyvenimo momentų... Iš kur semiatės jėgų ir
pasitikėjimo?
Pasitikėjimo semiuosi iš susitikimų su gyventojais, iš bičiulių.
Kuomet tave kelintą kadenciją iš
eilės išrenka Seimo nariu pirmame ture, supranti, ką reiškia pasitikėjimas ir kaip jis įgyjamas.
Renka – reiškia, kad pasitiki.
O jėgos ir stiprybės man visuomet suteikia mano šeima: mama, seserys, ypač žmona, dukra
ir, aišku, anūkė. Artimieji – tai
ta užuovėja, kur visuomet gali
ramiai viską apmąstyti, ieškai ir
randi stiprybės bei palaikymo šaltinį. O pastovus sportavimas padeda palaikyti gerą fizinę formą.
* 60 LSDP skyrių – Lietuvoje, 1 – Londone.
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Kas atsiprašys ES komisaro Vytenio P. Andriukaičio?
Algirdas Sysas
Seimo vicepirmininkas

Subliuško šmeižto burbulas,
nukreiptas prieš Europos Sąjungos (ES) komisarą Vytenį
Povilą Andriukaitį: jokių dvišalių sutarčių tarp Rusijos ir
ES narių nėra, jokie produktai iš Prancūzijos į Rusiją nevežami. O juk neseniai apie komisaro „išdavystę“, neva leidžiant dvišalius susitarimus
dėl maisto produktų eksporto, garsiai pasisakė Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir visas
būrys Lietuvos dešiniųjų.

Ir tuomet, ir šiandien Europos
Komisijos (EK) Prezidentas Žanas-Klodas Junkeris (Jean-Claude Juncker) jokių pretenzijų V. P.
Andriukaičiui neturėjo ir neturi. Įdomu, ar jų tebeturi minėti
„kritikai“ iš Lietuvos ir kas čia
ką laimėjo?
Iš viso šio komisaro V. P. Andriukaičio puolimo skandalo labiausiai išlošė Rusija, kuri garsiai
ir viešai buvo pripažinta padėties
šeimininke. Dėl Lietuvos politikų skleidžiamų gandų ir kalbų
ji galėjo rūšiuoti ES valstybes į
drauges ir priešes, bandyti diktuoti joms sąlygas.
Tuo tarpu EK pareiškė, kad
nuostatų nekeičia – dėl produktų eksporto negali būti dvišalių
susitarimų su Rusija. Pavirtinta,
kad (kaip ir anksčiau) Rusija gali atlikti fitosanitarinius tikrinimus bet kurioje iš šalių, o tai nereiškia jokių pavienių susitarimų.
Užsienio spaudos gandų ir, deja, Lietuvos oficialių pareiškimų
pripūstas burbulas subliuško. Lie-

Vytenis P. Andriukaitis, Europos Komisijos narys, atsakingas
už sveikatą ir maisto saugą.

tuvos dešinieji, iš gandų sufabrikavę kaltinimus, tyli.
Tai ką, gandais pagrįstas ES
pareigūno juodinimas baigėsi be
pasekmių? Ar mums gerai, kad
Lietuvos dešinieji nepaisė ir nepaiso nei ES institucijų tvarkos,
nei kaistančios geopolitinės situacijos grėsmių?
Ką apie tai mano Lietuvos žmonės? Ką mano šią nebūtą problemą ištrimitavusi nacionalinė ži-

niasklaida? Leido komisaras V.
P. Andriukaitis prancūzams vežti
lašinius į Rusiją ar neleido? Apie
tai, kad leido – viešai prikalbėta
ir prirašyta, o apie tai, kad neleido – tyla.
Geros žinios yra bent dvi: pirma, Lietuvos ūkininkai V. P. Andriukaičiui jokių pretenzijų nepareiškė. Atvirkščiai, susitikęs
su eurokomisaru, Lietuvos Žemės ūkio rūmų pirmininkas An-

driejus Stančikas sukeltą skandalą pavadino nesusipratimu ir
ėmėsi darbų. Kol Lenkijos ūkininkai, dėl Rusijos embargo patiriantys milžiniškus nuostolius, protestuodami blokuoja
kelius, mūsiškiai žemdirbiai ir
perdirbėjai, padedami Vyriausybės, intensyviai ieško ir sėkmingai atranda naujų rinkų
produkcijai.
Antra gera žinia yra ta, kad
gandus pavertę kaltinimais,
konservatoriai negavo daugiau
balsų savivaldos rinkimuose.
Šmeižtas jiems patiems padarė
nuostolių.
Visgi negirdėti atsakymo į
klausimą, ar bent vienas iš gandų kūrėjų atsiprašys apšmeižto
ES komisaro V. P. Andriukaičio? Noriu priminti, kad puikybė yra pirmoji nuodėmių sąraše. Jai prilygstančios asmeninės ambicijos, prieš rinkimus
virtusios aršiu kovos įrankiu,
tikrai nepuošia krikščioniškai
nusiteikusių dešiniųjų.

Ką reiškia liberalizmo „pergalė“?

Andrius Bielskis
profesorius, filosofijos mokslų
daktaras, politologas

Liberalūs komentatoriai džiūgauja, kad liberalai yra „ant
bangos“. Tačiau vertinant rinkimus pagal partijų iškovotus
mandatus, socialdemokratai
išlieka populiariausia partija
Lietuvoje, o jų rinkėjų parama
toliau auga. Kad ir kaip būtų,
komentatoriai teisūs: didžiuosiuose miestuose – pirmiausia
Vilniuje – „laimėjo“ ne šiaip liberalai, bet liberalizmas.
Pastarasis faktas, net jei Liberalų
sąjūdis metė milžiniškas lėšas rinkimams, yra reikšmingas. Liberalizmo pergalė Vilniuje yra verta dėmesio ne tik dėl to, kad tai įvyko pirmą
kartą, bet ir dėl to, kad tendencijos
Europoje, be kelių reikšmingų išimčių (pirmiausia Lenkijoje), yra
priešingos.
Vakarų Europoje – tokiose šalyse
kaip Vokietija, Prancūzija, Britanija, Graikija, Ispanija, ar Portugalija
– rinkimus laimi bet kas, tik ne liberalai. Pavyzdžiui, paskutiniuose
Bundestago rinkimuose Vokietijoje liberalai buvo visiškai nušluoti. Ir
tai nenuostabu. Neoliberalizmo laikai baigiasi, net jei viešojoje politikoje, lyg koks įsisenėjęs institucinis
vėžys, neoliberalizmas vis dar inertiškai išlieka vyraujanti mąstysena.
Viešųjų paslaugų, darbo, kūry-

bos ir visuomenės santykių suprekinimas bei privatizacija, bet kokių barjerų kapitalui panaikinimas,
spekuliatyvaus finansinio kapitalizmo suvešėjimas, vietinių rinkų dereguliacija ir globalių plėtimas, kolektyvinės dirbančiųjų derybinės
galios sunaikinimas ir socialinės apsaugos sistemos erozija. Tai tik keli
Europoje ir Amerikoje keturiasdešimt metų vyravusio neoliberalizmo bruožai – jie pasauliui padovanojo milžinišką socialinę atskirtį išaugusio darbo našumo ir turto kontekste, protu nesuvokiamą socialinę
nelygybę ir beviltišką valstybių bei
jų individų įsiskolinimą. Neoliberalizmo įsigalėjimas reiškia vyravusios
kompromiso politikos sunkiai pasiekto socialinio progreso negrįžtamą sustabdymą.
Šiandien Europa yra išaugusios
nelygybės ir socialinės rizikos visuomenė, kur jauni žmonės yra ir bus
priversti vis dažniau ir daugiau skolintis. Liberaliausiose šalyse (pavyzdžiui, Britanijoje), į kurią taip uoliai

Lietuvos liberalų
sąjūdžio miestų vizija –
privatizuotos viešosios
sveikatos apsaugos,
transporto, energijos
tiekimo paslaugos,
kurios yra įperkamos tik
pasiturinčiai mažumai.
lygiuojasi Lietuvos liberalai, net norėdami patekti į universitetus, jauni
žmonės turės kliautis bankų malone (panašią reformą daliai studentų Lietuvoje įdiegė mūsų šaunieji liberalai).
Geras išsilavinimas, būstas, automobilis, poilsis – būtiniausios
ir, atrodytų, elementariausios modernios visuomenės gerovės priemonės – jaunimui yra ir bus vis labiau prieinamos tik imant bankų
paskolas. Liūdna, bet galima drąsiai sakyti, kad jauniausi Europos
piliečiai yra prarastoji karta, turė-

sianti dirbti žymiai ilgiau ir sunkiau
nei jų tėvai tam, kad sulaukę žilos senatvės galėtų pagaliau atsitiesti nuo
bankų paskolų naštos.
Tokia yra gyvenimo suprekinimo kaina, o jo varomoji jėga politikoje buvo ir tebėra ekonominių liberalų vykdytos reformos. Išsilavinusios Europos visuomenės, ypač
savarankiškai mąstyti sugebantys
studentai ir jauni profesionalai, tai
supranta ir dėl to už liberalus nebalsuoja. Sprendžiant iš miestuose gyvenančio „progresyvaus jaunimo“
(sykiu ir dalies LGBT bendruomenės), Lietuva tokia nėra.
Lietuvos liberalai yra ne šiaip neoliberalai, bet laisvos rinkos fundamentalistai. Naujai iškilusi žvaigždė, kuri savo žavesiu graso net Liberalų sąjūdžio lyderiui, yra buvęs
liūdnai pagarsėjusio Laisvos rinkos instituto funkcionierius, visoms
Vilniaus bėdoms siūlantis vieną ir tą
patį privatizacijos vaistą.
Štai keli programiniai Liberalų
sąjūdžio teiginiai: „verslo asocijuo-

tos struktūros taps nuolatiniu viešojo sektoriaus partneriu ir konsultantu planuojant viešųjų finansų panaudojimą“ (suprask, privatus sektorius patarinės, kaip išleisti
viešus pinigus), namų šilumos ūkis
bus perduotas „privataus sektoriaus
(...) prižiūrėtojams“, atliekas tvarkys
„privatūs paslaugų teikėjai“, bus toliau skatinama darželių dalinė privatizacija (pavyzdžiui, siūloma 100
eurų mėnesinė parama pasiturintiems tėveliams, kurie ir taip gali
mokėti už privačius darželius), šalins „diskriminacines ir nelygiavertes konkurencijos sąlygas tarp privačių ir valstybinių [sveikatos priežiūros] įstaigų“ (suprask, kodėl, rupūs
miltai, tiek nedaug privačių ligoninių ir poliklinikų, tai juk privačių
įmonių diskriminacija!) ir t. t.
Trumpai tariant, Lietuvos liberalų sąjūdžio miestų vizija (informuotas skaitytojas supranta, kad
apie Artūrą Zuoką nekalbu, nes
jo vizijos niekada nieko nereiškė)
– privatizuotos viešosios sveikatos
apsaugos, transporto, energijos tiekimo paslaugos, kurios yra įperkamos tik pasiturinčiai mažumai, darželių ir mokyklų segregacija bei viešų ir privačių resursų suplukdymas
į geriausias jų, didžiąją dalį paliekant merdėti, o jos centre – per kelis darbus dirbantis ir iki grabo lentos bankams įsiskolinęs „cool looking“ apolitiškas jaunimėlis, penktadienio vakarais maukiantis alų
madinguose senamiesčio baruose.
Tai – žmonės, įsitikinę, kad pakankamas ir vienintelis jų politinio sąmoningumo ir skonio bruožas – tai
tolerancija LGBT.
Pabaigai perfrazuokime Friedrichą Nietzsche: greičiau atidarykite
duris, čia blogas oras!
lrytas.lt
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rinkimuose, didžiųjų miestų skyriai esminio persilaužimo nepasiekė. Tik Vilniuje už LSDP balsavo
beveik 4 tūkst. rinkėjų daugiau, bet
prarastas vienas mandatas taryboje, tik Klaipėdoje pavyko išsaugoti
buvusį mandatų skaičių taryboje.
LSDP Taryba pripažįsta, kad kai
kuriuose skyriuose jaučiama lyderių
stoka, formuojant rinkimų sąrašus,
ne visur buvo sudarytas visas kandidatų sąrašas, kai iškelti kandidatai po kurio laiko atsisakė kandidatuoti. Be to, nepavyksta išgyvendinti nepateisinamo grupavimosi skyriuose, priešpriešos tarp bičiulių,
atskirų grupių, ne visada sugebama
pajungti aktyvą vieningam darbui
siekiant bendro tikslo. Nepateisinama, kai LSDP nariai kandidatuoja
ne LSDP sąrašuose. Visi šie atvejai
reikalauja principingo skyrių bičiulių įvertinimo.

Ateityje – daugiau skaidrumo, daugiau solidarumo
Pagal LSDP Tarybos nutarimą,
LSDP skyrių pirmininkai turi ataskaitinių - rinkimų susirinkimų metu objektyviai ir principingai įvertinti savo skyrių veiklą ir rinkimų
rezultatus, o pastabas ir pasiūlymus
pateikti LSDP centriniam rinkimų
štabui. Jie turi informuoti LSDP
Tarybos sekretoriatą bei pirmininko pavaduotojus apie planuojamas
ar sudaromas koalicijas savivaldos
tarybose.
LSDP centrinis rinkimų štabas
surengs naujai išrinktiems savivaldybių tarybų nariams mokymus
balandžio - gegužės mėnesiais. Išanalizavęs skyrių pastabas bei pasiūlymus, numatys tolimesnes savo veiklos kryptis, jis pristatys jas
LSDP prezidiumui ir pradės aktyviai ruoštis 2016 m. Seimo rinki-

mams. Iki balandžio 30 d. štabas
visose apygardose turės rezervuoti
vietas išorinei būsimų Seimo rinkimų reklamai, o LSDP valdybai
– pateikti pasiūlymus dėl sutarties
sudarymo su viešųjų ryšių ir rinkodaros kompanijomis.
LSDP Trakų, Širvintų ir Šilutės skyriai turi sudaryti konkrečių

veiksmų planus rengiantis pakartotiniams savivaldos rinkimams, o
Varėnos ir Šalčininkų skyriai – naujiems rinkimams į Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų
apygardoje Nr. 70 ir pateikti juos
LSDP centriniam rinkimų štabui.
LSDP priėmė principinę nuostatą, reikalaujančią iš LSDP Trakų ir

Šilutės skyrių, kad naujai formuojamuose kandidatų į savivaldybių tarybas sąrašuose arba patvirtinant
esamus sąrašus, nebūtų įrašyti asmenys, kuriems nepasibaigę teisminiai procesai ar teistumas, kurie
yra sustabdę narystę partijoje ar nevykdę partijos organų reikalavimų.
Trakų, Širvintų, Šilutės bei Varėnos - Eišiškių apygardų kaimyninių
LSDP skyrių bičiuliai yra raginami
aktyviai padėti rinkimams besiruošiantiems skyriams.
LSDP ir skyrių etikos ir procedūrų komisijos per balandžio mėnesį turi apsvarstyti skyrių pateiktus
prašymus dėl netinkamo bičiulių
elgesio rinkimų metu ir informuoti LSDP valdybą.
Parengta pagal 2015 m. kovo 28
d. LSDP Tarybos nutarimą dėl savivaldybių tarybų, merų ir naujų Seimo rinkimų vienmandatėje
Žirmūnų rinkimų apygardoje rezultatų

Kiek kainuoja Širvintų rajono mero kėdė?
Anna Kuznecovienė
išrinkta Širvintų rajono tarybos
narė, LSDP Širvintų r. skyriaus
pirmininko pavaduotoja

Širvintos – jaukus mažas
miestas, kuriame gyvena vos
6 tūkstančiai gyventojų, o visoje Širvintų rajono savivaldybėje – beveik 17 tūkstančių. Tačiau politinis gyvenimas čia – ne ką mažiau įdomus ar intriguojantis nei Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje.
Po pirmųjų Lietuvos istorijoje
tiesioginių merų rinkimų antrojo
turo Širvintos atsidūrė Lietuvos
vidaus politikos dėmesio centre,
kai Vyriausioji rinkimų komisija
(VRK) dėl šiurkščių pažeidimų
Širvintų mero rinkimus, kuriuos
laimėjo Darbo partijos atstovė Živilė Pinskuvienė, pripažino negaliojančiais.
Negana to, ši detektyvą primenanti istorija įgavo dar didesnį pagreitį, kai Ž. Pinskuvienė,
šventai tikinti savo teisumu ir
siekianti tuo įtikinti visus kitus,
VRK sprendimą apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Lietuvoje mero kėdės jau
nenupirksi
Remdamasi surinkta informacija, VRK padarė išvadą*, kad,
vykstant pakartotiniams rinkimams į Širvintų rajono mero pareigas, buvo perkami balsai būtent
už Darbo partijos kandidatę į Širvintų rajono merus Ž. Pinskuvienę. Širvintiškiams buvo skambinama ir siūlomas atlygis, agituojant būtent už ją, rinkėjai buvo
vežami į balsavimo vietą ir balsavo už pinigus ir kt. VRK patvirtino, kad turimų duomenų pakanka konstatuoti, kad dėl įvardintų faktų dalies Širvintų rajo-

no savivaldybės rinkėjų valia buvo iškreipta.
Ž. Pinskuvienė kartoja savo pačios jau sukurtą precedentą Lietuvos demokratinių rinkimų istorijoje. 2012 m. lapkritį pagal Darbo
partijos sąrašą daugiamandatėje
apygardoje išrinkta į Seimą, Ž.
Pinskuvienė galiausiai į jį nepateko taip pat dėl balsų pirkimo...
Po VRK sprendimo Ž. Pinskuvienė tikino, kad jokio balsų
pirkimo iš jos ar jos rėmėjų pusės nebuvo. Ji teigė norinti tikėti, kad „gyvename teisinėje ir demokratinėje valstybėje, kur gerbiamas kiekvieno žmogaus pasirinkimas, jo valia, teisingumas, o
ne įžeistos politikierių ambicijos
turi nugalėti“.
Negaliu nesutikti su gerb. Živile dėl pastarojo teiginio – taip, ir
aš tikiu, kad gyvename teisinėje
ir demokratinėje Lietuvos valstybėje. Būtent dėl to pasitikiu Lietuvos Respublikos Konstituciniu
Teismu (KT), kuris savo išvadose
patvirtino, kad Seimas ar savivaldybių tarybos su merais turi būti
formuojami taip, kad nekiltų abe-

Tai, kad ta pati istorija
dėl balsų pirkimo su
Ž. Pinskuviene kartojasi
Seimo ir savivaldos
rinkimuose, jai turi
būti aiški pamoka –
nesąžiningas elgesys per
demokratinius rinkimus
turi konkrečias pasekmes
– būti neišrinktam.
jonių dėl jų teisėtumo**. Taip pat,
anot KT, tokie rinkimų pažeidimai kaip balsų pirkimas leidžia
pagrįstai abejoti rinkimų rezultatais ir yra savaime laikomi turinčiais jiems esminės įtakos***.
Pasitikėdama Lietuvos valstybe, pasitikiu ir VRK sprendimu
dėl mero rinkimų Širvintų rajone pripažinimo negaliojančiais,
kuriame remiamasi minėtomis
KT išvadomis. VRK sprendime
pabrėžiama, kad Širvintų rajono
mero rinkimuose dėl balsų pirki-

mo buvo iškreipta tikroji rinkėjų
valia ir dėl to negalėjo būti nustatyti tikri ir teisingi rinkimų rezultatai. Taigi, kandidatas, kurio išrinkimo siekiant buvo padaryti
šiurkštūs pažeidimai, šiuo atveju
– Ž. Pinskuvienė, negalėjo įgyti
savivaldybės mero mandato.
Tai, kad praktiškai ta pati istorija dėl balsų pirkimo su Ž. Pinskuviene kartojasi Seimo ir savivaldos rinkimuose per trumpesnį nei pustrečių metų laikotarpį,
turi būti aiškus ženklas ir pamoka
tiek Darbo partijai, tiek pačiai Ž.
Pinskuvienei: nesąžiningas elgesys per demokratinius rinkimus
ne tik yra nepateisinamas, bet ir
turi konkrečias pasekmes – būti
neišrinktam. Juk jau 25-erius metus deklaruojame, jog gyvename
nepriklausomoje demokratinėje
respublikoje, kur aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus****.

Socialdemokratai dirba
ir laimi
Ž. Pinskuvienė teigia, kad šis
VRK sprendimas – politinis. Tačiau jis politinis nebent ta prasme,
kad VRK sprendimas dėl Širvintų rajono mero rinkimų buvo priimtas nevienbalsiai (iš 16 VRK
narių 9 balsavo už, 7 – prieš).
Galiausiai Ž. Pinskuvienė, reaguodama į VRK sprendimą, tvirtina esanti įsitikinusi, kad „socialdemokratams buvo sunku susitaikyti, kad rajonas slysta iš jų rankų“.
Teiginys, jog rajonas iki šiol

43,58 %
Balsų surinko LSDP kandidatas
Andrius Jozonis Širvintose

buvo socialdemokratų rankose,
skamba keistai, nes kadenciją baigiančioje Širvintų rajono savivaldybės taryboje socialdemokratai iš
21 mandato turėjo tik 2, o Darbo
partija – 6. Ar tai reiškia, kad Darbo partija ir jos kandidatė į Širvintų merus pripažįsta, jog vos 2 socialdemokratų – Antano Lidžiaus ir
Andriaus Jozonio, kuris yra svarbiausias Ž. Pinskuvienės konkurentas – indėlis į Širvintų rajono
savivaldybės tarybos darbą atsvėrė
6 „darbiečių“ pastangas?

Išsigando socialdemokrato
Andriaus Jozonio?
Kodėl Ž. Pinskuvienė dėl jai nepalankaus VRK sprendimo kaltina būtent socialdemokratus? Todėl, kad būtent socialdemokratų
kandidatas – A. Jozonis – pasirodė stipriausias jos varžovas bei sugebėjo jai mesti rimtą iššūkį antrajame rinkimų ture, surinkdamas
43,58 proc. balsų? Ž. Pinskuvienė
surinko 55,44 proc., o pirmajame
ture ji gavo 44,79 proc. balsų, A.
Jozonis – 13,36 proc.
Matyt, dėl tos pačios priežasties
ji užsipuolė LSDP vicepirmininką, Seimo Pirmininko pavaduotoją Algirdą Sysą, jai nepavykus tapti
Širvintų rajono mere. Tačiau kuo
dėl Ž. Pinskuvienės klaidų ir nesėkmės dėtas LSDP centrinio rinkimų štabo pirmininkas? Jo atsakomybė pirmiausia buvo rūpintis visų LSDP skyrių sėkme savivaldos
rinkimuose. O atsakomybė šiuo
atveju suprantama ne tik kaip savo
partiečių – kandidatų – teisių tiesioginis įgyvendinimas, bet ir kaip
pareiga užtikrinti, kad šios teisės
nebūtų pažeidžiamos kitų rinkimuose dalyvaujančių subjektų.
* VRK darbo grupės pažyma dėl rinkimų į Širvintų
rajono savivaldybės tarybos narius-merus rezultatų, 2015 m. kovo 20 d. Nr. 3-54 (1.2).
** KT 2012 m. spalio 26 d. išvada.
*** KT 2012 m. lapkričio 10 d. išvada.
**** Lietuvos Respublikos Konstitucija, 4 str.
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Socialdemokratų socialinė politika
– prieš šešėlinę ekonomiką
Arvydas Mockus
Seimo Ekonomikos komiteto narys

Ką konservatoriai ir liberalai, užliūliuoti žiaurios antikrizinės politikos „sėkmės“, taip karštligiškai žadėjo, kad iš šešėlinio verslo per vienerius metus ištrauks milijardą litų,
tą sėkmingai įgyvendina socialdemokratų vadovaujama Vyriausybė.
Keturi skirtingi tyrimai rodo šešėlinės ekonomikos traukimąsi Lietuvoje. Vieno iš labiausiai pasaulyje pripažintų nelegalios ekonomikos tyrinėtojų – profesoriaus Friedricho Schneiderio – vertinimu,
2014 m. šešėlinės ekonomikos mastas Lietuvoje sudarė 27,1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) (kaip
ir Estijoje, o Latvijoje – 24,7 proc.).
Lyginant su 2013 m., šešėlinės ekonomikos Lietuvoje sumažėjo 0,9
proc. punkto. Profesorius prognozuoja, kad 2015 m. jos mastas bus
25,8 proc., metinis 1,3 proc. jo mažėjimas būtų didžiausias Europos
Sąjungoje.
Pagal Stokholmo ekonomikos
mokyklos skaičiavimus, šešėlinės
ekonomikos mastas Lietuvoje sumažėjo nuo 18,2 proc. 2012 m. iki
15,3 proc. 2013 m. Net Lietuvos
laisvosios rinkos institutas pripažįsta šešėlinės ekonomikos traukimąsi, valdant kairiesiems – 2012

m. ji sudarė 27 proc. BVP, 2013 m.
– 26 proc. BVP, 2014 m. – 25 proc.
Nelegalios tabako rinkos susitraukimą Lietuvoje patvirtina kompanijos „Nielsen“ atliekami „tuščių
pakelių“ tyrimai – neapmokestintų
tabako gaminių mastas mūsų šalyje
yra sumažėjęs nuo 35,4 proc. 2012
m. iki 28,4 proc. 2014 metais.
Pirmiausia reikėtų pabrėžti tai,
kas dažnai lieka nepastebima – kad
šešėlinės ekonomikos mažėjimui
2013–2014 m. įtakos neišvengiamai turėjo Algirdo Butkevičiaus
Vyriausybės vykdoma skurdo ir socialinės nelygybės mažinimo politika.
Konservatoriams ir liberalams
kovoti su „šešėliu“ nesisekė ir dėl
to, kad jie ne kovojo su skurdu, o
atvirkščiai – jį didino, su krize kaudamiesi skurdžiausiai gyvenančiųjų sąskaita. Tai vertė žmones ieškoti, kaip nelegaliai gauti papildomų
pajamų, kad išgyventų...
Prisiminkime, kaip ambicingoji Ingrida Šimonytė tada sakė, kad
„vieno milijardo iš šešėlio“ tikslas,
nors ir ambicingas, bet – ne per
daug. Ta pati Andriaus Kubiliaus
„gera“ finansų ministrė, kuri, kaip
taikliai pastebėjo vienas žurnalistas,
labai gerai pažįsta skaičius ir moka
skaičiuoti, bet nelabai supranta, kas
slypi už tų skaičių, ir kuri arogantiškai ironizavo apie tai, kas išgirs vienišo pensininko „baubimą“...
Būtent elementarūs ir žmogiški LSDP vadovaujamos Vyriausybės žingsniai – kaip jau du kartus
per dvejus metus pakelta minimali mėnesio alga (MMA), padidinti
kultūros ir meno darbuotojų atly-

Kas dar daroma, kovojant su šešėline ekonomika

V

yriausybė pateikė Seimui svarstyti Mokesčių administravimo
įstatymo pakeitimus, kuriais
siekiama užtikrinti geresnį mokesčių
administratoriaus informavimą apie
nedeklaruotas pajamas ir nepagrįstus
turto įsigijimo šaltinus.
Siekiant didinti atsakomybę už kontrabandą ir nelegalią prekybą, įmonių finansinę drausmę ir finansinių operacijų skaidrumą, turgaviečių administracijos atsakomybę už jų administruojamose turgavietėse vykdomą nelegalią
veiklą, efektyviau kovoti su neteisėtu
PVM nemokėjimu ir kai kurių labdaros ir paramos organizacijų, viešųjų įstaigų dalyvavimu mokestinio sukčiavimo schemose ar neregistruoto turto mastais, Seimui pateikti atitinkami
Baudžiamojo ir Administracinių teisės
pažeidimų kodeksų, Kriminalinės žvalgybos, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų, Asociacijų, Pelno mokesčio, Pridėtinės vertės mokesčio, Tabako kontrolės, Alkoholio kontrolės, Nekilnojamojo turto kadastro, Nekilnojamojo turto registro ir Statybos įstatymų pataisų projektai.
Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projektu siūloma riboti
atsiskaitymus grynaisiais, kurie viršija
5 tūkst. eurų arba tokią pačią sumą užsienio valiuta, kai tarpusavyje atsiskaito fiziniai asmenys. 3 tūkst. eurų riboji-

mas galiotų, kai bent viena atsiskaitanti šalis yra fizinis asmuo, besiverčiantis
ūkine komercine veikla, arba įmonė.
Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimas negaliotų atsiskaitant už darbo
santykius.
Numatoma ir administracinė atsakomybė nesilaikantiems šių ribojimų. Atsiskaitantiems grynaisiais didesnėmis
negu numatytos sumos grės baudos
nuo 300 iki 900 eurų, o mokančių ir
mokėjimus priimančių juridinių asmenų arba jų padalinių vadovams – nuo
600–1500 eurų.
Šis įstatymas ypač pasitarnautų maisto
pramonės ir žemės produktų perdirbimo, medienos supirkimo, prekybos
naudotais automobiliais sektoriuose,
taip pat nekilnojamojo turto operacijose. Įvedus eurą, problemų su grynaisiais pinigais jau sumažėjo.
Siekiant mažinti nelegalaus darbo ir
mokėjimų „vokeliuose“ mastą, Seimui
pateiktas svarstyti Darbo kodekso pakeitimas, kuriuo numatoma prievolė
darbdaviui sumokėti nelegaliai dirbusiam asmeniui atlyginimą už darbą, ne
mažesnį už MMA ir ne mažiau kaip už
tris mėnesius. Taip pat siūloma įteisinti
nedarbo draudimo išmokos mokėjimo
nutraukimą bedarbiams nelegalaus
darbo atveju ir grąžinti jau išmokėtas.
LRV informacija

ginimai, nedarbo mažinimas ir užimtumo skatinimas, Konstitucinio
teismo sprendimu dar pernai pradėtos kompensuoti konservatorių
ir liberalų Vyriausybės nukarpytos pensijos – tapo geru ginklu kovojant su „šešėliu“.
Nepamirškime, kad A. Butkevičiaus Vyriausybės sumanios kompleksinės politikos – masinės renovacijos, šilumos ūkio pertvarkos ir
demonopolizacijos, Lietuvai naudingų derybų su „Gazprom“ rezultatų, energijos šaltinių diversifikacijos, neriboto saulės elektrinių
įrengimo pažabojimo ir kt. - dėka
sumažintos elektros, dujų ir šilumos kainos.
Šie sprendimai silpnina šešėlinę
ekonomiką, nes daugiau žmonių
turi darbą, o atitinkamai – ir legalias pajamas pragyventi. Labiausiai

vargstančių žmonių pajamos, nors
ir nežymiai, bet išaugo, jie pradėjo
atsisakinėti nelegalaus darbo. Sumažėjo ir komunalinių paslaugų
kainos, kurios, ypač žiemą, suryja
didžiąją dalį pajamų. Dėl to žmonės sutaupė, jiems rečiau reikėjo eiti „prisidurti“ iš šalies. Kad ir kaip
tai beskambėtų, tačiau net cigaretes
ar alkoholį žmonės dažniau pradėjo
pirkti legaliai, nes labiau turi iš ko...
Socialdemokratų sukurta reguliaraus MMA kėlimo tendencija
matomai jau privertė mūsų verslą
tapti socialiai atsakingesniu už savo
darbuotojus ir prieš valstybę. Neretai vyrauja požiūris, kad MMA kėlimas skatina šešėlinę ekonomiką,
nes ypač smulkus ar vidutinis verslas neišgali mokėti didesnių algų ir
yra priverstas tai daryti „vokeliuose“.
Tačiau „šešėlio“ traukimosi statisti-

ka (vien ekonomikos augimas negalėjo pasiekti tokių žymių rezultatų)
rodo ką kitką – nuogąstavimas dėl
MMA neigiamo efekto pagrįstas
nebent labai mažu mastu.
Kas dar prisidėjo prie „šešėlio“
traukimosi Lietuvoje? Skubiai priimti sprendimai dėl įvežamo kuro patikros bakuose leido valstybei
gauti daugiau pajamų iš degalų akcizo. 2014 metais dyzelinių degalų
pardavimai išaugo 17 proc., surinkta 169,8 mln. Lt akcizų daugiau.
Akcizinių prekių apskaitos sistema, bendradarbiaujant su tabako
gamintojais, leis identifikuoti legalioje ir šešėlinėje rinkoje parduodamų gaminių kilmę ir prireikus
operatyviai sustabdyti nelegalios
produkcijos kontrabandą, gamintojams nutraukiant bendradarbiavimą su tiekėjais.
Pradėta įgyvendinti geriausia užsienių šalių praktika paremtos Išmaniosios mokesčių administravimo sistema, kuri, ekspertų skaičiavimais, verslui leistų sutaupyti
ir kartu mokestines valstybės pajamas padidintų apie 1,5 mlrd. litų
kasmet. Rizikos valdymo sistema
apdoros gaunamus duomenis bei
padės mokesčių mokėtojams pasitikrinti jų teikiamos informacijos
korektiškumą.
Ne vien tikslinės kovos su šešėline ekonomika priemonės yra geras
ginklas su „šešėliu“. Būtent socialinio jautrumo stoka konservatoriams ir liberalams čia pakišo koją.
O didelė socialdemokratų kovos
su „šešėliu“ sėkmės dalis – jų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politika.

Socialdemokratai neskubės apsispręsti
sas teigia, kad „normalus demokradėl socialinio modelio
tinės valstybės mechanizmas taip

Lietuvos socialdemokratų
partija (LSDP) neskubės priimti sprendimo dėl socialinio modelio, kurį apibrėžiančių teisės aktų (Darbo
kodekso, Socialinio draudimo įstatymo ir kt.) projektai svarstomi Vyriausybėje.
Socialinį modelį, susidedantį iš
keturių pagrindinių dalių (užimtumo didinimo, socialinio draudimo, darbo santykių reguliavimo ir kovos su skurdu), parengė
Socialinių reikalų ir darbo minis-

terija, pasitelkiant
mokslininkus ir
ekspertus.
Socialdemokratai nesirenka revoliucinio socialinių
reformų kelio ir nepritaria naktinėms
reformoms. Todėl
prezidentės Dalios Grybauskaitės
gąsdinimai naujos
naktinės reformos grėsme yra nepagrįsti. Būtent Prezidentė buvo didžioji konservatorių ir liberalų Vyriausybės naktinių reformų gynėja.
Pirmiausia turi vykti diskusijos su
visuomene, kai visuomenės grupės
gali teikti nuomones ir pasiūlymus
pradinėje įstatymų keitimo stadijoje. Prasmingiau iš pradžių diskutuoti apie mokslininkų grupės pateiktą studiją, o ne apie jau griežtai
suformuluotą Vyriausybės įstatymų paketą.
LSDP vicepirminkas, Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sy-

ir turi veikti. Spręsti turi socialiniai
partneriai, kuriems teks gyventi pagal sukurtą modelį. Tokių svarbių
sprendimų negalima forsuoti, nes jie
gali atsisukti ne tik prieš darbuotojus, bet ir prieš darbdavius. Pablogėjus darbo sąlygoms ir socialinės paramos sistemai, padidės emigracija, darbdaviams nebus ką samdyti.“
LSDP frakcijos Seime seniūnė Irena Šiaulienė tvirtina: „Suvokiame
klausimo jautrumą, todėl tik diskusijos tarp socialinių partnerių ir
balanso paieška yra kelias, vedantis,
atsižvelgiant į šiandienos iššūkius, į
tobulesnį socialinės sferos reglamentavimą. Mes, socialdemokratai, siekiame, kad dirbančiųjų padėtis nebūtų bloginama.“
Kviečiame partijos bičiulius ir
visus Lietuvos piliečius nelikti
nuošalyje, bet aktyviai reikšti savo
pastabėjimus ir pasiūlymus naujam socialiniam modeliui! Siųskite juos LSDP Darbo, šeimos ir
socialinių reikalų komitetui arba
Informaciniam centrui.
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Lietuvos ir NATO pasirengimas yra
didesnis nei grėsmė iš Rusijos
Pokalbis su krašto apsaugos ministru Juozu Oleku

Ar saugi šiandien Lietuva? Ar
Rusijos karinė grėsmė reali?
Grėsmė Lietuvos saugumui yra
išaugusi. Vis nauja Rusijos agresija Gruzijoje, Ukrainoje rodo, kad
ši valstybė savo politinius tikslus
linkusi spręsti ir karine jėga. Kita vertus, mūsų pačių apsisprendimas ginti valstybę – tiek visų Lietuvos žmonių, tiek valdžios sprendimas padidinti lėšas ginkluotoms
pajėgoms ir stiprinti mūsų kariuomenę – reiškia mūsų saugumo padidinimą.
Tie sprendimai, kuriuos pernai
priėmė NATO dėl trijų Baltijos šalių ir Lenkijos saugumo, – dėl NATO sausumos ir oro policijos misijos pajėgų sustiprinimo, NATO
laivų dislokacijos Baltijos jūroje –
įrodo, kad mes nesame vienui vieni
kaip pokario metais. Visos šios Aljanso pajėgos galėtų būti panaudotos Lietuvos gynybai. Todėl, nepaisant išaugusios grėsmės, mūsų atsa2014 m. balandį ministras Juozas Olekas pasitiko į Lietuvą atvykusius JAV karius
kas būtų didesnis. Todėl galime toliau kurti ir gyventi.
rinių intervencijų metu pastebėta, (kariniuose daliniuose turi tarnaukad jos kariuomenė būdavo ilgai ti tiek karių, kiek reikia); karių apAr NATO realiai apgintų Lie- telkiama – net ne savaitę, o mėne- ginklavimui ir deramam aprengituvą, jei reikėtų vykdyti Vašing- sius. O 2008 metais buvo rengia- mui (šarvuotoms liemenėms, naktitono sutarties 5-ojo straipsnio ko- mos pratybos prie Gruzijos sienos, nio matymo priemonėms, galingeslektyvinės gynybos įsipareigoji- staiga per kelias valandas siena per- niems ginklams, pavyzdžiui, priešmą, kai vienos NATO narių gin- žengiama, pradedamas puolimas. tankinei ir priešlėktuvinei gynybai);
kluotas užpuolimas yra laikomas Krymo atveju atrodė, kad tai irgi karių mokymui ir parengimui; pivisų narių užpuolimu?
tik pratybos...
liečių informavimui apie tikrą siTeigimas, kad neįvykdys, kad RuBeje, praėjusiais metais ir Lietuvo- tuaciją, patriotiniam ugdymui per
sijos kariuomenė labai greitai per- je mes keletą kartų buvome pakėlę vaikų ir jaunimo stovyklas, kibereis per Lietuvą, yra propagandinis. mūsų kovinių dalinių parengties ly- netiniam saugumui.
Norima sukiršinti žmones, pasėti gmenį tam, kad būtume pasirengę
nepasitikėjimą. Nėra dar agresijos reaguoti – karinės Rusijos pratybos
Jūs, būdamas krašto apsauLietuvoje, o NATO kariuomenės prie Lietuvos sienos kėlė įspūdį, kad gos ministru 2006-2008 metais,
pajėgos mūsų šalyje žymiai susti- kariuomenė gali būti panaudota ir praktiškai sukūrėte Lietuvos proprintos. Buvo amerikiečiai, dabar kitiems tikslams.
fesionalią kariuomenę. Ar ją padiatvyko ir portugalų kariai, tuoj atdinti vietoje šauktinių būtų per
vyks vokiečiai ir belgai. Tai liudija,
2015 metais Lietuvos krašto ap- brangu?
kad tikrai tos pajėgos bus tada, kada saugos biudžetas išaugo geru treč2008 metais mes pradėjome kajų reikės. Šiandien jų yra tiek, kiek daliu. Kaip tie pinigai panaudo- riuomenės stiprinimo procesą. Gaireikia. Visos NATO pajėgos yra žy- jami?
la, kad konservatorių-liberalų valdymiai skaitlingesnės, moderniau apKariuomenės sukomplektavimui mo laikotarpiu nebuvo tęsiamas paginkluotos ir pajėgesnės nei Rusijos.

Tai būtų Rusijos klaida
peržengti NATO valstybės
sieną. „Vienui vieni“
daugiau nepasikartos,
nebus taip, kad niekas
neišaus nė vieno šūvio.
Neseniai buvo pristatyta žvalgybos ataskaita, rodanti, kad Rusija
gali imtis tranzito provokacijų. Tačiau karinių jėgų persvara yra NATO pusėje. Mums svarbu įdėti savo įnašą, kad NATO neturėtų jokių
abejonių, jog lietuviai nesiruošia ar
nesidomi savo saugumu.
Žvalgybos reikšmė, stebint Rusijos kariuomenės judėjimą, yra didelė. Žymiai ankstesnių Rusijos ka-

KAM

rasti pirmieji 600 šauktinių. Metų
pabaigoje šis skaičius turėtų siekti
apie 3 000. Džiugi žinia ta, kad per
keletą dienų, paskelbus apie šauktinių registraciją, sulaukėme keliasdešimt savanorių.
Dabar formuojame subalansuotą socialinį paketą dėl šauktinių,
galvojame apie kaupiamąjį fondą –
šauktinis, gerai atlikęs tarnybą, išsineštų apie 3 000 eurų. Londone,
plaudamas indus, nelabai tiek užsidirbsi... Taip pat galvojame apie pirmenybę šauktiniams, atlikus tarnybą, įsidarbinti valstybinėje tarnyboje.
Kaip vertinate kai kurių mūsų
politikų itin griežtą retoriką Rusijos atžvilgiu?
Mano pozicija tokia – turime pasakyti, kad Ukrainoje vyksta agresija. Bet pats esu linkęs kalbėti ramiau ir padaryti mums numatytus
darbus. Svarbiausia, kad mes patys
atliktume savo užduotis.

dalinių užpildymas profesionalais.
O kartu konservatoriai nesprendė
ir šauktinių klausimo.
Taip kariuomenėje ir jos rezerve susiformavo savotiška „duobė“.
Mūsų sprendimas pasitelkti šauktinius paremtas tuo, kad negalime iš
karto profesionalais visko užpildyti. O kariuomenė grindžiama tęstinumu: vieni kariai pradeda tarnybą, kiti ją įpusėję. Reikalingas 4
metų ciklas, kad kariuomenė būtų
deramai komplektuota.
Mes tęsiame kariuomenės profesionalizacijos procesą – kontraktai
pasirašomi, tarnybos sąlygos gerinamos, jos laikas pratęsiamas. Manau,
per 5 metus kariuomenę užpildysime profesionalais.

Ar prorusiškos informacijos ribojimas nepažeidžia žodžio laisvės ir kitų žmogaus teisių?
Tai diskutuotinas klausimas. Mes
esame už žodžio laisvę, už demokratiją. Džiaugiamės nepriklausoma demokratine Lietuva ir tuo, kad
žmonės gali išreikšti savo nuomonę
įvairiais klausimais.
Tačiau kartu negalime sutikti su
tuo, kad Lietuvos atžvilgiu skleidžiamas melas ir šmeižtas, kaip kad
buvo skelbiama, kad 1990 m. sausio
13 d. „lietuviai šaudė į lietuvius“. Juk
tai absoliutus melas!

Principas „vienas už
visus, ir visi už vieną“ yra
svarbus kaip niekada, ir
tai išlieka NATO pagrindu.

Tačiau socialdemokratų atgaivinta šalies tautinių mažumų poTai kada Lietuva vėl turės šauk- litika yra irgi Lietuvos saugumo
tinių kariuomenę?
didinimas?
Rugpjūčio pabaigoje turėtų atsiBūtent. Iš tiesų Lietuvoje reikėtų
skleisti daugiau informacijos
KAM
įvairiomis kalbomis. Todėl labai
sveikintinas yra mūsų Vyriausybės
sprendimas atkurti Tautinių mažumų departamentą, kuris spręs
šį reikalą.
Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai, kariai lankomės ne tik lietuvių mokyklose, bet ir, pavyzdžiui,
lenkiškoje Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje. Puikiai atsimenu
jaukų susitikimą, kurio metu apie
tarnavimą kariuomenėje pasakojo
šios mokyklos absolventas.
Didesnei komunikacijai su įvairiataute visuomene reikia žymiai
daugiau pastangų. Todėl kviečiu
Šaulių sąjungą, kad ši, organizuodama vasaros stovyklas vaikams ir
jaunimui, būtinai priimtų tautinių
mažumų atžalas. Visi esame Lietuvos piliečiai.
Kalbėjosi Morta Vidūnaitė
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NATO pagalba ateina padidėjus grėsmei
Olgos Posaškovos

Benediktas Juodka
Seimo Užsienio reikalų komiteto
pirmininkas

Lietuvos narystė NATO – tai
mūsų sėkmės istorija. Kovo
29-ąją minėjome vienuolika metų nuo tos dienos, kai
Lietuva kartu su kitomis Vidurio ir Rytų Europos valstybėmis įstojo į NATO. Prasidėjus antrajam Lietuvos
narystės NATO dešimtmečiui, klausiame, kas lems
sėkmingos mūsų istorijos
tęsinį?

Visų pirma, esame ne vieni.
NATO viršūnių susitikime
Velse 2014 m. rugsėjį priimti
sprendimai aiškiai parodė, kad
buvimas galingiausio pasaulyje
karinio aljanso – NATO – nariais reiškia realių kolektyvinės
gynybos garantijų turėjimą. Tai
aiškiai parodo, kad sąjungininkų pagalba ateina ne tada, kai
pirmasis priešo tankas kerta

Spaudos konferencijoje „Antrasis Lietuvos narystės NATO dešimtmetis“ Seime kovo 27 d. Iš kairės: Lietuvos kariuomenės
vadas Jonas Vytautas Žukas, krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Benediktas Juodka

valstybės sieną, o gerokai iki tol,
t. y., – padidėjus grėsmei.
Lietuvai svarbu ne tik pačiai
rimtai ruoštis galimoms grėsmėms, bet ir pasinaudoti NATO teikiamomis galimybėmis.
Jau šiandien Lietuvoje ir regione

Dėl konflikto Ukrainoje į pakitusią
saugumo situaciją pirmiausia
sureagavo JAV, mūsų strateginė
partnerė, dislokuodamos Baltijos
valstybėse ir Lenkijoje rotacines
kuopos dydžio sausumos pajėgas.

matome konkrečius NATO pagalbos įrodymus. Tai – sąjungininkų pajėgų dislokavimas Lietuvoje ir Baltijos regione, kaip svarbiausia NATO įsipareigojimų išraiška ir atgrasymo priemonė.
JAV, mūsų strateginė partnerė,

Ar mokėsime bankams už jų
nepatriotiškumą?
Mindaugas Kluonis
politologas

Po šauktinių šaukimo tvarkos ir jų socialinių garantijų
svarstymo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete aiškėja, kad ne visi Lietuvos piliečiai ir joje veikiantys juridiniai asmenys turi rūpintis šalies gynyba. Kol eilinis pilietis gali tapti šauktiniu ir būti priverstas keisti savo gyvenimo planus, bankai
ne tik neplanuoja įnešti jokio
indėlio į Lietuvos saugumą,
bet dar ir ketina pasipelnyti
iš šauktinių grąžinimo.
Užuot šiuo pavojingu metu įnešę savo finansinį indėlį į šalies gynybą ir sutikę kreditus paėmusiems šauktiniams neskaičiuoti
palūkanų už tarnybos laiką Tėvynei, bankai sutinka tik atidėti
kredito mokėjimo terminą ir siūlosi papildomai pasiimti palūkanas už tuos 9 tarnybos mėnesius.
Kitaip tariant, nesant kreditų paklausos, bankai rado būdą, kaip

užsidirbti 9 mėnesių palūkanas
iš šauktinių ir juos išnaudoti finansiškai.
Kol kreditų nepaėmę šauktiniai galės valstybės skiriamą išmoką po tarnybos panaudoti savo
poreikiams, kreditus paėmę šauktiniai turės dengti bankų palūkanas už 9 mėnesius, nors jie paskolos tiems konkretiems 9 mėnesiams net neprašė. Jei jau paėmei kreditą ir atsitiktinai buvai
pašauktas į tarnybą Lietuvai, tai
ir atiduok viską, ką užsitarnavai,
bankui, nes banko pelnas svarbesnis už pareigą šaliai.
Bankai, suvokdami, kad šauktiniai patys palūkanų sumokėti
be valstybės pagalbos nesugebėtų, užuot apriboję savo godumą,
įkiša ranką ir į valstybės kišenę.
Išmokos šauktiniams bus mokamos iš valstybės biudžeto, bet
dalis šių lėšų nusės ne šauktinių,
o bankų kišenėse. Tokiam pasinaudojimui šauktiniais skuba pritarti politikai. Štai buvusi krašto

Išmokos šauktiniams bus
mokamos iš valstybės
biudžeto, bet dalis
šių lėšų nusės net ne
šauktinių, o bankų
kišenėse.

apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė skelbia tokį įžūlų pasipelnymą Lietuvos saugumo sąskaita gera žinia.
Neįtikinamai skamba ir Lietuvos bankų asociacijos vadovo Stanislovo Kropo argumentai, kad,
įstatymais įpareigojus bankus neskaičiuoti palūkanų už 9 šauktinių tarnybos mėnesius, būtų įsikišta į privačius santykius. Juk ta-

me pačiame Seimo komiteto posėdyje mamos ir broliai įpareigojami informuoti šauktinius apie
šaukimą, grasinama baudomis
asmenims, kurie išvykę į užsienį nenurodys savo gyvenamosios
vietos. Į tokio privatumo santykius kištis ir nurodinėti, ką daryti politikams, galima, tačiau apriboti bankų pasipelnymą iš šauktinių – šiukštu.

dislokavo Baltijos šalyse ir Lenkijoje rotacines kuopos dydžio
sausumos pajėgas. 2014 m. papildomai atsiųsta Vengrijos sausumos kuopa. Rotacines pajėgas taip pat planuoja dislokuoti Portugalija ir Vokietija 2015
m. balandžio-liepos mėnesiais.
Sustiprinta NATO oro policijos misija, užtikrintas karinių
jūrų laivų buvimas Baltijos jūroje. Vyksta NATO tarptautinės karinės pratybos.
Kartu suvokėme, kad buvimas NATO – tai ne tik mums
teikiamos saugumo garantijos
ir sąjungininkų parama. Esame solidariai atsakingi ir už viso Aljanso stiprumą ir už saugumą tų, kuriems reikia mūsų
paramos. Steigiama bendra karinė brigada (LITPOLUKRBRIG), kuri suteiks galimybę
Ukrainos karinėms pajėgoms
siekti NATO standartų, perimant patirtį iš dviejų kaimyninių NATO valstybių narių
– Lietuvos ir Lenkijos.

Keltinas klausimas, kaip finansinis kapitalas (bankai), kurie niekaip nenori prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo (pasipelnymas iš kredito atidėjimo nėra
padėjimas) elgtųsi karinės grėsmės akivaizdoje? Kai nieko neinvestuoji, nėra ką ir ginti.
Deja, neatrodo, kad Lietuvoje
atsirastų politikų, kurie įsikištų į
bankų „privačius reikalus“, padarytų galą jų godumui ir priverstų
juos prisidėti prie Lietuvos gynybos, atsisakant palūkanų skaičiavimo šauktiniams. Atvirkščiai – palaikomi siūlymai už bankų nepatriotiškumą jiems dar ir primokėti.
Lietuvoje jau tampa tradicija, kad
visos problemos yra sprendžiamos
neturtingiausių ir mažiausiai apgintų visuomenės sluoksnių sąskaita, o turtingiausieji tų sprendimų
rezultatais pasinaudoja, džiaugsmingai tas „geras žinias“ apie pasipelnymą transliuojant politikams.
Juk ką reiškia kažkokio jaunuolio
iš provincijos įpareigojimas tarnauti Tėvynei ir jo planai, palyginus su
suplanuotu bankininkų pelnu. Todėl ir galima pareikalauti prisiimti
jaunuoliui, jo artimiesiems pareigas, grasinti baudomis, tačiau bankai pasidalyti savo net neplanuotu
viršpelniu iš šauktinių grėsmės akivaizdoje su Lietuva jokios pareigos
nejaučia.
Toks išimtinis finansinio kapitalo interesų gynimas matomas ne tik
šiuo atveju, bet ir Darbo kodekso
pataisose, studijų paskolų sistemose ir kitose srityse, kur po reformų
turtingieji tampa dar turtingesni,
o eiliniai žmonės dar labiau jiems
įsipareigoję.

Sveikata

8

socialdemokratas

Lietuvos žmonės galės gydytis
moderniausiais vaistais
Juras Požela
Seimo narys, LSDP Vilniaus m.
skyriaus pirmininkas

Lietuvoje vis girdime daugybę istorijų apie žmones, susirgusius nepagydomomis, lėtinėmis ligomis. Daugelyje jų –
vienintelė viltis, kad ieškoma
vaistų, kad jau atrandami medikamentai, galintys pagelbėti vienos ar kitos ligos atveju.

Į Lietuvą šie naujausi vaistai ar
gydymo būdai keliaudavo dar ilgai. Net metų metus. Dėl pasenusių įstatymų nuostatų Lietuvos gyventojai negalėdavo vartoti
naujausių medikamentų, nors juos
gaudavo kitų šalių pacientai, pavyzdžiui, davę sutikimus juos vartoti kaip eksperimentinius vaistus.
Įteisinus įstatymu biomedicininius tyrimus, būtų suteikta pagalba ir viltis tiems pacientams, kuriems dabartiniais vaistais teikiama pagalba nėra efektyvi. Žmogus, kurio būklė būna kritinė, galėdamas dalyvauti biomedicininiame tyrime, t. y., gauti naujausius medicininius gydymo būdus,
vaistus, kartu gautų viltį, galimybę išgyventi ir pasveikti.

Žmogaus gyvybės gelbėjimas
vienareikšmiškai yra pagrindinis
uždavinys, kurį visi turime užtikrinti. Biomedicininius tyrimus galima taikyti įvairiausių ligų atvejais, pradedant embrionų,
dar esančių moters įsčiose, besivystančių kūdikių, susirgimais.
Taip pat Lietuvos žmonės, sergantys onkologinėmis ir kitomis ligomis, galės sulaukti pačių moderniausių pasaulio medicinos metodikų ir vaistų.
Biomedicininių tyrimų įteisinimas – būdas gauti naujausią gydymą Lietuvoje. Prisiminkime nevaldomą ebolos viruso plitimą.
Tuomet buvo surasti vieninteliai
inovatyvūs vaistai, kurie sustabdė šią pavojingą ligą. Vaistai buvo duodami ligoniams kaip eksperimentiniai. Čia tik vienas pavyzdys. Ši liga nebuvo atkeliavusi į Lietuvą.
Tačiau nuo onkologinių arba
kraujotakos sistemos ligų kenčia
daugybė gyventojų. Ne vienam ir
net ne šimtui tokių ligonių biomedicininiai tyrimai padėtų sugrįžti
į visavertį, sveiką gyvenimą, būtų
išsaugotos gyvybės.
Lietuvoje ir dabar veikia Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, tačiau jis pasenęs – neatitinka šios dienos mokslo laimėjimų ir
realijų. Todėl Vyriausybė, konkrečiai Sveikatos apsaugos ministerija, parengė naują Biomedicininių
tyrimų etikos įstatymo projekto
redakciją, kuri dabar bus pateikta
svarstyti Seime.
Jis yra svarbus ne tik galimybe

Vaikai
Rimantė Šalaševičiūtė
sveikatos apsaugos ministrė

Vaikai autistai pirmiausia yra
tiesiog vaikai, kuriems, kaip ir
visiems vaikams, reikia suaugusiųjų meilės ir rūpesčio. Todėl privalome išmokti priimti šiuos vaikus tokius, kokie jie
yra.

Mes, kaip valstybė, turime laLietuvos žmonėms pasinaudoti
moderniausiais mokslo pasieki- biau vadovautis naujausiais šianmais sveikatos srityje, bet ir tuo, dieniniais mokslo laimėjimais ir
kad bus reglamentuojami bioban- taikyti juos praktikoje.
kai ir jų veikla.
Kas yra biobankas? Tai – įstaiga, kurioje pacientui sutikus kaupiami žmogaus biologiniai ėmi- Žmogus, kurio
niai bei kita sveikatos informacija, kuri yra naudojama moksli- būklė kritinė,
niams tyrimams. Biobankas yra galėdamas dalyvauti
biomedicininių tyrimų dalis. Jei biomedicininiame tyrime,
medicina neturi priemonių pacientui padėti šiandien, tai tirdama t. y., gauti naujausius
jo atiduotus ėminius, pavyzdžiui, medicininius gydymo
kraujo mėginį, galbūt suras, kaip būdus ir vaistus, kartu
padėti ateityje. Galbūt galės padėti kitam tokia pat liga susirgu- gautų viltį ir galimybę
išgyventi ir pasveikti.
siam žmogui.

Tenka pripažinti, kad iki šiol
vaikai su autizmu Lietuvoje buvo
palikti užribyje. Pirmiausia, autizmo spektro raidos sutrikimai
Lietuvoje dažnai būdavo diagnozuojami pavėluotai. O kilus įtarimui, Vaiko raidos centre reikėdavo laukti eilės nustatyti galutinę
diagnozę pusmetį ar net metus, o
tokio vaiko raidai brangi kiekviena diena. Lietuvoje ilgą laiką veikė tik vienas Vaiko raidos centras
– tik Vilniuje. Vaikams autistams
valstybė neužtikrindavo ir reabilitacijos paslaugų.
Užaugę vaikai su autizmu būdavo pripažįstami sveikais arba jiems
diagnozuodavo šizofreniją ar protinį sutrikimą. Jiems būdavo taikomas ir atitinkamas gydymas,
dažniausiai stipriais psichotropiniais vaistais, kurie tik pakenkdavo autistams.
Siekiant padėti Autizmo spektro sutrikimą (toliau – ASS) tu-

Skiepams nuo erkinio encefalito
Alma Monkauskaitė
seimo Sveikatos reikalų
komiteto narė

Pavasarį, o ypač vasarą, darbas ar poilsis gamtoje tiek
miesto, tiek kaimo žmonėms
gali baigtis netikėtu susirgimu
erkiniu encefalitu. Kuo pavojinga ši virusinė liga ir kaip nuo jos
apsisaugoti? Apie tai kalbamės
su gydytoja, Seimo nare ALMA
MONKAUSKAITE.
Kas yra erkinis encefalitas?
Erkinis encefalitas (EE) yra labiausiai paplitusi erkių platinama
liga, viena svarbiausių žmogaus cen-

trinės nervų sistemos infekcijų. Lietuva yra endeminė erkinio encefalito šalis, kur kasmet registruojama
300–600 ligos atvejų. Vyrai dažniau serga nei moterys, dažniausiai
– vyresni žmonės. Ikimokyklinio
amžiaus vaikams, ypač jaunesniems
nei 3 metų, ši liga ypač reta. Pastaruosius trejus metus sergamumas erkiniu encefalitu auga, daugiau serga miesto, o ne kaimo gyventojai.
Žmogui virusą perduoti gali nimfa ar suaugusi erkė. Erkiniu encefalitu užsikrėsti galima ir vartojant termiškai neapdorotą pieną ar jo produktus. Juo galima užkrėsti žmogų,
jam perpilant infekuoto kraujo, kūdikius - maitinant infekuotos motinos pienu, nėštumo metu gali būti
užkrečiamas vaisius.
Kokie EE simptomai?
EE inkubacinis periodas trunka 2–28 dienas, vidutiniškai 7–14
dienų. Maždaug 80 proc. atvejų ligos eiga būna dvibangė. Pirmosios

fazės kliniką, kuri trunka 1–8 dienas, sukelia pirmoji viremijos banga. Jos požymiai yra nespecifiniai:
karščiavimas, kaulų, raumenų, galvos skausmai, nuovargis, bendras silpnumas, rečiau – virškinimo sistemos ar viršutinių kvėpavimo takų
kataro požymiai.
Po pirmosios stadijos ligonis jaučiasi neblogai, kadangi prasideda
tariamo pasveikimo periodas, kuris trunka 1–33 dienas, dažniausiai
5–8 dienas. Jei laiko tarpas tarp pirmosios ir antrosios ligos fazių yra
mažiau kaip 24 valandos, ir žmogus nepajaučia klinikinio pagerėjimo bei tuo atveju, kai pirmos fazės klinika yra neryški, silpna, erkinio encefalito eiga tampa tariamai
,,vienbangė“.
Antrosios ligos fazės, kuri išsivysto 20–30 proc. užkrėstų asmenų, metu nustatomi centrinės nervų sistemos pažeidimo simptomai
ir uždegiminiai pakitimai smegenų skystyje.

Kokios ligos pasekmės?
Liga sunki, visada gydoma stacionare. Suaugusiųjų mirštamumas
Europoje nuo jos svyruoja nuo 0,5
iki 2 proc. Trečdalis ligonių pasveiksta per tris mėnesius, trečdalis – per vienerius metus, trečdaliui
persirgusiųjų lieka liekamųjų reiškinių. Vidutinio sunkumo – intensyvūs nusiskundimai arba objektyvūs
neurologiniai simptomai, neigiamai veikiantys gyvenimo kokybę
ir darbingumą. Sunkiais – ilgalaikiai simptomai ir nusiskundimai,
dėl kurių ligoniai tampa nedarbingi, dažnai nepajėgūs gyventi be kitų pagalbos.
Koks šios ligos gydymas? Kaip
galima jos išvengti?
Ligonis gydomas tik simptomiškai – vaistais, sumažinančiais ligos
požymius. Specifinio gydymo, nukreipto prieš ligos sukėlėją nėra.
Vienintelė veiksminga specifi-

Sveikata

socialdemokratas

2015 m. balandis, Nr. 4 (61)

9

autistai nebus palikti užribyje
rintiems vaikams, pakeičiau Vaikų sveikatos tikrinimo tvarką, kuri nustato privalomų profilaktinių vaikų sveikatos bei ankstyvojo amžiaus vaikų (iki 4 metų) psichomotorinės raidos tikrinimo
reikalavimus. Lietuvoje bus privalomai profilaktiškai tikrinama
ne tik vaiko fizinė sveikatos būklė, bet ir psichomotorinė raida visų vaikų nuo 3 mėnesių amžiaus.
Nustačius raidos sutrikimo riziką,
įtariant autizmą ar kitus raidos sutrikimus, tokie vaikai bus siunčiami Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų konsultacijos
dėl diagnozės nustatymo, o nustačius autizmą, jų tėvai bus konsultuojami, kaip su vaikučiais kalbėti,
elgtis, kaip juos mokyti ir ugdyti.
Vaikų raidos tikrinimus organizuos ir vykdys šeimos gydytojai,
vaikų ligų gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai. Gydytojai jau dabar ruošiasi ir klausinėja, kada gali pradėti tokius tikrinimus. Tai – džiugi žinia, nes
vaikų gydytojai ir medikai supranta, kad ši tvarka palengvins jų darbą ir laukia teigiamų rezultatų. Iki
lapkričio mėnesio gydytojai turi
suspėti pasirengti tokių procedūrų vykdymui.
Šiuo metu į lietuvių kalbą verčiamas dvidešimties klausimų vadinamas „m-chat" testas, kuris yra
vienas iš būdų pasitikrinti, ar vaikas nekenčia nuo autizmo. Dalis
testo bus įtraukta į privalomąjį vaikų sveikatos patikrinimą.
Be to, dabar veikia daugiau Vaiko raidos centrų, ne tik Vilniuje.
Jau įsteigti 5 tokie centrai didžiuosiuose miestuose. Šiemet bus iš-

„Galimybė anksčiau nustatyti
autizmą yra tik pirmas žingsnis,
padedant vaikams autistams ir jų
tėvams. Net ir sužinojus diagnozę,
tolesnė pagalba vaikui ir jo
tėvams tėra epizodinė, išbarstyta
erdvėje ir laike, o tai vaikui –
didžiulis iššūkis. Ką reiškia auginti
autistišką vaiką? Su juo turi būti
dirbama nuolat tiek namuose,
tiek ugdymo įstaigoje. Valanda po
darbo tikrai nėra pakankama. Tad
vaiku norintys pasirūpinti tėvai
ar bent vienas iš jų turi atsisakyti
darbo, netenka socialinių
garantijų“, –
Lietuvos autizmo asociacijos
„Lietaus vaikai“ valdybos
pirmininkė Laura Kanapienienė.

spręstas Vaiko raidos centro patalpų Vilniuje klausimas: Žvėryno
mikrorajone įsikūręs centras yra
avarinės būklės ir patalpų laukia
jau 22 metus.
Vaikams autistams nuo šiol bus
užtikrinama ir medicininė reabilitacija bei sanatorinis gydymas –
iki šiol tokia galimybė nebuvo įteisinta. Balandžio pradžioje į medicininės reabilitacijos paslaugų sąrašą įtraukti ir autizmo spektro sutrikimai F84. Tam skirta daugiau
nei 3 mln. eurų.
Nuo šių metų sausio įsigaliojo nauja tvarka, patvirtinta ir su-

augusiesiems (18 metų ir vyresniems) su autizmu. Ji užkirs kelią
svetimoms diagnozėms rašyti, padės vertinti ASS sunkumo laipsnį
ir leis teikti reikiamas paslaugas.
Taip pat patikslinti darbingumo
lygio nustatymo kriterijai, kuriais
yra nustatomas ne tik ASS sunkumo laipsnis, bet ir darbingumo lygis suaugusiesiems.
Sieksime ir daugiau bendradarbiavimo tarp Sveikatos apsaugos,
Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, kurios
kartu turi rūpintis tokiais ypatingais vaikais kaip autistai.
Autistai, vaikai ar suaugusieji,
yra lygiaverčiai visuomenės nariai.
Jeigu jie ir jausis tokiais, naudinga
bus ne tik jiems, bet ir visai visuomenei, kuri taps atviresnė ir tolerantiškesnė, su daugiau tarpusavio
supratimo, atjautos ir empatijos.
Komentaras parengtas pagal balandžio 1 d. spaudos konferenciją Seime, skirtą Pasaulinei autizmo dienai, kuri minima balandžio 2-ąją.

A

utizmas nėra toks retas, kaip gali atrodyti. Autizmo spektro sutrikimas (ASS) diagnozuojamas vis dažniau tiek visame
pasaulyje, tiek Lietuvoje. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, ASS turi vienas asmuo iš 160, o naujausiais
statistiniais duomenimis – apie 1,0 proc. populiacijos.
Ilgą laiką šis psichologinės raidos sutrikimas pasaulyje laikytas nepagydomu. Autistams būdingi kalbos sutrikimai ir prasti
bendravimo įgūdžiai, jutiminiai sutrikimai – vaikas gali būti pernelyg jautrus šviesai, garsui, skoniui, kvapui, prisilietimui arba
atvirkščiai, taip pat gali sutrikti judesių koordinacija. Specialistai pabrėžia, kad nėra taip, jog vaikai su autizmu nenori bendrauti – be ugdymo jie tiesiog neturi tam gebėjimų.
Psichologams, vaikų ligų gydytojams, gydytojams vaikų neurologams, psichiatrams, kt. sveikatos priežiūros specialistams ir
tėvams kartu dirbant su autistais vaikais, buvo nustatyta, kad ugdomi jie sėkmingai tampa visaverčiais visuomenės nariais,
gali mokytis ir dirbti. Kuo anksčiau vaikui diagnozuojamas sutrikimas ir jis pradedamas kryptingai ugdyti, tuo jis įgyja daugiau gebėjimų socializuotis ir pagal raidą pasivyti bendraamžius.
Lietuvoje paskutinį dešimtmetį ASS turinčių asmenų skaičius didėjo: 2001–2013 metais vaikų ir paauglių (0–17 m.) nuo 312
asmens 2001 m. iki 2013 m. padidėjo trigubai – iki 1006 asmenų. Vyresnių kaip 18 metų taip pat daugėjo – nuo 6 asmenų
2001 m. iki 80 asmenų 2013 m. Viena iš priežasčių – pagerėjusi diagnostika ir didesnis visuomenės supratimas apie autizmą.

taupyti neverta
nė erkinio encefalito profilaktikos priemonė – skiepai. Visuotinės vakcinacijos efektyvumas puikiai įrodytas Austrijoje. Čia sergamumo erkiniu encefalitu rodiklis
1982 m. siekė 8,75/100 000 gyventojų. Šiuo metu, kai 80–90 proc. šalies gyventojų yra pasiskiepiję nuo
šios ligos, susirgimų erkiniu encefalitu sumažėjo 12 kartų.
Vakcinos yra pagamintos iš erkinio encefalito viruso. Įprastai pirmosios dvi dozės įskiepijamos 1–3
mėn. intervalu, trečiosios ir sustiprinančiųjų dozių intervalai gali
būti skirtingi, priklausomai nuo
vakcinos gamintojo. Pagreitintai
skiepijama prieš pat erkių aktyvumo sezoną ar jam jau prasidėjus.
Erkinio encefalito vakcinomis
galima skiepyti vyresnius nei 1 metų vaikus, jaunesnius – tik išimtiniais atvejais. Pradėti skiepytis rekomenduojama ankstyvą pavasarį, kol erkės nesuaktyvėję.

Kokios priemonės mažina erkių paplitimą?
Tinkama parkų, poilsio vietų, dažnai žmonių lankomų miškų priežiūra: žolė šienaujama nuo
ankstyvo pavasario, neleidžiant
jai užaugti aukštesnei kaip 10 cm,
menkaverčiai krūmai iškertami,
miško darbų atliekos, išvartos, nupjauta žolė išvežama arba sudeginama, pasivaikščiojimo takai ir takai,
vedantys vandens telkinių, sporto
aikštelių, laužaviečių link, praplatinami. Svarbi priemonė yra graužikų naikinimas (deratizacija).
Ką žmonės turi žinoti, ruošdamiesi darbui ar poilsiui gamtoje?
Patartina dažnai apžiūrėti save ir
bendrakeleivius. Aptiktas per drabužius ropojančias erkes reikia sunaikinti. Einant į mišką, reikėtų
apsivilkti šviesiais drabužiais, ilgomis rankovėmis, kurių rankogaliai gerai priglustų prie riešo; kelnių klešnių apačia turėtų būti gerai

prigludusi prie kūno. Galvą patartina apsirišti skarele arba užsidėti gerai priglundančią kepurę, gobtuvą.
Galima naudoti repelentus – nariuotakojus atbaidančias medžiagas. Jais apruošiamos atviros žmogaus kūno vietos (veidas, kaklas,
rankos), gamtoje dėvimi drabužiai.
Apsaugos efektyvumas priklauso
nuo repelento sudėties bei nariuotakojo jautrumo panaudotoms medžiagoms. Bet visų repelentų poveikis yra trumpalaikis.
Ir dera vartoti tik pasterizuotą
arba virintą karvių, ožkų pieną ar
jo produktus.

tiriamos, todėl sunku pasakyti, ar
tie gamtiniai židiniai dar egzistuoja.
2013 m. erkiniu encefalitu sirgo 4,
2014 m. – 1 kelmiškis. Pasiskiepijo
nuo šios ligos užpernai 204, pernai
– 184 kelmiškiai.
Žmogus, įtaręs, kad gali būti užsikrėtęs erkinio encefalito virusu, pirmiausia turi kreiptis į savo šeimos gydytoją. Šis įvertins situaciją ir, jei reikės, nusiųs pas gydytoją specialistą.
Ar Kelmės rajono gydymo įstaigos pasirengusios vakcinacijai?
Kuo puikiausiai, kaip ir kitos Lietuvos asmens sveikatos priežiūros
įstaigos, turinčios licencijas skiepyti. Deja, vakcina nėra pigi, lengvatų nėra niekam. Bet nepamirškime,
kad sveikata – brangiausias turtas.
Žinant erkinio encefalito galimas
pasekmes, neverta taupyti.

Koks sergamumas erkiniu encefalitu Kelmės rajone? Kur žmogui,
turinčiam įtarimų dėl šio susirgimo, kreiptis?
Kelmės rajone epidemiologai buvo nustatę du gamtinius erkinio encefalito židinius: Tytuvėnų urėdijos
Patytaukio ir Bulavėnų miškus. Gai- Visą interviu galima rasti LSDP.lt.
Kalbėjosi Ridas Viskauskas
la, bet po įvairių reformų erkės nebe-
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„Saulės“ vaikai tirpdo ledus

Pokalbis su Dalia Bacevičiene, kuri kartu su savo vyru, 17 metų dukra ir 10 metų sūnumi augina beveik
3 metų pagranduką Donatą – „Saulės“ vaiką
Problemų nesureikšminame. Gal vaiką, būti tikru dėl savo, vėliau ir
kiek sudėtinga būna, kai reikia su- jo darbo vietos, oraus vaiko su DS
derinti darbą ir užsiėmimus ar ne- gyvenimo nelikus tėvų.
darbingumą dėl dažnesnio vaiko
Vieninga ir paprasta ankstyvos
sirgimo. Čia gali gelbėti tik gerano- raidos skatinimo, lavinimo, ugdyriškas darbdavio požiūris.
mo programa, mokymai tėvams ir
Tėvams ypatingo vaikučio augi- kt. Užtikrinta reikiama profesionimas yra nemenkas iššūkis: pirmi- nali psichologinė pagalba, logopenės psichologinės pagalbos ir soci- do, ergoterapeuto, kineziterapeuto
alinio saugumo stoka, vieningos, užsiėmimai.
Vaiką prižiūrint sanatorinėje reaiškios raidos skatinimo ir ugdymo sistemos nebuvimas, daugeliu abilitacijoje, tėvams užtikrintas neatvejų šeimos gydytojų menkas in- darbingumo pažymėjimas. Valsformuotumas, neadekvati konku- tybinės institucijos turėtų pareigą
rencija darbo rinkoje.
įdarbinti procentinę dalį negalią
Kadangi vaikų su DS kalba sil- turinčių asmenų.
pnai išsivysčiusi, tam ne tik tėvai,
bet ir valstybė turėtų skirti ypatinKo reikia, kad vaikai „saulutės“
gą dėmesį. Logopedo paslaugos mū- nebūtų diskriminuojami ir galėtų
sų vaikučiams reikalingos kasdien, džiaugtis vaikyste?
o ne taip kaip dabar – iki 20 kartų
Bendro ugdymo kartu su „sauper metus. O vienas 30–45 min. lytėmis“ darželiuose ir mokyklose
Iškart po Donato gimimo, Dalios vyras Alvaras sugebėjo sustyguoti visos šeimos emocinę būseną, iškelti tikslus ir aktyviai
veikti bei suburti vyresnėlius Vilmą ir Liutaurą.
bet kurio iš specialistų individua- bei reguliaraus vaikų ir moksleivių
lus užsiėmimas tėveliams kainuoja švietimo. Tai įgyvendinus užaugtų
Dauno sindromą (DS) gaubia nimo dieną birželio 1-ąją. Natūra- liai dabar teigiamai tai vertina ir padiskriminuoti nemokanti karta...
apie 12 eurų.
stereotipai. Žmonės įsivaizduoja, lu, kad diagnozė išmuša pagrindą iš brėžia abipusę naudą. Gandas apie
kad jis apibrėžia žmogaus asmeny- po kojų. Svarbu, kokie žmonės tave tai sklinda, vis daugiau tėvų tikslinKą dar norėtumėte pridurti?
Kokia yra mūsų valstybės pobę. Sindromas žmogų padaro uni- supa, kokia informacija pasiekia. Šis gai siekia patekti į tokią grupę, kur
litika?
Man visada įstringa žodžiai – nekaliu, tačiau ne visi žmonės su DS etapas – netikrumo, nesaugumo, yra „saulės“ vaikučių.
Valstybės abejingumą liudija tai, įgaliųjų integracija. Kodėl žmogus,
yra vienodi. Koks yra Donatas?
informacijos bado ir profesionalios
Donatas turi daug draugų, iš kuDonatas yra lygiavertis mūsų šei- psichologinės pagalbos stokos.
rių noriai mokosi. Taip užaugusiemos ir visuomenės narys – ypatinĮtarimas pirmiausia kilo man iš- ji nesistebės, nevengs kontakto su
gas ir nepakartojamas. Jis puikiai vydus kūdikį – jį netrukus patvirti- ypatingais žmonėmis, o mėgausis
žino kitų šeimos narių pomėgius, no medikai. Labai didžiuojuosi savo lygiaverčiu bendravimu.
mėgsta išdykauti, turi mėgstamus vyru. Po Donatuko gimimo jis karSusibūrusi tokius vaikučius augitu su kitais dviem mūsų vaikais su- nančių tėvelių bendruomenė padepatiekalus, filmukus, veiklas.
Jis puikiai jaučia ir atspindi žmo- kūrė nepakartojamo skonio tortą ir da išlaisvėti, atvirai kalbėti ir atlikti
nes. Jei žmogus mąsto pozityviai ir atnešė jį mums į ligoninę.
šviečiamąjį darbą bendruomenėje,
priima jį kaip lygiavertį, Donatas
Tai buvo mūsų naujo, kitokio gy- darbovietėse, vaikų kolektyvuose,
noriai komunikuoja, stengiasi pa- venimo pradžia. Prabėgus beveik parduotuvėse...
sirodyti ir parodyti tai, ką moka.
trejiems metams nuo Donato gimiIr atvirkščiai – jei žmogus nena- mo, nekeistume jo į jokį kitą vaikutį.
tūraliai mielas, ignoruoja jį ar laiko
nelygiaverčiu. Donato protesto poIš kur kyla tie baisūs visuomeDonatas turi unikalią nuojautą ir ypatingą empatijos jausmą
Donato meilė tokia stipri,
za – jis išsižioja, iškiša liežuvį, už- nės stereotipai?
Esminis DS trūkumas, kuris la- kad paliečia pačias širdies
fiksuoja nieko nematantį žvilgsnį ir
kad tėvams, daug jėgų ir laiko skivaizduoja į nieką nereaguojantį. Tai biausiai sąlygoja stereotipus, yra sil- gelmes. Jis pirmasis
riantiems vaikučio su DS ugdymui,
mes juokais vadiname „aš tiesiog pa- pniau išsivysčiusi kalba. Tačiau vi- pastebi, jei šeimoje
nepriklauso nedarbingumo pažyteisinu Jūsų lūkesčius...“.
suomenė esame mes, ir tai, kad žmo- kas nors nusiminęs
ma, net slaugant vaiką sanatorinė- Daugelyje šalių žmonės su Dauno
nės vertina stereotipiškai yra tik in- ar pavargęs, pirmasis
je reabilitacijoje, o negalios neturin- sindromu dirba, neša valstybei
Kokia buvo Donato gyvenimo formacijos trūkumo ir nežinojimo savo mažomis putliomis
čių vaikučių tėveliai po ūmios ligos naudą ir jaučiasi svarbūs bei
pasekmė.
pradžia?
sanatorinei reabilitacijai visada gau- savarankiški. Lietuvoje – 320 litų
rankutėmis paglosto
Donato gimtadienis – Vaikų gyDaugelis žmones su DS priima plaukus, stipriai
na nedarbingumo pažymėjimą. Pa- neįgaliojo pašalpa, jeigu jau tu
kaip kvailus, nieko nesuvo- apkabina, ir, atrodo,
toks ypatingas, visą laiką jauskis
radoksas?
kiančius, nesugebančius mo- visa savo esybe susiurbia
Žmonių su Dauno sindromu ir jų niekuo prie valstybės gyvenimo
kytis ar tapti savarankiškais. viską, kas tave slegia ar
globėjų asociacija perėjo beveik me- neprisidedančiu išlaikytiniu.
Taip buvo, kai tokie vaikai ne- vargina.
tų trukmės biurokratinių susirašibuvo lavinami, nebuvo su jais
nėjimų etapą su Sveikatos apsaugos gavęs gyvybę, turi dar kažkur intebendraujama. Taip be jokios
Kovo 21 d. - Pasaulinė Dauno ir Socialinių reikalų ir darbo minis- gruotis? Arba kodėl integruotis tupatologijos gimęs kūdikis ne sindromo diena, kuri minima jau terijomis, Neįgaliųjų reikalų depar- ri neįgalieji, o ne sveikieji?
kažin kaip vystytųsi.
tamentu, „Sodra“, kurio rezultatas
Tėvams, auginantiems „saulu10 kartą, o Lietuvoje – tik 2-ą...
tes“, reikia jaustis patiems laisvais,
Reiškiu padėką profesoriui Algir- visiškai niekinis.
Ar situacija Lietuvoje kei- dui Utkui už šios dienos minėjimo
Visi sutinka, kad yra problema, kad žmonės nebijotų paklausti ar
čiasi?
iniciatyvą Lietuvoje. Tai jau pažan- tačiau jai spręsti reikalingi 2 mln. kartu pasidžiaugti.
Žmonės laisvėja. Vaikučių gos kelio pradžia.
litų, o jų skirti valstybė neturi gaGamta yra teisingiausias ir išminsu DS vis dažniau galime paLiūdina medikų požiūris. Suži- limybės. Tačiau, kai po poros mė- tingiausias reguliatorius. „Saulės“
stebėti.
noję, kad mums gimė vaikelis su nesių suaugusiųjų nedarbingumo žmonės ateina į šį beprotišku greiLankome darželį su vaiku- DS, pirma klausė, ar nėštumo me- pažymoms grąžinti į ankstesnį ly- čiu besisukantį materialų, sintetinio
čiais be jokių sutrikimų. Do- tu dariau genetinius tyrimus. Gal gį prireikia 200 mln. litų, galimy- grožio, dirbtinio intelekto vartotonatas dalyvauja visose veiklo- čia tik smalsumas? Tačiau klausia bės atsiranda...
jišką pasaulį, kad įneštų šilumos ir
se, daro darbelius, kepa pyra- profesionalas, žinantis to tyrimo
išsaugotų tikras vertybes – meilę,
gus ir puikiai pasirodė kalė- paskirtį ir siūlomą baigtį.
Ko tikitės iš Lietuvos valdžios, atjautą ir supratimą... Tai Jų misija
diniame vaidinime. Pradžiokad šios problemos būtų išspręs- – nestatykime jai sienų.
je šiek tiek su nerimu žiūrėję į
Su kokiomis problemomis su- tos?
kitokio vaikučio buvimą gru- siduriate dėl to, kad Jūsų sūnus
Turi būti socialinis saugumas: *Visą interviu galima rasti LSDP.lt.
pėje, sveikųjų vaikučių tėve- kitoks?
galimybė laiku ir tinkamai ugdyti
Kalbėjosi Morta Vidūnaitė
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Baubai, kurie skurdina visuomenę
Auksė Kontrimienė
Ministro pirmininko patarėja,
Vilniaus m. tarybos narė

Daug kalbame apie patyčias
mokyklose, savižudybes, karus
keliuose ir žūstančius žmones,
smurtą artimoje aplinkoje ir
daugelį kitų visuomenę kankinančių reiškinių. Visi mokame
pasišaipyti iš savęs, kad lietuviai būna patenkinti tik tada,
kai dega kaimyno tvartas. Pasišaipome ir gyvename toliau.
Tačiau kurdami mitus, stereotipus ir baubus ne visada susimąstome, kad tai gali stabdyti mokslo pažangą, užkirsti kelius efektyviau kovoti su negatyviais procesais.

Mūsų tautiečiai žino, kurios šalies miestas yra Stambulas. Daugelis turbūt visgi nežino, kad
2011 m. gegužės 11 d. Europos
Tarybos (ET) Ministrų taryba
būtent Stambule priėmė Konvenciją dėl smurto prieš moteris
ir artimoje aplinkoje prevencijos
ir šalinimo. 2013–2015 m. prie
jos prisijungė penkiolika kitų šalių (Albanija, Andora, Austrija,
Bosnija ir Hercegovina, Danija,
Prancūzija, Italija, Malta, Monakas, Juodkalnija, Portugalija, Serbija, Slovėnija, Ispanija, Švedija).
Konvencija įsigaliojo nuo 2014 m
rugpjūčio 1 d.
Lietuva vis dar nesiryžta to padaryti, nes Stambulo konvencija mūsų šalyje pavirto... baubu.
Žiniasklaidoje pasipylė gąsdinimai, neva šią konvenciją priėmusios 15 valstybių įteisina transseksualumą, t. y. lyties keitimą. Štai
ir puiki dirva sužibėti tradicinės
šeimos gynėjams. Vietoj diskusijos - vėl kuriamos prielaidos naujoms violetinėms revoliucijoms?

Lietuvoje su smurto aukomis
dirbančios nevyriausybinės moterų organizacijos ragina Seimą
ratifikuoti Stambulo konvenciją, kurios įgyvendinimas padėtų
išsaugoti daugybės moterų gyvybes. Tačiau labai sunku sugriauti
mitus ir įrodyti, kad ši konvencija yra sudėtinė ET priemonių dalis, skirta kovai su smurtu prieš
moteris ir artimoje aplinkoje bei

ET narių teisinių sistemų harmonizavimui. Ja siekiama, kad
smurtas prieš moteris ir artimoje aplinkoje būtų vienodai suvokiamas, o smurto aukos gautų
vienodą apsaugą visose ET narėse. Konvencija siekia užtikrinti smurto prevenciją, nukentėjusiųjų apsaugą ir užkirsti kelią
nusikaltėlių nebaudžiamumui.
Ar kurdami baubus, gąsdin-

Sėjama tik į paruoštą žemę

Marija Aušrinė pavilionienė
Seimo Žmogaus teisių komiteto narė

Globalus švietimas yra pasaulio piliečio ugdymas. Kūrimas žmogaus, kuriam rūpi ne
tik jo kiemas, bet ir viskas, kas
vyksta pasaulyje. Žmogaus,
kuris atsakingas ne vien už save, bet ir už viską, kas vyksta Žemėje. Globalus švietimas
susijęs su Tūkstantmečio vystymosi tikslais ir darnios plėtros koncepcija, skurdo, nelygybės, smurto, neraštingumo
mažinimu ir taikos, saugumo,
lygybės, teisingumo, švietimo,
kultūros sklaida.
Globalus švietimas – tai nacionalinių, regioninių ir tarptautinių institucijų bendra veikla. Tai -politikų
ir vykdomosios valdžios, pilietinės
visuomenės solidarios pastangos
švietimu gerinti pasaulį ir įgalinti
piliečius drąsiai ir atsakingai veikti viliantis, kad pasaulis ir visuomenė taps tobulesni. Kad žmogus
taps tobulesnis, kadangi išmoks ir
suvoks, kaip svarbu yra gerbti kūrybiškumą, įvairovę ir žmogaus teises
bei laisves.
Tačiau tam, kad žmogus visa tai
suvoktų, jis turi būti paruošta dirva, kurioje dygtų minėtos idėjos.
Asmenybės ugdymas turėtų prasi-

dėti šeimoje. Tėvai, globėjai patys
turėtų būti asmenybės, suvokiančios, jog vaiko dvasinio pasaulio
savitumą reikia saugoti, jį skatinti. Jog darželis, mokykla, visuomenė kolektyvo tradicijomis, dogmomis ir prietarais lipdo minios beveidžius ir paklusnius šešėlius. Todėl
mokykla, universitetas, visuomenė
turėtų žadinti individo žinių troškimą, raginti mokytis visą gyvenimą, nuolat intelektualiai, dvasiškai
tobulėti. Visą gyvenimą individas
turėtų ir pats šviestis, save analizuoti, kritiškai vertinti, taip įgydamas
pasitikėjimą savimi.
Lietuvoje unikalios, originalios,
kūrybiškos asmenybės nėra labai
mėgstamos, nes jos išsiskiria iš minios, paryškina jos pilkumą. Todėl jas persekioja vidutinybių arba
įstrigusių savo netobulume, tingume ir apatijoje pavydas, apkalbos ir
šmeižtas. Dėl to asmenybė turėtų
ugdyti savyje dvasinę stiprybę, ramybę ir drąsą, kad pajėgtų išsaugoti savo žmogiškąjį orumą, pagarbą
sau. Kad savo kūrybiškumu darytų
įtaką aplinkai, nes tik asmenybės,
jų idėjos ir talentai yra visuomenės
pažangos varomoji jėga.
Asmenybė turėtų dirbti su savimi visą gyvenimą. Nuolat stebėti
savo vidinę ir fizinę kaitą. Matyti
ir suvokti savyje ir pasaulyje gėrio
ir blogio konfliktą, priešpriešą ir
vienybę. Asmenybė turėtų skleisti
dvasinę šviesą, valytis nuo pykčio,
neapykantos, intrigų ir keršto, vaduotis iš patiriamo asmeninio gyvenimo ir visuomenės primetamo
skausmo, kančios, netobulumo.
Asmenybė visada turėtų ieškoti savyje savo netobulumo priežasčių, neprimesti kaltės ir kančios kitiems, prisiimti atsakomybę už save

Lietuvos narystė
Europos Sąjungoje
privertė patriarchalinę,
posovietinę Lietuvą
keistis iš esmės.
ir už kitus ir taip artėti prie supratimo, ką dar savyje, artimoje ir tolimoje aplinkoje būtų galima keisti, gerinti savo vidinę erdvę ir išorinį pasaulį.
Žmogaus teisės ir laisvės buvo sukurtos po II pasaulinio karo. Lietuvoje iki šiol jos daugumos nėra giliai suvokiamos, todėl taip vangiai
ginamos ir lėtai įgyvendinamos.
Būtent žmogaus teisių ir laisvių pažinimas ir taikymas suteikia asmenybei didesnio pasitikėjimo savimi
ir savo veikla. Stiprėjant demokrati-

nei visuomenei, jos plečiamos ir garantuojamos įstatymais. Lietuvos
narystė Europos Sąjungoje privertė patriarchalinę, posovietinę Lietuvą keistis iš esmės. Tačiau apšilę
kojas Europoje ir pasijutę saugesni
po NATO sparnu, naudodamiesi europiniais finansais, kai kurie
lietuviai ėmė fanatiškai ginti nacionalinį savitumą, kultūrinės tapatybės neliečiamumą, tarsi Lietuva
egzistuotų izoliuotoje erdvėje. Tačiau ji yra globalaus pasaulio dalis.
Nacionalizmo skatinimas atskleidžia gaivališkos minios isteriškumą, neišprusimą, nes neliečiamo
tautiškumo gynėjai yra drąsūs tik
minioje, kadangi drąsos jiems suteikia jų vienodumas: vienodas mąstymas, apranga, atributika, šūkiai,
elgesys. Minia nesugeba savarankiškai mąstyti, todėl paklūsta įsakymui žudyti, naikinti, persekioti
asmenybes. Tai patvirtina ir įrodo
visuomenės istorija ir dabartis – asmenybės buvo ir yra žudomos arba
įvairiais būdais naikinamos.

dami visuomenę neužkertame
kelio mokslo pažangai? Ar negalime išmokti kultūringai diskutuoti ne emocijų, o argumentų ir
faktų kalba? Gal dėl to Lietuvos
nevaisingos šeimos ir toliau laukia valstybės pagalbos, nes Seime neužtenka politinės valios
priimti pagalbinio apvaisinimo
įstatymo, o pinigai valstybės pagalbai vaikų negalinčioms susilaukti šeimoms Sveikatos apsaugos ministerijoje jau numatyti.
Tenka apgailestauti, bet baubų kūrimas gali būti parankus
jų kūrėjams, nes tokioje politinėje atmosferoje galima priimti ir abortų draudimo įstatymą,
nepaisant to, kad 86 proc. visuomenės tam nepritaria ir turi
aiškią poziciją, kad tai turi būti
moters apsisprendimas.
Buvo kadaise populiarus filmas apie mitų griovėjus... Ir Lietuvoje jie labai praverstų, nes labai reikėtų sunaikinti ne vieną
mitą ir baubą. Visuomenė būtų
sveikesnė.

Asmenybė
niekada neniekina kultūrinio, socialinio
savitumo, nes
supranta įvairovės spalvingumą ir grožį.
Tačiau globalaus švietimo
arba saviugdos
subrandinta asmenybė priešinasi žmogaus
neišprusimui,
žmogaus naikinimui, žalojimui ir žeminimui, kuris, deja,
iki šiol gyvas tam tikrų tautų, genčių, visuomenių tradicijose, prietaruose ir fanatiškame religingume.
Pasaulį valdančių grupuočių egoistiniuose, pragmatiniuose interesuose, besaikiame godume, imperinėse užmačiose.
Tradicijas sukūrė ir kuria žmonės. Tai, kas tradicijose yra gražu
ir gerbtina, reikia saugoti ir skleisti. Globalus švietimas šias vertybes
pabrėžia, nes jos prikelia žmogų
dvasiškai ir fiziškai. Tačiau švietimu nurodoma ir tai, kas žaloja ir
naikina žmogų, todėl suvoktą blogį būtina šalinti, nes jis yra kliūtis
asmenybei formuotis.
Nėra vieno recepto kokia galėtų ir turėtų būti globalaus švietimo programa ir disciplinų sistema. Tai – nacionalinio ir internacionalinio pasirinkimo dalykai.
Tačiau akivaizdi viena tiesa: viskas,
kas skatina žmogų mąstyti ir jausti, pozityviai ir optimistiškai žvelgti į žmogų ir pasaulį, yra priimtina
ir skatintina.
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Socialdemokratų dėka energetikos
kainos mažėja ir Kaune

Orinta Leiputė
Seimo narė, LSDP Kauno skyriaus
pirmininkė

Lietuvoje jau dveji metai mažėja šilumos,
elektros ir dujų kainos. Ko realiai net nebandė daryti konservatoriai ir liberalai, puikiai sekasi socialdemokratams ir ypatingai
– Kaune.
Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina šalyje per šiuos dvejus metus sumažėjo apie 19
procentų. „Lietuvos dujų“ gamtinių dujų tarifai
buitiniams vartotojams pernai vidutiniškai sumažėjo 20 proc., elektros kaina –
3 ct/kWh. Nesustabdžius konservatorių-libe-

Kaune per trejus metus
vartotojams šilumos kaina
sumažėjo 35,6 proc., 2013–
2014 metais pavyko sutaupyti
apie 108 mln. litų.
ralų suplanuotų saulės elektrinių projektų, elektros tarifas vartotojams būtų padidėjęs 5 ct/kWh.
Komunalinių paslaugų kainos savaime nekrenta. Nuolaidų, akcijų ar išpardavimų gyventojams
čia nebūna. Tai Algirdo Butkevičiaus Vyriausybė pildo rinkimų pažadą mažinti elektros ir dujų
kainas. Tai padaryta, Lietuvos naudai susiderėjus
su „Gazprom“, priimant sprendimus, leidžiančius
taupyti ir riboti elektros bei dujų kainas.
Didžiausią šilumos kainos mažėjimą pajuto kauniečiai. Tam esminės įtakos turėjo „Kauno energijos“ investicijos į „Inkaro“, „Šilko“ ir Petrašiūnų
elektrinės biokuro katilines bei dėl to 21,5 proc.
sumažėjusios šilumos gamybos sąnaudos.
Trejus metus iš eilės mažėjančią šilumos kainą
nulėmė socialdemokratų vadovaujamos Vyriausybės nuosekli šilumos kainos mažinimo politika
didžiuosiuose miestuose. Kauno atveju – ir investicijos į „Kauno energijos“ katilines, kurios padidino šilumos, pagaminamos iš biokuro, dalį, ir kon-

kurenciją Kauno šilumos gamybos sektoriuje, kuriame veikia ir šeši nepriklausomi šilumos gamintojai.
Vasarį pradėjo veikti modernizuotos trys katilinės, todėl nuo kovo šilumos kaina dar sumažėjo.
„Kauno energijai“ grįžus į šilumos gamintojų sektorių, biokuro katilinės sumažino palyginamąsias
bendrovės šilumos gamybos sąnaudas 21,5 proc. Tai
privertė nepriklausomus šilumos gamintojus sumažinti parduodamos šilumos kainas.
Modernizuojant gamybos šaltinius ir tiekimo tinklą per trejus metus vartotojams šilumos kaina sumažėjo 35,6 proc., 2013–2014 metais pavyko sutaupyti apie 108 mln. litų.
Buvo kryptingai dirbama, mažinant Kauno termofikacijos elektrinės apetitą, sukūrus konkurenciją šilumos ūkyje. Kauno miesto taryba patvirtino
„Kauno energijos“ investicinį planą, kuriame numatytos bendrovės investicijos į šilumos gamybą,
siekiant sumažinti šilumos kainą. Šie sprendimai
paskatino „Kauno energiją“ modernizuoti nuosavas jėgaines, privatiems investuotojams atvertos galimybės statyti biokuro katilines.
Kaunui sėkmingai pavyko nutraukti rusiškų dujų
monopolį ir pasiekti vieną mažiausių šildymo kainų
visoje Lietuvoje. Kauno šilumos tinkle šiluma gami-

nama iš 45 proc. biokuro ir 55 proc. dujų. Biokuro
dalį šiais metais tikimasi išauginti iki 70 proc.
A. Butkevičiaus įsitikinimu, šilumos ūkis turi būti
valdomas valstybės. Premjeras siūlo Vilniuje ir Kaune steigti valstybės valdomas įmones, kuriose valstybė turėtų 51 proc. akcijų ir kurios valdytų šilumos ūkį bei leistų skaidriai nustatyti šilumos kainas.
Didžiausias dėmesys skiriamas Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektams, kuriuos
įgyvendinus šilumos poreikis būtų užtikrintas derinant atliekų tvarkymą, šilumos kainų mažinimą
ir konkurencingos vietinės elektros energijos gamybą vartotojams mažiausiais kaštais.
Tada šilumos energijos gamybos kaina Vilniuje ir
Kaune sumažės apie 30 proc., lyginant su 2013 metais, o atliekų ir biokuro kogeneracinės elektrinės
patenkins iki 60 proc. šių miestų centralizuoto šilumos poreikio, jose bus gaminama konkurencinga
elektros energija, išvengiant elektros vartotojų rėmimo per elektros tarifą.
Į Vilniaus šilumos ūkį reikėtų investuoti daugiau
kaip 1 mlrd. litų, į Kauno – apie 500–600 mln. litų. Lėšų projektams tikimasi gauti iš Europos Sąjungos fondų. Jei tokios investicijos būtų pradėtos
nedelsiant, šildymas iki 30 proc. galėtų atpigti 2016
metų pabaigoje.
Taigi, socialdemokratai dirba nuosekliai, kad energetikos kainos nebūtų gyvenimo našta kauniečiams
ir kitiems Lietuvos žmonėms.

Regionai

socialdemokratas
Klaipėdos moterims sociademokratėms vadovaus Audra Užemeckienė
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Radviliškyje – projektas „Laisvė mylėti savo šalį“

L

ovo 26 d. Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos
(LSDMS) Klaipėdos miesto
klubo pirmininke išrinkta Audra Užemeckienė. Praėjusiais metais pirmininkę pavadavusi A. Užemeckienė pristatė ir praėjusių metų veiklos
ataskaitą. Susirinkimo metu išrinktos ir naujos pirmininkės pavaduotojos, kuriomis tapo Vilija Zakarauskaitė, Alina Rubežienė, Aldutė Meniakina ir Žaneta Skersytė.

ietuvos sakaliukų sąjungos Radviliškio skyrius pradėjo vykdyti projektą „Laisvė mylėti savo šalį“.
Projekto tikslas – naudojant įdomius neformalaus ugdymo metodus bei patrauklias veiklas, remiantis tarptautinėmis neformalaus ugdymo metodikomis (Compass, Comassito, All different all equal ir kt.) padėti jaunimui įgyti žinių apie pilietiškumą, demokratiją ir ugdyti jų gebėjimus tas žinias pritaikyti praktiškai. Projektui bus parengta pilietiškumo ugdymo metodika, adaptuota reikiamo amžiaus vaikams bei jaunimui. Projekto metu vyks ir kitos veiklos: treji mokymai (grupės formavimo, renginių organizavimo,
advokacijos), ekskursija į LR Seimą, bus minimos pilietinės šventės
ir dienos.
Projektas įtrauks 26
skyriaus narius bei pritrauks dar 20 naujų.
Projektas vyks iki 2015
m. lapkričio 30 dienos.

Mokestinis palengvinimas
smulkiesiems verslininkams
Vėlavimas atsiskaityti už
prekes ar paslaugas – verslininkams gerai pažįstamas.
Smulkiesiems verslininkams
ši problema itin aktuali. Iki
šiol galiojusi pridėtinės vertės
mokesčio (PVM) sumokėjimo
į valstybės biudžetą tvarka
jiems tapdavo didžiule našta.

Mokesčius bus galima sumokėti tik gavus atlygį
Iki šiol galiojo tvarka, jog už
prekes ar paslaugas įmonės išrašo PVM sąskaitą-faktūrą, kurią
verslo partneris turi apmokėti pagal sutartyje numatytas sąlygas. Jei
partneris iki sutarto laiko neatsiskaito, įmonė į valstybės biudžetą
privalo sumokėti mokesčius, nors
pelno dar negavusi. Tai smulkiąsias įmones dažnai palieka be apyvartinių lėšų.
Algirdo Butkevičiaus Vyriausybė smulkiajam verslui siūlo lengvatą – PVM sumokėti tik tada, kai
jiems bus sumokėta už prekes ar
paslaugas. Tai galios smulkiesiems
verslininkams,
kurių metinės pajamos mažesnės
kaip 60 tūkst. eurų. Lengvata galės
pasinaudoti apie
33 proc. mokėtojų.
Pažabota nesąžininga konkurencija
Pasak Seimo nario, socialdemokrato Eduardo Šablinsko, šis Vyriausybės sprendimas sustabdys
nesąžiningai konkuruojančius
stambiuosius verslininkus, kurie
sąmoningai žlugdo smulkųjį verslą.
„Stambieji gali lyg ir sąžiningai
sudaryti sandorį su smulkiaisiais.
Už pirmuosius sandorius iš karto
sumoka, kol smulkieji patiki partneriu. Po to ima atsiskaitymus vėlinti. Kai pasiekiamas didelis įsiskolinimas, išrašytos PVM sąskaitos-faktūros stambiosios įmonės
nesumoka, o smulkusis verslininkas valstybei PVM turi atiduoti iš

Panevėžyje diskutavo moterys
socialdemokratės

savo kišenės. Jis patenka į stambiojo pinkles – šis ima įtikinėti parduoti akcijas. Taip verslo idėja ir
įmonė būna apgaule perimta“, – sako Lietuvos smulkiųjų verslininkų
ir prekybininkų asociacijos garbės
pirmininkas E. Šablinskas.

Lengvata naudojasi ir žemės ūkio produkcijos tiekėjai
Lengvatine PVM mokėjimo
tvarka jau gali naudotis žemės
ūkio produkcijos tiekėjai. Pasak
Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyriaus pirmininko, socialdemokrato Dariaus Viliūno, tai
jie jau pajuto.
„Vėlavimų atsiskaityti su ūkininkais ar neatsiskaitymų pasitaikydavo vis dažniau. Vėluojant atsiskaitymams, smulkūs ūkininkai
nukentėdavo, nuolat trūko apyvartinių lėšų. Didesni ūkiai turi ką įkeisti bankams, smulkieji –
ne. Bankai jiems paskolų neduoda, visos jų apyvartinės lėšos sudėtos į verslą. Todėl įmonės keitėsi, bankrutavo, vėl
kūrėsi naujos. Atidėjus PVM mokėjimą, sumažėjo
rizika ūkyje, neprarandamos apyvartinės lėšos, nereikia mokėti augančių delspinigių. Nuostolį juto
ir valstybė, į biudžetą nebuvo surenkamos pajamos“, – vardina jis.
Ūkininkus slėgė ir moralinė našta. Paprastai smulkaus verslininko
įmonė – šeimos verslas. Kaupiantis
įsiskolinimams, jie patiria didžiulę psichologinę įtampą. „Pagerės
atmosfera verslo aplinkoje, stambieji verslininkai nežais nesąžiningų konkurencijos žaidimų, ir tai –
gera žinia smulkiųjų įmonių savininkams. Vyriausybės sprendimą
pajus visa verslo bendruomenė“, –
įsitikinęs E. Šablinskas.
Kornelija Petravičienė

klaipėda

Kelmė

P

rieš gražiausias pavasario šventes į LSDMS
Panevėžio apskrities susirinkimą – konferenciją rinkosi būrys socialdemokračių moterų iš
Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio ir Rokiškio rajono moterų socialdemokračių klubų.
Konferencijos metu buvo pateiktos skyrių ataskaitos už 2013–2014 m., moterys dalinosi patirtimi, veikla skyriuose, aptarė savivaldos rinkimų rezultatus, diskutavo apie politinę padėtį Panevėžio
apskrityje.
Susirinkime – konferencijoje Panevėžio apskrities LSDMS koordinatore išrinkta LSDP Panevėžio
miesto skyriaus bičiulė Lina Rasikevičienė, koordinatorės pavaduotoja – bičiulė iš Rokiškio Sigita Baranovskienė.
Moterų apskrities susitikime dalyvavo LR Seimo
narė Giedrė Purvaneckienė.

radviliškis
Panevėžys

šakiai
prienai

Kelmėje socialdemokratai paminėjo
Tarptautinę teatro dieną

Šachmatų turnyro Šakiuose nugalėtojas –
Robertas Bastys

J

K

asmet Kelmės mažasis teatras, kuriam vadovauja bičiulis Algimantas Armonas, pažymi Tarptautinę teatro dieną. Renginį, į kurį rinkosi rajono vadovai, kultūros ir meno
mylėtojai, teatro darbuotojų draugai ir šeimų nariai, režisierius
Gediminas Trijonis pavadino ,,Perversmas”. Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis padėkos raštą įteikė režisieriui Gediminui Trijoniui už ilgametį teatro meno puoselėjimą.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Saulius Michailovas padėkomis apdovanojo aktorius Laurą Gulbinaitę ir Česlovą
Brazinską. Šmaikščiose kategorijose nugalėtojais tapo ir statulėles gavo spektaklio ,,Ežiukas Late” kūrybinė grupė. O Seimo narė Alma Monkauskaitė dalyvavo teatro dienos renginyje
Mockaičių bendruomenėje, kuriai vadovauja bičiulė Irena Sabaliauskienė.

VILNIUS

au penkerius metus iš eilės Šakių rajono šachmatų sporto
aistruoliai rinkosi į šachmatų turnyrą kriūkiečio Juozo Basčio taurei laimėti. Šiemet kovo 14 d. vykęs turnyras buvo
respublikinis. Dalyvavo 39 šachmatų sporto meistrai, tarptautinių
šachmatų turnyrų dalyviai, veteranai bei jaunimas iš Šakių, Jurbarko, Vilkaviškio rajonų, Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kauno bei
Vilniaus. Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet šachmatų turnyras surengtas „Varpo“ mokykloje. Šio šachmatų turnyro organizatorius ir nuolatinis globėjas - Seimo narys Mindaugas Bastys.
Šiemetiniame turnyre varžėsi nuolatiniai šio šeimų turnyro dalyviai: Laimutis Kasparavičius, broliai Antanas, Kęstutis ir Algirdas Basčiai, Robertas Bastys ir kiti. Šiemet prie nuolatinių turnyro dalyvių Juozo Basčio taurei laimėti prisijungė ir Raminta Bastytė, vienintelė moteris, metusi iššūkį vyrams. Vyriausiasis turnyro teisėjas A. Grinkevičius paskelbė šiemetinio šachmatų turnyro
nugalėtoją. Juo trečią kartą tapo Juozo Basčio anūkas Robertas
Bastys, garbingą apdovanojimą išsivežęs į Vilnių. Antrą vietą turnyre iškovojo vilkaviškietis
Tomas Janulaitis, trečią – jo
sūnus Albertas
Janulaitis. Ketvirtas buvo šakietis Laimutis
Kasparavičius.
Atminimo dovanomis buvo
apdovanoti visi geriausius rezultatus parodę turnyro dalyviai.

Prienuose pradėta švaros akcija „Darom“

K

ovo 25 d. LSDMS Prienų klubo moterys ir Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos
darbuotojos pradėjo švaros akciją „Darom“. Jos
tvarkė Prienų žydų senųjų kapinių dalį ir Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos aplinką. Visos
moterys dirbo kruopščiai ir sąžingai.
LSDMS Prienų klubo moterys, dalyvaudamos kasmetinėje akcijoje, įsitikinusios, kad svarbu gražinti
aplinką, kurioje gyveni, nes tai skatina pilietinę visuomenės atsakomybę, bendruomeniškumą, neabejingumą gimtam kraštui, savanorystę, kurios šiuo metu itin
stinga.
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Jaunimas

socialdemokratas

Jaunųjų socialdemokratų pirmininku perrinktas
Kovo 28 d. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga
(toliau – LSDJS) išrinko naują
organizacijos valdybą bei antrai kadencijai iš eilės pirmininku perrinko 29-erių metų
marijampolietį Ramūną Buroką.

Trečius vadovavimo socialdemokratų jaunimiečiams metus
pradedantis R. Burokas pabrėžė,
kad LSDJS ir toliau veiks dviem
pagrindinėmis kryptimis: organizacijos veiklos kokybės gerinimo ir
politinės programos realizavimo.
„Esame didžiausia politinė jaunimo organizacija, Lietuvoje vienijanti daugiau kaip tris tūkstančius narių, turinti savo politinę
programą ir siekianti jos įgyvendinimo. Savivaldybių tarybų rinkimai parodė, kad visuomenė laukia naujų idėjų ir naujų asmenybių
politikoje, turinčių viziją, sprendimus ir aiškų planą, kaip juos įgyvendinti, pradedant vaikų darželiais ir baigiant energetiniu saugumu. Ne kartą įrodėme, kad esame
atsakingų politikų kalvė”, – kalbėjo R. Burokas.
LSDJS valdybos rinkimuose pretendavo net 12 kandidatų
iš Vilniaus, Klaipėdos, Kauno r.,
Šiaulių, Panevėžio r., Birštono.
Po dviejų balsavimo turų LSDJS

Ramūnas Burokas

valdybos nariais išrinkta Dovilė Adamonytė (Birštonas), Malik
Agamalijev (Šiauliai), Modesta Petrauskaitė (Panevėžio r.), Domas
Griškevičius (Šiauliai), Sergejus
Tichomirovas (Vilnius).
Kontrolės komisijos rinkimuose buvo iškelta 10 kandidatų. Daugiausia balsų surinko ir kontrolės
komisijos nariais tapo Arnoldas
Aluzas (Šiauliai), Laura Svaldenytė (Panevėžio r.), Andrius Petrulis
(Panevėžys), Ernesta Apanavičiūtė (Klaipėda) ir Giedrius Pocius

LSDJS informacija

Pasibaigė trečioji „Moksleivių praktikos savaitė: SEIMAS GYVAI“

Praktikos tikslas – pristatyti Seimą kaip atvirą visuomenei
instituciją, supažindinti moksleivius su Seimo narių darbu,
frakcijų ir komitetų veikla,
įtraukti juos į sprendimų priėmimą. Moksleiviai ne tik pamatė, kaip veikia Seimas, kokia yra
Seimo narių kasdienybė, bet ir
dalyvavo įvairiose diskusijose ir
ekskursijose.
Praktikos savaitės pradžioje
kiekvienas moksleivis susipažino ir bendravo su jį priimančiu
Seimo nariu ir išklausė Seimo
vicepirmininko, projekto globėjo Algirdo Syso sveikinimo kal-

bą. Antradienį projekto dalyviai Vilniaus universitete klausėsi diskusijų ir pranešimų apie
valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą.
Projektui įpusėjus, moksleiviai dalyvavo „Vyriausybės valandoje“ Seime ir pamatė, kaip
šalies ministrai sprendžia aktualius klausimus. Jie taip pat lankė-

32

vyresniųjų klasių moksleiviai
iš visos Lietuvos iš arčiau
susipažino su Seimo darbu
ir atliko praktiką pas Seimo
Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) frakcijos narį.

si Vyriausybėje, kur šnekučiavosi ir pasidarė asmenukes su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi. Žurnalistas Andrius
Tapinas moksleiviams pasakojo apie žiniasklaidos subtilybes,
viešųjų ryšių įtaką ir galimybes
politikoje. Vėliau sekė ekskursija po Vyriausybės rūmus.
Likusias projekto dienas daly-
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viai dar labiau įsigilino į Seimo
nario darbo ypatumus, patys išbandė politiko darbą, diskutavo su LSDP garbės pirmininku
Česlovu Juršėnu.
„SEIMAS GYVAI“ vyko jau
trečią kartą ir sulaukė didelės
sėkmės. Šiemet jame dalyvavo
beveik dvigubai daugiau moksleivių. Projektas susilaukė daugiau ir žiniasklaidos dėmesio, o
tai paskata kitais metais prie jo
prisijungti ir kitiems moksleiviams“, – teigia projekto vadovas Donatas Prialgauskas.
„Moksleivių praktikos savaitės: SEIMAS GYVAI“ uždarymo renginyje moksleiviai pasidžiaugė turiningai praleista
savaite, o organizatoriai dėkojo visiems dalyvavusiems bei su
moksleiviais dirbti sutikusiems
Seimo nariams, ir atsisveikino
iki kitų metų.
Balandžio 8 d. Seime vyko
speciali spaudos konferencija,
skirta šiam projektui, kurioje
dalyvavo Seimo vicepirmininkas A. Sysas, LSDP frakcijos Seime nariai ir „SEIMAS GYVAI“
dalyviai.
LSDJS informacija
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Ieškantiems ir abejojantiems sakau –

„Nebijokite!”

ma jį įvardinti kaip kairįjį visuomenės veikėją, o gal net – kairįjį politiką?
Dėl Jėzaus Kristaus žmogystę, žmonijos įsivaizdavimus pranokstančios nevienaplanės asmenybės ir daugiabriaunio mokymo, Jo viešoji veikla ir palikimas
nėra vertinami vienareikšmiškai. Griežta prasme, kaip religinis Mokytojas, dvasinis veikėjas,
Jėzus atrodo esąs virš, bet ne šalia politinių reikalų, ideologinių
ginčų, tačiau svarbus ir Jo moralinis, socialinis autoritetas.
Kristus, kaip tikras žydas ir tikras savo meto žmogus, neatsiriboja nuo gyvenamojo meto ir egzistencinių žmonijos reikalų, o
kaip reta kritiškai, radikaliai juos
įvertina ir suteikia jiems naujos,
drąsios įžvalgos. Viešpats per savo sekėjus ir įkurtą Bendriją duoda stiprų postūmį žmogaus istoriniam vystymuisi, skatina atsiskleisti individualioms ir kolektyvinėms galimybėms.
Tačiau svarbiausia Jo, kaip įtakingo lyderio, pamoka yra jo, kaip
visų, tokių skirtingų, Tarno ir
Taikos liudytojo, artumas žmogui, nuolankumas. Šiuo universaliu, bet sykiu pilietiniu pasirinkimu, Jis tampa ne tik krikščionių,
bet ir visų humanistų Dievas, tobulesnės santarvės, nuoširdesnio
žmogiškumo pranašas.

Pokalbis su kunigu Skaidriumi Kandratavičiumi

(Ukmergė). Jos pirmininku slaptu balsavimu išrinktas A. Aluzas.
Vilniaus miesto savivaldybės
Tarybos salėje susirinkusį jaunimą sveikino Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Seimo
vicepirmininkas Algirdas Sysas,
Seimo narys ir LSDJS garbės pirmininkas Juras Požela, Lietuvos
sakaliukų sąjungos pirmininkas
Romas Turonis.

Moksleivių pavasario atostogų metu kovo 30 – balandžio 3 dienomis vyko Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) organizuotas tradicinis projektas „Moksleivių praktikos savaitė: SEIMAS GYVAI“,
kuriame 32 vyresniųjų klasių moksleiviai iš visos Lietuvos iš arčiau susipažino su
Seimo darbu ir atliko praktiką pas Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP)
frakcijos narį.

Pokalbis

socialdemokratas

Esate atvirų kairiųjų pažiūrų,
dalyvaujate intelektualų judėjimo „Naujoji kairė 95“ ir „DEMOS kritinės minties instituto“
veikloje. Kaip savo kairumą suderinate su kunigyste?
Tikrai nesu vienintelis kairysis
kunigas, nes bet kuris evangelinių
patarimų (neturto, nuolankumo,
tyrumo) prisilaikantis dvasininkas savo gyvenimu yra daugmaž
kairysis. Dėl politinių pažiūrų,
katalikų kunigas pagal pašaukimą turi būti visiems kaip tėvas,
lygiai teisingas, savo asmeninius
prielankumus pasilikti sau.
Su socialdemokratais mano
santykis nevienareikšmis, bet su
šia politine kryptimi mane sieja
pats gyvenimas. Mano tėvai buvo nepartiniai, nesovietiniai „komunistai“, gyvenimu, ne deklaracijomis jautrūs socialiniams reikalams, darbo žmonės. Mokytojaujant, vėliau kunigaujant šalia
natūraliai rasdavosi nemaža inteligentų kairiųjų, visuomeniškai angažuotų bičiulių, nors studentavimo laikais, kaip didžioji
dalis lietuvių, kauniečių, buvau
apžavėtas konservatoriškų, krikdemiškų, vėliau trumpam (neo)
liberalių idėjų.
Tikrojo kairumo teko paieškoti, įtaką padarė Paberžės „aura“

Tikrojo kairumo teko
paieškoti, jam subręsti,
tam įtaką padarė tiek
Paberžės „aura“ ir
socialinės kaimo atskirtys,
tiek ją lankantys garbūs
socialdemokratų veikėjai.

ir socialinės kaimo atskirtys, ją
lankantys garbūs socialdemokratų veikėjai. Paskutinį dešimtmetį laiko ir menininko prigimties
skatinamą perdėtą individualizmą įveikti padeda ir kolektyviniai darbai su jaunaisiais draugais
iš minėtų kairės bendruomenių.

Prieš daugiau nei metus pradėjote klebonauti daugiataučiame Vandžiogalos miestelyje,
Kauno rajone. Su kokiais iššūkiais susidūrėte, persikėlęs ten
iš Paberžės?
Aštuonerių metų tarnystė Tėvo
Stanislovo paunksmėje Paberžėje tik suaktualino Bažnyčios nuolatinį „pirmenybinį pasirinkimą
už vargstančius“, „neperskiriamą
tikėjimo ir teisingumo ugdymą“.
Šie principai, išmokyti Jėzuitų ordine ir teologijos studijose, leido
giliau suprasti, kas suartino Vienuolį ir kairiuosius, būtent Šv. Jono Pauliaus ištarmė „Bažnyčios
kelias – žmogus“.
Dabar iš žmonių mokausi Labūnavoje, kur stipri bendruomeniškumo dvasia, ir Vandžiogaloje, kur to socialumo mažiau, bet
egzistuoja net trys bendruomenės. Su lietuvių daugumos kultūros ir švietimo įstaigomis, vadovaujamomis ilgamečių miestelio
patriotų, seniūnija ir parapija ryšį palaiko lenkakalbių ir rusakalbių bendrijos.
Ypač aktyvia kultūrine, tautine ir socialine veikla pasižymi
lenkai, įsteigę savo namus su biblioteka, organizuoja išvykas, Teatro ir Nepriklausomybės dienas, kviečia svečius. Didžiuojamės lenkų zakristijono, socialinės
darbuotojos, mokytojos ir talkininkų sutelktumu, mokomės iš

jų užsispyrimo, išlaikant savo tapatybę.
Aptarnaujamos iš Kėdainių rajono bažnyčios klebonui, pramokusiam tolerancijos iš pirmtakų,
belieka ne skaldyti, o jungti, ne
valdyti, o patarnauti, priimti įvairovę ir tęsti, puoselėti tradicijas.
Stengiuosi prisidėti prie vienybės, tarpusavio pakantumo, vaisingos draugystės, dalyvaudamas
visų renginiuose, projektuose, ir
pats kviesdamas giesmininkus,
skaitovus, menininkus šventėms.

Kaip daugiatautės
parapijos klebonui,
pramokusiam tolerancijos
iš pirmtakų, belieka ne
skaldyti, o jungti, ne
valdyti, o patarnauti,
priimti įvairovę ir tęsti,
puoselėti tradicijas.
Kaip bendradarbiaujate su
Kauno rajono valdžia ir ilgamečiu meru socialdemokratu
Valerijumi Makūnu?
Dvasininkai negali būti atitrūkę, užsidarę savo siaurame reikalų rate, turi eiti į žmones, persiimti jų kasdieniais rūpesčiais ir
džiaugsmais, „kvepėti savo avimis“, anot popiežiaus Pranciškaus.

Kaunas, Lietuvos šerdis, geografinis ir istorinis, dvasinis centras, su rajonui būdinga savastimi,
privalumais ir trūkumais, negali
neveikti Kaune studijavusio, mokytojavusio žmogaus. Priklausymas Rašytojų sąjungos Kauno
skyriui, Kauno arkivyskupijai,
ilgametis gyvenimas, balsavimas
Kaune, mezga savo vaisius draugystėmis, glaudžiais ryšiais.
Pažintis su garbiuoju meru
Valerijumi, jautriu švietimiečiu,
nuosaikiu, bet atkakliu, tolerantišku, bet ryžtingu žmogumi, sužavi patyrusios, veiklios, jaukios
asmenybės bruožais. Nors darbuojamės atokiausiame rajono
kampe, nuolat jaučiame savivaldybės vadovų, jų skirto darbštaus
seniūno, gimnazijos direktoriaus,
vietos viršininkų nevaldininkišką rūpestį.
Gyvas dėmesys visoms žmonėms svarbioms viešuomenės sritims, atidumas socialinėms problemoms, ko įrodymu gali būti
kad ir šiemet pašventintas naujasis pirminės sveikatos priežiūros centras ir atnaujintas kultūros centras. Savo ruožtu su parapijiečiais dėkojame už tiesioginę
pagalbą tvarkant šventoriaus tvorą, lėšų paieškas bažnyčios stogui,
siūlomus ilgalaikius sprendimus
dėl prastos būklės kitų pastatų.

Nors darbuojamės
atokiausiame Kauno
rajono kampe, nuolat
jaučiame mero Valerijaus
Makūno, mūsų darbštaus
seniūno, gimnazijos
direktoriaus, vietos
viršininkų nevaldininkišką
rūpestį.

Praėjo Velykos. Ko palinkėtumėte socialdemokratams, nepriklausomai nuo to, tikintys
jie ar ne?
Tiek įsitikinusiems kairiesiems,
įsipareigojusiems socialdemokratiniams idealams nelengvoje kasdieninėje politikoje, netobuloje
žemiškoje tikrovėje, tiek ieškantiems, abejojantiems kartoju, ką
ir sau, Naujosios Sandoros nešėjo žodžiu: „Nebijokite!“
Mirtį, jos baimę, piktąją dvasią
Šventąja Dvasia įveikusio Žmogaus didžiąja raide vardu drįstu
raginti, kad ir toliau nieko nepaisydami, ypač šio pasaulio sustabarėjimų, ieškoti dangaus karalystės, kaip ją suprantame.
Kurkime visi drauge rojų šitoje gyvenimo skaistykloje, mažinAr Jėzus Kristus – kairysis? kime pragarą vieni kitiems, nepaAr jo gyvenimo laikmečiu gali- liaujamai darykime gera.
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„Stot! Humoras eina!“
Balandžio 1–18 d. Vilniuje,
Lietuvos dailininkų sąjungos
galerijoje, veikia XXXIX Lietuvos karikatūrų paroda „Stot!
Humoras eina!“, kurią organizavo Nacionalinė karikatūristų asociacija „Humor Sapiens“ ir Teisingumo ministerija, kuri pirmą kartą prisidėjo
organizuojant šį renginį.

Parodoje eksponuojami šaržai,
karikatūros ir komiksai, skirti
Lietuvos teisės ir teisingumo tematikai. Teisingumo ministras
Juozas Bernatonis per parodos
atidarymą pažymėjo, kad tai pirmoji tokia didelė paroda, skirta šiai temai, ir pastebėjo: „Kan-

dumo pakanka teisės problemų
atžvilgiu. Menininkai – drąsūs
žmonės. Lietuvos demokratijos
pasiekimas – juokaujama be jokių pasekmių.“
Parodai skirtame kataloge J.
Bernatonis akcentuoja: „Teisės
aktų rengimas, teisingumo vykdymas yra svarbus bei atsakingas
darbas, reikalaujantis ir teorinių
žinių, ir gyvenimiškos patirties.
Net padaryta menkiausia klaida gali brangiai kainuoti. Todėl
daug kas mano, kad teisėje juokauti negalima. Norėdami sulaužyti šį stereotipą, nusprendėme į
teisininkų darbo kasdienybę pažiūrėti su humoru.“
Parodos vadovas karikatūristas

Jonas Varnas atidarymo metu paskelbė ir apdovanojo parodos –
konkurso nugalėtojus. Vertinimo komisija (Rimantė Gaičevskytė, Šarūnas Jakštas ir Gintaras
Jocius) I vietą skyrė Edmundui
Unguraičiui, II vietą – Auritui
Sipaičiui, III vietą – Vladimirui
Beresniovui.
Parodoje taip pat eksponuojamos nuteistųjų karikatūros iš įkalinimo įstaigų. Jų kūriniai gal ne
tokie meniškai įtaigūs, bet jie liudija, kaip savo santykį su teisingumo sistema vertina patys prasikaltusieji.
„Socialdemokrato“ informacija

Vinco Bareikio karikatūra "Kamera"

1. ADMINISTRACINIS VIENETAS
2. NESENIAI VYKĘ
3. ELEKTROS MIESTAS
4. SOSTINĖ
5. ES EUROPARLAMENTARĖ
6. LSDP LAIKRAŠTIS
7. TAUTA
8. TIESIOGIAI IŠRINKTAS
9. JAUNIAUSIAS MERAS
10. SVARBIAUSIA!
11. BRANGIAI IŠKOVOTA
12. ŠVAROS MĖNUO
13. FRAKCIJOS SEIME SENIŪNĖ
14. MINISTRAS PIRMININKAS

Balandžio 25-ąją –
akcija „DAROM 2015“

15. SOCIALDEMOKRATAS
16. KURORTO MERĖ
17. UTENOS MERAS, PŪKUOTAUODEGIS
18. KRYŽIAŽODŽIO KRYŽIUOTOJAI
19. PIRMAME TURE NUGALĖJUSIŲ LSDP MERŲ SKAIČIUS
20. MĖNESINIS ATLYGIS
21. ŽIEMOS PALYDOVAS
22. PAJŪRIO MIESTO MERAS
23. VALDANČIOJI DAUGUMA
24. LSDP LYDERIS IR IDEOLOGAS
25. ES KOMISARAS
26. MARGUČIŲ ŠVENTĖ
27. SVARBU SAUGOTI
28. LSDP SIMBOLIS
Atsakymai kitame numeryje.

KAIP SKIRTI 1 PROCENTĄ SAVO GYVENTOJŲ PAJAMŲ
MOKESČIO PARTIJAI?
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

socialdemokratas

1%

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.
Jeigu savo pajamas deklaruojate internetu: FR0512
formos užpildymas yra itin paprastas – tereikia
suvesti Lietuvos socialdemokratų partijos kodą
(191362889). Tai galite padaryti prisijungę prie
elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) per savo
elektroninę bankininkystę.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti akcijoje „DAROM
2015“, kuri vyks balandžio 25 d. visoje Lietuvoje! Pradžia – 10 val.
Miestai, miesteliai ir miškai Lietuvoje per 7-erių metų
„DAROM“ egzistavimą tapo ne tik gražesni, bet ir švaresni. „DAROM“ komanda kelia sau naują tikslą – valykime vandens telkinius. Juk maudytis švariame vandenyje – daug maloniau ir sveikiau! Bendrai naudojamos erdvės miestuose bei miškai vis dar bus tarp tvarkytinų taškų!
Per septynerius metus „DAROM“ (faktai):
• Akcijoje dalyvavo 851 000 savanorių visoje Lietuvoje
• Surinkta 33 000 t atliekų
• Tarptautinis „DAROM“ (Let's Do It World)
tinklas pripažintas Jungtinių Tautų Organizacijos 2013 metais
• Valstybei sutaupyta 10 milijonų eurų
Pagarbiai,
Roberta Ažukaitė
VšĮ „Mes Darom“ direktorė
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