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teko būti, atsakomybė visuomet 
buvo pirmoje vietoje. Vadovavi-
mas Lietuvos socialdemokratams 
– išskirtinis atvejis. Vadovauti 61* 
partijos skyriui, 22 tūkst. partijos 
narių, bičiulių veiklai šešerius me-
tus, o pastaruosius daugiau nei dve-
jus metus ir valdančiajai koalicijai 
– didelis iššūkis. Tačiau kai jaučiu 
bičiulių palaikymą, tai ir darbas ge-
riau sekasi. 

Kokias partijos problemas pa-
vyko įveikti per šį laikotarpį?

Partija yra kaip gyvas organizmas 
–  jai nesvetimos ir vidinės proble-
mos, kurias sprendžiant diskusijos 
būna atviros, karštos ir ilgos. Nuo-
monių įvairovė yra sveikas dalykas. 
O vidinių problemų neišvengia nė 
viena partija, ypač jei ji didelė. 

Ieškant optimalių, kompromisi-
nių sprendimų, tenka paaukoti lai-
ko 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 iš-

lieka du. Vienas – dirbant su koa-
licijos partneriais valdančioje dau-
gumoje maksimaliai išpildyti pa-
grindinius programinius įsiparei-
gojimus ir grąžinti žmonėms pasi-
tikėjimą valdžia. Iki šiol tai pavyks-
ta padaryti. 

Gegužės 1-ąją Vilniuje vyks 
Lietuvos socialdemokratų par-
tijos (LSDP) XXXIII suvažiavi-
mas. Ta proga kalbiname Mi-
nistrą Pirmininką, LSDP pirmi-
ninką Algirdą Butkevičių

LSDP lyderiu partijos nariai Jus 
išrinko dar 2009 metais. Ką reiš-
kia vadovauti didžiausiai Lietu-
voje politinei partijai? 

Tai – didžiulė atsakomybė. Vi-
suose darbuose, kuriuos man teko 
dirbti, visuose postuose, kuriuose 

Valdo Šereikos

LSDP Taryba partijos rezul-
tatus savivaldybių tarybų 
ir tiesioginių merų rinki-
muose įvertino teigiamai. 
Trečią kartą iš eilės savival-
dos rinkimuose LSDP yra 
vienintelė partija Lietuvo-
je, iškovojusi mandatus vi-
sose 60-yje savivaldybių 
tarybų. Tai geriausi rezul-
tatai tarp visų rinkimų da-
lyvių, suteikiantys galimy-
bę LSDP dalyvauti formuo-
jant valdančiąsias daugu-

mas ir realizuoti LSDP pro-
gramines nuostatas.

Daugiau savarankišku-
mo, daugiau apmokymų 

LSDP Taryba pažymėjo, 
kad 2015 m. vietos valdžios 
rinkimuose savivaldybių tary-
bų rinkimuose LSDP skyriams 
buvo suteiktas didesnis organi-
zacinis, finansinis savarankiš-
kumas, kuris pasiteisino. 

Naujasis Centrinis rinkimų 
štabas kontroliavo skyrių fi-

nansinių įsipareigojimų vyk-
dymą, organizavo skyrių štabų 
finansininkų apmokymus ir jų 
dalyvavimo rinkimų išvakarė-
se debatuose televizijose gra-
fikus. Jis parengė reklamos ir 
LSDP simbolikos naudojimo 
metodikas ir rekomendacijas, 
pagrindines rinkimų progra-
mos tezes, išleido rinkimams 
skirtus „Socialdemokrato“ lai-
kraščius, sumaketavo skyrių 
įdėklus šiems leidiniams, pa-
ruošė reklaminius video ir au-

dio klipus ir t. t. Atsižvelgta į 
skyrių pageidavimus ir maksi-
maliai dalyvauta įvairiuose su-
sitikimuose pagal vietos akty-
vo numatytas programas. 

Didžiausia nesėkmė – pra-
rasti Alytaus ir Šiaulių miestų, 
Pakruojo ir Tauragės rajonų 
merų postai. Tačiau, kaip buvo 
pastebėta ir po Europos Par-
lamento rinkimų, nepaisant 
pastebimai aktyvesnės sky-
rių veiklos šiuose savivaldos  

LSDP Taryba po kovo rinkimų 2015 - rengiamės Seimo rinkimams 2016 
Valdo Šereikos
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Mes, Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), įsipareigojame siekti pažangios gerovės Lietuvos ir Europos, 
kurios būtų grįstos socialdemokratinėmis vertybėmis – laisve, demokratija, lygybe, teisingumu ir solidaru-
mu. Mes siekiame užtikrinti žmonėms galimybę gyventi visavertį gyvenimą vieningoje ir socialiai teisingo-
je visuomenėje. Dirbdami kartu kursime visų Europos Sąjungos (ES) piliečių bendrumo jausmą. Mes at-
kursime ES kaip visų žmonių vilties, pažangos, gerovės ir saugumo projektą, remdamiesi: nauja ekonomika, 
grįsta demokratiniu valdymu, užtikrinti darbo vietų kūrimą ir geresnį žmonių gyvenimą; nauja socialinio 
teisingumo visiems žmonėms strategija; nauju pažangiu Europos Sąjungos modeliu.
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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 savival-
dybėse, kur Vyriausioji rinkimų ko-
misija anuliavo rinkimų rezultatus. 
Jose rinkimai vyks birželio mėnesį. 

Sveikiname antrojo turo nuga-
lėtojus: Akmenės rajono – Vitali-
jų Mitrofanovą, Kelmės rajono – 
Vaclovą Andrulį, Klaipėdos rajo-
no – Vaclovą Dačkauską, Mažei-
kių rajono – Antaną Tenį, Prienų 
rajono – Alvydą Vaicekauską, Ro-
kiškio rajono – Antaną Vagonį, 
Telšių rajono – Vytautą Kleivą, 
Zarasų rajono - Nikolajų Gusevą!

Ir jau išrinktus pirmajame tu-
re: Birštono – Nijolę Dirginčie-
nę, Druskininkų – Ričardą Ma-
linauską, Jonavos rajono – Min-
daugą Sinkevičių, Kauno rajono 
– Valerijų Makūną, Marijampo-
lės – Vidmantą Brazį, Neringos 
– Darių Jasaitį, Utenos rajono – 
Alvydą Katiną ir Vilkaviškio ra-
jono – Algirdą Neiberką!

Už LSDP kandidatus į merus 
abiejuose rinkimų turuose balsavo 

308 tūkst. rinkėjų. LSDP kandi-
datų į savivaldybių tarybas sąrašai 
daugiausia balsų gavo 23-ijose savi-
valdybėse, 17-oje savivaldybių bu-
vome 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 tary-
bose gauti 31 mandatu daugiau nei 
2011 m., o kartu su merais LSDP 
iškovoti 359 mandatus. 

Jau paaiškėjo, kad sostinę Vilnių 
valdys ir socialdemokratai. Pasku-
tinę kovo dieną LSDP pasirašė su-
tartį dėl koalicijos Vilniuje kartu 
su Liberalų sąjūdžiu, Tėvynės są-
junga – Lietuvos krikščionimis de-
mokratais, „Tvarkos ir teisingumo“ 
partija bei „Lietuvos sąrašo“ parti-
ja. Vilniaus Taryboje LSDP atsto-
vauja Gintautas Paluckas, kuris ta-
po vicemeru, atsakingu už sveika-
tos apsaugą ir socialinius reikalus, 
Auksė Kontrimienė, Marius Ska-
rupskas ir Juozas Olekas. 

„Socialdemokrato“ informacija

Vertinu toleranciją, kompetenciją ir padorumą

Ką reiškia liberalizmo „pergalė“?

bos ir visuomenės santykių supre-
kinimas bei privatizacija, bet ko-
kių barjerų kapitalui panaikinimas, 
spekuliatyvaus finansinio kapitaliz-
mo suvešėjimas, vietinių rinkų de-
reguliacija ir globalių plėtimas, ko-
lektyvinės dirbančiųjų derybinės 
galios sunaikinimas ir socialinės ap-
saugos sistemos erozija. Tai tik keli 
Europoje ir Amerikoje keturiasde-
šimt metų vyravusio neoliberaliz-
mo bruožai – jie pasauliui padova-
nojo milžinišką socialinę atskirtį iš-
augusio darbo našumo ir turto kon-
tekste, protu nesuvokiamą socialinę 
nelygybę ir beviltišką valstybių bei 
jų individų įsiskolinimą. Neolibera-
lizmo įsigalėjimas reiškia vyravusios 
kompromiso politikos sunkiai pa-
siekto socialinio progreso negrįžta-
mą sustabdymą. 

Šiandien Europa yra išaugusios 
nelygybės ir socialinės rizikos visuo-
menė, kur jauni žmonės yra ir bus 
priversti vis dažniau ir daugiau sko-
lintis. Liberaliausiose šalyse (pavyz-
džiui, Britanijoje), į kurią taip uoliai 

Liberalūs komentatoriai džiū-
gauja, kad liberalai yra „ant 
bangos“. Tačiau vertinant rin-
kimus pagal partijų iškovotus 
mandatus, socialdemokratai 
išlieka populiariausia partija 
Lietuvoje, o jų rinkėjų parama 
toliau auga. Kad ir kaip būtų, 
komentatoriai teisūs: didžiuo-
siuose miestuose – pirmiausia 
Vilniuje – „laimėjo“ ne šiaip li-
beralai, bet liberalizmas.  

Pastarasis faktas, net jei Liberalų 
sąjūdis metė milžiniškas lėšas rin-
kimams, yra reikšmingas. Liberaliz-
mo pergalė Vilniuje yra verta dėme-
sio ne tik dėl to, kad tai įvyko pirmą 
kartą, bet ir dėl to, kad tendencijos 
Europoje, be kelių reikšmingų iš-
imčių (pirmiausia Lenkijoje), yra 
priešingos. 

Vakarų Europoje – tokiose šalyse 
kaip Vokietija, Prancūzija, Britani-
ja, Graikija, Ispanija, ar Portugalija 
– rinkimus laimi bet kas, tik ne li-
beralai. Pavyzdžiui, paskutiniuose 
Bundestago rinkimuose Vokietijo-
je liberalai buvo visiškai nušluoti. Ir 
tai nenuostabu. Neoliberalizmo lai-
kai baigiasi, net jei viešojoje politi-
koje, lyg koks įsisenėjęs institucinis 
vėžys, neoliberalizmas vis dar iner-
tiškai išlieka vyraujanti mąstysena. 

Viešųjų paslaugų, darbo, kūry-

lygiuojasi Lietuvos liberalai, net no-
rėdami patekti į universitetus, jauni 
žmonės turės kliautis bankų malo-
ne (panašią reformą daliai studen-
tų Lietuvoje įdiegė mūsų šaunie-
ji liberalai). 

Geras išsilavinimas, būstas, au-
tomobilis, poilsis – būtiniausios 
ir, atrodytų, elementariausios mo-
dernios visuomenės gerovės prie-
monės – jaunimui yra ir bus vis la-
biau prieinamos tik imant bankų 
paskolas. Liūdna, bet galima drą-
siai sakyti, kad jauniausi Europos 
piliečiai yra prarastoji karta, turė-

tos struktūros taps nuolatiniu vie-
šojo sektoriaus partneriu ir kon-
sultantu planuojant viešųjų finan-
sų panaudojimą“ (suprask, priva-
tus sektorius patarinės, kaip išleisti 
viešus pinigus), namų šilumos ūkis 
bus perduotas „privataus sektoriaus 
(...) prižiūrėtojams“, atliekas tvarkys 
„privatūs paslaugų teikėjai“, bus to-
liau skatinama darželių dalinė pri-
vatizacija (pavyzdžiui, siūloma 100 
eurų mėnesinė parama pasiturin-
tiems tėveliams, kurie ir taip gali 
mokėti už privačius darželius), ša-
lins „diskriminacines ir nelygiaver-
tes konkurencijos sąlygas tarp priva-
čių ir valstybinių [sveikatos priežiū-
ros] įstaigų“ (suprask, kodėl, rupūs 
miltai, tiek nedaug privačių ligoni-
nių ir poliklinikų, tai juk privačių 
įmonių diskriminacija!) ir t. t.

Trumpai tariant, Lietuvos libe-
ralų sąjūdžio miestų vizija (infor-
muotas skaitytojas supranta, kad 
apie Artūrą Zuoką nekalbu, nes 
jo vizijos niekada nieko nereiškė) 
– privatizuotos viešosios sveikatos 
apsaugos, transporto, energijos tie-
kimo paslaugos, kurios yra įperka-
mos tik pasiturinčiai mažumai, dar-
želių ir mokyklų segregacija bei vie-
šų ir privačių resursų suplukdymas 
į geriausias jų, didžiąją dalį palie-
kant merdėti, o jos centre – per ke-
lis darbus dirbantis ir iki grabo len-
tos bankams įsiskolinęs „cool loo-
king“ apolitiškas jaunimėlis, penk-
tadienio vakarais maukiantis alų 
madinguose senamiesčio baruose. 
Tai – žmonės, įsitikinę, kad pakan-
kamas ir vienintelis jų politinio są-
moningumo ir skonio bruožas – tai 
tolerancija LGBT.

Pabaigai perfrazuokime Friedri-
chą Nietzsche: greičiau atidarykite 
duris, čia blogas oras!

lrytas.lt 

Andrius Bielskis
profesorius, filosofijos mokslų  
daktaras, politologas

Kas atsiprašys ES komisaro Vytenio P. Andriukaičio?

Algirdas sysAs
Seimo vicepirmininkas

Subliuško šmeižto burbulas, 
nukreiptas prieš Europos Są-
jungos (ES) komisarą Vytenį 
Povilą Andriukaitį: jokių dvi-
šalių sutarčių tarp Rusijos ir 
ES narių nėra, jokie produk-
tai iš Prancūzijos į Rusiją neve-
žami. O juk neseniai apie ko-
misaro „išdavystę“, neva lei-
džiant dvišalius susitarimus 
dėl maisto produktų ekspor-
to, garsiai pasisakė Preziden-
tė Dalia Grybauskaitė ir visas 
būrys Lietuvos dešiniųjų.
 

Ir tuomet, ir šiandien Europos 
Komisijos (EK) Prezidentas Ža-
nas-Klodas Junkeris (Jean-Clau-
de Juncker) jokių pretenzijų V. P. 
Andriukaičiui neturėjo ir netu-
ri. Įdomu, ar jų tebeturi minėti 
„kritikai“ iš Lietuvos ir kas čia 
ką laimėjo?

Iš viso šio komisaro V. P. An-
driukaičio puolimo skandalo la-
biausiai išlošė Rusija, kuri garsiai 
ir viešai buvo pripažinta padėties 
šeimininke. Dėl Lietuvos politi-
kų skleidžiamų gandų ir kalbų 
ji galėjo rūšiuoti ES valstybes į 
drauges ir priešes, bandyti dik-
tuoti joms sąlygas. 

Tuo tarpu EK pareiškė, kad 
nuostatų nekeičia – dėl produk-
tų eksporto negali būti dvišalių 
susitarimų su Rusija. Pavirtinta, 
kad (kaip ir anksčiau) Rusija ga-
li atlikti fitosanitarinius tikrini-
mus bet kurioje iš šalių, o tai ne-
reiškia jokių pavienių susitarimų.

Užsienio spaudos gandų ir, de-
ja, Lietuvos oficialių pareiškimų 
pripūstas burbulas subliuško. Lie-

tuvos dešinieji, iš gandų sufabri-
kavę kaltinimus, tyli. 

Tai ką, gandais pagrįstas ES 
pareigūno juodinimas baigėsi be 
pasekmių? Ar mums gerai, kad 
Lietuvos dešinieji nepaisė ir ne-
paiso nei ES institucijų tvarkos, 
nei kaistančios geopolitinės situ-
acijos grėsmių?

Ką apie tai mano Lietuvos žmo-
nės? Ką mano šią nebūtą proble-
mą 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 nelei-
do – tyla.

Geros žinios yra bent dvi: pir-
ma, Lietuvos ūkininkai V. P. An-
driukaičiui jokių pretenzijų ne-
pareiškė. Atvirkščiai, susitikęs 
su eurokomisaru, Lietuvos Že-
mės ūkio rūmų pirmininkas An-

driejus Stančikas sukeltą skan-
dalą pavadino nesusipratimu ir 
ėmėsi darbų. Kol Lenkijos ūki-
ninkai, dėl Rusijos embargo pa-
tiriantys milžiniškus nuosto-
lius, protestuodami blokuoja 
kelius, mūsiškiai žemdirbiai ir 
perdirbėjai, padedami Vyriau-
sybės, intensyviai ieško ir sė-
kmingai 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 gan-
dų kūrėjų atsiprašys apšmeižto 
ES komisaro V. P. Andriukai-
čio? Noriu priminti, kad pui-
kybė yra pirmoji nuodėmių są-
raše. Jai prilygstančios asmeni-
nės ambicijos, prieš rinkimus 
virtusios aršiu kovos įrankiu, 
tikrai nepuošia krikščioniškai 
nusiteikusių dešiniųjų.

sianti dirbti žymiai ilgiau ir sunkiau 
nei jų tėvai tam, kad sulaukę žilos se-
natvės galėtų pagaliau atsitiesti nuo 
bankų paskolų naštos.

Tokia yra gyvenimo suprekini-
mo kaina, o jo varomoji jėga politi-
koje buvo ir tebėra ekonominių li-
beralų vykdytos reformos. Išsilavi-
nusios Europos visuomenės, ypač 
savarankiškai mąstyti sugebantys 
studentai ir jauni profesionalai, tai 
supranta ir dėl to už liberalus nebal-
suoja. Sprendžiant iš miestuose gy-
venančio „progresyvaus jaunimo“ 
(sykiu ir dalies LGBT bendruome-
nės), Lietuva tokia nėra.

Lietuvos liberalai yra ne šiaip ne-
oliberalai, bet laisvos rinkos funda-
mentalistai. Naujai iškilusi žvaigž-
dė, kuri savo žavesiu graso net Li-
beralų sąjūdžio lyderiui, yra buvęs 
liūdnai pagarsėjusio Laisvos rin-
kos instituto funkcionierius, visoms 
Vilniaus bėdoms siūlantis vieną ir tą 
patį privatizacijos vaistą. 

Štai keli programiniai Liberalų 
sąjūdžio teiginiai: „verslo asocijuo-

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. 

LieTuvoS LiBeraLų 
SąjūDžio mieSTų vizija – 
PrivaTizuoToS viešoSioS 
SveiKaToS aPSaugoS, 
TranSPorTo, energijoS 
TieKimo PaSLaugoS, 
KurioS yra įPerKamoS TiK 
PaSiTurinčiai mažumai.

Valdo Šereikos
Atkelta iš 1 p.

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

Lietuva sėkmingai susitvarkė su 
išoriniais iššūkiais. Buvo progno-
zuojama, kad mūsų maža šalis la-
biausiai nukentės nuo Rusijos em-
bargo. Bet nelaukdami, kol mus 
paveiks, o aktyviai dirbdami pa-
tys, mes įveikėme daug Lietuvai iš-
kilusių eksporto problemų. 

Tikras mūsų gebėjimų išbandy-
mas 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 sie-
kiame sumažinti paslaugų kainas 
energijos vartotojams, kurti darbo 
vietas, spartinti renovaciją. 

Artimiausiu metu daug dėme-
sio skirsime švietimo sistemos per-
tvarkai. Jau šiais metais ketiname 
sukurti sistemą, kad ligoninės va-
dovų atlyginimai nebūtų keliolika 
kartų didesni už kitų darbuotojų 
algas, o santykinai priklausytų nuo 
kitų dirbančiųjų atlyginimų. 

Siekiame stabilaus ekonomikos 
augimo, kad mūsų politikos rezul-
tatai nebūtų popieriniai ir juos re-
aliai pajustų visi gyventojai. Svarbu 
išlaikyti ir padidinti gyventojų pa-
laikymą per 2016 metų Seimo rin-
kimus. Būtent apie iššūkius mes ir 
kalbėsime LSDP XXXIII suva-
žiavime. 

Ar pakanka laiko ir dėmesio 
skirti kiekvienam LSDP sky-

riui? Kokius klausimus skyrių 
pirmininkai pateikia dažniau-
siai? 

Dabar laiko trūksta, tačiau la-
bai vertinu susitikimus su skyrių 
bičiuliais, kurie padeda geriau 
jausti gyvenimo, taip pat ir parti-
nio, pulsą. Tai ne tik informacijos 
pamąstymui šaltinis, bet ir priim-
tų sprendimų teisingumo patikri-
nimas. Būnant tik Seimo nariu ir 
partijos pirmininku pavykdavo 
žymiai dažniau apsilankyti sky-
riuose, pabendrauti su bičiuliais. 

LSDP skyrių pirmininkai daž-
niausiai ir klausia – kada pas mus? 
Tačiau LSDP yra 61 skyrius, o 

metuose –  tik 52 savaitės. Mė-
ginu suplanuoti savo darbo gra-
fiką taip, kad per savaitę aplan-
kyčiau bent vieną LSDP skyrių. 
Tačiau gyvenimas kartais kore-
guoja planus. 

Kuo daugiau žmonių dalyvau-
ja partijos veikloje, tuo sunkiau 
pasiekti vieningo sutarimo dėl 
kai kurių aštrių klausimų. Kaip 
suderinti politinę išmintį, ilga-
laikės strategijos kūrimą, kuri 
reikalauja didelio susiklausy-
mo, ir politikų ambicijas, jų no-
rą dominuoti ir išsiskirti?

Partijoje yra tikrai aktyvių, iš-

kilių ir ambicingų asmenybių. 
Viskas priklauso nuo to, ar am-
bicijos sutelpa į socialdemokrati-
nių vertybių rėmus. Manau, kad 
pagrindinės, aštriausios diskusi-
jos turėtų vykti rengiant partijos 
programą. Tai neturėtų būti ko-
kios nors išskirtinės bičiulių gru-
pės nuostatos. 

Be abejonės, projektus rengia 
darbo grupės. Tačiau tik po vi-
suotinio svarstymo, pozicijų, ar-
gumentuotų pasiūlymų suderi-
nimo, daugumai pritarus, galima 
priimti programą. Tuomet joje 
yra politinė išmintis ir vykdymo 
pagrindas. Tai sudėtingas proce-
sas, jo negalima paleisti savieigai, 
jį reikia mokėti valdyti. 

Politinis korektiškumas, sie-
kiant realaus sutarimo, visuomet 
reikalauja atviro, argumentuo-
to pokalbio. Tai padeda išvengti 
bereikalingo susiskaldymo. Ne-
mėgstu užkulisinių žaidimų ir in-
trigų. Vertinu toleranciją, kompe-
tenciją ir padorumą. Todėl visuo-
met pasisakau už atvirą dialogą. 

Tačiau priėmus sprendimus, 
diskusijos turi baigtis, o visos bi-
čiulių jėgos turi būti pajungtos 
sprendimų įgyvendinimui. Ar vi-
suomet taip vyksta? Gal ir ne, bet 
šiuo keliu mes einame.  

  
Kiekvienam žmogui, nepai-

sant jo politinių pažiūrų, pasi-
taiko ir sunkių gyvenimo mo-
mentų... Iš kur semiatės jėgų ir 
pasitikėjimo? 

Pasitikėjimo semiuosi iš susiti-
kimų su gyventojais, iš bičiulių. 
Kuomet tave kelintą kadenciją iš 
eilės išrenka Seimo nariu pirma-
me ture, supranti, ką reiškia pa-
sitikėjimas ir kaip jis įgyjamas. 
Renka – reiškia, kad pasitiki. 

O jėgos ir stiprybės man visuo-
met suteikia mano šeima: ma-
ma, seserys, ypač žmona, dukra 
ir, aišku,  anūkė. Artimieji – tai 
ta užuovėja, kur visuomet gali 
ramiai viską apmąstyti, ieškai ir 
randi stiprybės bei palaikymo šal-
tinį. O pastovus sportavimas pa-
deda palaikyti gerą fizinę formą.

* 60 LSDP skyrių – Lietuvoje, 1 – Londone.

LSDP meras laimėjo  
tiesioginiuose rinkimuose
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Kiek kainuoja Širvintų rajono mero kėdė?

LSDP Taryba po kovo rinkimų 2015 - rengiamės  
Seimo rinkimams 2016 

Širvintos – jaukus mažas 
miestas, kuriame gyvena vos 
6 tūkstančiai gyventojų, o vi-
soje Širvintų rajono savival-
dybėje – beveik 17 tūkstan-
čių. Tačiau politinis gyveni-
mas čia – ne ką mažiau įdo-
mus ar intriguojantis nei Vil-
niuje, 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 Ži-
vilė Pinskuvienė, pripažino nega-
liojančiais.

Negana to, ši detektyvą pri-
menanti istorija įgavo dar dides-
nį pagreitį, kai Ž. Pinskuvienė, 
šventai tikinti savo teisumu ir 
siekianti tuo įtikinti visus kitus, 
VRK sprendimą apskundė Lie-
tuvos vyriausiajam administra-
ciniam teismui. 

Lietuvoje mero kėdės jau 
nenupirksi 

Remdamasi surinkta informa-
cija, VRK padarė išvadą*, kad, 
vykstant pakartotiniams rinki-
mams į Širvintų rajono mero par-
eigas, buvo perkami balsai būtent 
už Darbo partijos kandidatę į Šir-
vintų rajono merus Ž. Pinskuvie-
nę. Širvintiškiams buvo skambi-
nama ir siūlomas atlygis, agituo-
jant būtent už ją, rinkėjai buvo 
vežami į balsavimo vietą ir balsa-
vo už pinigus ir kt. VRK patvir-
tino, kad turimų duomenų pa-
kanka konstatuoti, kad dėl įvar-
dintų faktų dalies Širvintų rajo-

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.

Anna Kuznecovienė
išrinkta Širvintų rajono tarybos 
narė, LSDP Širvintų r. skyriaus 
pirmininko pavaduotoja 

no savivaldybės rinkėjų valia bu-
vo iškreipta. 

Ž. Pinskuvienė kartoja savo pa-
čios jau sukurtą precedentą Lietu-
vos demokratinių rinkimų istori-
joje. 2012 m. lapkritį pagal Darbo 
partijos sąrašą daugiamandatėje 
apygardoje išrinkta į Seimą, Ž. 
Pinskuvienė galiausiai į jį nepa-
teko taip pat dėl balsų pirkimo... 

Po VRK sprendimo Ž. Pins-
kuvienė tikino, kad jokio balsų 
pirkimo iš jos ar jos rėmėjų pu-
sės nebuvo. Ji teigė norinti tikė-
ti, kad „gyvename teisinėje ir de-
mokratinėje valstybėje, kur ger-
biamas kiekvieno žmogaus pasi-
rinkimas, jo valia, teisingumas, o 
ne įžeistos politikierių ambicijos 
turi nugalėti“. 

Negaliu nesutikti su gerb. Živi-
le dėl pastarojo teiginio – taip, ir 
aš tikiu, kad gyvename teisinėje 
ir demokratinėje Lietuvos valsty-
bėje. Būtent dėl to pasitikiu Lie-
tuvos Respublikos Konstituciniu 
Teismu (KT), kuris savo išvadose 
patvirtino, kad Seimas ar savival-
dybių tarybos su merais turi būti 
formuojami taip, kad nekiltų abe-

jonių dėl jų teisėtumo**. Taip pat, 
anot KT, tokie rinkimų pažeidi-
mai kaip balsų pirkimas leidžia 
pagrįstai abejoti rinkimų rezul-
tatais ir yra savaime laikomi tu-
rinčiais jiems esminės įtakos***.

Pasitikėdama Lietuvos valsty-
be, pasitikiu ir VRK sprendimu 
dėl mero rinkimų Širvintų rajo-
ne 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 nusta-
tyti tikri ir teisingi rinkimų rezul-
tatai. Taigi, kandidatas, kurio iš-
rinkimo siekiant buvo padaryti 
šiurkštūs pažeidimai, šiuo atveju 
– Ž. Pinskuvienė, negalėjo įgyti 
savivaldybės mero mandato. 

Tai, kad praktiškai ta pati isto-
rija dėl balsų pirkimo su Ž. Pins-
kuviene kartojasi Seimo ir savi-
valdos rinkimuose per trumpes-
nį nei pustrečių metų laikotarpį, 
turi būti aiškus ženklas ir pamoka 
tiek Darbo partijai, tiek pačiai Ž. 
Pinskuvienei: nesąžiningas elge-
sys per demokratinius rinkimus 
ne tik yra nepateisinamas, bet ir 
turi konkrečias pasekmes – būti 
neišrinktam. Juk jau 25-erius me-
tus deklaruojame, jog gyvename 
nepriklausomoje demokratinėje 
respublikoje, kur aukščiausią su-
verenią galią Tauta vykdo tiesio-
giai ar per demokratiškai išrink-
tus savo atstovus****.

Socialdemokratai dirba 
ir laimi 

Ž. Pinskuvienė teigia, kad šis 
VRK sprendimas – politinis. Ta-
čiau jis politinis nebent ta prasme, 
kad VRK sprendimas dėl Širvin-
tų rajono mero rinkimų buvo pri-
imtas nevienbalsiai (iš 16 VRK 
narių 9 balsavo už, 7 – prieš). 

Galiausiai Ž. Pinskuvienė, rea-
guodama į VRK sprendimą, tvir-
tina esanti įsitikinusi, kad „social-
demokratams buvo sunku susitai-
kyti, kad rajonas slysta iš jų rankų“. 

Teiginys, jog rajonas iki šiol 

buvo socialdemokratų rankose, 
skamba keistai, nes kadenciją bai-
giančioje Širvintų rajono savival-
dybės taryboje socialdemokratai iš 
21 mandato turėjo tik 2, o Darbo 
partija – 6. Ar tai reiškia, kad Dar-
bo partija ir jos kandidatė į Širvin-
tų merus pripažįsta, jog vos 2 soci-
aldemokratų – Antano Lidžiaus ir 
Andriaus Jozonio, kuris yra svar-
biausias Ž. Pinskuvienės konku-
rentas – indėlis į Širvintų rajono 
savivaldybės tarybos darbą atsvėrė 
6 „darbiečių“ pastangas? 

Išsigando socialdemokrato 
Andriaus Jozonio? 

Kodėl Ž. Pinskuvienė dėl jai ne-
palankaus VRK sprendimo kalti-
na būtent socialdemokratus? To-
dėl, kad būtent socialdemokratų 
kandidatas – A. Jozonis – pasiro-
dė stipriausias jos varžovas bei su-
gebėjo jai mesti rimtą iššūkį antra-
jame 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 vicepirminin-
ką, Seimo Pirmininko pavaduoto-
ją Algirdą Sysą, jai nepavykus tapti 
Širvintų rajono mere. Tačiau kuo 
dėl Ž. Pinskuvienės klaidų ir nesė-
kmės dėtas LSDP centrinio rinki-
mų štabo pirmininkas? Jo atsako-
mybė pirmiausia buvo rūpintis vi-
sų LSDP skyrių sėkme savivaldos 
rinkimuose. O atsakomybė šiuo 
atveju suprantama ne tik kaip savo 
partiečių – kandidatų – teisių tie-
sioginis įgyvendinimas, bet ir kaip 
pareiga užtikrinti, kad šios teisės 
nebūtų pažeidžiamos kitų rinki-
muose dalyvaujančių subjektų. 
* VRK darbo grupės pažyma dėl rinkimų į Širvintų 
rajono savivaldybės tarybos narius-merus rezulta-
tų, 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.

43,58 %
Balsų surinko LSDP kandidatas
Andrius Jozonis Širvintose

Socialdemokratai neskubės apsispręsti 
dėl socialinio modelio 

terija, pasitelkiant 
mokslininkus ir 
ekspertus. 

Socialdemokra-
tai nesirenka revo-
liucinio socialinių 
reformų kelio ir ne-
pritaria naktinėms 
reformoms. Todėl 
prezidentės Da-
lios Grybauskaitės 
gąsdinimai naujos 

naktinės reformos grėsme yra ne-
pagrįsti. Būtent Prezidentė buvo di-
džioji konservatorių ir liberalų Vy-
riausybės naktinių reformų gynėja. 

Pirmiausia turi vykti diskusijos su 
visuomene, kai visuomenės grupės 
gali teikti nuomones ir pasiūlymus 
pradinėje įstatymų keitimo stadi-
joje. Prasmingiau iš pradžių disku-
tuoti apie mokslininkų grupės pa-
teiktą studiją, o ne apie jau griežtai 
suformuluotą Vyriausybės įstaty-
mų paketą.

LSDP vicepirminkas, Seimo Pir-
mininko pavaduotojas Algirdas Sy-

Socialdemokratų socialinė politika 
– prieš šešėlinę ekonomiką 

Arvydas Mockus
Seimo Ekonomikos komiteto narys 

Ką konservatoriai ir liberalai, už-
liūliuoti žiaurios antikrizinės politi-
kos „sėkmės“, taip karštligiškai ža-
dėjo, kad iš šešėlinio verslo per vie-
nerius metus ištrauks milijardą litų, 
tą sėkmingai įgyvendina socialde-
mokratų vadovaujama Vyriausybė. 

Keturi skirtingi tyrimai rodo še-
šėlinės ekonomikos traukimąsi Lie-
tuvoje. Vieno iš labiausiai pasauly-
je pripažintų nelegalios ekonomi-
kos tyrinėtojų – profesoriaus Frie-
dricho Schneiderio – vertinimu, 
2014 m. šešėlinės ekonomikos mas-
tas Lietuvoje sudarė 27,1 proc. ben-
drojo vidaus produkto (BVP) (kaip 
ir Estijoje, o Latvijoje – 24,7 proc.). 
Lyginant su 2013 m., šešėlinės eko-
nomikos Lietuvoje sumažėjo 0,9  
proc. punkto. Profesorius progno-
zuoja,  kad 2015 m. jos mastas bus 
25,8 proc., metinis 1,3 proc. jo ma-
žėjimas būtų didžiausias Europos 
Sąjungoje.  

Pagal Stokholmo ekonomikos 
mokyklos skaičiavimus, šešėlinės 
ekonomikos mastas Lietuvoje su-
mažėjo nuo 18,2 proc. 2012 m. iki 
15,3 proc. 2013 m. Net Lietuvos 
laisvosios rinkos institutas pripa-
žįsta šešėlinės ekonomikos trauki-
mąsi, valdant kairiesiems – 2012 

m. ji sudarė 27 proc. BVP, 2013 m. 
– 26 proc. BVP, 2014 m. – 25 proc. 

Nelegalios tabako rinkos susi-
traukimą Lietuvoje patvirtina kom-
panijos „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 neišvengia-
mai turėjo Algirdo Butkevičiaus 
Vyriausybės vykdoma skurdo ir so-
cialinės nelygybės mažinimo po-
litika. 

Konservatoriams ir liberalams 
kovoti su „šešėliu“ nesisekė ir dėl 
to, kad jie ne kovojo su skurdu, o 
atvirkščiai – jį didino, su krize kau-
damiesi skurdžiausiai gyvenančių-
jų sąskaita. Tai vertė žmones ieško-
ti, kaip nelegaliai gauti papildomų 
pajamų, kad išgyventų...  

Prisiminkime, kaip ambicingo-
ji 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 arogantiš-
kai ironizavo apie tai, kas išgirs vie-
nišo pensininko „baubimą“...

Būtent elementarūs ir žmogiš-
ki LSDP vadovaujamos Vyriausy-
bės žingsniai – kaip jau du kartus 
per dvejus metus pakelta minima-
li mėnesio alga (MMA), padidinti 
kultūros ir meno darbuotojų atly-

rinkimuose, didžiųjų miestų sky-
riai esminio persilaužimo nepasie-
kė. Tik Vilniuje už LSDP balsavo 
beveik 4 tūkst. rinkėjų daugiau, bet 
prarastas vienas mandatas tarybo-
je, 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 kan-
didatų sąrašas, kai iškelti kandida-
tai po kurio laiko atsisakė kandida-
tuoti. Be to, nepavyksta išgyvendin-
ti nepateisinamo grupavimosi sky-
riuose, priešpriešos tarp bičiulių, 
atskirų grupių, ne visada sugebama 
pajungti aktyvą vieningam darbui 
siekiant bendro tikslo. Nepateisina-
ma, kai LSDP nariai kandidatuoja 
ne LSDP sąrašuose. Visi šie atvejai 
reikalauja principingo skyrių bičiu-
lių įvertinimo.   

Ateityje – daugiau skaidru-
mo, daugiau solidarumo 

Pagal LSDP Tarybos nutarimą, 
LSDP skyrių pirmininkai turi atas-
kaitinių - rinkimų susirinkimų me-
tu objektyviai ir principingai įver-
tinti savo skyrių veiklą ir rinkimų 
rezultatus, o pastabas ir pasiūlymus 
pateikti LSDP centriniam rinkimų 
štabui. Jie turi informuoti LSDP 
Tarybos sekretoriatą bei pirminin-
ko pavaduotojus apie planuojamas 
ar sudaromas koalicijas savivaldos 
tarybose.

LSDP centrinis rinkimų štabas 
surengs naujai išrinktiems savival-
dybių tarybų nariams mokymus 
balandžio - gegužės mėnesiais. Iš-
analizavęs skyrių pastabas bei pa-
siūlymus, numatys tolimesnes sa-
vo veiklos kryptis, jis pristatys jas 
LSDP prezidiumui ir pradės akty-
viai ruoštis 2016 m. Seimo rinki-

ginimai, nedarbo mažinimas ir už-
imtumo skatinimas, Konstitucinio 
teismo sprendimu dar pernai pra-
dėtos kompensuoti konservatorių 
ir liberalų Vyriausybės nukarpy-
tos pensijos – tapo geru ginklu ko-
vojant su „šešėliu“. 

Nepamirškime, kad A. Butkevi-
čiaus Vyriausybės sumanios kom-
pleksinės politikos – masinės reno-
vacijos, šilumos ūkio pertvarkos ir 
demonopolizacijos, Lietuvai nau-
dingų derybų su „Gazprom“ re-
zultatų, energijos šaltinių diversi-
fikacijos, neriboto saulės elektrinių 
įrengimo pažabojimo ir kt. - dėka 
sumažintos elektros, dujų ir šilu-
mos kainos. 

Šie sprendimai silpnina šešėlinę 
ekonomiką, nes daugiau žmonių 
turi darbą, o atitinkamai – ir lega-
lias pajamas pragyventi. Labiausiai 

vargstančių žmonių pajamos, nors 
ir nežymiai, bet išaugo, jie pradėjo 
atsisakinėti nelegalaus darbo. Su-
mažėjo ir komunalinių paslaugų 
kainos, kurios, ypač žiemą, suryja 
didžiąją dalį pajamų. Dėl to žmo-
nės sutaupė, jiems rečiau reikėjo ei-
ti „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 regu-
liaraus MMA kėlimo tendencija 
matomai jau privertė mūsų verslą 
tapti socialiai atsakingesniu už savo 
darbuotojus ir prieš valstybę. Nere-
tai vyrauja požiūris, kad MMA kė-
limas skatina šešėlinę ekonomiką, 
nes ypač smulkus ar vidutinis vers-
las neišgali mokėti didesnių algų ir 
yra priverstas tai daryti „vokeliuose“. 
Tačiau „šešėlio“ traukimosi statisti-

ka (vien ekonomikos augimas nega-
lėjo 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 pri-
imti sprendimai dėl įvežamo ku-
ro patikros bakuose leido valstybei 
gauti daugiau pajamų iš degalų ak-
cizo. 2014 metais dyzelinių degalų 
pardavimai išaugo 17 proc., surink-
ta 169,8 mln. Lt akcizų daugiau. 

Akcizinių prekių apskaitos siste-
ma, bendradarbiaujant su tabako 
gamintojais, leis identifikuoti le-
galioje ir šešėlinėje rinkoje parduo-
damų gaminių kilmę ir prireikus 
operatyviai sustabdyti nelegalios 
produkcijos kontrabandą, gamin-
tojams nutraukiant bendradarbia-
vimą su tiekėjais. 

Pradėta įgyvendinti geriausia už-
sienių šalių praktika paremtos Iš-
maniosios mokesčių administra-
vimo sistema, kuri, ekspertų skai-
čiavimais, verslui leistų sutaupyti 
ir kartu mokestines valstybės pa-
jamas padidintų apie 1,5 mlrd. litų 
kasmet. Rizikos valdymo sistema 
apdoros gaunamus duomenis bei 
padės mokesčių mokėtojams pasi-
tikrinti jų teikiamos informacijos 
korektiškumą.

Ne vien tikslinės kovos su šešėli-
ne ekonomika priemonės yra geras 
ginklas su „šešėliu“. Būtent socia-
linio jautrumo stoka konservato-
riams ir liberalams čia pakišo koją. 
O didelė socialdemokratų kovos 
su „šešėliu“ sėkmės dalis – jų skur-
do ir socialinės atskirties mažini-
mo politika.

mams. Iki balandžio 30 d. štabas 
visose apygardose turės rezervuoti 
vietas išorinei būsimų Seimo rin-
kimų reklamai, o LSDP valdybai 
– pateikti pasiūlymus dėl sutarties 
sudarymo su viešųjų ryšių ir rinko-
daros kompanijomis.

LSDP Trakų, Širvintų ir Šilu-
tės skyriai turi sudaryti konkrečių 

veiksmų planus rengiantis pakar-
totiniams savivaldos rinkimams, o 
Varėnos ir Šalčininkų skyriai – nau-
jiems rinkimams į Seimą vienman-
datėje Varėnos - Eišiškių rinkimų 
apygardoje Nr. 70 ir pateikti juos 
LSDP centriniam rinkimų štabui.

LSDP priėmė principinę nuosta-
tą, reikalaujančią iš LSDP Trakų ir 

Šilutės skyrių, kad naujai formuoja-
muose kandidatų į savivaldybių ta-
rybas sąrašuose arba patvirtinant 
esamus sąrašus, nebūtų įrašyti as-
menys, kuriems nepasibaigę teis-
miniai procesai ar teistumas, kurie 
yra sustabdę narystę partijoje ar ne-
vykdę partijos organų  reikalavimų.

Trakų, Širvintų, Šilutės bei Varė-
nos - Eišiškių apygardų kaimyninių 
LSDP skyrių bičiuliai yra raginami 
aktyviai padėti rinkimams besiruo-
šiantiems skyriams. 

LSDP ir skyrių etikos ir procedū-
rų komisijos per balandžio mėne-
sį turi apsvarstyti skyrių pateiktus 
prašymus dėl netinkamo bičiulių 
elgesio rinkimų metu ir informuo-
ti LSDP valdybą.

Parengta pagal 2015 m. kovo 28 
d. LSDP Tarybos nutarimą dėl sa-

vivaldybių tarybų, merų ir nau-
jų Seimo rinkimų vienmandatėje 

Žirmūnų rinkimų apygardoje re-
zultatų 

kas dar daroma, kovojant su šešėline ekonomika

Vyriausybė pateikė Seimui svars-
tyti Mokesčių administravimo 
įstatymo pakeitimus, kuriais 

siekiama užtikrinti geresnį mokesčių 
administratoriaus informavimą apie 
nedeklaruotas pajamas ir nepagrįstus 
turto įsigijimo šaltinus. 
Siekiant didinti atsakomybę už kontra-
bandą ir nelegalią prekybą, įmonių fi-
nansinę drausmę ir  finansinių operaci-
jų skaidrumą, turgaviečių administra-
cijos atsakomybę už jų administruoja-
mose turgavietėse vykdomą nelegalią 
veiklą, efektyviau kovoti su neteisėtu 
PVM nemokėjimu ir kai kurių labda-
ros ir paramos organizacijų, viešųjų įs-
taigų dalyvavimu mokestinio sukčia-
vimo schemose ar neregistruoto tur-
to mastais, Seimui pateikti atitinkami 
Baudžiamojo ir Administracinių teisės 
pažeidimų kodeksų, Kriminalinės žval-
gybos, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir pa-
ramos fondų, Asociacijų, Pelno mokes-
čio, Pridėtinės vertės mokesčio, Taba-
ko kontrolės, Alkoholio kontrolės, Ne-
kilnojamojo turto kadastro, Nekilnoja-
mojo turto registro ir Statybos įstaty-
mų pataisų projektai. 
Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribo-
jimo įstatymo projektu siūloma riboti 
atsiskaitymus grynaisiais, kurie viršija 
5 tūkst. eurų arba tokią pačią sumą už-
sienio valiuta, kai tarpusavyje atsiskai-
to fiziniai asmenys. 3 tūkst. eurų riboji-

mas galiotų, kai bent viena atsiskaitan-
ti šalis yra fizinis asmuo, besiverčiantis 
ūkine komercine veikla, arba įmonė. 
Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribo-
jimas negaliotų atsiskaitant už darbo 
santykius.
Numatoma ir administracinė atsako-
mybė nesilaikantiems šių ribojimų. At-
siskaitantiems grynaisiais didesnėmis 
negu numatytos sumos grės baudos 
nuo 300 iki 900 eurų, o mokančių ir 
mokėjimus priimančių juridinių asme-
nų arba jų padalinių vadovams – nuo 
600–1500 eurų.  
Šis įstatymas ypač pasitarnautų maisto 
pramonės ir žemės produktų perdir-
bimo, medienos supirkimo, prekybos 
naudotais automobiliais sektoriuose, 
taip pat nekilnojamojo turto operaci-
jose. Įvedus eurą, problemų su grynai-
siais pinigais jau sumažėjo.
Siekiant mažinti nelegalaus darbo ir 
mokėjimų „vokeliuose“ mastą, Seimui 
pateiktas svarstyti Darbo kodekso pa-
keitimas, kuriuo numatoma prievolė 
darbdaviui sumokėti nelegaliai dirbu-
siam 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

sas teigia, kad „normalus demokra-
tinės valstybės mechanizmas taip 
ir turi veikti. Spręsti turi socialiniai 
partneriai, kuriems teks gyventi pa-
gal sukurtą modelį. Tokių svarbių 
sprendimų negalima forsuoti, nes jie 
gali atsisukti ne tik prieš darbuoto-
jus, bet ir prieš darbdavius. Pablogė-
jus darbo sąlygoms ir socialinės pa-
ramos sistemai, padidės emigraci-
ja, darbdaviams nebus ką samdyti.“

LSDP frakcijos Seime seniūnė Ire-
na Šiaulienė tvirtina: „Suvokiame 
klausimo jautrumą, todėl tik dis-
kusijos tarp socialinių partnerių ir 
balanso paieška yra kelias, vedantis, 
atsižvelgiant į šiandienos iššūkius, į 
tobulesnį socialinės sferos reglamen-
tavimą. Mes, socialdemokratai, sie-
kiame, kad dirbančiųjų padėtis ne-
būtų bloginama.“

Kviečiame partijos bičiulius ir 
visus Lietuvos piliečius nelikti 
nuošalyje, bet aktyviai reikšti savo 
pastabėjimus ir pasiūlymus nau-
jam socialiniam modeliui! Siųs-
kite juos LSDP Darbo, šeimos ir 
socialinių reikalų komitetui arba 
Informaciniam centrui. 

Atkelta iš 1 p.

Lietuvos socialdemokratų 
partija (LSDP) neskubės pri-
imti sprendimo dėl socia-
linio modelio, kurį apibrė-
žiančių teisės aktų (Darbo 
kodekso, Socialinio draudi-
mo įstatymo ir kt.) projek-
tai svarstomi Vyriausybėje. 
 

Socialinį modelį, susidedantį iš 
keturių pagrindinių dalių (užim-
tumo didinimo, socialinio drau-
dimo, darbo santykių reguliavi-
mo ir kovos su skurdu), parengė 
Socialinių reikalų ir darbo minis-
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Tik suvieniję bendras pajėgas galime tikėtis realaus postūmio sprendžiant jaunimo nedarbo problemą. 

Mindaugas kluonis
politologas

Ar mokėsime bankams už jų 
nepatriotiškumą?

Lietuvos ir NATO pasirengimas yra 
didesnis nei grėsmė iš Rusijos  

NATO pagalba ateina padidėjus grėsmei 

Po šauktinių šaukimo tvar-
kos ir jų socialinių garantijų 
svarstymo Seimo Nacionali-
nio saugumo ir gynybos ko-
mitete aiškėja, kad ne visi Lie-
tuvos piliečiai ir joje veikian-
tys juridiniai asmenys turi rū-
pintis šalies gynyba. Kol eili-
nis pilietis gali tapti šaukti-
niu ir būti priverstas keisti sa-
vo gyvenimo planus, bankai 
ne tik neplanuoja įnešti jokio 
indėlio į Lietuvos saugumą, 
bet dar ir ketina pasipelnyti 
iš šauktinių grąžinimo.

Užuot šiuo pavojingu metu įne-
šę savo finansinį indėlį į šalies gy-
nybą ir sutikę kreditus paėmu-
siems šauktiniams neskaičiuoti 
palūkanų už tarnybos laiką Tė-
vynei, bankai sutinka tik atidėti 
kredito mokėjimo terminą ir siū-
losi papildomai pasiimti palūka-
nas už tuos 9 tarnybos mėnesius. 
Kitaip tariant, nesant kreditų pa-
klausos, bankai rado būdą, kaip 

užsidirbti 9 mėnesių palūkanas 
iš šauktinių ir juos išnaudoti fi-
nansiškai. 

Kol kreditų nepaėmę šaukti-
niai galės valstybės skiriamą iš-
moką po tarnybos panaudoti savo 
poreikiams, kreditus paėmę šauk-
tiniai turės dengti bankų palū-
kanas už 9 mėnesius, nors jie pa-
skolos tiems konkretiems 9 mė-
nesiams net neprašė. Jei jau pa-
ėmei kreditą ir atsitiktinai buvai 
pašauktas į tarnybą Lietuvai, tai 
ir atiduok viską, ką užsitarnavai, 
bankui, nes banko pelnas svarbes-
nis už pareigą šaliai.

Bankai, suvokdami, kad šauk-
tiniai patys palūkanų sumokėti 
be valstybės pagalbos nesugebė-
tų, užuot apriboję savo godumą, 
įkiša ranką ir į valstybės kišenę. 
Išmokos šauktiniams bus mo-
kamos iš valstybės biudžeto, bet 
dalis šių lėšų nusės ne šauktinių, 
o bankų kišenėse. Tokiam pasi-
naudojimui šauktiniais skuba pri-
tarti politikai. Štai buvusi krašto 

apsaugos ministrė Rasa Juknevi-
čienė skelbia tokį įžūlų pasipel-
nymą Lietuvos saugumo sąskai-
ta gera žinia. 

Neįtikinamai skamba ir Lietu-
vos bankų asociacijos vadovo Sta-
nislovo Kropo argumentai, kad, 
įstatymais įpareigojus bankus ne-
skaičiuoti palūkanų už 9 šaukti-
nių tarnybos mėnesius, būtų įsi-
kišta į privačius santykius. Juk ta-

me pačiame Seimo komiteto po-
sėdyje mamos ir broliai įpareigo-
jami informuoti šauktinius apie 
šaukimą, grasinama baudomis 
asmenims, kurie išvykę į užsie-
nį nenurodys savo gyvenamosios 
vietos. Į tokio privatumo santy-
kius kištis ir nurodinėti, ką dary-
ti politikams, galima, tačiau apri-
boti bankų pasipelnymą iš šauk-
tinių – šiukštu. 

Keltinas klausimas, kaip finan-
sinis kapitalas (bankai), kurie nie-
kaip nenori prisidėti prie Lietu-
vos gynybos stiprinimo (pasipel-
nymas iš kredito atidėjimo nėra 
padėjimas) elgtųsi karinės grės-
mės akivaizdoje? Kai nieko ne-
investuoji, nėra ką ir ginti. 

Deja, neatrodo, kad Lietuvoje 
atsirastų politikų, kurie įsikištų į 
bankų „privačius reikalus“, pada-
rytų galą jų godumui ir priverstų 
juos prisidėti prie Lietuvos gyny-
bos, atsisakant palūkanų skaičiavi-
mo šauktiniams. Atvirkščiai – pa-
laikomi siūlymai už bankų nepa-
triotiškumą jiems dar ir primokėti.

Lietuvoje jau tampa tradicija, kad 
visos problemos yra sprendžiamos 
neturtingiausių ir mažiausiai ap-
gintų visuomenės sluoksnių sąskai-
ta, o turtingiausieji tų sprendimų 
rezultatais pasinaudoja, džiaugs-
mingai tas „geras žinias“ apie pasi-
pelnymą transliuojant politikams. 

Juk ką reiškia kažkokio jaunuolio 
iš provincijos įpareigojimas tarnau-
ti Tėvynei ir jo planai, palyginus su 
suplanuotu bankininkų pelnu. To-
dėl ir galima pareikalauti prisiimti 
jaunuoliui, jo artimiesiems parei-
gas, grasinti baudomis, tačiau ban-
kai pasidalyti savo net neplanuotu 
viršpelniu iš šauktinių grėsmės aki-
vaizdoje su Lietuva jokios pareigos 
nejaučia. 

Toks išimtinis finansinio kapita-
lo interesų gynimas matomas ne tik 
šiuo atveju, bet ir Darbo kodekso 
pataisose, studijų paskolų sistemo-
se ir kitose srityse, kur po reformų 
turtingieji tampa dar turtingesni, 
o eiliniai žmonės dar labiau jiems 
įsipareigoję.

išmoKoS šauKTiniamS BuS 
moKamoS iš vaLSTyBėS 
BiuDžeTo, BeT DaLiS 
šių Lėšų nuSėS neT ne 
šauKTinių, o BanKų 
KišenėSe.

Pokalbis su krašto apsaugos ministru juozu oleku

Ar saugi šiandien Lietuva? Ar 
Rusijos karinė grėsmė reali?

Grėsmė Lietuvos saugumui yra 
išaugusi. Vis nauja Rusijos agresi-
ja Gruzijoje, Ukrainoje rodo, kad 
ši valstybė savo politinius tikslus 
linkusi spręsti ir karine jėga. Ki-
ta vertus, mūsų pačių apsisprendi-
mas ginti valstybę – tiek visų Lie-
tuvos žmonių, tiek valdžios spren-
dimas padidinti lėšas ginkluotoms 
pajėgoms ir stiprinti mūsų kariuo-
menę – reiškia mūsų saugumo pa-
didinimą. 

Tie sprendimai, kuriuos pernai 
priėmė NATO dėl trijų Baltijos ša-
lių ir Lenkijos saugumo, – dėl NA-
TO sausumos ir oro policijos mi-
sijos pajėgų sustiprinimo, NATO 
laivų dislokacijos Baltijos jūroje – 
įrodo, kad mes nesame vienui vieni 
kaip pokario metais. Visos šios Al-
janso pajėgos galėtų būti panaudo-
tos Lietuvos gynybai. Todėl, nepai-
sant išaugusios grėsmės, mūsų atsa-
kas būtų didesnis. Todėl galime to-
liau kurti ir gyventi.

Ar NATO realiai apgintų Lie-
tuvą, jei reikėtų vykdyti Vašing-
tono sutarties 5-ojo straipsnio ko-
lektyvinės gynybos įsipareigoji-
mą, kai vienos NATO narių gin-
kluotas užpuolimas yra laikomas 
visų narių užpuolimu? 

Teigimas, kad neįvykdys, kad Ru-
sijos kariuomenė labai greitai per-
eis per Lietuvą, yra propagandinis. 
Norima sukiršinti žmones, pasėti 
nepasitikėjimą. Nėra dar agresijos 
Lietuvoje, o NATO kariuomenės 
pajėgos mūsų šalyje žymiai susti-
printos. Buvo amerikiečiai, dabar 
atvyko ir portugalų kariai, tuoj at-
vyks vokiečiai ir belgai. Tai liudija, 
kad tikrai tos pajėgos bus tada, kada 
jų reikės. Šiandien jų yra tiek, kiek 
reikia. Visos NATO pajėgos yra žy-
miai skaitlingesnės, moderniau ap-
ginkluotos ir pajėgesnės nei Rusijos. 

rinių intervencijų metu pastebėta, 
kad jos kariuomenė būdavo ilgai 
telkiama – net ne savaitę, o mėne-
sius. O 2008 metais buvo rengia-
mos pratybos prie Gruzijos sienos, 
staiga per kelias valandas siena per-
žengiama, pradedamas puolimas. 
Krymo atveju atrodė, kad tai irgi 
tik pratybos... 

Beje, praėjusiais metais ir Lietuvo-
je mes keletą kartų buvome pakėlę 
mūsų kovinių dalinių parengties ly-
gmenį tam, kad būtume pasirengę 
reaguoti – karinės Rusijos pratybos 
prie Lietuvos sienos kėlė įspūdį, kad 
kariuomenė gali būti panaudota ir 
kitiems tikslams. 

2015 metais Lietuvos krašto ap-
saugos biudžetas išaugo geru treč-
daliu. Kaip tie pinigai panaudo-
jami? 

Kariuomenės sukomplektavimui 

(kariniuose daliniuose turi tarnau-
ti tiek karių, kiek reikia); karių ap-
ginklavimui ir deramam aprengi-
mui (šarvuotoms liemenėms, nakti-
nio matymo priemonėms, galinges-
niems ginklams, pavyzdžiui, prieš-
tankinei ir priešlėktuvinei gynybai); 
karių mokymui ir parengimui; pi-
liečių informavimui apie tikrą si-
tuaciją, patriotiniam ugdymui per 
vaikų ir jaunimo stovyklas, kiber-
netiniam saugumui.

Jūs, būdamas krašto apsau-
gos ministru 2006-2008 metais, 
praktiškai sukūrėte Lietuvos pro-
fesionalią kariuomenę. Ar ją padi-
dinti vietoje šauktinių būtų per 
brangu?

2008 metais mes pradėjome ka-
riuomenės stiprinimo procesą. Gai-
la, kad konservatorių-liberalų valdy-
mo laikotarpiu nebuvo tęsiamas pa-

Benediktas JuodkA
Seimo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas

Lietuvos narystė NATO – tai 
mūsų sėkmės istorija. Kovo 
29-ąją minėjome vienuoli-
ka metų nuo tos dienos, kai 
Lietuva kartu su kitomis Vi-
durio ir Rytų Europos vals-
tybėmis įstojo į NATO. Pra-
sidėjus antrajam Lietuvos 
narystės NATO dešimtme-
čiui, 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 – na-
riais reiškia realių kolektyvinės 
gynybos garantijų turėjimą. Tai 
aiškiai parodo, kad sąjunginin-
kų pagalba ateina ne tada, kai 
pirmasis priešo tankas kerta 

valstybės sieną, o gerokai iki tol, 
t.  y., – padidėjus grėsmei. 

Lietuvai svarbu ne tik pačiai 
rimtai ruoštis galimoms grės-
mėms, bet ir pasinaudoti NA-
TO teikiamomis galimybėmis. 
Jau šiandien Lietuvoje ir regione 

dalinių užpildymas profesionalais. 
O kartu konservatoriai nesprendė 
ir šauktinių klausimo. 

Taip kariuomenėje ir jos rezer-
ve susiformavo savotiška „duobė“. 
Mūsų sprendimas pasitelkti šaukti-
nius paremtas tuo, kad negalime iš 
karto profesionalais visko užpildy-
ti. O kariuomenė grindžiama tęs-
tinumu: vieni kariai pradeda tar-
nybą, kiti ją įpusėję. Reikalingas 4 
metų ciklas, kad kariuomenė būtų 
deramai komplektuota. 

Mes tęsiame kariuomenės profe-
sionalizacijos procesą – kontraktai 
pasirašomi, tarnybos sąlygos gerina-
mos, jos laikas pratęsiamas. Manau, 
per 5 metus kariuomenę užpildysi-
me profesionalais. 

Tai kada Lietuva vėl turės šauk-
tinių kariuomenę? 

Rugpjūčio pabaigoje turėtų atsi-

rasti pirmieji 600 šauktinių. Metų 
pabaigoje šis skaičius turėtų siekti 
apie 3 000. Džiugi žinia ta, kad per 
keletą dienų, paskelbus apie šaukti-
nių registraciją, sulaukėme keliasde-
šimt savanorių. 

Dabar formuojame subalansuo-
tą socialinį paketą dėl šauktinių, 
galvojame apie kaupiamąjį fondą – 
šauktinis, gerai atlikęs tarnybą, iš-
sineštų apie 3 000 eurų. Londone, 
plaudamas indus, nelabai tiek užsi-
dirbsi... Taip pat galvojame apie pir-
menybę šauktiniams, atlikus tar-
nybą, įsidarbinti valstybinėje tar-
nyboje.

Kaip vertinate kai kurių mūsų 
politikų itin griežtą retoriką Ru-
sijos atžvilgiu?

Mano pozicija tokia – turime pa-
sakyti, kad Ukrainoje vyksta agre-
sija. Bet pats esu linkęs kalbėti ra-
miau ir padaryti mums numatytus 
darbus. Svarbiausia, kad mes patys 
atliktume savo užduotis.

Ar prorusiškos informacijos ri-
bojimas nepažeidžia žodžio lais-
vės ir kitų žmogaus teisių?

Tai diskutuotinas klausimas. Mes 
esame už žodžio laisvę, už demo-
kratiją. Džiaugiamės nepriklauso-
ma demokratine Lietuva ir tuo, kad 
žmonės gali išreikšti savo nuomonę 
įvairiais klausimais. 

Tačiau kartu negalime sutikti su 
tuo, kad Lietuvos atžvilgiu sklei-
džiamas melas ir šmeižtas, kaip kad 
buvo skelbiama, kad 1990 m. sausio 
13 d. „lietuviai šaudė į lietuvius“. Juk 
tai absoliutus melas!

Neseniai buvo pristatyta žvalgy-
bos ataskaita, rodanti, kad Rusija 
gali imtis tranzito provokacijų. Ta-
čiau karinių jėgų persvara yra NA-
TO pusėje. Mums svarbu įdėti sa-
vo įnašą, kad NATO neturėtų jokių 
abejonių, jog lietuviai nesiruošia ar 
nesidomi savo saugumu. 

Žvalgybos reikšmė, stebint Ru-
sijos kariuomenės judėjimą, yra di-
delė. Žymiai ankstesnių Rusijos ka-

Tačiau socialdemokratų atgai-
vinta šalies tautinių mažumų po-
litika yra irgi Lietuvos saugumo 
didinimas? 

Būtent. Iš tiesų Lietuvoje reikė-
tų skleisti daugiau informacijos 
įvairiomis kalbomis. Todėl labai 
sveikintinas yra mūsų Vyriausybės 
sprendimas atkurti Tautinių ma-
žumų departamentą, kuris spręs 
šį reikalą. 

Krašto apsaugos ministerijos pa-
reigūnai, kariai lankomės ne tik lie-
tuvių mokyklose, bet ir, pavyzdžiui, 
lenkiškoje Šalčininkų Jano Sniadec-
kio gimnazijoje. Puikiai atsimenu 
jaukų susitikimą, kurio metu apie 
tarnavimą kariuomenėje pasakojo 
šios mokyklos absolventas. 

Didesnei komunikacijai su įvai-
riataute visuomene reikia žymiai 
daugiau pastangų. Todėl kviečiu 
Šaulių sąjungą, kad ši, organizuo-
dama vasaros stovyklas vaikams ir 
jaunimui, būtinai priimtų tautinių 
mažumų atžalas.  Visi esame Lietu-
vos piliečiai. 

Kalbėjosi Morta Vidūnaitė

dislokavo Baltijos šalyse ir Len-
kijoje rotacines kuopos dydžio 
sausumos pajėgas. 2014 m. pa-
pildomai atsiųsta Vengrijos sau-
sumos kuopa. Rotacines pajė-
gas taip pat planuoja dislokuo-
ti Portugalija ir Vokietija 2015 
m. balandžio-liepos mėnesiais. 
Sustiprinta NATO oro polici-
jos misija, užtikrintas karinių 
jūrų laivų buvimas Baltijos jū-
roje. Vyksta NATO tarptauti-
nės karinės pratybos. 

Kartu suvokėme, kad buvi-
mas NATO – tai ne tik mums 
teikiamos saugumo garantijos 
ir sąjungininkų parama. Esa-
me solidariai atsakingi ir už vi-
so Aljanso stiprumą ir už sau-
gumą tų, kuriems reikia mūsų 
paramos. Steigiama bendra ka-
rinė brigada (LITPOLUKR-
BRIG), kuri suteiks galimybę 
Ukrainos karinėms pajėgoms 
siekti NATO standartų, per-
imant patirtį iš dviejų kaimy-
ninių NATO valstybių narių 
– Lietuvos ir Lenkijos. 

matome konkrečius NATO pa-
galbos įrodymus. Tai – sąjungi-
ninkų pajėgų dislokavimas Lietu-
voje ir Baltijos regione, kaip svar-
biausia NATO įsipareigojimų iš-
raiška ir atgrasymo priemonė. 

JAV, mūsų strateginė partnerė, 

Tai BūTų ruSijoS KLaiDa 
PeržengTi naTo vaLSTyBėS 
Sieną. „vienui vieni“ 
Daugiau nePaSiKarToS, 
neBuS TaiP, KaD nieKaS 
neišauS nė vieno šūvio.

PrinciPaS „vienaS už 
viSuS, ir viSi už vieną“ yra 
SvarBuS KaiP nieKaDa, ir 
Tai išLieKa naTo PagrinDu.

DėL KonfLiKTo uKrainoje į PaKiTuSią 
Saugumo SiTuaciją PirmiauSia 
Sureagavo jav, mūSų STraTeginė 
ParTnerė, DiSLoKuoDamoS BaLTijoS 
vaLSTyBėSe ir LenKijoje roTacineS 
KuoPoS DyDžio SauSumoS PajėgaS.

2014 m. balandį ministras Juozas Olekas pasitiko į Lietuvą atvykusius JAV karius

KAM

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

Olgos Posaškovos

KAM
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Seimo narys, LSDP Vilniaus m. 
skyriaus pirmininkas 

alma MonKauSKaitė
seimo Sveikatos reikalų  
komiteto narė 

Lietuvos žmonės galės gydytis  
moderniausiais vaistais 

Lietuvoje vis girdime daugy-
bę istorijų apie žmones, susir-
gusius nepagydomomis, lėti-
nėmis ligomis. Daugelyje jų – 
vienintelė viltis, kad ieškoma 
vaistų, kad jau atrandami me-
dikamentai, galintys pagelbė-
ti vienos ar kitos ligos atveju. 

Į Lietuvą šie naujausi vaistai ar 
gydymo būdai keliaudavo dar il-
gai. Net metų metus. Dėl pase-
nusių įstatymų nuostatų Lietu-
vos gyventojai negalėdavo vartoti 
naujausių medikamentų, nors juos 
gaudavo kitų šalių pacientai, pa-
vyzdžiui, davę sutikimus juos var-
toti kaip eksperimentinius vaistus. 

Įteisinus įstatymu biomedicini-
nius tyrimus, būtų suteikta pagal-
ba ir viltis tiems pacientams, ku-
riems dabartiniais vaistais teikia-
ma pagalba nėra efektyvi. Žmo-
gus, kurio būklė būna kritinė, ga-
lėdamas dalyvauti biomedicini-
niame tyrime, t. y., gauti naujau-
sius medicininius gydymo būdus, 
vaistus, kartu gautų viltį, galimy-
bę išgyventi ir pasveikti. 

Žmogaus gyvybės gelbėjimas 
vienareikšmiškai yra pagrindinis 
uždavinys, kurį visi turime už-
tikrinti. Biomedicininius tyri-
mus galima taikyti įvairiausių li-
gų atvejais, pradedant embrionų, 
dar esančių moters įsčiose, besi-
vystančių kūdikių, susirgimais. 
Taip pat Lietuvos žmonės, sergan-
tys onkologinėmis ir kitomis ligo-
mis, galės sulaukti pačių moder-
niausių pasaulio medicinos me-
todikų ir vaistų.

Biomedicininių tyrimų įteisini-
mas – būdas gauti naujausią gydy-
mą Lietuvoje. Prisiminkime ne-
valdomą ebolos viruso plitimą. 
Tuomet buvo surasti vieninteliai 
inovatyvūs vaistai, kurie sustab-
dė šią pavojingą ligą. Vaistai bu-
vo duodami ligoniams kaip eks-
perimentiniai. Čia tik vienas pa-
vyzdys. Ši liga nebuvo atkeliavu-
si į Lietuvą. 

Tačiau nuo onkologinių arba 
kraujotakos sistemos ligų kenčia 
daugybė gyventojų. Ne vienam ir 
net ne šimtui tokių ligonių biome-
dicininiai tyrimai padėtų sugrįžti 
į visavertį, sveiką gyvenimą, būtų 
išsaugotos gyvybės. 

Lietuvoje ir dabar veikia Bio-
medicininių tyrimų etikos įstaty-
mas, tačiau jis pasenęs – neatitin-
ka šios dienos mokslo laimėjimų ir 
realijų. Todėl Vyriausybė, konkre-
čiai Sveikatos apsaugos ministeri-
ja, parengė naują Biomedicininių 
tyrimų etikos įstatymo projekto 
redakciją, kuri dabar bus pateikta 
svarstyti Seime. 

Jis yra svarbus ne tik galimybe 

Lietuvos žmonėms pasinaudoti 
moderniausiais mokslo pasieki-
mais sveikatos srityje, bet ir tuo, 
kad bus reglamentuojami bioban-
kai ir jų veikla.

Kas yra biobankas? Tai – įstai-
ga, kurioje pacientui sutikus kau-
piami žmogaus biologiniai ėmi-
niai bei kita sveikatos informa-
cija, kuri yra naudojama moksli-
niams tyrimams. Biobankas yra 
biomedicininių tyrimų dalis. Jei 
medicina neturi priemonių paci-
entui padėti šiandien, tai tirdama 
jo atiduotus ėminius, pavyzdžiui, 
kraujo mėginį, galbūt suras, kaip 
padėti ateityje. Galbūt galės pa-
dėti kitam tokia pat liga susirgu-
siam žmogui.

Mes, kaip valstybė, turime la-
biau vadovautis naujausiais šian-
dieniniais mokslo laimėjimais ir 
taikyti juos praktikoje. 

Vaikai      autistai nebus palikti užribyje 

Rimantė ŠalaŠevičiūtė
sveikatos apsaugos ministrė

Vaikai autistai pirmiausia yra 
tiesiog vaikai, kuriems, kaip ir 
visiems vaikams, reikia suau-
gusiųjų meilės ir rūpesčio. To-
dėl privalome išmokti priim-
ti šiuos vaikus tokius, kokie jie 
yra. 

Tenka pripažinti, kad iki šiol 
vaikai su autizmu Lietuvoje buvo 
palikti užribyje. Pirmiausia, au-
tizmo spektro raidos sutrikimai 
Lietuvoje dažnai būdavo diagno-
zuojami pavėluotai. O kilus įtari-
mui, Vaiko raidos centre reikėda-
vo laukti eilės nustatyti galutinę 
diagnozę pusmetį ar net metus, o 
tokio vaiko raidai brangi kiekvie-
na diena. Lietuvoje ilgą laiką vei-
kė tik vienas Vaiko raidos centras 
– tik Vilniuje. Vaikams autistams 
valstybė neužtikrindavo ir reabili-
tacijos paslaugų. 

Užaugę vaikai su autizmu būda-
vo pripažįstami sveikais arba jiems 
diagnozuodavo šizofreniją ar pro-
tinį sutrikimą. Jiems būdavo tai-
komas ir atitinkamas gydymas, 
dažniausiai stipriais psichotropi-
niais vaistais, kurie tik pakenkda-
vo autistams. 

Siekiant padėti Autizmo spek-
tro sutrikimą (toliau – ASS) tu-

augusiesiems (18 metų ir vyres-
niems) su autizmu. Ji užkirs kelią 
svetimoms diagnozėms rašyti, pa-
dės vertinti ASS sunkumo laipsnį 
ir leis teikti reikiamas paslaugas. 
Taip pat patikslinti darbingumo 
lygio nustatymo kriterijai, kuriais 
yra nustatomas ne tik ASS sunku-
mo laipsnis, bet ir darbingumo ly-
gis suaugusiesiems.

Sieksime ir daugiau bendradar-
biavimo tarp Sveikatos apsaugos, 
Švietimo ir mokslo, Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijų, kurios 
kartu turi rūpintis tokiais ypatin-
gais vaikais kaip autistai. 

Autistai, vaikai ar suaugusieji, 
yra lygiaverčiai visuomenės nariai. 
Jeigu jie ir jausis tokiais, naudinga 
bus ne tik jiems, bet ir visai visuo-
menei, kuri taps atviresnė ir tole-
rantiškesnė, su daugiau tarpusavio 
supratimo, atjautos ir empatijos. 

Komentaras parengtas pagal ba-
landžio 1 d. spaudos konferenci-
ją Seime, skirtą Pasaulinei autiz-
mo dienai, kuri minima balan-
džio 2-ąją. 

Skiepams nuo erkinio encefalito      taupyti neverta

Pavasarį, o ypač vasarą, dar-
bas ar poilsis gamtoje tiek 
miesto, tiek kaimo žmonėms 
gali baigtis netikėtu susirgimu 
erkiniu encefalitu. Kuo pavojin-
ga 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 la-

biausiai paplitusi erkių platinama 
liga, viena svarbiausių žmogaus cen-

trinės nervų sistemos infekcijų. Lie-
tuva yra endeminė erkinio encefa-
lito šalis, kur kasmet registruojama 
300–600 ligos atvejų. Vyrai daž-
niau serga nei moterys, dažniausiai 
– vyresni žmonės. Ikimokyklinio 
amžiaus vaikams, ypač jaunesniems 
nei 3 metų, ši liga ypač reta. Pasta-
ruosius trejus metus sergamumas er-
kiniu encefalitu auga, daugiau ser-
ga miesto, o ne kaimo gyventojai. 

Žmogui virusą perduoti gali nim-
fa ar suaugusi erkė. Erkiniu encefali-
tu užsikrėsti galima ir vartojant ter-
miškai neapdorotą pieną ar jo pro-
duktus. Juo galima užkrėsti žmogų, 
jam perpilant infekuoto kraujo, kū-
dikius - maitinant infekuotos moti-
nos pienu, nėštumo metu gali būti 
užkrečiamas vaisius. 

Kokie EE simptomai?
EE inkubacinis periodas trun-

ka 2–28 dienas, vidutiniškai 7–14 
dienų. Maždaug 80 proc. atvejų li-
gos eiga būna dvibangė. Pirmosios 

fazės kliniką, kuri trunka 1–8 die-
nas, sukelia pirmoji viremijos ban-
ga. Jos požymiai yra nespecifiniai: 
karščiavimas, kaulų, raumenų, gal-
vos skausmai, nuovargis, bendras sil-
pnumas, rečiau – virškinimo siste-
mos ar viršutinių kvėpavimo takų 
kataro požymiai.

Po pirmosios stadijos ligonis jau-
čiasi neblogai, kadangi prasideda 
tariamo pasveikimo  periodas, ku-
ris trunka 1–33 dienas, dažniausiai 
5–8 dienas. Jei laiko tarpas tarp pir-
mosios ir antrosios ligos fazių yra 
mažiau kaip 24 valandos, ir žmo-
gus nepajaučia klinikinio pagerė-
jimo bei tuo atveju, kai pirmos fa-
zės klinika yra neryški, silpna, erki-
nio encefalito eiga tampa tariamai 
,,vienbangė“.

Antrosios ligos fazės, kuri išsi-
vysto 20–30 proc. užkrėstų asme-
nų, metu nustatomi centrinės ner-
vų sistemos pažeidimo simptomai 
ir uždegiminiai pakitimai smege-
nų skystyje.

Kokios ligos pasekmės?
Liga sunki, visada gydoma staci-

onare. Suaugusiųjų mirštamumas 
Europoje nuo jos svyruoja nuo 0,5 
iki 2 proc. Trečdalis ligonių pa-
sveiksta per tris mėnesius, trečda-
lis – per vienerius metus, trečdaliui 
persirgusiųjų lieka liekamųjų reiški-
nių. Vidutinio sunkumo – intensy-
vūs nusiskundimai arba objektyvūs 
neurologiniai simptomai, neigia-
mai veikiantys gyvenimo kokybę 
ir darbingumą. Sunkiais – ilgalai-
kiai simptomai ir nusiskundimai, 
dėl kurių ligoniai tampa nedarbin-
gi, dažnai nepajėgūs gyventi be ki-
tų pagalbos.

Koks šios ligos gydymas? Kaip 
galima jos išvengti?

Ligonis gydomas tik simptomiš-
kai – vaistais, sumažinančiais ligos 
požymius. Specifinio gydymo, nu-
kreipto prieš ligos sukėlėją nėra. 

Vienintelė veiksminga specifi-

Autizmas 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 ben-
drauti – 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 dau-
giau 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.

„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.

rintiems vaikams, pakeičiau Vai-
kų sveikatos tikrinimo tvarką, ku-
ri nustato privalomų profilakti-
nių vaikų sveikatos bei ankstyvo-
jo amžiaus vaikų (iki 4 metų) psi-
chomotorinės raidos tikrinimo 
reikalavimus. Lietuvoje bus pri-
valomai profilaktiškai tikrinama 
ne tik vaiko fizinė sveikatos bū-
klė, bet ir psichomotorinė raida vi-
sų vaikų nuo 3 mėnesių amžiaus. 
Nustačius raidos sutrikimo riziką, 
įtariant autizmą ar kitus raidos su-
trikimus, tokie vaikai bus siunčia-
mi Vaikų raidos sutrikimų anksty-
vosios reabilitacijos paslaugas tei-
kiančių specialistų konsultacijos 
dėl diagnozės nustatymo, o nusta-
čius autizmą, jų tėvai bus konsul-
tuojami, kaip su vaikučiais kalbėti, 
elgtis, kaip juos mokyti ir ugdyti.

Vaikų raidos tikrinimus orga-
nizuos ir vykdys šeimos gydytojai, 
vaikų ligų gydytojai ir kiti sveika-
tos priežiūros specialistai. Gydy-
tojai jau dabar ruošiasi ir klausi-
nėja, kada gali pradėti tokius ti-
krinimus. Tai – džiugi žinia, nes 
vaikų gydytojai ir medikai supran-
ta, kad ši tvarka palengvins jų dar-
bą ir laukia teigiamų rezultatų. Iki 
lapkričio mėnesio gydytojai turi 
suspėti pasirengti tokių procedū-
rų vykdymui.

Šiuo metu į lietuvių kalbą ver-
čiamas dvidešimties klausimų va-
dinamas „m-chat" testas, kuris yra 
vienas iš būdų pasitikrinti, ar vai-
kas nekenčia nuo autizmo. Dalis 
testo bus įtraukta į privalomąjį vai-
kų sveikatos patikrinimą.

Be to, dabar veikia daugiau Vai-
ko raidos centrų, ne tik Vilniuje. 
Jau įsteigti 5 tokie centrai didžiuo-
siuose miestuose. Šiemet bus iš-

spręstas Vaiko raidos centro pa-
talpų Vilniuje klausimas: Žvėryno 
mikrorajone įsikūręs centras yra 
avarinės būklės ir patalpų laukia 
jau 22 metus.

Vaikams autistams nuo šiol bus 
užtikrinama ir medicininė reabi-
litacija bei sanatorinis gydymas – 
iki šiol tokia galimybė nebuvo įtei-
sinta. Balandžio pradžioje į medi-
cininės reabilitacijos paslaugų są-
rašą įtraukti ir autizmo spektro su-
trikimai F84. Tam skirta daugiau 
nei 3 mln. eurų.

Nuo šių metų sausio įsigalio-
jo nauja tvarka, patvirtinta ir su-

žmoguS, Kurio 
BūKLė KriTinė, 
gaLėDamaS DaLyvauTi 
BiomeDicininiame Tyrime, 
T. y., gauTi naujauSiuS 
meDicininiuS gyDymo 
BūDuS ir vaiSTuS, KarTu 
gauTų viLTį ir gaLimyBę 
išgyvenTi ir PaSveiKTi.

nė erkinio encefalito profilakti-
kos priemonė – skiepai. Visuoti-
nės vakcinacijos efektyvumas pui-
kiai įrodytas Austrijoje. Čia serga-
mumo erkiniu encefalitu rodiklis 
1982 m. siekė 8,75/100 000 gyven-
tojų. Šiuo metu, kai 80–90 proc. ša-
lies gyventojų yra pasiskiepiję nuo 
šios ligos, susirgimų erkiniu ence-
falitu sumažėjo 12 kartų.

Vakcinos yra pagamintos iš erki-
nio encefalito viruso. Įprastai pir-
mosios dvi dozės įskiepijamos 1–3 
mėn. intervalu, trečiosios ir susti-
prinančiųjų dozių intervalai gali 
būti skirtingi, priklausomai nuo 
vakcinos gamintojo. Pagreitintai 
skiepijama prieš pat erkių aktyvu-
mo sezoną ar jam jau prasidėjus.

Erkinio encefalito vakcinomis 
galima skiepyti vyresnius nei 1 me-
tų vaikus, jaunesnius – tik išimti-
niais atvejais. Pradėti skiepytis re-
komenduojama ankstyvą pavasa-
rį, kol erkės nesuaktyvėję. 

Kokios priemonės mažina er-
kių paplitimą?

Tinkama parkų, poilsio vie-
tų, dažnai žmonių lankomų miš-
kų priežiūra: žolė šienaujama nuo 
ankstyvo pavasario, neleidžiant 
jai užaugti aukštesnei kaip 10 cm, 
menkaverčiai krūmai iškertami, 
miško darbų atliekos, išvartos, nu-
pjauta žolė išvežama arba sudegina-
ma, pasivaikščiojimo takai ir takai, 
vedantys vandens telkinių, sporto 
aikštelių, laužaviečių link, praplati-
nami.  Svarbi priemonė yra grauži-
kų naikinimas (deratizacija).

Ką žmonės turi žinoti, ruošda-
miesi darbui ar poilsiui gamtoje?

Patartina dažnai apžiūrėti save ir 
bendrakeleivius. Aptiktas per dra-
bužius ropojančias erkes reikia su-
naikinti. Einant į mišką, reikėtų 
apsivilkti šviesiais drabužiais, ilgo-
mis rankovėmis, kurių rankoga-
liai gerai priglustų prie riešo; kel-
nių klešnių apačia turėtų būti gerai 

prigludusi prie kūno. Galvą patarti-
na apsirišti skarele arba užsidėti ge-
rai priglundančią kepurę, gobtuvą.

Galima naudoti repelentus – na-
riuotakojus atbaidančias medžia-
gas. Jais apruošiamos atviros žmo-
gaus kūno vietos (veidas, kaklas, 
rankos), gamtoje dėvimi drabužiai. 
Apsaugos efektyvumas priklauso 
nuo repelento sudėties bei nariuo-
takojo jautrumo panaudotoms me-
džiagoms. Bet visų repelentų povei-
kis yra trumpalaikis.

Ir dera vartoti tik pasterizuotą 
arba virintą karvių, ožkų pieną ar 
jo produktus.

Koks sergamumas erkiniu ence-
falitu Kelmės rajone? Kur žmogui, 
turinčiam įtarimų dėl šio susirgi-
mo, kreiptis?  

Kelmės rajone epidemiologai bu-
vo nustatę du gamtinius erkinio en-
cefalito židinius: Tytuvėnų urėdijos 
Patytaukio ir Bulavėnų miškus. Gai-
la, bet po įvairių reformų erkės nebe-

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 užsi-
krėtęs erkinio encefalito virusu, pir-
miausia turi kreiptis į savo šeimos gy-
dytoją. Šis įvertins situaciją ir, jei rei-
kės, nusiųs pas gydytoją specialistą.

Ar Kelmės rajono gydymo įs-
taigos pasirengusios vakcinacijai? 

Kuo puikiausiai, kaip ir kitos Lie-
tuvos asmens sveikatos priežiūros 
įstaigos, turinčios licencijas skiepy-
ti. Deja, vakcina nėra pigi, lengva-
tų nėra niekam. Bet nepamirškime, 
kad sveikata – brangiausias turtas. 
Žinant erkinio encefalito galimas 
pasekmes, neverta taupyti.

Visą interviu galima rasti LSDP.lt.  
Kalbėjosi Ridas Viskauskas
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Andrius PAlionis
LR Seimo narys

Baubai, kurie skurdina visuomenę„Saulės“ vaikai tirpdo ledus

Sėjama tik į paruoštą žemę

Daug kalbame apie patyčias 
mokyklose, savižudybes, karus 
keliuose ir žūstančius žmones, 
smurtą artimoje aplinkoje ir 
daugelį kitų visuomenę kanki-
nančių reiškinių. Visi mokame 
pasišaipyti iš savęs, kad lietu-
viai būna patenkinti tik tada, 
kai dega kaimyno tvartas. Pa-
sišaipome ir gyvename toliau. 
Tačiau kurdami mitus, stereo-
tipus ir baubus ne visada susi-
mąstome, kad tai gali stabdy-
ti mokslo pažangą, užkirsti ke-
lius efektyviau kovoti su nega-
tyviais procesais. 

Globalus švietimas yra pa-
saulio piliečio ugdymas. Kūri-
mas žmogaus, kuriam rūpi ne 
tik jo kiemas, bet ir viskas, kas 
vyksta pasaulyje. Žmogaus, 
kuris atsakingas ne vien už sa-
ve, bet ir už viską, kas vyks-
ta Žemėje. Globalus švietimas 
susijęs su Tūkstantmečio vys-
tymosi tikslais ir darnios plė-
tros koncepcija, skurdo, nely-
gybės, smurto, neraštingumo 
mažinimu ir taikos, saugumo, 
lygybės, teisingumo, švietimo, 
kultūros sklaida.

Globalus švietimas – tai naciona-
linių, regioninių ir tarptautinių ins-
titucijų bendra veikla. Tai -politikų 
ir vykdomosios valdžios, pilietinės 
visuomenės solidarios pastangos 
švietimu gerinti pasaulį ir įgalinti 
piliečius drąsiai ir atsakingai veik-
ti viliantis, kad pasaulis ir visuo-
menė taps tobulesni. Kad žmogus 
taps tobulesnis, kadangi išmoks ir 
suvoks, kaip svarbu yra gerbti kūry-
biškumą, įvairovę ir žmogaus teises 
bei laisves.

Tačiau tam, kad žmogus visa tai 
suvoktų, jis turi būti paruošta dir-
va, kurioje dygtų minėtos idėjos. 
Asmenybės ugdymas turėtų prasi-

dami visuomenę neužkertame 
kelio mokslo pažangai? Ar nega-
lime išmokti kultūringai disku-
tuoti ne emocijų, o argumentų ir 
faktų kalba? Gal dėl to Lietuvos 
nevaisingos šeimos ir toliau lau-
kia valstybės pagalbos, nes Sei-
me neužtenka politinės valios 
priimti pagalbinio apvaisinimo 
įstatymo, o pinigai valstybės pa-
galbai vaikų negalinčioms susi-
laukti šeimoms Sveikatos apsau-
gos ministerijoje jau numatyti.

Tenka apgailestauti, bet bau-
bų kūrimas gali būti parankus 
jų kūrėjams, nes tokioje politi-
nėje atmosferoje galima priim-
ti ir abortų draudimo įstatymą, 
nepaisant to, kad 86 proc. vi-
suomenės tam nepritaria ir turi 
aiškią poziciją, kad tai turi būti 
moters apsisprendimas.

Buvo kadaise populiarus fil-
mas apie mitų griovėjus... Ir Lie-
tuvoje jie labai praverstų, nes la-
bai reikėtų sunaikinti ne vieną 
mitą ir baubą. Visuomenė būtų 
sveikesnė. 

 Asmenybė 
niekada nenie-
kina kultūri-
nio, socialinio 
savitumo, nes 
supranta įvai-
rovės spalvin-
gumą ir grožį. 
Tačiau globa-
laus švietimo 
arba saviugdos 
subrandinta as-
menybė prieši-
nasi žmogaus 
neišprusimui, 
žmogaus nai-
kinimui, žaloji-
mui ir žemini-
mui, kuris, deja, 

iki šiol gyvas tam tikrų tautų, gen-
čių, visuomenių tradicijose, prieta-
ruose ir fanatiškame religingume. 
Pasaulį valdančių grupuočių egois-
tiniuose, pragmatiniuose intere-
suose, besaikiame godume, impe-
rinėse užmačiose.

 Tradicijas sukūrė ir kuria žmo-
nės. Tai, kas tradicijose yra gražu 
ir gerbtina, reikia saugoti ir skleis-
ti. Globalus švietimas šias vertybes 
pabrėžia, nes jos prikelia žmogų 
dvasiškai ir fiziškai. Tačiau švieti-
mu nurodoma ir tai, kas žaloja ir 
naikina žmogų, todėl suvoktą blo-
gį būtina šalinti, nes jis yra kliūtis 
asmenybei formuotis.

 Nėra vieno recepto kokia ga-
lėtų ir turėtų būti globalaus švie-
timo programa ir disciplinų sis-
tema. Tai – nacionalinio ir inter-
nacionalinio pasirinkimo dalykai. 
Tačiau akivaizdi viena tiesa: viskas, 
kas skatina žmogų mąstyti ir jaus-
ti, pozityviai ir optimistiškai žvelg-
ti į žmogų ir pasaulį, yra priimtina 
ir skatintina.

ET narių teisinių sistemų har-
monizavimui. Ja siekiama, kad 
smurtas prieš moteris ir artimo-
je aplinkoje būtų vienodai suvo-
kiamas, o smurto aukos gautų 
vienodą apsaugą visose ET na-
rėse. Konvencija siekia užtikrin-
ti smurto prevenciją, nukentė-
jusiųjų apsaugą ir užkirsti kelią 
nusikaltėlių nebaudžiamumui. 

Ar kurdami baubus, gąsdin-

nei visuomenei, jos plečiamos ir ga-
rantuojamos įstatymais. Lietuvos 
narystė Europos Sąjungoje priver-
tė patriarchalinę, posovietinę Lie-
tuvą keistis iš esmės. Tačiau apšilę 
kojas Europoje ir pasijutę saugesni 
po NATO sparnu, naudodamie-
si europiniais finansais, kai kurie 
lietuviai ėmė fanatiškai ginti naci-
onalinį savitumą, kultūrinės tapa-
tybės neliečiamumą, tarsi Lietuva 
egzistuotų izoliuotoje erdvėje. Ta-
čiau ji yra globalaus pasaulio dalis.

Nacionalizmo skatinimas at-
skleidžia gaivališkos minios isteriš-
kumą, neišprusimą, nes neliečiamo 
tautiškumo gynėjai yra drąsūs tik 
minioje, kadangi drąsos jiems sutei-
kia jų vienodumas: vienodas mąs-
tymas, apranga, atributika, šūkiai, 
elgesys. Minia nesugeba savaran-
kiškai mąstyti, todėl paklūsta įsa-
kymui žudyti, naikinti, persekioti 
asmenybes. Tai patvirtina ir įrodo 
visuomenės istorija ir dabartis – as-
menybės buvo ir yra žudomos arba 
įvairiais būdais naikinamos.

Mūsų tautiečiai žino, kurios ša-
lies miestas yra Stambulas. Dau-
gelis turbūt visgi nežino, kad 
2011 m. gegužės 11 d. Europos 
Tarybos (ET) Ministrų taryba 
būtent Stambule priėmė Kon-
venciją dėl smurto prieš moteris 
ir artimoje aplinkoje prevencijos 
ir šalinimo. 2013–2015 m. prie 
jos prisijungė penkiolika kitų ša-
lių (Albanija, Andora, Austrija, 
Bosnija ir Hercegovina, Danija, 
Prancūzija, Italija, Malta, Mona-
kas, Juodkalnija, Portugalija, Ser-
bija, Slovėnija, Ispanija, Švedija). 
Konvencija įsigaliojo nuo 2014 m 
rugpjūčio 1 d.

Lietuva vis dar nesiryžta to pa-
daryti, nes Stambulo konvenci-
ja mūsų šalyje pavirto... baubu. 
Žiniasklaidoje pasipylė gąsdini-
mai, neva šią konvenciją priėmu-
sios 15 valstybių įteisina transsek-
sualumą, t. y. lyties keitimą. Štai 
ir puiki dirva sužibėti tradicinės 
šeimos gynėjams. Vietoj diskusi-
jos - vėl kuriamos prielaidos nau-
joms violetinėms revoliucijoms? 

dėti šeimoje. Tėvai, globėjai patys 
turėtų būti asmenybės, suvokian-
čios, jog vaiko dvasinio pasaulio 
savitumą reikia saugoti, jį skatin-
ti. Jog darželis, mokykla, visuome-
nė kolektyvo tradicijomis, dogmo-
mis ir prietarais lipdo minios bevei-
džius ir paklusnius šešėlius. Todėl 
mokykla, universitetas, visuomenė 
turėtų žadinti individo žinių troš-
kimą, raginti mokytis visą gyveni-
mą, nuolat intelektualiai, dvasiškai 
tobulėti. Visą gyvenimą individas 
turėtų ir pats šviestis, save analizuo-
ti, kritiškai vertinti, taip įgydamas 
pasitikėjimą savimi.

Lietuvoje unikalios, originalios, 
kūrybiškos asmenybės nėra labai 
mėgstamos, nes jos išsiskiria iš mi-
nios, paryškina jos pilkumą. To-
dėl jas persekioja vidutinybių arba 
įstrigusių savo netobulume, tingu-
me ir apatijoje pavydas, apkalbos ir 
šmeižtas. Dėl to asmenybė turėtų 
ugdyti savyje dvasinę stiprybę, ra-
mybę ir drąsą, kad pajėgtų išsaugo-
ti 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 savi-
mi 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, va-
duotis iš patiriamo asmeninio gy-
venimo ir visuomenės primetamo 
skausmo, kančios, netobulumo. 

Asmenybė visada turėtų ieško-
ti savyje savo netobulumo priežas-
čių, neprimesti kaltės ir kančios ki-
tiems, prisiimti atsakomybę už save 

auksė KontRiMienė
Ministro pirmininko patarėja,
Vilniaus m. tarybos narė

Marija aušrinė Pavilionienė
Seimo Žmogaus teisių komiteto narė

Lietuvoje su smurto aukomis 
dirbančios nevyriausybinės mo-
terų organizacijos ragina Seimą 
ratifikuoti Stambulo konvenci-
ją, kurios įgyvendinimas padėtų 
išsaugoti daugybės moterų gyvy-
bes. Tačiau labai sunku sugriauti 
mitus ir įrodyti, kad ši konvenci-
ja yra sudėtinė ET priemonių da-
lis, skirta kovai su smurtu prieš 
moteris ir artimoje aplinkoje bei 

ir už kitus ir taip artėti prie supra-
timo, ką dar savyje, artimoje ir to-
limoje aplinkoje būtų galima keis-
ti, gerinti savo vidinę erdvę ir išori-
nį pasaulį.

Žmogaus teisės ir laisvės buvo su-
kurtos po II pasaulinio karo. Lietu-
voje iki šiol jos daugumos nėra gi-
liai suvokiamos, todėl taip vangiai 
ginamos ir lėtai įgyvendinamos. 
Būtent žmogaus teisių ir laisvių pa-
žinimas ir taikymas suteikia asme-
nybei didesnio pasitikėjimo savimi 
ir savo veikla. Stiprėjant demokrati-

LieTuvoS narySTė 
euroPoS Sąjungoje 
PriverTė PaTriarchaLinę, 
PoSovieTinę LieTuvą 
KeiSTiS iš eSmėS.

Pokalbis

Pokalbis su Dalia Bacevičiene, kuri kartu su savo vyru, 17 metų dukra ir 10 metų sūnumi augina beveik 
3 metų pagranduką Donatą – „Saulės“ vaiką 

Dauno sindromą (DS) gaubia 
stereotipai. Žmonės įsivaizduoja, 
kad jis apibrėžia žmogaus asmeny-
bę. Sindromas žmogų padaro uni-
kaliu, tačiau ne visi žmonės su DS 
yra vienodi. Koks yra Donatas? 

Donatas yra lygiavertis mūsų šei-
mos ir visuomenės narys – ypatin-
gas ir nepakartojamas. Jis puikiai 
žino kitų šeimos narių pomėgius, 
mėgsta išdykauti, turi mėgstamus 
patiekalus, filmukus, veiklas. 

Jis puikiai jaučia ir atspindi žmo-
nes. Jei žmogus mąsto pozityviai ir 
priima jį kaip lygiavertį, Donatas 
noriai komunikuoja, stengiasi pa-
sirodyti ir parodyti tai, ką moka. 

Ir atvirkščiai – jei žmogus nena-
tūraliai mielas, ignoruoja jį ar laiko 
nelygiaverčiu. Donato protesto po-
za – jis išsižioja, iškiša liežuvį, už-
fiksuoja nieko nematantį žvilgsnį ir 
vaizduoja į nieką nereaguojantį. Tai 
mes juokais vadiname „aš tiesiog pa-
teisinu Jūsų lūkesčius...“. 

Kokia buvo Donato gyvenimo 
pradžia? 

Donato gimtadienis – Vaikų gy-

nimo dieną birželio 1-ąją. Natūra-
lu, kad diagnozė išmuša pagrindą iš 
po kojų. Svarbu, kokie žmonės tave 
supa, kokia informacija pasiekia. Šis 
etapas – netikrumo, nesaugumo, 
informacijos bado ir profesionalios 
psichologinės pagalbos stokos. 

Įtarimas pirmiausia kilo man iš-
vydus kūdikį – jį netrukus patvirti-
no medikai. Labai didžiuojuosi savo 
vyru. Po Donatuko gimimo jis kar-
tu su kitais dviem mūsų vaikais su-
kūrė nepakartojamo skonio tortą ir 
atnešė jį mums į ligoninę.  

Tai buvo mūsų naujo, kitokio gy-
venimo pradžia. Prabėgus beveik 
trejiems metams nuo Donato gimi-
mo, nekeistume jo į jokį kitą vaikutį.

Iš kur kyla tie baisūs visuome-
nės stereotipai? 

Esminis DS trūkumas, kuris la-
biausiai sąlygoja stereotipus, yra sil-
pniau išsivysčiusi kalba. Tačiau vi-
suomenė esame mes, ir tai, kad žmo-
nės vertina stereotipiškai yra tik in-
formacijos trūkumo ir nežinojimo 
pasekmė. 

Daugelis žmones su DS priima 
kaip kvailus, nieko nesuvo-
kiančius, nesugebančius mo-
kytis ar tapti savarankiškais. 
Taip buvo, kai tokie vaikai ne-
buvo lavinami, nebuvo su jais 
bendraujama. Taip be jokios 
patologijos gimęs kūdikis ne 
kažin kaip vystytųsi. 

Ar situacija Lietuvoje kei-
čiasi? 

Žmonės laisvėja. Vaikučių 
su DS vis dažniau galime pa-
stebėti.

Lankome darželį su vaiku-
čiais be jokių sutrikimų. Do-
natas dalyvauja visose veiklo-
se, daro darbelius, kepa pyra-
gus ir puikiai pasirodė kalė-
diniame vaidinime. Pradžio-
je šiek tiek su nerimu žiūrėję į 
kitokio vaikučio buvimą gru-
pėje, sveikųjų vaikučių tėve-

liai dabar teigiamai tai vertina ir pa-
brėžia abipusę naudą. Gandas apie 
tai sklinda, vis daugiau tėvų tikslin-
gai siekia patekti į tokią grupę, kur 
yra „saulės“ vaikučių. 

Donatas turi daug draugų, iš ku-
rių noriai mokosi. Taip užaugusie-
ji nesistebės, nevengs kontakto su 
ypatingais žmonėmis, o mėgausis 
lygiaverčiu bendravimu.

Susibūrusi tokius vaikučius augi-
nančių tėvelių bendruomenė pade-
da išlaisvėti, atvirai kalbėti ir atlikti 
šviečiamąjį darbą bendruomenėje, 
darbovietėse, vaikų kolektyvuose, 
parduotuvėse... 

Problemų nesureikšminame. Gal 
kiek sudėtinga būna, kai reikia su-
derinti darbą ir užsiėmimus ar ne-
darbingumą dėl dažnesnio vaiko 
sirgimo. Čia gali gelbėti tik gerano-
riškas darbdavio požiūris.

Tėvams ypatingo vaikučio augi-
nimas yra nemenkas iššūkis: pirmi-
nės psichologinės pagalbos ir soci-
alinio saugumo stoka, vieningos, 
aiškios raidos skatinimo ir ugdy-
mo sistemos nebuvimas, daugeliu 
atvejų šeimos gydytojų menkas in-
formuotumas, neadekvati konku-
rencija darbo rinkoje. 

Kadangi vaikų su DS kalba sil-
pnai išsivysčiusi, tam ne tik tėvai, 
bet ir valstybė turėtų skirti ypatin-
gą dėmesį. Logopedo paslaugos mū-
sų vaikučiams reikalingos kasdien, 
o ne taip kaip dabar – iki 20 kartų 
per metus. O vienas 30–45 min. 
bet kurio iš specialistų individua-
lus užsiėmimas tėveliams kainuoja 
apie 12 eurų.

Kokia yra mūsų valstybės po-
litika? 

Valstybės abejingumą liudija tai, 

vaiką, būti tikru dėl savo, vėliau ir 
jo darbo vietos, oraus vaiko su DS 
gyvenimo nelikus tėvų.

Vieninga ir paprasta ankstyvos 
raidos skatinimo, lavinimo, ugdy-
mo programa,  mokymai tėvams ir 
kt. Užtikrinta reikiama profesio-
nali psichologinė pagalba, logope-
do, ergoterapeuto, kineziterapeuto 
užsiėmimai. 

Vaiką prižiūrint sanatorinėje re-
abilitacijoje, tėvams užtikrintas ne-
darbingumo pažymėjimas. Vals-
tybinės institucijos turėtų pareigą 
įdarbinti procentinę dalį negalią 
turinčių asmenų.

Ko reikia, kad vaikai „saulutės“ 
nebūtų diskriminuojami ir galėtų 
džiaugtis vaikyste? 

Bendro ugdymo kartu su „sau-
lytėmis“ darželiuose ir mokyklose 
bei reguliaraus vaikų ir moksleivių 
švietimo. Tai įgyvendinus užaugtų 
diskriminuoti nemokanti karta...

Ką dar norėtumėte pridurti? 
Man visada įstringa žodžiai – ne-

įgaliųjų integracija. Kodėl žmogus, 

kad tėvams, daug jėgų ir laiko ski-
riantiems vaikučio su DS ugdymui, 
nepriklauso nedarbingumo pažy-
ma, net slaugant vaiką sanatorinė-
je reabilitacijoje, o negalios neturin-
čių vaikučių tėveliai po ūmios ligos 
sanatorinei reabilitacijai visada gau-
na nedarbingumo pažymėjimą. Pa-
radoksas? 

Žmonių su Dauno sindromu ir jų 
globėjų asociacija perėjo beveik me-
tų trukmės biurokratinių susiraši-
nėjimų etapą su Sveikatos apsaugos 
ir Socialinių reikalų ir darbo minis-
terijomis, Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentu, „Sodra“, kurio rezultatas 
visiškai niekinis. 

Visi sutinka, kad yra problema, 
tačiau jai spręsti reikalingi 2 mln. 
litų, o jų skirti valstybė neturi ga-
limybės. Tačiau, kai po poros mė-
nesių suaugusiųjų nedarbingumo 
pažymoms grąžinti į ankstesnį ly-
gį prireikia 200 mln. litų, galimy-
bės atsiranda... 

Ko tikitės iš Lietuvos valdžios, 
kad šios problemos būtų išspręs-
tos? 

Turi būti socialinis saugumas: 
galimybė laiku ir tinkamai ugdyti 

Kovo 21 d. - Pasaulinė Dauno 
sindromo diena, kuri minima jau 
10 kartą, o Lietuvoje – tik 2-ą... 

Reiškiu padėką profesoriui Algir-
dui Utkui už šios dienos minėjimo 
iniciatyvą Lietuvoje. Tai jau pažan-
gos kelio pradžia. 

Liūdina medikų požiūris. Suži-
noję, kad mums gimė vaikelis su 
DS, pirma klausė, ar nėštumo me-
tu dariau genetinius tyrimus. Gal 
čia tik smalsumas? Tačiau klausia 
profesionalas, žinantis to tyrimo 
paskirtį ir siūlomą baigtį. 

Su kokiomis problemomis su-
siduriate dėl to, kad Jūsų sūnus 
kitoks? 

gavęs gyvybę, turi dar kažkur inte-
gruotis? Arba kodėl integruotis tu-
ri neįgalieji, o ne sveikieji? 

Tėvams, auginantiems „saulu-
tes“, reikia jaustis patiems laisvais, 
kad žmonės nebijotų paklausti ar 
kartu pasidžiaugti. 

Gamta yra teisingiausias ir išmin-
tingiausias reguliatorius. „Saulės“ 
žmonės ateina į šį beprotišku grei-
čiu besisukantį materialų, sintetinio 
grožio, dirbtinio intelekto vartoto-
jišką pasaulį, kad įneštų šilumos ir 
išsaugotų tikras  vertybes – meilę, 
atjautą ir supratimą... Tai Jų misija 
– nestatykime jai sienų.

*Visą interviu galima rasti LSDP.lt.  
Kalbėjosi Morta Vidūnaitė 

DonaTo meiLė ToKia STiPri, 
KaD PaLiečia PačiaS širDieS 
geLmeS. jiS PirmaSiS 
PaSTeBi, jei šeimoje 
KaS norS nuSiminęS 
ar PavargęS, PirmaSiS 
Savo mažomiS PuTLiomiS 
ranKuTėmiS PagLoSTo 
PLauKuS, STiPriai 
aPKaBina, ir, aTroDo, 
viSa Savo eSyBe SuSiurBia 
viSKą, KaS Tave SLegia ar 
vargina.

DaugeLyje šaLių žmonėS Su Dauno 
SinDromu DirBa, neša vaLSTyBei 
nauDą ir jaučiaSi SvarBūS Bei 
SavaranKišKi. LieTuvoje – 320 LiTų 
neįgaLiojo PašaLPa, jeigu jau Tu 
ToKS yPaTingaS, viSą LaiKą jauSKiS 
nieKuo Prie vaLSTyBėS gyvenimo 
nePriSiDeDančiu  išLaiKyTiniu.

Donatas turi unikalią nuojautą ir ypatingą empatijos jausmą

Iškart po Donato gimimo, Dalios vyras Alvaras sugebėjo sustyguoti visos šeimos emocinę būseną, iškelti tikslus ir aktyviai 
veikti bei suburti vyresnėlius Vilmą ir Liutaurą.
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VILNIUS

KELMė
KLAIPėDA

PANEVėŽyS

ŠAKIAI

rADVILIŠKIS

PrIENAI

Kasmet Kelmės mažasis teatras, kuriam vadovauja bičiu-
lis Algimantas Armonas, pažymi Tarptautinę teatro die-
ną. Renginį, į kurį rinkosi rajono vadovai, kultūros ir meno 

mylėtojai, teatro darbuotojų draugai ir šeimų nariai, režisierius 
Gediminas Trijonis pavadino ,,Perversmas”. Kelmės rajono sa-
vivaldybės meras Vaclovas Andrulis padėkos raštą įteikė reži-
sieriui Gediminui Trijoniui už ilgametį teatro meno puoselėjimą. 
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Saulius Michailo-
vas padėkomis apdovanojo aktorius Laurą Gulbinaitę ir Česlovą 
Brazinską. Šmaikščiose kategorijose nugalėtojais tapo ir sta-
tulėles gavo spektaklio ,,Ežiukas Late” kūrybinė grupė. O Sei-
mo narė Alma Monkauskaitė dalyvavo teatro dienos renginyje 
Mockaičių bendruomenėje, kuriai vadovauja bičiulė Irena Sa-
baliauskienė. 

Kovo 26 d. Lietuvos socialde-
mokračių moterų sąjungos 
(LSDMS) Klaipėdos miesto 

klubo pirmininke išrinkta Audra Už-
emeckienė. Praėjusiais metais pir-
mininkę pavadavusi A. Užemeckie-
nė pristatė ir praėjusių metų veiklos 
ataskaitą. Susirinkimo metu išrink-
tos ir naujos pirmininkės pavaduo-
tojos, kuriomis tapo Vilija Zakaraus-
kaitė, Alina Rubežienė, Aldutė Meni-
akina ir Žaneta Skersytė.

Lietuvos sakaliukų sąjungos Radviliškio skyrius pradėjo vykdyti projektą „Laisvė mylėti savo šalį“. 
Projekto tikslas – naudojant įdomius neformalaus ugdymo metodus bei patrauklias veiklas, remian-
tis tarptautinėmis neformalaus ugdymo metodikomis (Compass, Comassito, All different all equ-

al ir kt.) padėti jaunimui įgyti žinių apie pilietiškumą, demokratiją ir ugdyti jų gebėjimus tas žinias pritai-
kyti praktiškai. Projektui bus parengta pilietiškumo ugdymo metodika, adaptuota reikiamo amžiaus vai-
kams bei jaunimui. Projekto metu vyks ir kitos veiklos: treji mokymai (grupės formavimo, renginių organi-
zavimo,

advokacijos), ekskur-
sija į LR Seimą, bus mi-
nimos pilietinės šventės 
ir dienos.

Projektas įtrauks 26 
skyriaus narius bei pri-
trauks dar 20 naujų. 
Projektas vyks iki 2015 
m. lapkričio 30 dienos. 

radviliškyje – projektas „Laisvė mylėti savo šalį“Klaipėdos moterims sociademokratėms vadovaus audra užemeckienė

Prieš gražiausias pavasario šventes į LSDMS 
Panevėžio apskrities susirinkimą – konferen-
ciją rinkosi būrys socialdemokračių moterų iš 

Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio ir Rokiškio rajono mo-
terų socialdemokračių klubų.

Konferencijos metu buvo pateiktos skyrių atas-
kaitos už 2013–2014 m., moterys dalinosi patirti-
mi, veikla skyriuose, aptarė savivaldos rinkimų re-
zultatus, diskutavo apie politinę padėtį Panevėžio 
apskrityje.

Susirinkime – konferencijoje Panevėžio apskri-
ties LSDMS koordinatore išrinkta LSDP Panevėžio 
miesto skyriaus bičiulė Lina Rasikevičienė, koordi-
natorės pavaduotoja – bičiulė iš Rokiškio Sigita Ba-
ranovskienė.

Moterų apskrities susitikime dalyvavo LR Seimo 
narė Giedrė Purvaneckienė.

šachmatų turnyro šakiuose nugalėtojas – 
robertas Bastys

Prienuose pradėta švaros akcija „Darom“ 

Panevėžyje diskutavo moterys 
socialdemokratės

Kelmėje socialdemokratai paminėjo 
Tarptautinę teatro dieną 

Jau penkerius metus iš eilės Šakių rajono šachmatų sporto 
aistruoliai rinkosi į šachmatų turnyrą kriūkiečio Juozo Bas-
čio taurei laimėti. Šiemet kovo 14 d. vykęs turnyras buvo 

respublikinis. Dalyvavo 39 šachmatų sporto meistrai, tarptautinių 
šachmatų turnyrų dalyviai, veteranai bei jaunimas iš Šakių, Jur-
barko, Vilkaviškio rajonų, Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kauno bei 
Vilniaus. Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet šachmatų tur-
nyras surengtas „Varpo“ mokykloje. Šio šachmatų turnyro orga-
nizatorius ir nuolatinis globėjas - Seimo narys Mindaugas Bastys. 

Šiemetiniame turnyre varžėsi nuolatiniai šio šeimų turnyro da-
lyviai: Laimutis Kasparavičius, broliai Antanas, Kęstutis ir Algir-
das Basčiai, Robertas Bastys ir kiti. Šiemet prie nuolatinių turny-
ro dalyvių Juozo Basčio taurei laimėti prisijungė ir Raminta Bas-
tytė, vienintelė moteris, metusi iššūkį vyrams. Vyriausiasis turny-
ro teisėjas A. Grinkevičius paskelbė šiemetinio šachmatų turnyro 
nugalėtoją. Juo trečią kartą tapo Juozo Basčio anūkas Robertas 
Bastys, garbingą apdovanojimą išsivežęs į Vilnių. Antrą vietą tur-
nyre iškovo-
jo vilkaviškietis 
Tomas Janulai-
tis, trečią – jo 
sūnus Albertas 
Janulaitis. Ke-
tvirtas buvo ša-
kietis Laimutis 
Kasparavičius. 
Atminimo do-
vanomis buvo 
apdovanoti visi geriausius rezultatus parodę turnyro dalyviai.

Kovo 25 d. LSDMS Prienų klubo moterys ir Prie-
nų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 
darbuotojos pradėjo švaros akciją „Darom“. Jos 

tvarkė Prienų žydų senųjų kapinių dalį ir Prienų Justi-
no Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos aplinką. Visos 
moterys dirbo kruopščiai ir sąžingai.

LSDMS Prienų klubo moterys, dalyvaudamos kas-
metinėje akcijoje, įsitikinusios, kad svarbu gražinti 
aplinką, kurioje gyveni, nes tai skatina pilietinę visuo-
menės atsakomybę, bendruomeniškumą, neabejingu-
mą gimtam kraštui, savanorystę, kurios šiuo metu itin 
stinga.

socialdemokratų dėka energetikos 
kainos mažėja ir kaune 

mokestinis palengvinimas 
smulkiesiems verslininkams
Vėlavimas atsiskaityti už 
prekes ar paslaugas – vers-
lininkams 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 su-
mokėti tik gavus atlygį

Iki šiol galiojo tvarka, jog už 
prekes ar paslaugas įmonės išra-
šo PVM sąskaitą-faktūrą, kurią 
verslo partneris turi apmokėti pa-
gal sutartyje numatytas sąlygas. Jei 
partneris iki sutarto laiko neatsi-
skaito, įmonė į valstybės biudžetą 
privalo sumokėti mokesčius, nors 
pelno dar negavusi. Tai smulkią-
sias įmones dažnai palieka be apy-
vartinių lėšų. 

Algirdo Butkevičiaus Vyriausy-
bė smulkiajam verslui siūlo lengva-
tą – PVM sumokėti tik tada, kai 
jiems bus sumo-
kėta už prekes ar 
paslaugas. Tai ga-
lios smulkiesiems 
verslininkams, 
kurių metinės pa-
jamos mažesnės 
kaip 60 tūkst. eu-
rų. Lengvata galės 
pasinaudoti apie 
33 proc. mokėtojų. 

Pažabota ne-
sąžininga kon-
kurencija 

Pasak Seimo nario, socialdemo-
krato Eduardo Šablinsko, šis Vy-
riausybės sprendimas sustabdys 
nesąžiningai konkuruojančius 
stambiuosius verslininkus, kurie 
sąmoningai žlugdo smulkųjį vers-
lą. 

„Stambieji gali lyg ir sąžiningai 
sudaryti sandorį su smulkiaisiais. 
Už pirmuosius sandorius iš karto 
sumoka, kol smulkieji patiki par-
tneriu. Po to ima atsiskaitymus vė-
linti. Kai pasiekiamas didelis įsis-
kolinimas, išrašytos PVM sąskai-
tos-faktūros stambiosios įmonės 
nesumoka, o smulkusis verslinin-
kas valstybei PVM turi atiduoti iš 

savo kišenės. Jis patenka į stambio-
jo pinkles – šis ima įtikinėti par-
duoti akcijas. Taip verslo idėja ir 
įmonė būna apgaule perimta“, – sa-
ko Lietuvos smulkiųjų verslininkų 
ir prekybininkų asociacijos garbės 
pirmininkas E. Šablinskas.

Lengvata naudojasi ir že-
mės ūkio produkcijos tie-
kėjai

Lengvatine PVM mokėjimo 
tvarka jau gali naudotis žemės 
ūkio produkcijos tiekėjai. Pasak 
Lietuvos ūkininkų sąjungos Za-
rasų skyriaus pirmininko, social-
demokrato Dariaus Viliūno, tai 
jie jau pajuto. 

„Vėlavimų atsiskaityti su ūki-
ninkais ar neatsiskaitymų pasitai-
kydavo vis dažniau. Vėluojant at-
siskaitymams, smulkūs ūkininkai 
nukentėdavo, nuolat trūko apy-
vartinių lėšų. Didesni ūkiai tu-
ri ką įkeisti bankams, smulkieji – 
ne.  Bankai jiems paskolų neduo-

da, visos jų apy-
vartinės lėšos su-
dėtos į verslą. To-
dėl įmonės keitė-
si, bankrutavo, vėl 
kūrėsi naujos. Ati-
dėjus PVM  mo-
kėjimą, sumažėjo 
rizika ūkyje, ne-
prarandamos apy-
vartinės lėšos, ne-
reikia mokėti au-
gančių delspini-
gių. Nuostolį juto 
ir valstybė, į biu-

džetą nebuvo surenkamos paja-
mos“, –  vardina jis. 

Ūkininkus slėgė ir moralinė naš-
ta. Paprastai smulkaus verslininko 
įmonė –  šeimos verslas. Kaupiantis 
įsiskolinimams, jie patiria didžiu-
lę psichologinę įtampą. „Pagerės 
atmosfera verslo aplinkoje, stam-
bieji verslininkai nežais nesąžinin-
gų konkurencijos žaidimų, ir tai – 
gera žinia smulkiųjų įmonių savi-
ninkams. Vyriausybės sprendimą 
pajus visa verslo bendruomenė“, – 
įsitikinęs E. Šablinskas. 

Kornelija Petravičienė

orinta leiPutė
Seimo narė, LSDP Kauno skyriaus 
pirmininkė 

Lietuvoje jau dveji metai mažėja šilumos, 
elektros ir dujų kainos. Ko realiai net ne-
bandė daryti konservatoriai ir liberalai, pui-
kiai sekasi socialdemokratams ir ypatingai 
– Kaune. 

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kai-
na šalyje per šiuos dvejus metus sumažėjo apie 19 
procentų. „Lietuvos dujų“ gamtinių dujų tarifai 
buitiniams vartotojams pernai vidutiniškai su-
mažėjo 20 proc., elektros kaina –

3 ct/kWh. Nesustabdžius konservatorių-libe-

kurenciją Kauno šilumos gamybos sektoriuje, kuria-
me veikia ir šeši nepriklausomi šilumos gamintojai. 

Vasarį pradėjo veikti modernizuotos trys katili-
nės, todėl nuo kovo šilumos kaina dar sumažėjo. 
„Kauno energijai“ grįžus į šilumos gamintojų sek-
torių, biokuro katilinės sumažino palyginamąsias 
bendrovės šilumos gamybos sąnaudas 21,5 proc. Tai 
privertė  nepriklausomus šilumos gamintojus suma-
žinti parduodamos šilumos kainas. 

Modernizuojant gamybos šaltinius ir tiekimo tin-
klą per trejus metus vartotojams šilumos kaina su-
mažėjo 35,6 proc., 2013–2014 metais pavyko sutau-
pyti apie 108 mln. litų. 

Buvo kryptingai dirbama, mažinant Kauno ter-
mofikacijos elektrinės apetitą, sukūrus konkuren-
ciją šilumos ūkyje. Kauno miesto taryba patvirtino 
„Kauno energijos“ investicinį planą, kuriame nu-
matytos bendrovės investicijos į šilumos gamybą, 
siekiant sumažinti šilumos kainą. Šie sprendimai 
paskatino „Kauno energiją“ modernizuoti nuosa-
vas jėgaines, privatiems investuotojams atvertos ga-
limybės statyti biokuro katilines. 

Kaunui sėkmingai pavyko nutraukti rusiškų dujų 
monopolį ir pasiekti vieną mažiausių šildymo kainų 
visoje Lietuvoje. Kauno šilumos tinkle šiluma gami-

ralų suplanuotų saulės elektrinių projektų, elek-
tros tarifas vartotojams būtų padidėjęs 5 ct/kWh.   

Komunalinių paslaugų kainos savaime nekren-
ta. Nuolaidų, akcijų ar išpardavimų gyventojams 
čia nebūna. Tai Algirdo Butkevičiaus Vyriausy-
bė 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 kau-
niečiai. Tam esminės įtakos turėjo „Kauno ener-
gijos“ 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 Vyriau-
sybės nuosekli šilumos kainos mažinimo politika 
didžiuosiuose miestuose. Kauno atveju – ir inves-
ticijos į „Kauno energijos“ katilines, kurios padidi-
no šilumos, pagaminamos iš biokuro, dalį, ir kon-

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 Kau-
ne steigti valstybės valdomas įmones, kuriose vals-
tybė turėtų 51 proc. akcijų ir kurios valdytų šilu-
mos ūkį bei leistų skaidriai nustatyti šilumos kainas. 

Didžiausias dėmesys skiriamas Vilniaus ir Kau-
no kogeneracinių elektrinių projektams, kuriuos 
įgyvendinus šilumos poreikis būtų užtikrintas de-
rinant atliekų tvarkymą, šilumos kainų mažinimą 
ir konkurencingos vietinės elektros energijos gamy-
bą vartotojams mažiausiais kaštais. 

Tada šilumos energijos gamybos kaina Vilniuje ir 
Kaune sumažės apie 30 proc., lyginant su 2013 me-
tais, o atliekų ir biokuro kogeneracinės elektrinės 
patenkins iki 60 proc. šių miestų centralizuoto ši-
lumos poreikio, jose bus gaminama konkurencinga 
elektros energija, išvengiant elektros vartotojų rėmi-
mo per elektros tarifą.   

Į Vilniaus šilumos ūkį reikėtų investuoti daugiau 
kaip 1 mlrd. litų, į Kauno – apie 500–600 mln. li-
tų. Lėšų projektams tikimasi gauti iš Europos Są-
jungos fondų. Jei tokios investicijos būtų pradėtos 
nedelsiant, šildymas iki 30 proc. galėtų atpigti 2016 
metų pabaigoje.

Taigi, socialdemokratai dirba nuosekliai, kad ener-
getikos kainos nebūtų gyvenimo našta kauniečiams 
ir kitiems Lietuvos žmonėms. 

Kaune per trejus metus 
vartotojams šilumos kaina 
sumažėjo 35,6 proc., 2013–
2014 metais pavyko sutaupyti 
apie 108 mln. litų.  
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Jaunųjų socialdemokratų pirmininku perrinktas  
Ramūnas Burokas

Pasibaigė trečioji „Moksleivių praktikos savaitė: SEIMAS GYVAI“

Kovo 28 d. Lietuvos socialde-
mokratinio jaunimo sąjunga 
(toliau – LSDJS) išrinko naują 
organizacijos valdybą bei an-
trai kadencijai iš eilės pirmi-
ninku perrinko 29-erių metų 
marijampolietį Ramūną Bu-
roką. 

Trečius vadovavimo socialde-
mokratų jaunimiečiams metus 
pradedantis R. Burokas pabrėžė, 
kad LSDJS ir toliau veiks dviem 
pagrindinėmis kryptimis: organi-
zacijos veiklos kokybės gerinimo ir 
politinės programos realizavimo.

„Esame didžiausia politinė jau-
nimo organizacija, Lietuvoje vie-
nijanti daugiau kaip tris tūkstan-
čius narių, turinti savo politinę 
programą ir siekianti jos įgyven-
dinimo. Savivaldybių tarybų rin-
kimai parodė, kad visuomenė lau-
kia naujų idėjų ir naujų asmenybių 
politikoje, turinčių viziją, sprendi-
mus ir aiškų planą, kaip juos įgy-
vendinti, pradedant vaikų darže-
liais ir baigiant energetiniu saugu-
mu. Ne kartą įrodėme, kad esame 
atsakingų politikų kalvė”, – kalbė-
jo R. Burokas.

LSDJS valdybos rinkimuo-
se pretendavo net 12 kandidatų 
iš Vilniaus, Klaipėdos, Kauno r., 
Šiaulių, Panevėžio r., Birštono. 
Po dviejų balsavimo turų LSDJS 

valdybos nariais išrinkta Dovi-
lė Adamonytė (Birštonas), Malik 
Agamalijev (Šiauliai), Modesta Pe-
trauskaitė (Panevėžio r.), Domas 
Griškevičius (Šiauliai), Sergejus 
Tichomirovas (Vilnius). 

Kontrolės komisijos rinkimuo-
se buvo iškelta 10 kandidatų. Dau-
giausia balsų surinko ir kontrolės 
komisijos nariais tapo Arnoldas 
Aluzas (Šiauliai), Laura Svaldeny-
tė (Panevėžio r.), Andrius Petrulis 
(Panevėžys), Ernesta Apanavičiū-
tė (Klaipėda) ir Giedrius Pocius 

Moksleivių pavasario atos-
togų metu kovo 30 – balan-
džio 3 dienomis vyko Lietu-
vos socialdemokratinio jau-
nimo sąjungos (LSDJS) or-
ganizuotas tradicinis pro-
jektas „Moksleivių prakti-
kos savaitė: SEIMAS GYVAI“, 
kuriame 32 vyresniųjų kla-
sių moksleiviai iš visos Lie-
tuvos iš arčiau susipažino su 
Seimo darbu ir atliko prakti-
ką pas Seimo Lietuvos soci-
aldemokratų partijos (LSDP) 
frakcijos narį. 

Praktikos tikslas – pristaty-
ti Seimą kaip atvirą visuomenei 
instituciją, supažindinti moks-
leivius su Seimo narių darbu, 
frakcijų ir komitetų veikla, 
įtraukti juos į sprendimų priė-
mimą. Moksleiviai ne tik pama-
tė, kaip veikia Seimas, kokia yra 
Seimo narių kasdienybė, bet ir 
dalyvavo įvairiose diskusijose ir 
ekskursijose. 

Praktikos savaitės pradžioje 
kiekvienas moksleivis susipaži-
no ir bendravo su jį priimančiu 
Seimo nariu ir išklausė Seimo 
vicepirmininko, projekto globė-
jo Algirdo Syso sveikinimo kal-

bą. Antradienį projekto daly-
viai Vilniaus universitete klau-
sėsi diskusijų ir pranešimų apie 
valdžios ir nevyriausybinio sek-
toriaus bendradarbiavimą. 

Projektui įpusėjus, mokslei-
viai dalyvavo „Vyriausybės va-
landoje“ Seime ir pamatė, kaip 
šalies ministrai sprendžia aktua-
lius klausimus. Jie taip pat lankė-

(Ukmergė). Jos pirmininku slap-
tu balsavimu išrinktas A. Aluzas. 

Vilniaus miesto savivaldybės 
Tarybos salėje susirinkusį jauni-
mą sveikino Ministras Pirminin-
kas Algirdas Butkevičius, Seimo 
vicepirmininkas Algirdas Sysas, 
Seimo narys ir LSDJS garbės pir-
mininkas Juras Požela, Lietuvos 
sakaliukų sąjungos pirmininkas 
Romas Turonis.

LSDJS informacija 

si Vyriausybėje, kur šnekučiavo-
si ir pasidarė asmenukes su Mi-
nistru Pirmininku Algirdu But-
kevičiumi. Žurnalistas Andrius 
Tapinas moksleiviams pasako-
jo apie žiniasklaidos subtilybes, 
viešųjų ryšių įtaką ir galimybes 
politikoje. Vėliau sekė ekskursi-
ja po Vyriausybės rūmus.

Likusias projekto dienas daly-

viai dar labiau įsigilino į Seimo 
nario darbo ypatumus, patys iš-
bandė politiko darbą, diskuta-
vo su LSDP garbės pirmininku 
Česlovu Juršėnu.

„SEIMAS GYVAI“ vyko jau 
trečią kartą ir sulaukė didelės 
sėkmės. Šiemet jame dalyvavo 
beveik dvigubai daugiau moks-
leivių. Projektas susilaukė dau-
giau ir žiniasklaidos dėmesio, o 
tai paskata kitais metais prie jo 
prisijungti ir kitiems mokslei-
viams“, – teigia projekto vado-
vas Donatas Prialgauskas.

„Moksleivių praktikos savai-
tės:  SEIMAS GYVAI“ užda-
rymo renginyje moksleiviai pa-
sidžiaugė turiningai praleista 
savaite, o organizatoriai dėko-
jo 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 vicepirminin-
kas A. Sysas, LSDP frakcijos Sei-
me nariai ir „SEIMAS GYVAI“ 
dalyviai. 

LSDJS informacija

32
vyresniųjų klasių moksleiviai 
iš visos Lietuvos iš arčiau 
susipažino su Seimo darbu 
ir atliko praktiką pas Seimo 
Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP) frakcijos narį. 

TiKrojo Kairumo TeKo 
PaiešKoTi, jam SuBręSTi, 
Tam įTaKą PaDarė TieK 
PaBeržėS „aura“ ir 
SociaLinėS Kaimo aTSKirTyS, 
TieK ją LanKanTyS garBūS 
SociaLDemoKraTų veiKėjai.

KaiP DaugiaTauTėS 
ParaPijoS KLeBonui, 
PramoKuSiam ToLerancijoS 
iš PirmTaKų, BeLieKa ne 
SKaLDyTi, o jungTi, ne 
vaLDyTi, o PaTarnauTi, 
PriimTi įvairovę ir TęSTi, 
PuoSeLėTi TraDicijaS.

norS DarBuojamėS 
aToKiauSiame Kauno 
rajono KamPe, nuoLaT 
jaučiame mero vaLerijauS 
maKūno, mūSų DarBšTauS 
Seniūno, gimnazijoS 
DireKToriauS, vieToS 
viršininKų nevaLDininKišKą 
rūPeSTį.

ieškantiems ir abejojantiems sakau – 
„nebijokite!”

Pokalbis su kunigu Skaidriumi Kandratavičiumi 

Esate atvirų kairiųjų pažiūrų, 
dalyvaujate intelektualų judėji-
mo „Naujoji kairė 95“ ir „DE-
MOS kritinės minties instituto“ 
veikloje. Kaip savo kairumą su-
derinate su kunigyste?

Tikrai nesu vienintelis kairysis 
kunigas, nes bet kuris evangelinių 
patarimų (neturto, nuolankumo, 
tyrumo) prisilaikantis dvasinin-
kas savo gyvenimu yra daugmaž 
kairysis. Dėl politinių pažiūrų, 
katalikų kunigas pagal pašauki-
mą 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 bu-
vo nepartiniai, nesovietiniai „ko-
munistai“, gyvenimu, ne deklara-
cijomis jautrūs socialiniams rei-
kalams, darbo žmonės. Mokyto-
jaujant, vėliau kunigaujant šalia 
natūraliai rasdavosi nemaža in-
teligentų kairiųjų, visuomeniš-
kai angažuotų bičiulių, nors stu-
dentavimo laikais, kaip didžioji 
dalis lietuvių, kauniečių, buvau 
apžavėtas konservatoriškų, krik-
demiškų, vėliau trumpam (neo)
liberalių idėjų. 

Tikrojo kairumo teko paieško-
ti, įtaką padarė Paberžės „aura“ 

ir socialinės kaimo atskirtys, ją 
lankantys garbūs socialdemokra-
tų veikėjai. Paskutinį dešimtme-
tį laiko ir menininko prigimties 
skatinamą perdėtą individualiz-
mą įveikti padeda ir kolektyvi-
niai darbai su jaunaisiais draugais 
iš minėtų kairės bendruomenių. 

Prieš daugiau nei metus pra-
dėjote klebonauti daugiatau-
čiame Vandžiogalos miestelyje, 
Kauno rajone. Su kokiais iššū-
kiais susidūrėte, persikėlęs ten 
iš Paberžės? 

Aštuonerių metų tarnystė Tėvo 
Stanislovo paunksmėje Paberžė-
je tik suaktualino Bažnyčios nuo-
latinį „pirmenybinį pasirinkimą 
už vargstančius“, „neperskiriamą 
tikėjimo ir teisingumo ugdymą“. 
Šie principai, išmokyti Jėzuitų or-
dine ir teologijos studijose, leido 
giliau suprasti, kas suartino Vie-
nuolį ir kairiuosius, būtent Šv. Jo-
no Pauliaus ištarmė „Bažnyčios 
kelias – žmogus“. 

Dabar iš žmonių mokausi La-
būnavoje, kur stipri bendruome-
niškumo dvasia, ir Vandžiogalo-
je, kur to socialumo mažiau, bet 
egzistuoja net trys bendruome-
nės. Su lietuvių daugumos kultū-
ros ir švietimo įstaigomis, vado-
vaujamomis ilgamečių miestelio 
patriotų, seniūnija ir parapija ry-
šį palaiko lenkakalbių ir rusakal-
bių bendrijos. 

Ypač aktyvia kultūrine, tau-
tine ir socialine veikla pasižymi 
lenkai, įsteigę savo namus su bi-
blioteka, organizuoja išvykas, Te-
atro ir Nepriklausomybės die-
nas, kviečia svečius. Didžiuoja-
mės lenkų zakristijono, socialinės 
darbuotojos, mokytojos ir talki-
ninkų sutelktumu, mokomės iš 

jų užsispyrimo, išlaikant savo ta-
patybę. 

Aptarnaujamos iš Kėdainių ra-
jono bažnyčios klebonui, pramo-
kusiam tolerancijos iš pirmtakų, 
belieka ne skaldyti, o jungti, ne 
valdyti, o patarnauti, priimti įvai-
rovę ir tęsti, puoselėti tradicijas. 
Stengiuosi prisidėti prie vieny-
bės, tarpusavio pakantumo, vai-
singos draugystės, dalyvaudamas 
visų renginiuose, projektuose, ir 
pats kviesdamas giesmininkus, 
skaitovus, menininkus šventėms.

Kaunas, Lietuvos šerdis, geo-
grafinis ir istorinis, dvasinis cen-
tras, su rajonui būdinga savastimi, 
privalumais ir trūkumais, negali 
neveikti Kaune studijavusio, mo-
kytojavusio žmogaus. Priklausy-
mas Rašytojų sąjungos Kauno 
skyriui, Kauno arkivyskupijai, 
ilgametis gyvenimas, balsavimas 
Kaune, mezga savo vaisius drau-
gystėmis, glaudžiais ryšiais. 

Pažintis su garbiuoju meru 
Valerijumi, jautriu švietimiečiu, 
nuosaikiu, bet atkakliu, toleran-
tišku, bet ryžtingu žmogumi, su-
žavi patyrusios, veiklios, jaukios 
asmenybės bruožais. Nors dar-
buojamės atokiausiame rajono 
kampe, nuolat jaučiame savival-
dybės vadovų, jų skirto darbštaus 
seniūno, gimnazijos direktoriaus, 
vietos viršininkų nevaldininkiš-
ką rūpestį. 

Gyvas dėmesys visoms žmo-
nėms svarbioms viešuomenės sri-
tims, atidumas socialinėms pro-
blemoms, ko įrodymu gali būti 
kad ir šiemet pašventintas nau-
jasis pirminės sveikatos priežiū-
ros centras ir atnaujintas kultū-
ros centras. Savo ruožtu su para-
pijiečiais dėkojame už tiesioginę 
pagalbą tvarkant šventoriaus tvo-
rą, lėšų paieškas bažnyčios stogui, 
siūlomus ilgalaikius sprendimus 
dėl prastos būklės kitų pastatų.

Ar Jėzus Kristus – kairysis? 
Ar jo gyvenimo laikmečiu gali-

ma jį įvardinti kaip kairįjį visuo-
menės veikėją, o gal net – kairį-
jį politiką? 

Dėl Jėzaus Kristaus žmogys-
tę, žmonijos įsivaizdavimus pra-
nokstančios nevienaplanės asme-
nybės ir daugiabriaunio moky-
mo, Jo viešoji veikla ir palikimas 
nėra vertinami vienareikšmiš-
kai. Griežta prasme, kaip religi-
nis Mokytojas, dvasinis veikėjas, 
Jėzus atrodo esąs virš, bet ne ša-
lia politinių reikalų, ideologinių 
ginčų, tačiau svarbus ir Jo mora-
linis, socialinis autoritetas. 

Kristus, kaip tikras žydas ir ti-
kras savo meto žmogus, neatsiri-
boja nuo gyvenamojo meto ir eg-
zistencinių žmonijos reikalų, o 
kaip reta kritiškai, radikaliai juos 
įvertina ir suteikia jiems naujos, 
drąsios įžvalgos. Viešpats per sa-
vo sekėjus ir įkurtą Bendriją duo-
da stiprų postūmį žmogaus isto-
riniam vystymuisi, skatina atsi-
skleisti individualioms ir kolek-
tyvinėms galimybėms. 

Tačiau svarbiausia Jo, kaip įta-
kingo lyderio, pamoka yra jo, kaip 
visų, tokių skirtingų, Tarno ir 
Taikos liudytojo, artumas žmo-
gui, nuolankumas. Šiuo universa-
liu, bet sykiu pilietiniu pasirinki-
mu, Jis tampa ne tik krikščionių, 
bet ir visų humanistų Dievas, to-
bulesnės santarvės, nuoširdesnio 
žmogiškumo pranašas. 

Praėjo Velykos. Ko palinkė-
tumėte socialdemokratams, ne-
priklausomai nuo to, tikintys 
jie ar ne?

Tiek įsitikinusiems kairiesiems, 
įsipareigojusiems socialdemokra-
tiniams idealams nelengvoje kas-
dieninėje politikoje, netobuloje 
žemiškoje tikrovėje, tiek ieškan-
tiems, abejojantiems kartoju, ką 
ir sau, Naujosios Sandoros nešė-
jo žodžiu:  „Nebijokite!“ 

Mirtį, jos baimę, piktąją dvasią 
Šventąja Dvasia įveikusio Žmo-
gaus didžiąja raide vardu drįstu 
raginti, kad ir toliau nieko nepai-
sydami, ypač šio pasaulio sustaba-
rėjimų, ieškoti dangaus karalys-
tės, kaip ją suprantame. 

Kurkime visi drauge rojų šito-
je gyvenimo skaistykloje, mažin-
kime pragarą vieni kitiems, nepa-
liaujamai darykime gera. 

 
Kaip bendradarbiaujate su 

Kauno rajono valdžia ir ilga-
mečiu meru socialdemokratu 
Valerijumi Makūnu? 

Dvasininkai negali būti atitrū-
kę, užsidarę savo siaurame reika-
lų rate, turi eiti į žmones, persi-
imti jų kasdieniais rūpesčiais ir 
džiaugsmais, „kvepėti savo avi-
mis“, anot popiežiaus Pranciš-
kaus. 
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KAIP SKIRTI 1 PROCENTĄ SAVO GYVENTOJŲ PAJAMŲ 
MOKESČIO PARTIJAI?

Reikia pateikti prašymo FR0512 formą Valstybi-
nei mokesčių inspekcijai (VMI).

Tai galite padaryti iki gegužės 1 dienos:
1. El.būdu deklaruodami pajamas.
2. Įteikti tiesiogiai Valstybinei mokesčių inspek-

cijai.
3. Nusiųsti Valstybinei mokesčių inspekcijai paštu.
Jei FR0512 formą pildote ranka:
Forma turi būti pildoma juodu arba tamsiai mėly-

nu rašikliu (rašalu)
Pildyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis

Raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems 
skirtas vietas

Brūkšneliai tarp raidžių ar skaičių turi būti įrašy-
ti 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.

Balandžio 25-ąją – 
akcija „Darom 2015“

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti akcijoje „DAROM 
2015“, kuri vyks balandžio 25 d. visoje Lietuvoje! Pra-
džia – 10 val.

Miestai, miesteliai ir miškai Lietuvoje per 7-erių metų 
„DAROM“ egzistavimą tapo ne tik gražesni, bet ir šva-
resni. „DAROM“ komanda kelia sau naują tikslą – va-
lykime vandens telkinius. Juk maudytis švariame van-
denyje – daug maloniau ir sveikiau! Bendrai naudoja-
mos erdvės miestuose bei miškai vis dar bus tarp tvar-
kytinų taškų!

Per septynerius metus „DAROM“ (faktai):
•	 Akcijoje dalyvavo 851 000 savanorių visoje Lie-

tuvoje
•	 Surinkta 33 000 t atliekų
•	 Tarptautinis „DAROM“ (Let's Do It World) 

tinklas pripažintas Jungtinių Tautų Organiza-
cijos 2013 metais

•	 Valstybei sutaupyta 10 milijonų eurų
Pagarbiai,

Roberta Ažukaitė
VšĮ „Mes Darom“ direktorė

„Stot! Humoras eina!“
Balandžio 1–18 d. Vilniuje, 

Lietuvos dailininkų sąjungos 
galerijoje, veikia XXXIX Lietu-
vos karikatūrų paroda „Stot! 
Humoras eina!“, kurią orga-
nizavo Nacionalinė karika-
tūristų asociacija „Humor Sa-
piens“ ir Teisingumo ministe-
rija, kuri pirmą kartą prisidėjo 
organizuojant šį renginį.

Parodoje eksponuojami šaržai, 
karikatūros ir komiksai, skirti 
Lietuvos teisės ir teisingumo te-
matikai. Teisingumo ministras 
Juozas Bernatonis per parodos 
atidarymą pažymėjo, kad tai pir-
moji tokia didelė paroda, skir-
ta šiai temai, ir pastebėjo: „Kan-

dumo pakanka teisės problemų 
atžvilgiu. Menininkai – drąsūs 
žmonės. Lietuvos demokratijos 
pasiekimas – juokaujama be jo-
kių pasekmių.“ 

Parodai skirtame kataloge J. 
Bernatonis akcentuoja: „Teisės 
aktų rengimas, teisingumo vyk-
dymas yra svarbus bei atsakingas 
darbas, reikalaujantis ir teorinių 
žinių, ir gyvenimiškos patirties. 
Net padaryta menkiausia klai-
da gali brangiai kainuoti. Todėl 
daug kas mano, kad teisėje juo-
kauti negalima. Norėdami sulau-
žyti šį stereotipą, nusprendėme į 
teisininkų darbo kasdienybę pa-
žiūrėti su humoru.“

Parodos vadovas karikatūristas 

Jonas Varnas atidarymo metu pa-
skelbė ir apdovanojo parodos – 
konkurso nugalėtojus. Vertini-
mo komisija (Rimantė Gaičevs-
kytė, Šarūnas Jakštas ir Gintaras 
Jocius) I vietą skyrė Edmundui 
Unguraičiui, II vietą – Auritui 
Sipaičiui,  III vietą – Vladimirui 
Beresniovui. 

Parodoje taip pat eksponuoja-
mos nuteistųjų karikatūros iš įka-
linimo įstaigų. Jų kūriniai gal ne 
tokie meniškai įtaigūs, bet jie liu-
dija, kaip savo santykį su teisin-
gumo sistema vertina patys pra-
sikaltusieji.

„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

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.
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