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Seimas 2016 metus paskelbė
Prezidento Kazio Griniaus metais
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Premjeras A. Butkevičius – apie
Prezidentės D. Grybauskaitės pranešimą

Vertybės

8 p.

M. Vidūnaitė. Jokių mainų – nacionalinis
saugumas už žmogaus teises

Pokalbis

Irena Šiaulienė
Seimo LSDP frakcijos seniūnė

2016 m. gruodžio 17 d. minėsime trečiojo, paskutinio
demokratiškai išrinkto, tarpukario Lietuvos Respublikos Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio
pirmąją Lietuvos Konstituciją, pirmininko, Steigiamojo,
I, II, III Seimų nario, šeštojo
Lietuvos Ministro pirmininko, gydytojo, publicisto Kazio Griniaus 150-ąsias gimimo metines.

Su K. Griniaus vardu siejami
demokratino valdymo tarpukario Lietuvos valstybėje metai.
Nuo Steigiamojo Seimo laikų
iki III Seimo rinkimų Lietuvos
parlamente dominavo krikščionys demokratai. Tačiau daugumą Steigiamajame Seime turėję
krikdemai dėl nestabilios vidaus
ir tarptautinės padėties vieni formuoti vyriausybės nedrįso. Todėl
nuo 1920 m. vidurio iki 1922 m.
pradžios veikusiam Ministrų kabinetui vadovauti buvo pakviestas K. Grinius.
Krikščionių demokratų ir vals-

tiečių politinė programa buvo panaši, skyrėsi tik požiūris į bažnyčios reikšmę valstybės gyvenime.
Tuo laikotarpiu krikdemai ieškojo kompromisų su politiniais partneriais, bet 1922 m. pradžioje,
praėjus bolševizmo pavojui, sąlyginai stabilizavusis tarptautinei padėčiai, jie nusprendė, jog
yra pajėgūs valstybę valdyti vieni.
1926 m. gegužės 8–9 d. rinkimus į III Seimą laimėjo kairiosios
partijos – valstiečiai liaudininkai
ir socialdemokratai. K. Grinius šį
rinkėjų pasirinkimą aiškino taip:
,,Reikėtų klausti, ne kodėl vals-

tiečiai liaudininkai laimėjo (…),
bet kodėl krikščionys demokratai
juos pralaimėjo.” Jis įvardijo keletą priežasčių, kurios lėmė krikdemų katastrofą ir kairiųjų pergalę: demokratijos suvaržymai (karo padėtis, cenzūra, susirinkimų
draudimas, dvasininkų politikavimas), nuskambėję skandalai, finansinės aferos ir kt. Valstiečiams
liaudininkams ir socialdemokratams pasitelkus tautinių mažumų
atstovus, susidarė Seimo dauguma, tačiau savo siekiais ir programinėmis nuostatomis, pasak K.
Griniaus, ,,labai menka ir raiba“.
Nukelta į 5 p.

Birželio 14-ąją Lietuvoje minime Gedulo ir vilties dieną
Ši diena mūsų valstybei ypatingai skaudi. Prieš 74-erius metus iš gimtųjų namų
išplėštas ir į Sibiro tremtį buvo gabenamas Lietuvos elitas. Trėmimo tikslas buvo pašalinti
inteligentiją, žmones, dalyvavusius nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo darbuose,
tuos, kurie turėjo sukaupę visuomeninės ir kultūrinės patirties. Daugiau nei dešimtmetį
sovietų vykdytas genocidas neaplenkė nė vienos šeimos. Per šį laikotarpį buvo ištremta
apie 132 tūkstančius žmonių.
Tačiau birželio 14-oji – ne tik gedulo, bet ir vilties diena. Tik viltis išgyventi, sugrįžti į
gimtuosius namus suteikė jėgų ir palaikė ištremtuosius. Ši viltis tapo kiekvieno mūsų
pareiga prisiminti istorinius sopulius, pagerbti tuos, kurie tikėjo Lietuvos laisve ir
neprarado vilties. Šiandien mes privalome žvelgti į rytojų ir padaryti viską, kad tokie
tragiški įvykiai niekada nebepasikartotų ir kad mūsų gyvenime būtų kuo daugiau šviesos
ir vilties.
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas,

Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius

10p.

R. Kavaliauskaitė: „Gyvenimas
lengvesnis, kai susitaikai su savo kūno
pokyčiais“

Politika

12 p.

A. Mockus. Vadovėlius rašys apie
A. Butkevičiaus ekonomikos politiką

Sveikiname Vidą Mikalauską ir
Vytautą Zaliecką su sėkme rinkimų I ture!
Birželio 7 d. vykusiuose
Seimo rinkimuose vienmandatėje Varėnos–Eišiškių apygardoje Nr. 70 į antrą turą
pateko Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) bičiulis Vidas Mikalauskas, gavęs
24,68 proc. rinkėjų balsų.
Trakų rajono mero rinkimuose į antrą turą taip pat
pateko socialdemokratas –
Vytautas Zalieckas, surinkęs 20,28 proc. rinkėjų balsų. Trakų rajono taryboje
socialdemokratai laimėjo 6

mandatus (su 20,34 proc.
balsų).
Varėniškiui Vidui MIKALAUSKUI ir trakiškiui Vytautui ZALIECKUI linkime sėkmės antrame rinkimų
ture, o šilutiškiui Alfredui
Stasiui NAUSĖDAI ir jo komandai – pirmame rinkimų
ture Šilutės rajono savivaldos
rinkimuose birželio 21 d.!
Mieli bičiuliai, turime savo bičiuliams Šilutėje, Trakuose ir Varėnoje padėti laimėti rinkimus!
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Premjeras Algirdas Butkevičius: „Vyriausybės
prioritetas – valstybės ekonomikos stabilumas“
Baigėsi dar vienų – savivaldybių
– rinkimų aistros. Liko daugiau
kaip metai iki Seimo rinkimų. Ar
Jūs, kaip Vyriausybės ir Lietuvos
socialdemokratų partijos vadovas,
jaučiatės atsiskaitęs su šalies rinkėjais už parodytą pasitikėjimą?
Tie patys tiesioginiai merų rinkimai – jau vienas iš pažadų rinkėjams išpildymas. Praktiškai tai – savivaldos reforma. Ir nors reformatoriai dažniausiai nesulaukia tiesioginio įvertinimo, viliuosi, kad tai buvo aiškus mūsų visuomenės žingsnis, gerinant Lietuvos demokratijos
kokybę. Rinkėjai turėjo pajusti, kad
jie patys renka tuos žmones, kurie
yra valdžioje, ir patys iš jų dabar jau
tiesiogiai gali reikalauti rezultatų.
Visi Vyriausybės darbai buvo
skirti valstybės ir jos gyventojų gerovei stiprinti. Tai ir suskystintų
gamtinių dujų terminalo pastatymas, euro įvedimas, lėšų krašto gynybai didinimas, minimalios algos
pakėlimas – jau dukart įvykdytas ir
dar vienas laukiantis.
Valstybė išpirko Lietuvos energetikos įmonių „Lietuvos dujų“,
„AmberGrid“ ir LESTO akcijas iš Vokietijos koncerno „E.ON
RurhgasInternational“ ir Rusijos
„Gazprom“ ir tapo energetiškai saugesnė. Šiemet bus užbaigti jungčių
Nord Balt ir LitPolLink projektai.
Ar realiai žmonių gyvenimas
pagerėjo?
Tai atspindi statistika. Nemėgstu
kalbėti žodžiais „pagerėjo, pablogėjo“. Realusis darbo užmokestis Lie-

Tiems siūlytojams, pirmiausia iš
opozicijos, reikėtų prisiimti atsakomybę, kodėl Lietuvoje pensijos
ir atlyginimai taip buvo sumažinti. Dabar kai kitos šalys, atsigavus
ekonomikai, kelia nenurėžtas pensijas ir algas, mes, deja, tik atidavinėjame buvusios Vyriausybės skolą gyventojams.
O skolintis, kaip tai mėgaudamasi darė konservatorių ir liberalų Vyriausybė, ir atidavinėti kitas skolas,
aš, turėdamas ekonomisto išsilavinimą, negaliu. Mano, kaip Vyriausybės vadovo, prioritetas – valstybės
ekonomikos stabilumas.

tuvoje išaugo 5 proc., nedarbo lygis
sumažėjo iki 10,7 proc. Ypač sumažėjo jaunų žmonių nedarbas – beveik 3 proc. Daugiau kaip 40 tūkst.
jaunų bedarbių surado darbus. Lietuva pasiekė aukščiausią dirbančių
žmonių lygį nuo 1998 metų.
Tai svarbu stabilizuojant migracijos srautą, žvelgiant į mokančių
mokesčius skaičių. Tik pasiekę tokius rezultatus, galime pildyti praeitos Vyriausybės paliktas duobes
– grąžinti nurėžtas pensijas, kelti
minimalią algą ir pildyti kitus įsipareigojimus.
Prisiminkime, kad gyventojams
realiai buvo sumažintos elektros,
dujų, šilumos kainos.

Ekonomikos stabilumą Jūsų
valdymo laiku sudrebino Rusijos
paskelbtas embargas.
Taip, Lietuva gavo didžiausią
smūgį. Pirmąjį šių metų ketvirtį,
lyginant su praėjusių metų pabaiga, Lietuvos ekonomika susitraukė
0,6 procento. Bet mes tą išbandymą atlaikėme.
Vyriausybės ir
Vyriausybė kartu su verslininkais
intensyviai dirbo, ieškodama naujų
privataus verslo
rinkų, ir jas surado. Atnaujinti (arpastangų rezultatas
ba užmegzti) komerciniai santykiai
– Rusijos sankcijos
su JAV, Kinija, Brazilija, Honkonnesustabdė nei darbo
gu, kitomis Azijos, Afrikos, Pietų
Amerikos šalimis.
vietų kūrimo, nei
Vyriausybės ir privataus verslo paatlyginimų augimo
stangų rezultatas – Rusijos sankcimūsų valstybėje.
jos nesustabdė nei darbo vietų kūrimo, nei atlyginimų augimo mūGirdisi opozicijos ir net Jūsų ko- sų valstybėje.
Lietuva pasauliniame konkurenalicijos partnerių siūlymai kelti
pensijas ir atlyginimus, kurie net cijos indekse, kurį skaičiuoja ir skelir kaimyninėse šalyse aukštesni. bia Šveicarijos institutas IMD, šie-

met pakilo per 6 pozicijas. Lietuva,
aplenkusi Estiją ir Latviją, dabar užima 28 vietą.

Verslo atstovai Jūsų Vyriausybės
patvirtintą socialinį modelį vertina, ekonomisto Gitano Nausėdos
žodžiais tariant, kaip „geriausia,
ką mūsų valdžia pasiūlė per pastaruosius 20 metų“. Tačiau samdomi darbuotojai, profesinės sąjungos nerimauja, kad jis sukurtas būtent verslininkų interesams.
Ką tik kalbėjome apie rinkų praradimus ir naujų paieškas. Atrodytų, kad čia irgi verslininkų interesai.
Bet Vyriausybės pastangų dėka išsaugotos šimtai ir tūkstančiai darbo
vietų, kylantys darbo užmokesčiai
virto daugelio samdomų žmonių
interesais, puikiais Lietuvos valstybės ekonominiais rodikliais ir tarptautiniais įvertinimais bei investicijomis.
Socialinio modelio projektas sukurtas ir dar derinamas, tobulinamas taip, kad veiktų realiai, o ne
taip, kaip dabar, kai absoliuti dauguma atleidžiamų darbuotojų vietoje šešių išeitinių pašalpų negauna
nieko. Nauju socialiniu modeliu siekiama, kad ateitų investicijos, verslininkai įkurtų daugiau darbo vietų, darbuotojai įgytų daugiau galimybių gauti, pasirinkti darbą. Mažiau tikimybės, kad žmonės bus verčiami ieškoti pragyvenimo šaltinių
užsienyje.
Kalbėjosi žurnalistė
Irmina Frolova-Milašienė

Lenkijos rinkimų pamokos Lietuvos politikams

Vytautas Plečkaitis
Kovo 11-osios Nepriklausomybės
Akto signataras, ambasadorius

Iki Seimo rinkimų Lietuvoje
dar daugiau kaip metai, bet
pagrindinės lietuviškos partijos jau pasirinko lyderius
ir net kandidatus vienmandatėse apygardose. Vietinių
sociologų prognozės pranašauja gerus rezultatus toms
partijoms, kurios gerai pasirodė savivaldos rinkimuose,
pirmiausia – socialdemokratams ir liberalams.
Tačiau sensacija tapę netikėti
Lenkijos prezidento rinkimų rezultatai ir tendencijos politiniame
visuomeniniame kaimyninės šalies
gyvenime gali būti labai pamokančios lietuviškoms partijoms, kurios

galvoja tik apie pergales, neįsiklausydamos į būsimų rinkėjų balsus,
nuotaikas bei nuomones.
Lenkija už Lietuvą yra 12 kartų didesnė gyventojų skaičiumi ir
5 kartus – savo plotu. Tačiau, nepaisant dydžių skirtumų, politinis visuomeninis gyvenimas ir jį
lydinčios problemos, išsivystymo
lygis, dideli emigracijos mastai yra
panašūs.
Pirmoji pamoka, kurios galima
išmokti ne tik iš Lenkijos prezidento rinkimų, bet ir iš britų salose vykusių parlamento rinkimų, yra ta,
kad išankstinės palankios prognozės gali būti klaidingos. Lenkijoje
nei sociologai, nei politologai neabejojo einančio pareigas prezidento pergale.
Antroji pamoka yra ta, kad rinkėjai Lenkijoje nusisuko nuo parlamentinių, ilgai valdžioje buvusių
partijų, rėmusių konkrečius kandidatus. Už naują prezidentą daugiausia balsavo jaunimas, bedarbiai,
ūkininkai, darbininkai, emigrantai
– tie gyventojų sluoksniai, kurie asmeniškai nepajuto Lenkijos gerovės
augimo. Rinkėjų dauguma, nepaisant stabilios ekonominės situaci-

jos, milžiniškų investicijų iš Europos Sąjungos ir didėjusio vidutinio
sluoksnio, išreiškė nepasitikėjimą
tradicinėmis partijomis.
Vidutinis, pasiturinčiai gyvenančių žmonių sluoksnis nėra didelis
nei Lenkijoje, nei Lietuvoje. Tik
juo besiremianti partija, ypač valdžioje esanti, negali tikėtis pergalės rinkimuose.
Panašu, kad Lietuvoje į šį rinkėjų
segmentą orientuojasi bent trys tradicinės partijos: socialdemokratai,
liberalai ir konservatoriai. Tikėtina,
kad pasiturintis ir santykinai jaunas
vidutinis Lietuvos sluoksnis jau pasirinko liberalus ir perimti juos kitiems bus sunku.

Bet gal ir nereikia? Juk nė viena
Lietuvos partija nemato skurstančio Lietuvos žmogaus, neakcentuoja socialinės atskirties sumažinimo, bedarbių problemos, daugelio jaunų šeimų sunkios ekonominės padėties miesteliuose bei rajonuose. Tokių žmonių yra kur kas
daugiau nei pasiturinčiųjų. Už ką
jie balsuos, klausimas atviras. Ar
tik ne už Darbo partiją, jei kitiems
jie nerūpi?
Savivaldos rinkimai Lietuvoje
parodė ženklios dalies rinkėjų nepasitikėjimą tradicinėmis partijomis. Visuomeniniai komitetai dabar atstovaujami ne vienoje Lietuvos savivaldybėje. Kaip sakė dar gy-

vas klasikas, „procesas prasidėjo“.
Trečioji pamoka yra ta, kad pabodę, idėjų neturintys veidai politikoje, yra pasirengę būti liberalais, kairiaisiais, dešiniaisiais ar net
atvirais populistais, kad tik išliktų valdžioje. Dėl buvimo valdžioje
net vienos šeimos nariai pasirenka
skirtingas partijas. Vadovaujantis
principu, jei ne tėvas ir motina, tai
bent sūnus atstovaus šeimos interesams Seime.
Naujų, nebūtinai tik jaunų,
veidų stokoja visos parlamentinės partijos. Pavyzdžiu paimkime kad ir socialdemokratų partiją. Žvilgtelėjus į socialdemokratų
vienmandatininkų sąrašą Vilniuje, naujų veidų per daug nematyti...
Pasigendu ir partijos pirmininko
pavardės vilniečių sąraše.
Žinoma, Algirdas Butkevičius
nesunkiai laimės Vilkaviškyje, bet
būtų svarbiau partijos pirmininkui laimėti Vilniuje, kuriame jis
su šeima gyvena jau ne pirmą dešimtmetį. Tik žymios, populiarios
asmenybės gali padėti socialdemokratams užkariauti didmiesčius.
Šia prasme konservatoriai bei liberalai elgiasi racionaliau.

Nuomonė
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Mums reikia sugrįžti prie socialinės valstybės

Vytenis Povilas Andriukaitis
Europos Sąjungos komisaras,
LSDP Garbės pirmininkas

Apie Atgimimo šūkį „Nepriklausomai Lietuvai – demokratiją!“
1926 m. birželio 8 d. dr. Kazys
Grinius III Seime teigė: „Iki mes
Konstituciją gerbsime, iki jos klausysime, iki tol mes turėsime tvirtą
pagrindą šalies ramybei. Prezidento ypatinga pareiga, kaip pasakyta pačiame pasižadėjime – saugoti Konstituciją... Reikalinga žiūrėti, kad, taip sakant, ne Konstituciją „lenkti į save“, bet save lenkti į
Konstituciją...“
Šiuos demokrato, didžio Suvalkijos sūnaus Prezidento K. Griniaus
žodžius ant savo darbo stalo turi pasidėti ir Seimo pirmininkė, ir premjeras, ir Seimo bei Vyriausybės nariai, o juo labiau –prezidentė.
Neįtikėtina, kad demokratinės
valstybės vadovui kiltų mintis pasiūlyti pastatyti paminklą demokratijos laužytojui Antanui Smetonai. Neįtikėtina! Antanas Smetonas ir Antanas Sniečkus turi vieną bendrą bruožą: abu jie priklausė
vienpartinių diktatūrų flangams –
dešiniajam ir kairiajam. Abu jie buvo demokratijos priešai.
A. Smetonai teko Stepono Kairio ir kitų kairiųjų reikalavimu atsistatydinti iš Lietuvos Tarybos pirmininko pareigų už jo siūlytą Lie-

mln., o gal ir mažiau. Lietuvos demografinės perspektyvos – liūdnos
(žr. 1 lentelė), vidutinė gyvenimo
trukmė – per žema (žr. 2 lentelė).
Pajamų skirtumai tarp turtingųjų ir neturtingųjų mūsų šalyje yra
milžiniški, tačiau jie turi mažėti
(žr. 3 lentelė).
Kiek ankstyvų mirčių tarp asmenų nuo 18 iki 64 metų! Per trejus metus netenkame apie 30 tūkst.
gyventojų, kurie galėjo gyventi ir
dirbti. Jų gyvybių apsaugojimas būtų didžiulis įnašas į ekonomiką.
Tam reikia efektyvios alkoholio ir
tabako kontrolės politikos, sveika-

ną link kitos.
Kur kas kilnesnė būtų idėja pastatyti 25-ųių Nepriklausomybės
metų proga paminklą asmenybei,
kuri vienija Lietuvą, – poetui Justinui Marcinkevičiui. Kviečiu palaikyti šią iniciatyvą!
Paminklas pirmojo Atgimimo
dainiui Maironiui stovi Kaune.
XIX amžiaus Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visų tautų dainiui Adomui Mickevičiui – Vilniuje. Ir mūsų laikų antram Atgimimui paminklą poetui
Justinui Marcinkevičiui reikia pastatyti Vilniuje. Juk visi kartojame:
“Tai gražiai iš to išaugo vienas žodis
– LIETUVA.”
Kalbant apie tai, kad negalima
„lankstyti Konstitucijos”, turime
dar kartą pabrėžti, kad Konstitucinis teismas išplėtojo Lietuvos, kaip
demokratinės valstybės, esmę: „Lietuvos Respublika yra parlamentinė
demokratinė valstybė su kai kuriais
pusiau prezidentinės respublikos
bruožais.”
Svarbiausia politine jėga parlamentinėje demokratijoje yra premjeras su vyriausybe ir Seimo val-

Lentelė 2

tuvos uniją su Vokietija, priimant
Vasario 16-osios Aktą. Jam tenka
atsakomybė už demokratijos Lietuvoje užgniaužimą. Jis gėdingai
atidavė Klaipėdos kraštą A. Hitleriui, priėmė Lenkijos ultimatumą,
o vėliau – iš TSRS, kaip agresorės,
rankų perėmė Vilnių, įgyvendindamas Pupų Dėdės taiklią sentenciją „ Vilnius mūsų, o mes – rusų“.
Ir po to pabėgo.
Taigi, teigti, kad A. Smetonos paminklas Vilniuje galėtų vienyti tautą, tereiškia tik prastą šalies Prezidentės Lietuvos istorijos žinių lygį.
Tačiau polinkis į vado kultą turbūt patraukia šias asmenybes vie-

dančioji dauguma. Prezidento institucijai skirtos kai kurios pusiau
prezidentinės valstybės prezidento
funkcijos, aiškiai apibrėžtos Konstitucijoje.
Tačiau gyvenime matome, lyg
Lietuva būtų prezidentinė valstybė. Dovanokite! Konstitucijoje aiškiai atskirtos prezidento ir premjero
kompetencijos. Štai kodėl premjero
vieta – Europos valstybių ir vyriausybių vadovų taryboje, kai svarstomi energetikos, euro zonos, finansų,
skaitmeninės Europos ir kiti ūkiniai klausimai.
Prezidentas turi atstovauti Lietuvai, kai svarstomi užsienio ir gyny-

Lentelė 1

Negalima „lankstyti
Konstitucijos” – Konstitucinis
teismas išplėtojo Lietuvos,
kaip demokratinės valstybės,
esmę: „Lietuvos Respublika yra
parlamentinė demokratinė
valstybė su kai kuriais pusiau
prezidentinės respublikos
bruožais.”
bos klausimai. Kai svarstomi saugumo reikalai, priklausomai nuo
darbotvarkės tiems klausimams
gali atstovauti arba premjeras (vidaus reikalus) arba prezidentas (išorės klausimus).
Jau šešerius metus ši teisė yra
uzurpuota. Jau šešerius metus sutrikdyta konstitucinė valdžios galių
pusiausvyra. Ir tada didžioji dalis
visuomenės ima susitaikyti su tuo,
kad lemiančia figūra yra Prezidentė. Mes patys taip prisidedame prie
tam tikrų autoritarinių tendencijų
šalyje stiprėjimo.
Nevalia „lankstyti Konstitucijos”. Ne Prezidentei statyti infekcines ligonines, ne Prezidentei mėtytis žodžiais, kad „aš nieko nesitikiu iš šios Vyriausybės”. Seimo dauguma, parlamentinė demokratinė
valstybė ir vyriausybė turi aiškiai
pasakyti, kad jie formuoja tautos
ūkio raidą ir sprendžia žmonių kasdienio gyvenimo reikalus.
Apie šūkį „Demokratiškai
Lietuvai – žmonišką gyvenimą!“
Deja, šis šūkis lieka pats problematiškiausias. Konstitucinis teismas išplėtojo mintį, kad Konstitucija įtvirtino ir socialinę valstybės
sampratą Lietuvoje. Tik konservatoriai ir liberalai daug „pripaškudijo“, kad tie Konstitucinio teismo
sprendimai liko neįgyvendinti. Ir
tą socialinės valstybės sampratą socialdemokratai, nors ir nelabai ryžtingai, bando atstatyti. Tad socialinė Lietuvos raida vis šitaip „banguoja“ nuo rinkimų iki rinkimų.
Mums reikia sugrįžti prie socialinės valstybės. Netiesa, kad socialdemokratai neturi socialinio
modelio! Socialdemokratija Lietuvoje kitais metais minės 120 metų sukaktį. O pažangi progresinių
mokesčių idėja yra socialinio modelio pagrindas. Negalima diegti
socialinio modelio be socialiai tei-

singesnės mokesčių sistemos įvedimo. Pirmyn, socialdemokratai! Tai
padarę įgysime dar didesnį žmonių
pasitikėjimą.
Mane jaudina sveikatos apsaugos, socialiniai reikalai ir konstitucinio 53 straipsnio, teigiančio, kad
„valstybė rūpinasi žmonių sveikata“,
įgyvendinimo problemos. Vadinasi, aktyvi sveikatos politika, profilaktika, privalomas vakcinavimas,
dispanserizacija yra konstitucinis
imperatyvas.
Socialdemokratinė alternatyva
sveikatos apsaugoje turi būtų tęsiama. Neabejoju, jog reikia atskiros
diskusijos dėl sveikatos reformų eigos, ypač dėl Konstitucinio teismo
nutarimų įgyvendinimo. Konstitucinė sveikatos apsaugos doktrina turi būti įgyvendinama visapusiškai.
Tikiu, mes tai padarysime.
Mūsų atsisukimas į žmogų, jaunas šeimas, pensininkus, mikroekonomiką ypač svarbus, jei 2016
m. norime pasiekti gerų rezultatų
Seimo rinkimuose.
1989 m. Lietuvoje gyveno 3,6
mln. žmonių. Šiandien – tik apie 3

tai žalingų rizikos veiksnių valdymo sistemos.
Sveikata visose „politikose“ Lietuvoje yra įmanoma. Ir viešajam
sektoriui viešieji finansai turi būti
teikiami pirmumo tvarka, kad galėtume užtikrinti didesnei daliai
visuomenės efektyvesnes viešąsias
– sveikatos, švietimo ir socialines
– paslaugas.
Tai turi būti mūsų prioritetu.
Mes galime rasti atsakymus į šiuos
iššūkius. Mūsų galimybės pasiekti iki 40 proc. žmonių pasitikėjimo yra didelės, jei realiai žvelgsime
į problemas.
Pamėginkime taip pat suburti
mūsų ekspertų būrį ir apibendrinti socialdemokratų įnašą per 25 Nepriklausomybės metus. Išleiskime
monografiją, kuri įrodys, kad socialdemokratija darbais ryžtingiausiai tarnavo Lietuvai.
Parengta pagal V. P. Andriukaičio kalbą LSDP XXXIII suvažiavime 2015 m. gegužės 1 d.
Pabaiga. Pradžia
„Socialdemokrato“ gegužės mėnesio
numeryje.

Lentelė 3

4

Savivaldos rinkimai

socialdemokratas

Alfredas Stasys Nausėda:
„Politika turi būti orientuota į žmogų“
Alfredas Stasys Nausėda – žinomas Šilutės krašto politikos
ir visuomenės veikėjas, birželio 21-ąją kandidatuojantis tiesioginiuose Šilutės rajono mero rinkimuose. „Padėti žmogui
– ne tik pareiga, bet ir pagrindinis siekis“, – sako Lietuvos
socialdemokratų partijai atstovaujantis šilutiškis, jau daugiau kaip dvidešimtmetį kasdien narpliojantis Šilutės kaimo bėdas.

Šilutėje kraštas Jums savas, pažįstamas. Kuo jis išsiskiria iš kitų
Lietuvos rajonų?
Su šiokiomis tokiomis pertraukomis gyvenu Šilutėje nuo pat mažumės. Man tai – ypatingas kraštas,
Mažoji Lietuva. Visuomet žavėjausi
savita krašto architektūra, kultūra,
gražia bei turininga istorija. Norėtųsi, kad ir miesto ateitis būtų tokia,
kad tiek dabartinei, tiek būsimai šilutiškių kartai būtų kuo didžiuotis.
Šilutė – žemės ūkio kraštas, nuo
seno išsiskiriantis aukšta žemdirbystės kultūra. Pats jau daugiau kaip 20
metų dirbu Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų
skyriaus vedėju, tačiau kaip pilietiškas šilutiškis nuolat domiuosi bei
stebiu ir miesto gyvenimą.

Mano vizijoje Šilutė – miestas,
kuriame gera ir įdomu gyventi.

Savo programinėse nuostatose daug dėmesio skiriate kaimo
reikalams, seniūnijoms. Kokių
konkrečių veiksmų ketinate imtis,
kad būtų sprendžiamos didžiausios Šilutės krašto problemos?
Šiandien Šilutės seniūnijos neturi pakankamai galios veikti. Seniūnų rankos kai kuriais klausimais yra
surištos, nors kitų rajonų patirtis
rodo, kad, suteikiant seniūnijoms
daugiau savarankiškumo, galima
pasiekti puikių, tiesiogiai seniūnijos gyvenimą gerinančių rezultatų.
Tam reikalingi atitinkami rajono
valdžios sprendimai, kurių, būdamas meru, būtinai sieksiu.
Kita problema – kaimo keliai. Jų
būklė prasta. Deja, ne viskas priklauso vien nuo savivaldybės, šis
klausimas turėtų būti išgirstas bei
sprendžiamas ir nacionaliniu lygmeniu. Turėtume siekti išnaudoti kelių tinklo vystymo programas.
Šilutė priartėjo prie antrojo
daugiabučių renovavimo etapo.
Ar turėtų būti sėkmingai tęsiama tai, kas pradėta, galbūt pereinant prie kvartalinės renovacijos
ir drauge užtikrinant moderniza-

LSDP kandidatai į Šilutės rajono tarybą

ir gyventojus – jie jaučiasi oriau,
smagiau gyvendami tvarkingame
krašte.

Gyventojų skaičius Šilutėje mažėja. Ko turėtų imtis rajono valdžia, kad išlaikytų jaunus žmones
ir šeimas Šilutėje?
Jaunus žmones turėtume sudominti įvairiapusišku kultūriniu
gyvenimu, pasiūlyti daugiau saviraiškos galimybių. Turime stiprinti sporto bazes, kuriomis jaunimas
drąsiai naudotųsi, tokiu būdu populiarinant sveiką, aktyvų gyvenimo būdą.
Turėtume siekti, kad jauni žmonės domėtųsi didžiausiu Šilutės turtu – žeme, kad norėtų įsikurti, steigJaunus žmones turėtume sudominti ti ūkius, nors tai ir nėra paprasta.
įvairiapusišku kultūriniu gyvenimu, Šiuo metu populiarėja ekologiniai
ūkiai – reikia tuo sudominti krašpasiūlyti daugiau saviraiškos
to jaunimą.
galimybių. Siekti, kad jie Šilutėje
norėtų įsikurti, steigti ekologinius
Ką Šilutė galėtų pasiūlyti potenūkius – reikia tuo sudominti krašto
cialiam investuotojui? Ką galėtų
jaunimą.
padaryti savivaldybė, kad sąlygos
vimo darbų kokybę?
verslui būtų palankesnės, o verslo
Renovacijos procesą palaikau ir subjektų kūrimas vyktų sparčiau?
palaikysiu. Būtų idealu, jei būtų gaInvestuotojams Šilutė gali pasiūlima renovaciją vykdyti kvartalais, lyti savo žemę. Niekur nuo to nepadeja, kol kas to dar negalima pada- bėgsime. Jei patys savo žemės galiryti, tokio pobūdžio daugiabučių mybių neišnaudosime, čia netruks
modernizavimas dabar vykdomas įsikurti kiti – danai, norvegai ar kiŠiauliuose, Utenoje ir Birštone.
tų šalių piliečiai. Turime atkreipti
Kvartalinė renovacija naudinga dėmesį į tai, kad kiekvienas žemės
tuo, jog apima ne tik pavienių dau- ūkio subjektas sukuria mažiausiai 4
giabučių namų apšiltinimą, bet ir vietas mieste: kažkas turi produkcigyvenamosios aplinkos kokybės ge- ją perdirbti, kažkas – realizuoti ir t.
rinimą, infrastruktūros objektų su- t. Todėl būsimos valdžios, o ir mano
tvarkymą, šilumos gamybos ir tie- tikslas – siekti, jog būtų sudarytos
kimo sistemų modernizavimą, vi- sąlygos versliniams ūkiams kurtis.
suomeninės paskirties pastatų reValdžia turėtų siekti sąlygų, kunovavimą.
rios būtų patrauklios potencialiam
Sieksiu, kad renovacijos proce- investuotojui ir Šilutės mieste.
sai sėkmingai tęstųsi. Besikeičianti miesto aplinka teigiamai veikia
Kokie trys pirmieji darbai, ku-

rių imtumėtės, jei taptumėte meru?
Darbų, kurių reiktų imtis nedelsiant, bus ne trys, o daugiau. Laikysiuosi trijų nuostatų: nedaryti klaidų, neskubėti, tartis. Susidėlioti būsimų darbų prioritetus bus galima
tuomet, kai visi būsimos koalicijos
nariai susės ir tarsis dėl svarbiausių
būsimų ketverių metų darbų Šilutės miesto labui. Visi darbai turi
būti orientuoti į žmogų. Jo gerovės
kūrimas turėtų būti ne tik pagrindinis būsimos valdžios siekis, bet ir
tiesioginė pareiga.
LSDP dvidešimtukas,
kandidatuojantis
į Šilutės rajono tarybą:
1. Alfredas Stasys NAUSĖDA,
kandidatas į tarybos narius – merus

2. Sigitas ŠEPUTIS
3. Algis BEKERIS
4. Algirdas BALČYTIS
5. Alfonsas VANAGAS
6. Arūnas PUPŠYS
7. Antanas MARTINKUS
8. Kostas GIRČIUS
9. Saulius VYTUVIS
10. Antanas KUBAITIS
11. Ligita KUŽMARSKIENĖ
12. Asta ULEVIČIENĖ
13. Petras BALSYS
14. Neringa VYTUVIENĖ
15. Aldona ANDŽIULIENĖ
16. Gražina TREIGIENĖ
17. Petras JURAŠKA
18. Sigita KASPARAVIČIENĖ
19. Irena MACIENĖ
20. Valentinas VANAGAS

Vytautas Zalieckas: „Didžiausias Trakų turtas –
nuoširdūs ir svetingi žmonės“
Džiaugiuosi, kad Trakų rajono gyventojai, turėdami karčią
kovo 1-ąją vykusių savivaldos
rinkimų patirtį, kai Vyriausioji
rinkimų komisija dėl šiurkščių
pažeidimų anuliavo rinkimų
rezultatus, nenuleido rankų ir
dar kartą išreiškė savo valią,
balsuodami už jiems labiausiai
tinkančią partiją bei merą. Birželio 7 d. pakartotiniuose Trakų rajono savivaldybės tarybos
ir mero rinkimuose dalyvavo
43,32 proc. rinkėjų.
Nerimavau, jog į pakartotinius
rinkimus atvyks mažiau žmonių.
Todėl, ruošdamasis rinkimams, nusprendžiau asmeniškai atvykti pas
žmones ir tiesiogiai su jais pasikalbėti. Kartu su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Trakų rajono
nariais lankiausi įvairiose Trakų ra-

jono gyvenvietėse – Aukštadvaryje, Lentvaryje, Onuškyje, Jovariškėse, Žaizdriuose, Matiškėse, Rykantuose ir kitur – bei raginau žmones
atvykti balsuoti rinkimuose.
Prie mūsų išvažiuojamųjų vizitų
prisijungdavo ir socialdemokratai
bičiuliai iš sostinės Vilniaus Senamiesčio, Fabijoniškių, Naujininkų
ir kitų poskyrių bei Kauno miesto, o
taip pat sulaukėme pagalbos iš saulėtos Gruzijos – parlamento nario
Soso Vakhtangašvili.
Susitikimuose gausiai dalyvavo
ir rajonų gyventojai, ir garsūs politikai: Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir kiti.
Kalbėjomės Trakų rajono gyventojams svarbiomis temomis bei nagrinėjome konkrečiam rajonui aktualius klausimus. Diskutavome ir apie
šaukimą į privalomąją karo tarnybą

ir grafo Tiškevičiaus rūmų išsaugojimą. Kalbėjomės ir apie gatvių būtinus remonto darbus, kelių asfaltavimą ir pan.
Nuoširdžiai dėkoju visiems už racionalias pastabas ir produktyvias
diskusijas!
Norėčiau širdingai padėkoti visiems už parodytą pasitikėjimą, palaikymą bei bendradarbiavimą ir pagalbą šiuose Trakų rajono savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose. Tik
Jūsų visų dėka, šiandien LSDP turi
6 mandatus Trakų rajono taryboje ir
galimybę dalyvauti rinkimuose dėl
mero posto antrame rinkimų ture
birželio 21 d.
Visus Trakų rajono gyventojus
kviečiu dar aktyviau dalyvauti artėjančiame antrame mero rinkimų ture
ir, kaip pabrėžė Gruzijos parlamento
narys Soso Vakhtangašvili, išrinkti
Vytautas Zalieckas – su Trakų rajono bičiuliais
Jūsų vertą merą, kuris ir toliau daryLietuvos kariuomenėje, skaudžią ši- taip pat – apie Trakų istorinio na- tų daug gero miestui bei jo žmonėms.
Tikiuosi Jūsų palaikymo ir antralumos kainų mažinimo problemą, cionalinio parko planavimo schedaugiabučių namų renovaciją. O mos keitimą bei Lentvario dvaro me ture!
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Vidas Mikalauskas:
„Yra problema – turi būti sprendimas“
Birželio 7 d. vienmandatėje Varėnos-Eišiškių rinkimų
apygardoje rinkėjai turėjo pasirinkti, kas iš aštuonių
kandidatų geriausiai atstovautų jų interesams Seime.
Rinkėjų aktyvumas buvo žemas – 25 proc.; galbūt dėl to,
jog tądien Lietuvoje buvo minima Tėvo diena, o gal dėl užklupusių vasariškų karščių.

Paaiškėjo, kad dėl Seimo nario
vietos antrajame ture birželio 21
d. susirungs du kandidatai: Lietuvos socialdemokratų partijos
(LSDP) atstovas, buvęs ilgametis Varėnos rajono meras Vidas
Mikalauskas ir Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos atstovas, Šalčininkų rajono mero pavaduotojas
Andžejus Andruškevičius.
Daugiau nei 50 proc. rinkėjų
balsų už V. Mikalauską atidavė
Kabelių, Matuizų, Valkininkų,

Naujųjų Valkininkų ir Vydenių
gyventojai, o dargužiškiai pasitikėjimą šiuo žmogumi išreiškė
atiduodami beveik 70 proc. balsų. Palaikymo buvęs rajono meras
sulaukė ir Marcinkonyse, Merkinėje, Varėnos mieste.
Kolegos V.Mikalauską apibūdina kaip stiprią, darbščią asmenybę. Pasak Adelės Ilginienės, „Varėnos ligoninės“ II vidaus ligų
skyriaus vedėjos, apie jį gali pasakyti tik gerus žodžius: „Jam iš tiesų rūpi, su kokiomis problemomis
susiduria ligoninės, kaip tai atsiliepia paprastam žmogui. Mero
galios ribotos, tačiau jis niekada
nenuleisdavo rankų, jei negalėdavo išspręsti problemų. Pabandydavo, pasitelkęs Lietuvos savivaldybių asociaciją, jas pakrutinti arba keliaudavo tiesiai pas ministrus, Seimo narius ir panašiai“.
„Reiklus, atsakingas, ryžtingas.
Jis veikia nedelsdamas. Yra pro-

Vidas Mikalauskas geba kalbėtis su visais ir juos išgirsti

blema – turi būti sprendimas“,
– taip V. Mikalauską apibūdino daug metų kartu dirbęs buvęs Varėnos rajono savivaldybės
administracijos direktorius Algis Miškinis.

Didžiulė vertybė – gebėjimas
kalbėti su visais ir išgirsti. Nėra srities, kuri V. Mikalauskui būtų neįdomi, svetima ar neverta dėmesio.
Todėl, kaip papasakojo ūkininkas,
ilgametis Žemės ūkio skyriaus ve-

Seimas 2016 metus paskelbė
Prezidento Kazio Griniaus metais

kai, nors daugelį metų buvo nutylimas ir ignoruojamas. Kaip ir V. Kudirka, gydė žmonių dvasią ir kūną,
pasižymėjo savybe vadinti daiktus
tikraisiais jų vardais ir matyti gyvenimą tokį, koks jis iš tikrųjų yra.
Prezidentas V. Adamkus buvo K.
Griniaus sūnaus Liūto draugas ir
bendramokslis, tad jaunystėje jam
teko pažinti ir bendrauti su K. Griniumi. Apie prezidentą K. Grinių jis
yra pažymėjęs: ,,K. Grinius peraugo
laikus, kuriuose tuo metu gyveno
Lietuva. Praaugo savo demokratinėmis idėjomis, laisvo žmogaus mąstymu. Jo nušalinimas nuo valdžios
liudijo apie tuometį politinį gyvenimą, bet jokiu būdu ne apie žmogaus paniekinimą, nepripažinimą.“
Šįmet birželio 4 d. sukako K. Griniaus 65-osios mirties metinės. Mirdamas emigracijoje JAV, Čikagoje,
jis pavedė jo palaikus sudeginti, o
pelenus parvežti į Lietuvą, kai ji bus
laisva. Prezidento K. Griniaus palaikai sugrįžimo į tėvynę laukė 44 metus. 1994 m. spalio 8 d. prie plento
Kaunas – Marijampolė, prie gimtojo Salemos Būdos kaimo, mau-

1922 m. Konstitucija Lietuvą pavertė parlamentine valstybe. Seimo
nariai buvo renkami pagal proporcinę rinkimų sistemą, o Prezidentą
rinko Seimas.
III Seimo atstovai 1926 m. birželio 7 d. prezidentu išrinko ,,iškiliausią valstiečių liaudininkų žmogų, žymų spaudos draudimo laikų
veikėją, didį patriotą, demokratą
tikra to žodžio prasme, jau turintį
nemažą valstybininko patyrimą“ –
dr. K. Grinių.
Birželio 8 d. Kaunas šventė Prezidento inauguraciją. K. Grinius,
kaip ir V. Kudirka bei dauguma varpininkų, laikėsi požiūrio, kad ,,nei
meto visuomenė, nei valstybė neturi prievartos teisių į žmogaus religinius įsitikinimus“, tad priesaiką užbaigė be kreipimosi į Dievą.
Savo programinėje kalboje K.
Grinius pažymėjo, kad nors prezidento teisės Konstitucijos yra nu-

statytos ir apribotos,
tačiau prezidentas turi ypatingų privilegijų,
ypatingų teisių, ir nuo
to, kaip „jas pildys, šalies gerovė gali nemažai pareiti“. Prezidento ypatinga pareiga –
saugoti Konstituciją.
Kalbėdamas apie teisę
ir teisingumą, pabrėžė, kad pirmiausia teisėtumo griežtai privalo laikytis pats prezidentas: ,,teisėtumas ne
visada yra paralelėje su
teisingumu, tačiau reikia elgtis taip, kad kiek
galint šie principai sutaptų.“
K. Grinius akcentavo demokratijos svarbą, kad ją prezidentas turi šventai saugoti, reikia ne
,,Konstituciją lenkti į save, bet save lenkti į Konstituciją. Iš to išeina,
plačiau imant, tolerancijos reikalingumas, priešininko nuomonės ir asmens gerbimas.“ Pats A. Smetona
po K. Griniaus išrinkimo prezidentu vertino jį kaip ,,vieną iš žymiausių žmonių Lietuvoje ne tik liaudininkų, bet ir iš viso lietuvių tarpe“.
Vos pusmetį trukęs K. Griniaus
prezidentavimo laikotarpis žadėjo
radikalias permainas šalies politiniame gyvenime.
Dešinioji opozicija, trokšdama
bet kokia kaina grįžti į valdžią, pasinaudodama kairiųjų panaikinta
spaudos cenzūra ir liberalizuota susirinkimų laisve, plačiu katalikiškų
organizacijų ir bažnytiniu tinklu, išplėtojo antivyriausybinę agitaciją ir,
gąsdindami valstietišką visuomenę,
kad kairiųjų valdžia veda į bolševi-

kų įsigalėjimą, paruošė dirvą valstybės perversmui.
Praėjus 30 metų po perversmo,
vienas iš to meto krikdemų vadų M.
Krupavičius konstatavo, jog nei komunizmo grėsmės, nei apskritai jokių kitų priežasčių daryti perversmą
1926 m. nebuvo.
1926 m. gruodžio 17 d. Lietuva
rengėsi iškilmingai paminėti prezidento K. Griniaus 60-metį. Iškilmės neįvyko, nes tautininkai,
remiami krikščionių demokratų,
pasitelkę karininkų grupę, įvykdė valstybės perversmą. Aštuonerius metus gyvavusi nepriklausoma Lietuva iš demokratijos pasuko
į diktatūrą.

K. Grinius – demokratas tikra
to žodžio prasme; jis peraugo
laikus, kuriuose tuo metu
gyveno Lietuva. Praaugo savo
demokratinėmis idėjomis,
laisvo žmogaus mąstymu.
Jo nušalinimas nuo valdžios
liudijo apie tuometį politinį
gyvenimą, bet jokiu būdu ne
apie žmogaus paniekinimą,
nepripažinimą.
K. Grinius valstybės ir tautos interesus pripažino aukščiau visko, buvo
skirtingų politinių jėgų sutarimo ir
bendro darbo pavyzdys. Neturėjo
,,vado” ar vienvaldžio lyderio ambicijų, nepaisė asmeninių nuoskaudų,
nors antikonstitucinį perversmą išgyveno skaudžiai. Buvo korektiškas,
pakantus kitų nuomonei, pasižymėjo humoro jausmu, aštria ironija, kuklumu, taupumu ir elegancija.
Liko ištikimas demokrato priesai-

dėjas Jonas Kalanta, ir jo domėjimasis žemdirbiais bei jų rūpesčiais
nebuvo apsimestinis – jis stengėsi
spręsti problemas ir padėti. „V. Mikalauskas sukaupė patirtį, kompetenciją, išmano investicijas, ūkį, kitas sritis, yra sumanus, moka ginti
savo poziciją, yra drąsus“, – kalbėjo J. Kalanta.
Kažkas yra pasakęs, jog niekas
nevyksta šiaip sau. Daug metų dirbęs rajono meru, V. Mikalauskas
gavo progą tapti įstatymų leidžiamosios valdžios dalimi. Tad jei rinkėjai bus aktyvūs ir jį palaikys, netrukus Seimo narių gretas papildys
darbštus, energingas, nežarstantis
tuščių pažadų, žmonių gerovės siekiantis žmogus.
Kaip sakė ŽŪB „Tėviškė“ valdybos pirmininkas Vytautas Ramanauskas, V. Mikalauskas būtų nuoširdžiai savo kraštu ir jo žmonėmis
besirūpinantis Seimo narys, kuris
ne tuščiai šnekėtų, o realiai dirbtų.
medžių giraitėje, iškilmingai atidengtas paminklas K. Griniui, kurio postamente buvo palaidota urna
su K. Griniaus palaikais.
Ir šiandien daug ko galime pasimokyti iš K. Griniaus, daug kuo jį
sekti. Jo gyvenimas, veikla, pažiūros, asmeninis pavyzdys, neišsenkantis optimizmas – tai ne tik ryškus pėdsakas ano meto mūsų tautos
ir valstybės gyvenime. Jo žodžiai ir
mintys buvo ir liks Lietuvos demokrato programa ir siekiu. K. Grinius
sakė: „Kalbėti apie demokratiją, kovoti už demokratiją gali būti tiktai
per vėlu, bet niekada ne per anksti.“
Naudota literatūra:
Gediminas Ilgūnas. Kazys Grinius.
Vilnius, 2000.
Mindaugas Tamošaitis, Artūras
Svarnauskas. Nuo Kazio Griniaus
iki Antano Smetonos. Valdžios ir
opozicijos santykiai Lietuvoje 1926–
1940 metais. Vilnius, 2014.
Mindaugas Tamošaitis. Kazys
Grinius ir jo bendražygiai Lietuvos
politiniame gyvenime 1926–1940.
Vilnius, 2014.

1994 m. spalį LSDP Vyriausybės pastangomis iš JAV į Lietuvą buvo pargabenti ir Sūduvoje, prie Selemos kaimo, kuriame gimė ir užaugo Prezidentas,
Mondžgirės giraitėje, kur stovi ir skulptoriaus Kęstučio Balčiūno sukurtas paminklas, perlaidoti Kazio Griniaus palaikai, vykdant jo prieš mirtį savo artimiesiems išsakytą norą „...sąlygoms atsiradus, būti priglaustam Mondžgirėje, supylus paplentėje kalnelį, kuriame pelenų urna būtų“. Irena Šiaulienė su
Klaipėdos bičiuliais K.Griniaus kapą aplankė pernai vasarą.
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Ar tokių „paprastų“ sprendimų tikisi Vilnius?
Gediminas Kirkilas
Seimo Pirmininko pavaduotojas,
Lietuvos premjeras (2006–2008)

Simboliška, kad Vilniaus meras
Remigijus Šimašius veiklą pradėjo nuo oro linijų bendrovės
„Air Lituanica“ bankroto.
Panašiai savo veiklą prieš septynerius metus pradėjo ir liberalų lyderis, tuometis susisiekimo ministras E. Masiulis taip pat be ilgesnių apmąstymų, „paprastai“, sugriaudamas nacionalines oro linijas „flyLal – Lithuanian Airlines“,
akivaizdu, užsienio kompanijos,
pagrindinio konkurento, „Air Baltic“ naudai...

Įdomu ir tai, kad liberalams artimi bankų ekspertai tuoj pat, po
šio politinio sprendimo, paslaugiai
siūlo parduoti „Air Lituanica“ skrydžių maršrutus. Spėkite, kam? Aišku, „Air Baltic“.
Niekas nesiginčija, kol kas „Air
Lituanica“ veikla nėra pelninga, o
nuostolinga. Tačiau Europoje (ir ne
tik) daug stambesnės oro skrydžių
kompanijos sunkiai suveda galą su
galu. Bet argi tik pelningumas yra
vienintelis kriterijus, kodėl šalims
naudinga tokias kampanijas išlaikyti ar bent jau palaikyti? Akivaizdu, kad svarbu ir darbo vietos, pilotų kompetencijos išsaugojimas,
ir skrydžių maršrutai, ir daugelis
kitų dalykų.
Neseniai kalbėdamas apie užsienio investicijų reikalingumą, Vilniaus meras R. Šimašius pateikė
keletą argumentų, ką reikėtų daryti
ir kuo šalies sostinė yra ar gali būti
patraukli. Tarp svarbiausių minėjo
„Sodros“ lubų reikalingumą – nuolatinį liberalų ir Laisvos rinkos instituto keliamą argumentą.

Dabar jau suprantu, kodėl jis nė
neužsiminė apie daug svarbesnį
klausimą – sostinės susisiekimą su
kitais Europos miestais ir, visų pirma, oro transportu. Apie šią problemą užsienio investuotojai kalba nuolat ir seniai, dažnai jie tik
todėl pasirenka Rygą arba Taliną.
Jau vien todėl nesuprantama, kad
mūsų liberalų „paprasti“ veiksmai

Laisvės alėja – pėsčiųjų zona ar
prabangių „Mercedesų“ aveniu?
Darius Razmislevičius
Kauno m. savivaldybės
tarybos narys

Kai kalbame apie visuomeninių pastatų ir erdvių pritaikymą neįgaliesiems, dažniausiai
galvoje turime žmones, kuriems fiziškai sudėtinga judėti.
Laisvės alėjos rekonstrukcijos planuotojai nusitaikė į kitą, kiek solidesnę, auditoriją. Jiems parūpo alėją pritaikyti turtingų ponų ir ponių
su naujutėlaičiais „Mercedes“ poreikiams. Pasiklausius rekonstruk-

cijos projekto autoriaus Š. Kiaunės
atrodo, kad visos pasiturinčios damos tikriausiai turi proto negalią
ir sunkiai orientuojasi aplinkoje,
todėl jas reikia privežti prie pat restorano durų.
Portale lrytas.lt architektas nustebino savo pasamprotavimais: „Jei
norime, kad atsirastų prabangos
prekių bei restoranų, turime atverti šią erdvę automobiliams. Kaip su
aukštakulniais nuo Kęstučio gatvės
kiemais ateiti iki kokio nors salono
ar restorano?“ – svarstė Š.Kiaunė.
Laisvės alėjoje norima uždegti žalią šviesą automobilių eismui.
Transporto srautai dubliuotų Kęstučio ir Donelaičio gatves. Alėja
pasivažinėti susirinktų dvi žmonių
grupės: 1) visiškai aptingę snobai,
kuriems po vakarienės restorane paėjėti kelis žingsnius iki automobilio
yra didžiausias iššūkis; 2) jaunimas,
kuris norėtų pademonstruoti auto-

mobilio garso sistemos galimybes ir
atkreipti į save dėmesį (gal net vieną
kitą metrą naujo grindinio papuošti
svylančių padangų dryžiais).
Dviračių taką planuojama perkelti į kitą Laisvės alėjos pusę. Norintiems ramiai pasivaikščioti pėstiesiems beliks tik centrinė visos alėjos dalis. Tačiau net ir ten teks susitaikyti su šalia zujančių automobilių garsu. Nepamirškim, jog vietos
turi atsirasti ir arkliais traukiamai
konkei. Panašu, kad po rekonstrukcijos Laisvės alėjoje laukiami bus visi, išskyrus pėsčiuosius.
Perfrazavus Antano Baranausko
garsiosios poemos žodžius – „visa
prapuolę, tik ant betono pliko kelios
liepaitės apykreivės liko“ – gautųsi
tikslus Laisvės alėjos vaizdas po rekonstrukcijos. Nebeliktų pėsčiųjų
alėjos dvasios ir išskirtinumo. Ramybės oazės, kuomet sėdint lauko kavinėje pačiame miesto centre
nuo automobilių dūzgesio užstoja
Tarpukario architetūros paveldas.
Visa tai liks prisiminimuose, nes
už kelių metų kavos aromatą palydės išmetamųjų dujų kvapas ir variklių gausmas.
Savivaldybė prieš rinkimus taškė
lėšas visokioms beprasmėms gyventojų apklausoms, kurių rezultatai
jau niekam nebereikalingi ir nugulė į stalčius. Kodėl nebuvo atliekama
apklausa dėl Laisvės alėjos rekonstrukcijos plano? Priimant sprendimus kauniečiai paprasčiausiai yra
nustumti į šoną.
Siūlau, kad rekonstrukcijos planas dar kartą būtų pristatytas viešai
ir atsiklausta miestiečių nuomonės
dėl automobilių eismo nauju grindiniu išklotoje alėjoje.

šioje srityje yra naudingi būtent latvių bendrovei? Ar miesto galvai
svarbu investicijos į Vilnių, ar į kitus miestus?
Nenorėčiau tikėti, kad sprendimą dėl nacionalinio oro vežėjo panaikinimo liberalas R. Šimašius
priėmė tik dėl mano minėtų samprotavimų. Tačiau pirmieji Vilniaus galvos žingsniai be intensy-

vios tebesitęsiančios viešųjų ryšių
kampanijos optimistiškai nenuteikia. Einama lengviausiu, „paprastu“, mūsų dešiniesiems būdingu
griovimo keliu, teisinantis skolomis ir finansine padėtimi. Beje,
gerai pamenu, kad dar prieš Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai, tuometiniam Vilniaus merui
A. Zuokui pasiūlius steigti nacionalinio vežėjo bendrovę, kad kaip
nors būtų sprendžiamas mūsų sostinės susisiekimo su kitais Europos
miestais klausimas, būtent dešinieji, liberalai ir konservatoriai,
tam aršiausiai priešinosi. Nors jokios alternatyvos nesiūlė. Tiesiog
blogai, – sakė jie, – kad tai daro
A. Zuokas.
Nesinori tikėti, kad ir toliau Vilniaus valdžia eis tokiu „paprastu“
keliu – griaus, jei nežinos, kaip
spręsti, perkels visus sprendimus
į sostinės gyventojų kišenes ir užbaigs kadenciją, dūsaudami dėl
„sunkaus“ buvusios valdžios palikimo... Ar to tikėdamiesi vilniečiai išrinko sostinės vadovą?

Socialdemokratai – už
paminklą Just. Marcinkevičiui

LSDP Vilniaus m. skyriaus prezidiumas, palaikydamas partijos Garbės pirmininko Vytenio Povilo Andriukaičio LSDP XXXIII suvažiavime iškeltą idėją, nutarė įkurti iniciatyvinę grupę poeto, Lietuvos Atgimimo šauklio Justino Marcinkevičiaus atminimui įamžinti ir pastatyti
jam paminklą Vilniuje, rengiantis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui 2018 metais.
Sostinės socialdemokratai kviečia bičiulius ir visuomenę teikti savo
idėjas ir pasiūlymus apie tai, kaip paminklas turėtų atrodyti, kur turėtų
būti statomas, kaip jo idėja realizuojama ir atitinkamai reprezentuota.
Pasiūlymus reikia siųsti e. paštu info@lsdpvilnius.lt.

Socialiniame modelyje – palankesnės
Albinas Mitrulevičius
Seimo Valstybės valdymo ir
savivaldybių komiteto narys

Vyriausybė jau pritarė naujajam socialiniam modeliui, apimančiam daugiau kaip 40 teisės aktų paketą. Jam atsidūrus
Seime, modelio tobulinimui,
kompromisams laiko dar bus.

Pagrindinis jo tikslas – naujos
darbo vietos ir didesni atlyginimai, konkurencinga Lietuva tarptautinėse rinkose, palankesnės sąlygos įsidarbinti jaunimui, darbo
ieškantiems asmenims, pagerinti jaunų šeimų, bedarbių, būsimų
pensininkų padėtį, spręsti „Sodros“ biudžeto deficito klausimą.
Dalis įstatymų įsigaliotų nuo 2016
m. sausio 1 d., bet daugiau – per artimiausius 12 metų, iki 2027-ųjų.
Modelyje įvedama sutarčių įvairovė, lankstesnis darbo laiko reguliavimas. Tai darbuotojui suteiks
daugiau galimybių derinti šeiminius ir darbo įsipareigojimus. Jis
galės paprašyti darbdavio dirb-
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Prezidentė jau nebe vieniša
kovotoja su blogybėmis,
tačiau ar to pakanka?
Birutė Vėsaitė
Seimo Europos reikalų komiteto narė

Vyriausybės vadovas su Prezidentės metiniu pranešimu susipažino Paryžiuje, kur dalyvavo
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Ministrų Tarybos sesijoje, kurios
metu Lietuva buvo oficialiai pakviesta derėtis dėl narystės šioje organizacijoje. Nuotraukoje premjeras A. Butkevičius Prancūzijoje su EBPO generaliniu sekretoriumi Anchelis Gurija (Angel
Gurria) ir Lietuvos užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi

Išgirdome Prezidentės pritarimą
naujajam socialiniam modeliui
LSDP pirmininkas, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius –
apie Prezidentės Dalios Grybauskaitės pranešimą

Vertinu Prezidentės nuomonę apie
valstybei aktualiausius per metus pasiektus rezultatus ir ateities gaires. Noriu pasidžiaugti, kad valstybės vadovės
išvardintose srityse nubrėžtos veiklos
gairės sutampa su Vyriausybės veiklos
kryptimis, o apžvelgti darbų rezultatai
yra tie, kurie nebūtų pasiekti be Vyriausybės pagalbos ar iniciatyvų.
Tai tik dar kartą įrodo, kad einame teisinga
kryptimi, ir kad viską galima pasiekti tik bendromis pastangomis. Kalbu ir apie papildomas lėšas šalies gynybai bei saugumui, ir apie
europinius pinigus regionams, ir apie Lietuvai reikšmingų projektų, kaip SGD terminalas, įgyvendinimą.
Šalies vadovė metiniame pranešime paminėjo tikslą siekti socialinio saugumo ir gerovės. Čia Vyriausybė dirba labai aktyviai, jos
pastangomis 2014 m. ūkyje didėjo realusis
darbo užmokestis 5,1 proc. Nuo 2014 m. spalio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga.
Ji bus didinama ir nuo liepos mėnesio. Sumažėjo elektros, dujų, o kartu ir šildymo kainos.
Vyriausybė grąžina konservatorių ir liberalų
nurėžtas pensijas.
Aktyviomis užimtumo priemonėmis pavyko sumažinti nedarbą – naujausiais „Eurostat“ duomenimis, darbuotojų skaičius šalies ūkyje 2014 m. padidėjo 29,9 tūkst. Tačiau būtina imtis reikšmingų pokyčių, kad
darbo rinkoje darbo pasiūla būtų dar didesnė.
Prezidentės pranešime įžvelgiau pritarimą,

kad reikia lankstesnių darbo santykių, realios, o ne „popierinės“ darbuotojo apsaugos,
kas padidintų gyventojų užimtumą. Tad tikiuosi aiškaus palaikymo svarstant naują socialinio modelio projektą.
Kad nepasiklystume, kaip Prezidentė sakė,
socialinio modelio labirintuose, buldozeriu jo
niekas nestumia, atvirkščiai – vieša diskusija vyko porą mėnesių, atsižvelgta į argumentus, bet turime eiti į priekį, jei norime kažko
pasiekti. Trišalei tarybai nebus uždarytos durys ir bus galima teikti pasiūlymus projektų
paketui Seime.
Kitas svarbus aspektas – nepasiklysti šio
projekto vertinimų labirintuose, nenueiti populizmo keliu. Turime realiai vertindami situaciją siekti socialinės sistemos pertvarkos įgyvendinimo bendromis pastangomis.
Kalbant apie Prezidentės minimą europinių lėšų panaudojimą svarbą ir Ūkio ministerijai skirtą kritiką, suprantame savo pareigą garantuoti vadybinę pagalbą investicijoms
Lietuvoje. Keliame ne tik lėšų panaudojimo
skaidrumo ir operatyvumo klausimą, bet ir
būsimos naudos – konkrečios ekonominės
grąžos klausimą. Su Finansų ministerija yra
suderintos visos priemonės, kurių įgyvendinimas numatytas 2015 metais. Dirbama atsakingai, ruošiamasi projektams kitiems metams, ir, tikrai sieksime, kad svarbiems projektams panaudoję europines lėšas gautume
didžiausią grąžą.
LRV informacija

Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas jau nebe toks žymus
priešrinkiminiu karingumu ir kovos su
oligarchais motyvais. Šį kartą didžioji jo dalis skirta tvirto pilietinės pareigos jausmo idealizavimui nacionalinių
grėsmių akivaizdoje.
Prezidentė, kalbėdama apie grėsmes, pirmiausia galvoje turi geopolitinę Lietuvos padėtį ir informacinį karą, vykstantį šalies viduje, bei realius karinius konfliktus už jos
ribų. Tačiau didžiausia grėsmė Lietuvai pirmiausia yra ne išorinė, bet vidinė, apie kurią pranešime užsiminta tik fragmentiškai
– tai nuolat mažėjantis gyventojų skaičius.
Siekis paskatinti dvigubos pilietybės įteisinimą yra sveikintinas ir nuovokus, todėl
tvirta Prezidentės pozicija leisti tautai apsispręsti, ar keisti Konstituciją, padėtų sparčiau žengti link referendumo kartu su Seimo rinkimais 2016 metais. Vis dėlto, valsty-

bei pirmiausia reikia ne piliečių su įrašu asmens dokumente, o gyvenančių, dirbančių
ir mokančių mokesčius Lietuvoje.
Kalbėdama apie savo tiesioginės atsakomybė sritį – užsienio politiką, Prezidentė
deklaravo, jog Lietuva tapo vertinama dėl
savo tvirtos pozicijos. Tačiau ar kartais ne
per dažnai skubame užimti labai kategorišką poziciją, kuri ilgam sugriauna tolimesnes
bendradarbiavimo galimybes.

sąlygos jaunoms šeimoms
ti keturias dienas po 10 valandų, o penktą
galės turėti laisvadienį arba pirmas keturias dienas dirbti darbo vietoje, o penktą –
nuotoliniu būdu namuose. Numatoma ir
kitų sutarčių rūšių, kaip nuotolinio darbo,
darbo dalinimosi, mokymosi sutartys ir t. t.
Socialiniame modelyje numatytos palankesnės sąlygos jaunoms šeimoms. Išlaikomos garantijos nėščioms moterims
ir asmenims, auginantiems vaikus – darbo
vieta išlaikoma iki vaikui sueis 3 metai. O
terminuotą darbo sutartį būtų galima nutraukti ne po 3 mėnesių, kaip yra dabar, o
po 4 mėnesių nuo vaiko gimimo.
Trumpiau arba per pastaruosius penkerius metus su didesniais pertrūkiais dirbusios moterys galėtų gauti motinystės išmokas. Siūloma įteisinti lankstesnius ligos ir

motinystės socialinio draudimo stažo reikalavimus asmenims, kai motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmoka mokama
ir asmenims, kurie šį stažą turi per ilgesnį
laikotarpį – 60 mėnesių. Besimokantis jaunimas valstybės lėšomis būtų draudžiamas
motinystės ir tėvystės pašalpoms gauti.
Modelyje keičiasi pensijų apskaičiavimo
ir mokėjimo tvarka. Ji bus palankesnė būsimiesiems pensininkams. Galiojantis asmens draudžiamųjų pajamų vidurkio koeficientas būtų keičiamas įvedant apskaitos
vienetų sistemą. Darbuotojai galės matyti,
kaip jų mokamos įmokos kaupia jiems pensiją – didesnės įmokos garantuos didesnę pensiją. Siūloma per 12 metų po 1 procentinį
punktą mažinti pensijų socialinio draudimo tarifą, siekiant paskatinti algų augimą.

Nuspręsta nustatyti automatinį pensijų indeksavimą. Pensijų rodikliai – bazinė pensija, apskaitos vieneto vertė kiekvienais metais būtų indeksuojama pagal nustatyta tvarka apskaičiuotą indeksavimo
koeficientą, kurio dydis priklausytų nuo
darbo užmokesčio fondo augimo per kelerius metus.
Šie ir kiti pakeitimai per penkerius metus ne tik padės sukurti naujas darbo vietas, bet ir padengs naujų pasiūlymų įgyvendinimui reikalingas lėšas. Socialinė reforma pareikalaus apie 300 mln. eurų. Naujų mokesčių Vyriausybė įvesti neplanuoja.
Galimus finansinius praradimus padengs
auganti ekonomika, kylančios algos, geresnis gyventojų pajamų mokesčio surinkimas, padidėjusios investicijos.

Didžiausias iššūkis – demografinė šalies padėtis – nėra adekvačiai įvertinama
ir yra akcentuojama kaip visų ekonominių
ir socialinių blogybių pasekmė, o ne priežastis. Atsakomybė priimti sprendimus,
pareigos jausmas ir pilietiškumas čia galėtų pasireikšti visapusiškai – naikinant ne
atskiras blogybes, susijusias su viena ar kita institucija, o peržiūrint ir brėžiant aiškią tolimesnę valstybės vystymosi kryptį.
Socialinis modelis – svarbiausias pastarojo meto politinių diskusijų objektas – dėmesio susilaukė ir metiniame pranešime.
Socialdemokratų Vyriausybė yra pirmoji,
kuri ryžosi pabandyti iš esmės peržiūrėti
valstybės ilgalaikio socialinio vystymosi
kryptį. Tam reikia daug drąsos ir ryžto,
nes tai yra politiškai labai jautrus dalykas,
kuris dėl įvairių interesų grupių spaudimo
populiarumo reitingų tikrai neprideda.
Tačiau visiškai sutinku, jog tokios svarbos pokyčių negalima stumti buldozeriu,
būtina platesnė diskusija ir konsultacijos su
visais socialiniais partneriais. O esminiai
pokyčiai galėtų padėti mūsų valstybės piliečius susigrąžinti ne tik įrašais pasuose.
Emigruojančių žmonių srautas akivaizdžiai rodo, jog daugelis jų renkasi valstybes, kuriose išvystytas socialinis modelis,
orientuotas į darbuotojo apsaugą, socialinį saugumą ir garantijas.
Egzistuoja populiarus viešosios erdvės
mitas, jog tik pirma sukūrus liberalią dar-

bo santykių ir ekonomikos sistemą, vėliau
galima tikėtis bendrą gerovę labiau paskirstyti progresyvesnių mokesčių ir platesnio
socialinio sektoriaus pagalba. Visgi, jis nėra absoliutus.
Slovėnija, kuri nuo pat savo Nepriklausomybės pradžios pasirinko labiau į gerovės valstybę orientuotą ekonomikos modelį, užima aukštesnę vietą nei Lietuva tiek
pagal Žmogaus socialinės raidos indeksą,
tiek pagal sukurtą BVP dalį, tenkančią vienam gyventojui.
Taigi, nėra dogmatiška, jog Lietuva turi pirmiausia imtis darbo santykių liberalizavimo, tad ir pats socialinio modelio
turinys dar turi būti labai gerai pasvertas.
Gaila, jog Prezidentė šiame lyderystės reikalaujančiame kontekste nesiryžta aiškiau
pasakyti, kaip Lietuva turėtų kovoti su demografiniais iššūkiais ne pavienėmis priemonėmis, o sisteminiais pokyčiais.
Brandesnių demokratijų patirtis rodo,
jog pilietiškesnė, sąmoningesnė visuomenė lengviau kuriama ne nacionalinio saugumo grėsmių ir karinės parengties fone,
bet atviros, socialiai saugios ir bendradarbiaujančios politinės lyderystės pagalba.
Labai džiugu, kad Prezidentės metinis
pranešimas jau nebeskamba kaip vienišos
kovotojos su neteisybėmis išpažintis, tačiau ryžto imtis ne tik populiarumą auginančių pozicijų dar nėra pakankamai.

Vertybės
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Tautinių bendrijų diena –
visos Lietuvos šventė

Gegužės 21-ąją Lietuvoje antrą kartą buvo minima Lietuvos
tautinių bendrijų diena. „Tai –
didelė šventė visai Lietuvai ir
visiems jos piliečiams. Nors dar
yra žmonių, kurie sako „Lietuva – lietuviams“, tačiau Lietuva
istoriškai ir kultūriškai niekada
nebuvo tokia homogeniška,
kaip neretai mėginama pavaizduoti“, – savo sveikinime Tautinių bendrijų namams ir Tautinių bendrijų tarybai akcentavo Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas.

LSDP vadovaujamos Vyriausybės pastangomis nuo 2015 m. liepos 1 d. atkuriamas Tautinių mažumų departamentas prie Vyriausybės, kuris palaikys ryšius su tautinių mažumų bendruomenėmis
ir vykdys etnopolitikos analizės bei
formavimo funkcijas.
„Specialaus departamento steigimo poreikį rodo ir tai, kad tautinių
mažumų klausimai tebėra aktualūs vidaus politikoje ir išlieka jautrūs santykiuose su kai kuriomis
kaimyninėmis valstybėmis. Todėl
šiais metais veiklą pradėsiantis departamentas ne tik bendradarbiaus
su valstybės ir savivaldybių įstaigoTautinių bendrijų namai įsikūrę Vilniuje, Raugyklos g. 25
mis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bet taip pat ir su užsienio partamentas prie Vyriausybės veikė žumų reikalų skyrius. Europos Tašalimis ir diplomatinėmis atstovy- iki 2010 metų. Nuo tada už tauti- rybos Patariamojo komiteto nuobėmis, kurių atstovai (tautinės ben- nių bendrijų politiką yra atsakingas monėje dėl Tautinių mažumų apKultūros ministerijos Tautinių ma- saugos pagrindų konvencijos įgy-

„Istorija mus moko, kad bet kokie etniniai nesutarimai ar diskriminacija etniniu pagrindu valstybės viduje daro valstybę nesaugesnę ir labiau pažeidžiamą vidinėms
ir išorinėms grėsmėms. Jokiu būdu
atsinaujinusios išorinės grėsmės neturi tapti pretekstu diskriminuoti Istorija mus moko, kad bet
ar įžeidinėti tautinių bendrijų atstovus, reikštis nacionalizmui ar šovi- kokie etniniai nesutarimai
nizmui. Labiausiai klesti tos visuo- ar diskriminacija etniniu
menės, kuriose morališkai ir materi- pagrindu valstybės viduje
aliai gyventi gera visiems žmonėms, daro valstybę nesaugesnę
nepriklausomai nuo jų tautybės ar ir labiau pažeidžiamą
odos spalvos. Turime drauge stengtis, kad psichologinė atmosfera Lie- vidinėms ir išorinėms
tuvoje būtų kuo geresnė, kad būtų grėsmėms.
kuo daugiau tarpusavio supratimo drijos) gyvena Lietuvoje“, – teigia
ir geranoriškumo“, – rašoma Lie- premjeras Algirdas Butkevičius.
tuvos premjero (2006–2008) sveiTautinių mažumų ir išeivijos dekinime.

2

011 m. kovo 1 d. Lietuvoje gyveno 154 tautybių gyventojai: 84,2 proc. lietuvių, 6,6 proc. lenkų, 5,8 proc. rusų,
1,2 proc. baltarusių, 0,5 proc. ukrainiečių ir 0,6 proc. kitų tautybių. Kaime lietuviai sudarė 87,2 proc., mieste – 82,6
proc. Didesnė rusų, baltarusių, ukrainiečių dalis gyveno mieste, o didesnė lietuvių ir lenkų dalis – kaime. Vilnius yra daugiatautiškiausias Lietuvos miestas su 128 tautybių gyventojais, Kaunas – 85, Klaipėda – 77, Šiauliai ir Panevėžys – daugiau kaip 50.
2011 m. gyventojai save priskyrė 59 religinėms bendruomenėms, užfiksuota 11 tikybų, kurias išpažino daugiau kaip
po 1 tūkst. gyventojų. Romos katalikams save priskyrė 2 mln.
350 tūkst. (77,2 proc.) gyventojų, stačiatikiams (ortodoksams)
– 125,2 tūkst. (4,1 proc.), sentikiams – 23,3 tūkst. (0,8 proc.),
evangelikams liuteronams – 18,4 tūkst. (0,6 proc.), evangelikams reformatams – 6,7 tūkst. (0,2 proc.), kitiems tikėjimams

Lietuvos socialdemokratų
partija (LSDP) inicijuoja Lietuvos parlamentinių partijų susitarimą dėl žmogaus teisių ir
laisvių apsaugos Lietuvoje. Ar
reikalingas Lietuvai toks artikuliuotas politinio elito konsensusas (kaip rašytinis susitarimas, paktas)? Tikrai taip.
Ir ne tik dėl to, kad galbūt tada
pavyktų išspręsti kai kuriuos aštrius klausimus mūsų politikoje ir
(ar) visuomenėje: abortų (užaštrintus Lietuvos konservatorių partijos
ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos,
o ne visuomenės, kurios dauguma nepritaria abortų draudimui)
ar LGTB (lesbiečių, gėjų, translyčių, biseksualių) asmenų teisių
(nors kai kuriems ultra konservatyviems politikams ir homofobiškai visuomenės daliai gali atrodyti, kad LGTB teisės yra nesvar-

bios, nes neva yra svarbesnių socialinių klausimų (pvz., skurdas), tačiau LGTB žmonės irgi yra Lietuvos piliečiai, jie turi teisę į tas pačias
laisves ir teises, kaip ir visi Lietuvos
piliečiai, be to, LGTB asmenys turėtų sudaryti bent apie 10 proc. Lietuvos gyventojų (remiantis mokslininkų skaičiavimais, kokią bendros
žmonijos populiacijos dalį LGTB
asmenys apskritai sudaro).
Toks Lietuvos politinio elito konsensusas reikalingas ir dėl to, kad
žmogaus teisės ir laisvės pagaliau
atsidurtų Lietuvos politinės darbotvarkės prioritetų viršuje, o ne
politikos paraštėse, kaip paprastai
buvo iki šiol.
Vien tai, kad pagrindinėms Lietuvos partijoms dar apskritai reikia
politinio susitarimo dėl žmogaus
teisių ir laisvių apsaugos, rodo, kad
žmogaus teisių ir laisvių padėtis Lietuvoje dar nėra gera.
Bėda ta, kad žmogaus teisės ir laisvės Lietuvos politikoje ir visuomenėje – tarsi naujas dalykas ir kartu
„šalutinis reikalas“, nesusijęs su kiekvieno Lietuvos piliečio kasdienybe. Juk ir Lietuvos Konstitucijoje
pirmiausia kalbama apie Lietuvos
valstybę, o Lietuvos piliečių teisės
prasideda tik 18 straipsnyje...
Lietuvos gyventojai dar nepriprato prie žmogaus teisių ir laisvių.

Kai kuriems politikams (ypač iš TSLKD), jų pasiklausius, regis, atrodo, kad tų teisių iš viso nereikėtų,
kad lietuviai, o juo labiau visos tautinės ir LGTB mažumos, galėtų be
jų apsieiti, nes svarbiausia – laisvė
kaip nacionalinės valstybės nepriklausomybė ir pareigos tai valstybei, nepagalvojant, kad bet kuriuo
atveju be fundamentalių teisių individas visada liks silpnesnėje pozi-

cijoje prieš valstybę, net ir tokią pažeidžiamą (kaip įsivaizduoja Vytautas Landsbergis ir konservatoriai)
kaip Lietuva.
O dabar dar ir reakcija į regiono
geopolitinę situaciją ir iš to politinį kapitalą besikraunantys Lietu-

LSDP Tautinių bendrijų
komitetas

– 24,9 tūkst. (0,8 proc.). 186,7 tūkst. gyventojų, arba 6,1 proc.,
savęs nepriskyrė nė vienai religinei bendruomenei. Kas dešimtas gyventojas nenurodė, kuriai religinei bendruomenei
save priskirtų.
Romos katalikų bendruomenei save priskyrė 88,6 proc.
lenkų, 82,9 proc. lietuvių, 49,6 proc. baltarusių, 13,7 proc.
ukrainiečių; stačiatikių (ortodoksų) bendruomenei – 51,5
proc. rusų, 32,3 proc. baltarusių, 59,1 proc. ukrainiečių; sentikių bendruomenei – 11,8 proc. rusų.
Kitoms religinėms bendruomenėms save priskyrė įvairių
tautybių gyventojai, tačiau jų dalis nedidelė, išskyrus musulmonų sunitų bendruomenę, kuriai save priskyrė 51,6 proc.
totorių, ir judėjų bendruomenę, kuriai save priskyrė 34 proc.
žydų.

Jokių mainų – nacionalinis saugumas už žmogaus teises
Morta Vidūnaitė
Lietuvos politologų asociacijos narė

vendinimo Lietuvoje ne kartą pabrėžta, kad, panaikinus Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentą,
kilo neigiamų pasekmių.
Socialdemokratų partijoje veikia
Tautinių bendrijų komitetas, kurios pirmininkas – Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, socialinių mokslų daktaras
Adas Jakubauskas.
Šį pavasarį LSDP Vilniaus miesto
skyriuje buvo sukurta atskira Tautinių bendrijų komisija, kuriai vadovauja Daniel Žamoit. Anksčiau už
tautinių bendrijų klausimus buvo
atsakinga LSDP Vilniaus m. skyriaus Savivaldos, bendruomenių ir
tautinių bendrijų komisija. Tautinių bendrijų komisija sieks, kad
Lietuvos socialdemokratai geriau
atstovautų šalies tautinių bendrijų
interesams ir laimėtų jų balsus daugiakultūriniame Vilniuje per ateinančius 2016 m. Seimo rinkimus.

vos politikai žmogaus teisių situaciją mūsų šalyje tik blogina.
Šiuo metu Lietuvoje ant kortos
pastatytos šios žmogaus teisės ir laisvės: žmogaus laisvės neliečiamybė,
teisė į privatumą ir privatų gyvenimą (šios daugelyje demokratinių
valstybių nukenčia jau dėl po 2001
m. rugsėjo 11 d. teroristinių aktų
padidėjusio gyventojų pasiklausimų, sekimo ir sulaikymų masto),
žodžio laisvė ir teisė gauti ir skleisti
informaciją ar reikšti įsitikinimus
(kad nuo Rusijos propagandos ir dezinformacijos būtų apsaugoti Lietuvos piliečių protai ir širdys).
Šis tarppartinis susitarimas – ne
tik problemos pripažinimas, bet ir
labai savalaikis, kad Lietuvos nacionalinis saugumas nebūtų priešpastatomas žmogaus teisėms ir laisvėms, kad į nacionalinio saugumo
ir žmogaus teisių santykį nebūtų
žiūrima kaip į mainus – nacionalinis saugumas už žmogaus teises,
kaip tai, deja, atsitiko JAV ir kitose
net senose demokratijose po 2001
m. rugsėjo 11 dienos.
Reikia ieškoti ir rasti būdų, kaip
didinti nacionalinį saugumą, nemažinant žmogaus teisių ir laisvių
apsaugos.
Daugelio geriausių demokratijų
(Skandinavijos, Nyderlandų ar Šveicarijos) istorija ir pavyzdžiai rodo,

Lietuvos statistikos departamentas

kad kuo geresnė žmogaus teisių
apsauga, tuo daugiau nacionalinio saugumo, nes tuomet visuomenė yra sąmoningesnė, ekonomika turtingesnė, o valstybė stipresnė.
Be to, moksliniai tyrimai patvirtina, kad kuo daugiau visokeriopos lygybės (socialinės, lyčių, pagal lytinę orientaciją ir kt.
žmogaus teisių) visuomenėje, tuo
ji labiau klestinti, tuo joje mačiau
skurdo ir socialinės atskirties, nes
daugiau tos visuomenės narių gali
prisidėti prie bendrojo gėrio kūrimo. Moralinės įtampos tokioje
visuomenėje irgi mažiau.
Pasiūlymas pasirašyti tarppartinį susitarimą pirmiausia atėjo
iš Žmogaus teisių stebėjimo instituto. Tai irgi geras ženklas – nevyriausybinių organizacijų ir pagrindinės valdančiosios – socialdemokratų – partijos bendradarbiavimas.
Dabar kortos – Lietuvos politinio elito rankose. Jei parlamentinės politinės partijos per daug
nenustekens susitarimo dėl žmogaus teisių ir laisvių apsaugos turinio ir jį pasirašys visos šiuo metu Seime atstovaujamos partijos,
tai bus didelis Lietuvos žingsnis.
O kaip įgyvendinimas? Pirma
palaukime galutinio suderinto
teksto ir signatarų partijų pirmininkų parašų...
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Minime Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833)
250-ąsias gimimo metines

Šiemet sukanka 250 metų, kai gimė kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis. Šią sukaktį dar 2013 m. lapkritį UNESCO ir Europos
valstybės narės įtraukė į pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių sukakčių sąrašą, o Seimas 2015-uosius
paskelbė M. K. Oginskio metais.
Kompozitorius, valstybės ir politikos veikėjas, kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833)
– daugialypė asmenybė. Šiandien jis
daugiausia žinomas kaip kompozitorius, polonezo „Atsisveikinimas
su tėvyne“, populiarumo iki šiol neprarandančių mazurkų, valsų, maršų, 1799 m. sukurtos operos „Zelida ir Valkūras, arba Bonapartas
Kaire“, 1828 m. parašytos knygos
„Laiškai apie muziką“, 1826–1827
m. paskelbtų keturių tomų „Atsiminimų“, eilių autorius.
Tuo pat metu M. K. Oginskis buvo garsus ir valstybės bei politikos
veikėjas – diplomatas, LDK iždininkas, vienas iš 1794 m. sukilimo
vadovų Lietuvoje. Ši asmenybė ypač
brangi trims kaimyninėms šalims
– Lietuvai, Lenkijai ir Baltarusijai.
M. K. Oginskis amžiams išliks šių
šalių istorinėje atmintyje.
Kunigaikščio kūryba glaudžiai
susijusi su mūsų krašto politiniais,
istoriniais įvykiais. Jis norėjo įgyvendinti savo susikurtą Tėvynės
atkūrimo viziją. Gyvenimo credo –
tarnauti Tėvynei – M. K. Oginskis
sugebėjo suformuluoti dar ankstyvosios vaikystės metais. Pirmą kartą
šiuos žodžius jis ištarė 1769 m., būdamas vos ketverių, kai paskutinis
Abiejų Tautų Respublikos valdovas Stanislovas Augustas per priėmimą kilstelėjo šį „vyrą“ ant stalo
ir paklausė, ką jis norėtų veikti suaugęs? „Tarnauti Tėvynei!..“
Ne tik muzikinis, bet ir bendrasis
Mykolo Kleopo išsilavinimas buvo
išskirtinis įspūdingoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diduomenės panoramoje. Visuotinai vertinti
jo literatūriniai ir diplomatiniai talentai, asmeninis žavesys.
Politinę karjerą kunigaikštis M.
K. Oginskis pradėjo būdamas dvidešimt vienerių, dar 1786-ais. Pa-

M. K. Oginskio dvaro rūmai Plungėje

mus dažnai įtakodavo ne tik meilė
tėvynei, noras ją matyti nepriklausomą, bet ir atsakomybė už jam priklausiusius dvarus, ten gyvenusius
žmones, gimines, draugus ir pažįstamus, su kuriais jis buvo susijęs įvairiais ryšiais. Šios aplinkybės
lėmė ir tai, kad 1793 metais, po II
Žečpospolitos padalijimo, jis tapo
LDK iždininku ir šias pareigas ėjo
1793–1794 metais.
Anksti tapęs politiku, paskui ir
diplomatu, o prieš antrąjį Abiejų
Tautų Respublikos padalijimą –
LDK iždininku, M. K. Oginskis
stengėsi sąžiningai vykdyti visas
valstybines pareigas, siekė apriboti
valstybės pareigūnų prabangą, kuri, anot jo, vedė į ištižimą ir anar-

M. K. Oginskio dvaro rūmų atidarymo šventė

garsėjo tuo, kad dalyvavo Ketverių metų Seimo (1788–1792) darbe. Už nuopelnus valstybei 1788
m. jam buvo įteiktas Šv. Stanislovo
ordinas, o 1790 m. – Baltojo erelio ordinas.
M. K. Oginskio politinius ėji-

chiją. M. K. Oginskiui itin rūpėjo
ne tik politika, bet ir socialiniai dalykai, švietimas, be to, jis buvo linkęs į filantropiją. Vilniuje buvo įkūręs globos namus užribyje atsidūrusiems žmonėms, VU padovanojo
mikroskopų ir teleskopą.

Ne tik muzikinis, bet ir
bendrasis M. K. Oginskio
išsilavinimas buvo
išskirtinis įspūdingoje
LDK diduomenės
panoramoje.
Visuotinai vertinti
jo literatūriniai ir
diplomatiniai talentai,
asmeninis žavesys.
Gyvendamas užsienyje, M. K.
Oginskis laišku kreipėsi į Napoleoną, prašydamas padėti Lietuvai ir
Lenkijai atgauti savarankiškumą,
tačiau, Napoleono nuomone, nors
Lietuva ir Lenkija neteisėtai atsidūrė Rusijos valdžioje, ji, kaip ir bet kuri kita tauta, pati ginklo pagalba turi atsikovoti savo teises.
Politiniai įvykiai jį įtraukė į kovų
už nepriklausomybę sūkurį. Nepasiteisinusios viltys dėl Napoleono
geraširdiškumo, caro valdžios prašymai grąžinti dvarus kunigaikščiui
suteikė sunkių išgyvenimų. Dramatiški įvykiai lėmė, kad kunigaikščiui, diplomatui, paskutiniam LDK
iždininkui ne tarnystė Tėvynei, o
muzikinis palikimas pelnė pasaulinį žinomumą. Jį išgarsino polonezai, iš kurių didžiausio populiarumo sulaukė 1794 m. sukurtas „Atsisveikinimas su Tėvyne“.
Lietuvoje nuo šių metų sausio
mėnesio prasidėjo renginiai, skirti
pagerbti kompozitorių, diplomatą,
Abiejų Tautų Respublikos politinį
veikėją, vieną iš 1794 m. sukilimo
vadų, Vilniaus universiteto garbės
narį M. K. Oginskį.

Socialdemokratų pastangų dėka Europos Sąjungos lėšomis buvo finansuoti trys M. K. Oginskio
dvaro sodybos ir supančio parko atnaujinimo projektai. Plungės M. K.
Oginskio dvaro sodybos, parko renovacijai ir autentiškumui atkurti
Ūkio ministerija iš viso skyrė daugiau kaip 3,9 mln. eurų ES struktūrinės paramos lėšų.
XIX a. statyti kunigaikščio rūmai atgavo savo pirminį pavidalą ir

grožį. Iškilmėse dalyvavęs Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pasidžiaugė, kad Oginskio rūmai – tarsi Lietuvos Versalis.
„Mykolo Oginskio rūmai visada buvo tikruoju kultūros ir švietimo centru. Čia gyveno, kūrė ir dvaro orkestre grojo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, čia lankydavosi
Antanas Baranauskas ir kiti to meto šviesuoliai“, – kalbėjo Premjeras.
Vyriausybės vadovas padėkojo
visiems šių svarbių rūmų restauravimo darbų projektuotojams, finansuotojams ir vykdytojams: „Jūs
šauniai padirbėjote ir tarsi įvykdėte
Mykolo Kleopo Oginskio priesaką
iš namų 1822 m. išvykstančiam sūnui: „Būk visur ir visada ankstyvas
– kelkis su aušra, kai tiktai tave pažadins, iš karto stokis ant kojų ir neatiduok daugiau nė valandėlės snauduliui ir tinginiui.“
Rūmų atidaryme dalyvavęs Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas, socialdemokratas Rimantas Vaitkus atkreipė dėmesį, kad M.
K. Oginskis buvo ne tik kompozitorius, garsių polonezų, romansų, eilių autorius, bet ir įtakingas visuomenės bei valstybės veikėjas. Tokio
socialdemokratinio rūpesčio žmogumi, diplomatinio požiūrio, kuriuo garsėjo kunigaikštis, šiandien
reikėtų kuo daugiau. Vyriausybės
vicekancleris R. Vaitkus pasidžiaugė, kad socialdemokratams pavyko
įamžinti iškilios asmenybės prisiminimą. Pritaikius kultūros paveldo objektą viešiesiems turizmo poreikiams ir pažintiniams tikslams,
atlikus centrinės reprezentatyviosios rūmų dalies interjero atkūrimo darbus, vienas ryškiausių XIX
a. II pusės dvarų ansamblių Lietu-

Premjeras A. Butkevičius - rekonstruotų M. K. Oginskio dvaro rūmų atidarymo
šventėje gegužės 16 dieną

Dramatiški įvykiai lėmė, kad
kunigaikščiui, diplomatui,
paskutiniam LDK iždininkui
ne tarnystė Tėvynei, o
muzikinis palikimas pelnė
pasaulinį žinomumą. Jį
išgarsino polonezai, iš kurių
didžiausio populiarumo
sulaukė „Atsisveikinimas su
Tėvyne“.

voje bus itin patrauklus turistams ir
miesto svečiams.
M. Oginskio rūmų atidarymas
– vienas iš renginių, skirtų Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejui. 2015 m. rugpjūčio 29 – rugsėjo 26 dienomis
organizuojamas 10-asis tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis bei
dar daug įvairių gražių kultūrinių
renginių.
Kornelija Petravičienė

Pokalbis
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Rasa Kavaliauskaitė: „Gyvenimas lengvesnis,
kai susitaikai su savo kūno pokyčiais“
Dainiaus Labučio nuotraukos iš LŽNS archyvo

Rasa Kavaliauskaitė

Lietuvos žmonių su negalia
sąjunga (LŽNS) rudenį minės
veiklos 20-metį. Organizacija jungia 19 asocijuotų narių
įvairiuose Lietuvos miestuose bei rajonuose ir 5 viešąsias
įstaigas. LŽNS prezidentę Rasą Kavaliauskaitę paprašėme
papasakoti apie organizacijos istoriją ir vykdomus projektus, pasidalinti mintimis,
kaip žmogui gyventi, kai jį
netikėtai užklumpa negalia.
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga buvo įkurta 1995 m. rugsėjo 29 dieną. Kas nulėmė jos atsiradimą?
Buvome jauni maksimalistai,
kupini energijos ir idėjų. Lietuvos
valstybė tada dar žengė pirmuosius
žingsnius, vykdė reformas. Pradėjo
veikti nemažai užsienio fondų, kurie skyrė dėmesį ir neįgaliųjų problemoms.
Žmonės darėsi laisvesni. Kai kurie aktyvesni neįgalūs žmonės nesutiko su tuo, ką darė tuometinė Lietuvos invalidų draugija, kuri veikė
nuo 1989 metų. Taigi, mes, grupė
aktyvesnių „atskalūnų“, nepatenkinta tam tikra draugijos stagnacija
ir siekianti pokyčių, ryžomės įkurti savarankišką organizaciją. Visuomeninių organizacijų įvairovė yra
geras dalykas, kyla daugiau idėjų ir
bendradarbiavimo galimybių.
Įkūrėme LŽNS skyrius kai kuriuose rajonuose. Mūsų sąjunga augo natūraliai, ne spaudžiant „iš viršaus“, o įsiklausant į neįgaliųjų poreikius regionuose. Ji gal nėra tokia
skaitlinga (vienijame apie 10 tūkst.
neįgaliųjų), bet ne pats kiekis yra
svarbus. Per 20 veiklos metų nuveikėme nemažai, keisdami tiek visuomenės požiūrį į negalią ir neįgaliuosius, tiek pačių neįgaliųjų savivoką.
Pradžia buvo sunki: stokojome
patirties, neturėjome komandos ir
patalpų, kompiuterinės technikos,

jautėme nepasitikėjimą sąjungos sėkme, pirmąsias paraiškas spausdinome mašinėlėmis, dirbome naktimis...
Buvau jauna ir apie „vadovavimą“ tikrai nesvajojau. Per steigiamąjį LŽNS suvažiavimą patyriau
šoką, kai mane išrinko prezidente – atsakomybė ir iššūkis! Jonas
Mačiukevičius į prezidento pareigas kandidatuoti negalėjo, nes tada ėjo Neįgaliųjų reikalų tarybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos pirmininko pareigas.
Gasparas Aleksa pretenduoti negalėjo, nes pagal sąjungos įstatus vadovauti turėjo neįgalus žmogus. Jis,
tuo metu ėjęs viceprezidento pareigas, labai daug man padėjo. Kaip ir
Jonas Mačiukevičius (dabar LŽNS
garbės prezidentas), rėmęs mane.
Dabar jau lengviau – yra ir patirtis, ir gera komanda.

neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų ir verslo įmonių, savivaldybių bei švietimo įstaigų, paveikti bendrą požiūrį į žmones su negalia kaip į klientus ir potencialius
darbuotojus.
Mes vasarą organizuojame ypač
daug renginių, nes žiemą per sniegą
su vežimėliu daug sunkiau neįgaliesiems judėti. Meninių – socialinių
projektų vadovė Snieguolė Dikčiūtė-Pranulienė organizuoja originalius kultūros projektus: „Specialioji muzikos kūryba ir edukacija regionuose“, „Socialinių interakcijų
ir performansų kūryba ir sklaida“,
dirba su muzikos grupe ,,Impulsas“,
rengia tarptautinį neįgaliųjų teatrų
festivalį „Begasas“ ir jaunųjų kino
kūrėjų programą „Negalia ne kliūtis“, kurios sklaida vyksta vidurinėse mokyklose.
Nuo 2011-ųjų organizuojame
svarbų projektą „Be slenksčių“, kurio tikslas – mažinti socialinę atskirtį, atkreipiant visuomenės, valdininkų dėmesį į nepritaikytą arba
blogai pritaikytą viešąją aplinką visoje Lietuvoje: pastatus, šaligatvius,
perėjas, neįgaliųjų automobiliams
skirtas stovėjimo vietas.
Svetainės www.beslenksciu.lt
pagalba kiekvienas asmuo su judėjimo negalia prieš išeidamas iš
namų gali suplanuoti visą kelionės
maršrutą. Svetainėje www.universali-architektura.lt galima pamatyti, kaip turėtų būti projektuojama
aplinka žmonėms su judėjimo negalia. Beje, šia svetaine labai domisi jaunieji architektai.
Džiaugiamės, kad nuo 2013-ųjų
dalyvaujame Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programo-

Žmogaus sveikata apskritai yra reliatyvi – negalia gali užklupti kiekvieną bet kada. Vyresnių žmonių
negatyvų požiūrį į negalią pakeisti
sunku, todėl svarbu šviesti vaikus
ir jaunimą.
Džiaugiuosi, kai šiandien neįgalūs jauni žmonės yra daug laisvesni
nei mano kartos, kuriai integruotis
į visuomenę buvo daug sunkiau.
Mes praktiškai augome uždaryti.
Šiandien neįgalusis jaunimas gerai
žino jo teises ginančius įstatymus,
jų pirštais jau nebado bobutės („vai
vai, koks nelaimingas vaikas!“). Tie
slogūs laikai jau praėjo. Ir visuomenės požiūrį į negalią padėjo pakeis„Neįgalieji savo vidinius pojūčius,
ti būtent tokios visuomeninės orgakuriuos ne visada gali išsakyti
nizacijos kaip mūsų.
žodžiais, scenoje dažnai išreiškia
Psichologinės neįgaliųjų naštos ir
judesio spektakliuose. Susitikti
taip yra nemenkos. Kai negalia yra
tarptautiniame neįgaliųjų
matoma ir nepaslepiama, turi su ja
teatrų festivalyje "Begasas",
susigyventi, savotiškai susidraugaubendrauti, pasidalinti patirtimi,
ti. Tik tada gyvenimas tampa lenįspūdžiais – neįgaliesiems labai
gvesnis, greičiau susirandi ir draugų, ir darbą. O kai esi kompleksvarbu. Šiemet festivalyje
suotas ir jautiesi nelaimingas, neparodyti spektakliai spinduliavo
paisant sveikatos būklės, kyla daug
jausmingumu, didelėmis
problemų. Užklupus negaliai vypastangomis, atsakomybe,
resniame amžiuje (pvz., po stubužmogiškųjų vertybių išaukštinimu. ro traumos), svarbu daug ką išsiaišDžiugina tai, kad visuomenė vis
kinti savyje: lūkesčius ir galimybes
daugiau dėmesio skiria neįgaliųjų
pasveikti. Negalima visą gyvenimą
tik verkti, reikia imtis naujų veiklų.
kūrybai“, – Neįgaliųjų reikalų
Žmogaus psichologinei savijautai
departamento prie Socialinės
įtaką
daro ir negalios pobūdis, ir tai,
apsaugos ir darbo ministerijos
kada
jį užklumpa (ar įgimta negadirektorė, socialdemokratė Asta
lia, ar įgyta). Žmogus labiausiai ir
Kandratavičienė.
kenčia nuo psichologinių barjerų.
Kartais net ir mes negalime pasiūTaigi LŽNS dirba dviem kryp- lyti profesionalių psichologų pastimis: keičia visuomenės požiūrį laugų – jos brangios. Staigiai užį negalią ir šviečia pačius neįga- klupus negaliai, negali iš karto eiti
į ligoninę ir aiškinti žmogui, kokia
liuosius.
tuos neįgalius asmenis, potencialius
darbdavius bei darbo kolektyvus.
Programa ypač aktuali mūsų skyriams regionuose.
Rūpi, kad regionuose būtų steigiami socialinių paslaugų centrai,
kurie neįgalius žmones priimtų
kaip šeimos narius ir teiktų jiems
reikalingas paslaugas. Neįgaliam
žmogui svarbu jausti, kad jis yra reikalingas ir laukiamas. Ir norisi, kad
tie centrai būtų kuo arčiau žmogaus
gyvenamosios aplinkos.

Ar niekada nesiekėte politikės
karjeros?
Įvairios partijos man ne vieną
kartą siūlė įstoti į jų gretas, nes sąjungos narių skaičius nemažas. Bet
aš nesu politikė, mano vienintelė „partija“ – neįgalieji. Esu viešas asmuo, o atstovauti kuriai nors
politinei jėgai negaliu iš principo,
nes žmonės, kurių labui dirbu, yra
įvairių politinių pažiūrų. Laikausi nuostatos, kad bendradarbiauti
reikia su įvairių pažiūrų politikais.
Kokius tris svarbiausius dalykus pavyko įgyvendinti per 20
vadovavimo LŽNS metų?
Pasaulio taip nelengvai nepakeisi.
Bet mes veikiame aktyviai, nebijome eksperimentuoti, teikiame daug
paraiškų ambicingiems projektams
laimėti. Kasmet LŽNS vykdo apie
20 įvairių projektų, kuriais siekiama neįgaliesiems užtikrinti savarankiškumą ir pasirinkimo laisvę,
didinti viešosios aplinkos prieinamumą, skatinti partnerystę tarp

Snieguolės Dikčiūtės interoperos „Meilė be mirties smėlynuose“ akimirka. Projekte dalyvavo neįgalūs artistai ir
profesionalūs menininkai

je „LŽNS žmogiškųjų gebėjimų ir
materialinės bazės stiprinimas, taikant progresyvias metodikas“. Vienas jos numatomų rezultatų – bus
paruošta 30 neįgalių žmonių grupė – įdarbinimo konsultantų, kurie padės neįgaliesiems integruotis į darbo rinką: mokys ir konsul-

Taip, ne vienerius metus švietimo
įstaigose vykdome projektą „Pažink negalią“: mokinius supažindiname su negalia kaip reiškiniu, aiškiname, kad yra ir neįgalūs vaikai
bei suaugusieji, kurie yra šiek tiek
kitokie, bet tai nereiškia, kad jie turi
būti visuomenės diskriminuojami.

ateitis jo laukia... Neįgalusis išgyvena krizę (jos trukmė kiekvienam
skirtinga). Užtrunka, kol žmogus
susigyvena su savo kūno pokyčiais.
O juk negalią galima išgyventi ir
kaip likimo dovaną...
Kalbėjosi Ridas Viskauskas
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Ankstukai ateina, kovoja ir laimi

Saulėtą paskutinio gegužės
šeštadienio rytą po Vaikų ligoninės Santariškių klinikų filialo Neišnešiotų naujagimių
skyriaus langais šurmuliavo po
pievą lakstantys vaikai. Čia vyko jau tradicine tapusi „Ankstukų vasaros šventė 2015“. Šios
jautrios šventės globėja Janina Butkevičienė tęsia praeitų
metų pabaigoje pradėtus darbus – tąsyk naujagimius ankstukus jų palatose ji aplankė su
vyru – premjeru Algirdu Butkevičiumi.
„Ankstukai ateina, kovoja ir laimi“, – už rankos laikydama anūkę,
sakė J. Butkevičienė. Ji žino ankstukų istorijas, žino, kaip maži bei glež-

ni kūdikėliai sunkiai kovoja ir laimi kovą už gyvenimą. „Laiko gimti
nepasirinksi, kada pašaukia, tada ir
ateini“, – kalbėjo antro anūko laukianti premjero žmona.
Ankstukų šventėje dalyvavo ir
Ministro Pirmininko patarėja lygių galimybių klausimais, Vilniaus
miesto savivaldybės Sveikatos komiteto pirmininkė Auksė Kontrimienė, kuri pati yra dabar jau
22 metus švenčiančio ankstuko
mama.
A. Kontrimienė pasidalijo prisiminimais apie tris ilgus, nerimo ir
baimės kupinus mėnesius, kai slaugė savo pirmagimį sūnelį Kristupą.
„Vaikai užaugs, viskas pasimirš, bet
iš širdies išgyvenimai nebeišdils“,
– sakė moteris. Šiuo metu Kristu-

Janina Butkevičienė su anūke Kamile

pas sėkmingai studijuoja Škotijoje.
Asta Speičytė-Radzevičienė, neišnešiotų naujagimių asociacijos
„Neišnešiotukas“ vadovė, nuoširdžiai pasidžiaugė, kad savivaldybės
Sveikatos komitetui vadovaus žmogus, kuriam nėra svetimos ankstukų bėdos.
„Tikimės, kad Vilniaus miesto
savivaldybė dės dar daugiau pastangų visokeriopai pagelbėti mūsų
mažiausiems miestiečiams“, – sakė
ji. Veiklios, ankstukės Margaritos
susilaukusios mamos įkurta asociacija padeda anksčiau laiko kūdikėlių susilaukusioms šeimoms,
bendradarbiauja su valstybinėmis
institucijomis, visuomeninėmis ir
Auksė Kontrimienė su kitomis ankstukų mamomis
privačiomis organizacijomis bei pavieniais asmenimis Lietuvoje ir užirmalaikis, neišnešioto kūdikio gimimas – didžiulė drama šeimai. Mamos,
svajojančios apie sveiką kūdikį, nešiojamą ant rankų ir glaudžiamą prie širsienyje, galinčiais spręsti neišnešiodies, savo kūdikį išvysta apsuptą galybe aparatų: kvėpuoti jam padeda dirbtų naujagimių ir priešlaikinio gimtinio kvėpavimo prietaisai, maitinamas jis per zondą. Šokas ir neaiški ateitis daudymo problemas. Dalyvauja rengigybę moterų pastūmėja į depresiją. Patiems mažiausiems ir silpniausiems neišneniuose, keičiasi gerąja patirtimi, inšiotiems naujagimiams paprastai diagnozuojama įgimta pneumonija, anemija, širdelės bėdos, kraujosrūvos smegenyse, gresia aklumas, daugybė kitų sveikatos suformuoja visuomenę apie neišnešiotrikimų.
tų naujagimių priežiūrą ir ugdymą.
Lietuvoje kasmet anksčiau laiko gimsta apie du tūkstančius (maždaug 6 proc.)
„Sunki pradžia vaikus užgrūdivisų šalies naujagimių. Jų gyvybė ilgas savaites balansuoja ties gyvenimo ir išėjimo
na tikrais kovotojais“, – sakė Neoriba. Neišnešiotumas yra pusės visų mirštančių naujagimių mirties priežastis.
Žymiausi visų laikų neišnešioti naujagimiai: italų kompozitorius Antonio Vivaldi, finatologijos centro vadovas dr. Arūzikas Albertas Einšteinas, anglų fizikas ir matematikas Isaacas Newtonas, rašytojas
nas Liubšys. Jam antrino ir Daiva
ir filosofas Francois Voltaire’as, Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonaparte’as,
Tamošiūnaitė, kurios ankstukės
rašytojai Victoras Hugo ir Markas Twainas, baleto šokėja Ana Pavlova ir kiti.
Adelės istorija žinoma visuomenėje. „Taip, tai buvo seniai, nesinori
prisiminti, kaip viskas buvo – svarbiausia yra dabar“, – kalbėjo dabar
jau paauglės mama.
Kaip žiemą keičia pavasaris, taip
po sunkių išgyvenimų ateina vilties
metas – į šventę susirinko šeimos,
vienijamos tos pačios sudėtingos
vaikelio gimimo ir auginimo pradžios. Atėjo tam, kad palaikytų
šiuo metu kovojančius ankstukus
ir suteiktų stiprybės, vilties bei tikėjimo kitiems, būsimiems ankstukų tėveliams.
Šventėje neatlygintai koncertavo
Jurgis Didžiulis, Mantas Wizard,
Marcelė Zikaraitė ir pianistas ToRūtai Emilijai - jau beveik dveji metukai
mas Viskontas. Mažųjų ir paauJolanta Grigorjevienė,
gusiųjų laukė smagios pramogos: lo kamuolys, žiedų mėtymas, vei1220 g svorio gimusios ankstukės
fėjų sparniukų ir akmenukų pie- dukų piešimas, boulingas ir šeimų
Rūtos Emilijos mama
šimo dirbtuvėlės, didžiulis futbo- fotosesija.

P

Sveikas maistas – vaikų darželiams ir mokykloms
Tarptautinės vaikų gynimo
dienos proga Lietuvos socialdemokratės moterys dar
kartą atkreipė Lietuvos visuomenės ir valdžios dėmesį
į kokybiško vaikų ir paauglių
maitinimo vaikų darželiuose
bei mokyklose būtinybę.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos Seime narė,
Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS) pirmininkės pavaduotoja Orinta Leiputė akcentavo, kad „labai svarbu gerinti vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose,
nes maitinimasis vaikystėje gali
turėti įtakos tolesnei vaikų sveikatai ir viso gyvenimo kokybei“.
Neseniai Kaune buvo atlikti
vaikų maitinimo ikimokyklinio
ugdymo įstaigose tyrimai, kurie

parodė, kad yra daug alergiškų
vaikų, turinčių specialių maitinimosi poreikių, o bendras maisto
racionas vaikų darželiuose skurdokas. Daugeliu atvejų 20–25
proc. pirkimo (didmeninė) kaina didesnė už mažmeninę kainą
parduotuvėje.
Lietuvoje jau ne pirmi metai
veikia Europos Sąjungos (ES) pieno tiekimo mokykloms programa, kuri skatina vaikus vartoti
pieno produktus ir subalansuotai
maitintis, bei ES mokyklų aprūpinimo vaisiais programa, pagal
kurią mokiniams nemokamai dalijami vaisiai ir daržovės.
Tačiau LSDP frakcijos Seime
narės Ramintos Popovienės tvirtinimu, būtina siekti, kad šia programa naudotųsi kuo daugiau
Lietuvos savivaldybių, mokyklų
ir ikimokyklinio ugdymo įstai-

gų, taip pat reikia rūpintis pa- kyklas bei darželius.
LSDMS gegužės mėnesį priėrama vietiniams ekologiniams
ūkiams, palengvinti vaisių, dar- mė rezoliuciją, kuria LSDP vadožovių ir pieno pristatymą į mo- vybė raginama imtis priemonių,

kad būtų sudarytos sąlygos Lietuvos ūkininkų užaugintų produktų (ypač ekologiniuose ūkiuose)
tiekimui į vaikų ugdymo įstaigas
ir ligonines.
Seime socialdemokratai užregistravo Viešųjų pirkimų įstatymo pataisą, kuria siekiama užtikrinti lankstesnes sąlygas įsigyti vietinę žemės ūkio produkciją
(ypač ekologišką) vaikų ugdymo
įstaigoms, ligoninėms, globos įstaigoms ir kariuomenei. Šiuo metu vietiniams smulkiesiems ūkininkams sudėtinga dalyvauti centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose, o Lietuvos ugdymo ir globos įstaigas, ligonines vis dažniau
pasiekia Lenkijos ūkiuose užauginta produkcija.
LSDMS informacija
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Vadovėlius rašys apie A. Butkevičiaus Vyriausybės ekonomikos politiką
Arvydas Mockus
Seimo Ekonomikos komiteto narys

2010 m. Andrius Kubilius gyrėsi, kad apie ekonominės krizės
įveikimą Lietuvoje bus rašomi
vadovėliai, nors iki šiol nė vienas nepasirodė. Žinoma, tai –
ekonomikos mokslininkų kasdienybė tyrinėti ir rašyti apie
krizes ir jų pamokas. Pasaulio
ekonomistai Baltijos valstybes
pateikia kaip sėkmingus susidorojimo su paskutine krize
pavyzdžius, tačiau ne tiek dėl
A. Kubiliaus nuopelnų, kaip jis
įsivaizduoja, o tiek dėl to, kad,
krizei įsisiūbavus, ekonomikos
ekspertai Baltijos šalims prognozavo patį blogiausią scenarijų – būti pasmerktoms ilgam ekonomikos merdėjimui.
Tačiau jos, kaip dar jaunos, lanksčios ir atsparios posovietinės ekonomikos, ne tik viršijo tokių pasaulyje žinomų ekonomistų kaip Paulas Krugmanas lūkesčius, bet ir susitvarkė su fiskalinės drausmės ir
griežto taupymo užduotimi.

Kodėl antikrizinę A. Kubiliaus
politiką prisiminiau dabar? Ekonomikos politikos kartelę jis nuleido kur kas žemiau nei Pasaulio bankas ar Tarptautinis valiutos fondas
(TVF), iš kurio per krizę pigiai skolintis (kaip Latvijai) neleido nesuprantamas jo išdidumas. Tarptautinėms institucijoms, nors ir mažiau
nei turėtų, tačiau labiau nei A. Kubiliui rūpi ir socialinė antikrizinės
politikos dimensija.
O jau čia Lietuva blizgėjo mažiausiai tarp trijų Baltijos sesių. A. Kubilius su savo finansų ministrais –
Algirdu Šemeta ir Ingrida Šimonyte – iki šiol nepripažino savo esminės klaidos: kad su krize kovojo silpniausiųjų sąskaita. Bedarbių 2010
m. buvo 312 tūkst. (15,9 proc.), o socialinės nelygybės GINI koeficientas pasiekė 37 (ES – 30,4).
Jie neatsiprašė Lietuvos žmonių,
nors jų Vyriausybė buvo vienintelė
tarp demokratinių Europos valstybių, kuri per krizę sumažino pensijas ir kitas socialines išmokas bei
pašalpas. Latvijoje panašų sprendimą iškart atšaukė jos Konstitucinis teismas, o skurdžiausios Europos Sąjungos (ES) valstybės – Rumunija ir Bulgarija – sugebėjo taupyti jautriau.
Kyla klausimas, ko pasiekė Algirdo Butkevičiaus Vyriausybė. Jis pats
pabrėžia, kad, tapęs premjeru, susidūrė su itin dideliais (dėl besibai-

giančios krizės) lūkesčiais ir puikiomis ekonomikos augimo prognozėmis. Tas pats TVF pagyrė Lietuvos Vyriausybę ir eksportuojančius verslininkus, kad jie sugebėjo
puikiai prisitaikyti perorientuojant
eksportą iš Rusijos į naujas rinkas.
Nemaža dalimi šios Vyriausybės
ekonomikos politikos dėka Lietuvos ekonomika išlieka viena iš sparčiausiai augančių Europoje. Tai – iš-

nio patikimumo A– lygmenį su stabilia perspektyva, o trečioji agentūra (Moody`s) nustatė teigiamą Baa1
reitingo perspektyvą.
Šį pavasarį Lietuva skolinosi istoriškai mažomis palūkanomis – vidutiniškai nuo 0,85 proc. iki 0,87
proc. Prasidedančios derybos dėl
narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje
turėtų dar labiau pagerinti Lietu-

laikyta fiskalinė disciplina, kurios
rezultatai – nacionalinė skola ir biudžeto deficitas mažesni nei ES vidurkis, ir finansinės reformos, rengiantis euro įvedimui.
Gerėjantys euro įvedimo lūkesčiai jau pernai žymiai padidino Lietuvos kredito reitingus: dvi iš trijų
stambiausių tarptautinių reitingo
agentūrų (Fitch ir S&P) Lietuvos
reitingą padidino nuo vidutinės rizikos lygmens BBB/Baa į aukštes-

vos skolinimosi reitingus.
Vyriausybė pagerino verslo sąlygas, o Lietuva vertinama kaip viena
iš palankiausių vietų verslui ir investicijoms. Tiesioginių užsienio investicijų srautas 2014 m. išliko teigiamas ir sudarė 163,5 mln. eurų, padidėjo reinvesticijos (486,1 mln. eurų) ir investicijos į nuosavybės priemones (74,4 mln. eurų).
O kaip su A. Butkevičiaus Vyriausybės socialine politika? Jau ba-

Kodėl regionuose nesukuriamos darbo vietos

Aleksandras Zeltinis
Seimo Europos reikalų komiteto
narys

Lietuvai reikia gerinti regioninę politiką, daugiau dėmesio skiriant kovai su nedarbu, skurdu ir socialine
nelygybe. Vyriausybė, mažindama regioninę atskirtį,
iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos į regionus perorientuoja finansinę ir socialinę paramą. Tai signalizuoja, kad,
įgyvendinant 2014-2020 m.
Europos Sąjungos (ES) finansinę perspektyvą, gali būti išvengta praėjusios
(2007–2013 m.) klaidų.

namos pensijos ir karpoma socialinė parama pažeidžiamoms socialinėms grupėms.
2008-2012 m. užimtumo politika patyrė visišką fiasko. Vietoj to,
kad sekti Europos valstybių, kurios
rėmė tik verslą, išsaugantį arba kuriantį darbo vietas, pavyzdžiu, A.
Kubiliaus Vyriausybė skyrė milijoninę paramą įmonėms, vykdančioms modernizaciją, kuri skatino
atleisti darbuotojus. 2010 m. Lietuvoje – 330 tūkst. bedarbių.

Emigracija skatina regioninę
diferenciaciją
Lietuvos didžiuosiuose miestuose, lyginant su regionais, – nedarbas ir emigracija mažesni, darbo
vietų sukurta ir planuojama sukurti daugiau, žmonių algos ir pajamos
didesnės.
Provincijoje susikūręs skurdo, nedarbo ir emigracijos ratas. 20012014 m. gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 15,56 proc. – nuo
3,49 mln. iki 2,95 mln. 2007-2013
m. emigravo 300 tūkst. gyventojų,
daugiausiai 2010 metais – 83 tūkst.
Konservatoriai-liberalai dar- Gyventojų mažėjo visoje Lietuvoje, išskyrus trijų didžiausių miestų
bo vietas naikino
Preliminarūs pastarosios rezulta- priemiesčių zonas.
tai, deja, rodo, kad, nors pinigų socialinei politikai buvo skirta dau- Naujos darbo vietos – tik digiau, tačiau skurdas ir socialinė ne- dmiesčiams?
lygybė tik didėjo. Konservatorių-li2007-2013 m. ES finansinėje
beralų Vyriausybės beširdiškumas perspektyvoje darbo vietų kūrimui
atsispindėjo jų antikrizinėje griežto Lietuvoje skirta 526,24 mln. eurų.
taupymo politikoje, kai buvo maži- Planuojamas sukurtų darbo vietų

Lentelė 1

Regionas

Lentelė 2

Regionas Planuojama Sukurta

Nedarbo lygis,
2013 m., proc.

Neringos
Trakų
Kretingos
Klaipėdos
Vilniaus
Šiaulių
Šilalės
Elektrėnų
Birštono
Prienų
Kėdainių
Kauno
Palangos
Marijampolės
Alytaus
Ignalinos
Lazdijų
Kalvarijos
Zarasų
Kelmės
Akmenės
Jurbarko
Mažeikių
Anykščių
Kazlų Rūdos
Kupiškio
Skuodo
LIETUVOS

5,8
7,4
7,8
8,4
8,1
8,1
8,8
9,1
9,2
9,2
9,4
9,6
9,8
9,8
18,7
18,5
17,8
17,6
17,6
17,4
16,4
16,4
16,2
15,5
15,4
15,3
15
10,9

sukurti

Kupiškio
Pasvalio
Kazlų Rūdos
Akmenės
Tauragės
Rietavo
Kelmės
Molėtų
Joniškio
Zarasų
Šilutės
Šakių
Biržų
Varėnos
Vilkaviškio
Alytaus
Šalčininkų
Birštono
Kaunas
Palanga
Druskininkai

Nedarbo lygis regionuose 2013 m. buvo
apie 1,6 karto didesnis nei Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskrityse.

skaičius buvo 11, 5 tūkst., o jau sukurtų – 6,6 tūkst. Ūkio ministerijos duomenimis, Vilniuje iš per šį
laikotarpį planuotų 2888 šiai dienai
sukurta 2171 darbo vieta, Šiauliuose iš 640 – 290, Klaipėdoje iš 560 –

2
2
2
2
1
6
5
3
5
4
9
20
16
9
8
8
27
397
608
160
195

0
0
1
1
1
2
3
3
4
4
0
5
6
6
6
7
8
26
349
148
185

286, Panevėžyje iš 222,5 – 102. O
situacija regionuose – žymiai prastesnė (plačiau žr. 2 lentelę).
Taigi, pagrindinis pinigų srautas
keliauja į didmiesčius, o regionai patys stokoja ambicijų.
Apie neigiamą ES poveikį, korupciją ir skurdą
Tokie 2007-2013 m. ES finansinės perspektyvos regioninės politikos vaisiai – socialinio nejautrumo
ir politikos skaidrumo klausimas.
Politologai S. Karmazinaitė, K. Maniokas ir D. Žeruolis tvirtina, kad
viena iš neigiamų ES narystės pase-

landį rašiau, kad būtent ji turėjo įtakos šešėlinės ekonomikos mažėjimui Lietuvoje 2013-2014 m. Jos
priemonės – trečią kartą per pustrečių metų nuo liepos keliama minimali mėnesio alga ir padidinti
kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai, nuo 2016 m. prasidės dirbančių pensininkų pensijų kompensacija.
Socialdemokratų socialinės politikos dalis – ir tai, kad masinė renovacija, šilumos ūkio pertvarka ir
demonopolizacija, Lietuvai naudingų derybų su „Gazprom“ rezultatai,
energijos šaltinių diversifikacija, neriboto saulės elektrinių įrengimo
pažabojimas ir kt. sumažino elektros, dujų ir šilumos kainas...
Birželio 2-ą, A. Kubilius, Seimo
tribūnoje kritikuodamas Vyriausybės ataskaitą, kalbėjo apie socialdemokratų abejingumą ir padėkojo
Lietuvos žmonėms už jų kantrybę.
Apie ką jis kalba? Savo antikrizine politika A. Kubilius ištuštino
skurdžiausiai gyvenančiųjų kišenes.
Ir ar ne A. Butkevičiaus Vyriausybė
dabar atitaiso tas konservatorių-liberalų klaidas ir jų padarytą socialinę neteisybę? Belieka tik pridurti,
kad A. Butkevičius turi aukščiausius, kaip premjero, populiarumo
visuomenėje reitingus, apie kuriuos
A. Kubilius gali tik pasvajoti.
Tad apie kieno ekonomikos politiką bus rašomi vadovėliai?
kmių – išaugusi ES finansinė parama Lietuvai, deja, paskatino valstybės politinės korupcijos paplitimą.
Korupcijos poveikio ES valstybėms narėms tyrimai rodo, kad labiau korumpuotos valstybės linkusios daugiau išleisti kapitalo investicijoms, tačiau mažiau skirti socialinei politikai.
Tebedidėjanti regioninė atskirtis aiškiai tai rodo. Skurdo rizikos
lygis didžiuosiuose miestuose per
patį krizės įkarštį 2010 m. siekė
14,1 proc., kituose miestuose – 20,3
proc., o kaime – 28,4 proc. 2013 m.
skurdo lygis didžiuosiuose miestuose sumažėjo iki 11,7 proc., kituose
miestuose liko toks pat – 20,3 proc.,
o kaime padidėjo iki 31,7 proc.
2014-2020 m. bus geriau?
2014-2020 m. ES finansinės perspektyvos laikotarpiu Lietuvoje planuojama sukurti apie 5,5 tūkst. darbo vietų. Pagal ES Jaunimo garantijų iniciatyvą, kurios tikslas – mažinti jaunų žmonių nedarbą, 20142020 m. Lietuvai skirta 174,4 mln.
Dabar Ūkio ministerijos ir „Versli Lietuva“ prioritetai – skatinti eksportą ir verslumą regionuose, kuriant darbo vietas, mažinant skurdą
ir regioninę atskirtį. Tikslas – kad
2020 metais regionuose sukuriamas BVP sudarytų 40 proc. šalyje
sukuriamo BVP, o verslumo lygis
pasiektų 23,1 proc.
Tikėkimės, kad praeities pamokos bus išmoktos, ir realus teigiamas postūmis Lietuvos regioninėje politikoje per ateinančius keletą
metų tikrai įvyks.

Regionai
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Bičiuliai dalyvavo šventėje „Širvintoms 540“
Klaipėdietės sulaukė viešnių iš Estijos ir Latvijos

Šakiuose įkurtas
socialdemokračių klubas

L

ietuvos moterų socialdemokračių sąjungos Klaipėdos
klubo narės sulaukė socialdemokračių ir moterų asociacijos
Kadri vizito. Gausus būrys viešnių
atvyko iš Narvos (Estija) ir Valkos
(Latvijos-Estijos pasienis). LSDP
Klaipėdos m. skyriaus pirmininkė
Lilija Petraitienė ir „Baltijos“ grupės pirmininkė Rolanda Andrutienė tarsi profesionalios gidės vedžiojo kitatautes viešnias po Klaipėdos senamiestį bei pasakojo apie miesto istoriją. Į Lietuvos jūrų muziejų svečius lydėjo Kristina Gavrilenko. Klaipėdietės laukiamos Estijoje ir Latvijoje. Rugpjūtį planuojama vykti atsakomojo vizito. Klaipėdietės
su Estijos ir Latvijos socialdemokratėmis susipažino Taline vykusiame tarptautiniame seminare „Socialdemokratija ir lyčių lygybė. Parlamento rinkimai Estijoje ir
kaimyninėse šalyse“.

G

egužės 29–31 d. Širvintose šurmuliavo jubiliejinė miesto šventė
„Širvintoms 540“, kurioje dalyvavo rajono gyventojai, bendruomenės, įstaigos, kolektyvai.

Sveikiname šakietes, įkūrusias
Lietuvos socialdemokračių moterų
Šakių rajono klubą! Klubo pirmininke
išrinkta Ilona Leleivienė. Sėkmingos
veiklos ir idėjų!

Giedrius Jozonis, Seimo vicepirmininkas Algirdas Sysas, Anna
Kuznecovienė, Širvintų kultūros namų direktorius Erikas Druskinas, Genovaitė Abromavičienė, Andrius Jozonis

Aptartas Utenos gaisrininkams
aktualus klausimas
šiauliai
klaipėda

utena

šilutė
ukmergė
Širvintos
šakiai

VILNIUS

prienai

Paminėtas 504-asis Šilutės gimtadienis

Š

i tradicinė šventė šiemet vadinosi
,,Kožna žuvis turi
savo žuvininką“. Gegužės 30 d. Šilutėje vyko
mugė, buvo galima įsigyti įvairių dirbinių. Nuo pat
ryto mieste šurmuliavo
pamario krašto žmonės,
gausybė svečių ne tik iš
Lietuvos bet ir iš kaimyninių šalių lankėsi parodose,
dalyvavo linksmybėse.
Hugo Šojaus dvaro atidarymo ceremonijos metu Mažosios Lietuvos regiono
savivaldybių merai pasirašė bendradarbiavimo sutartį. O Šilutės socialdemokratai ir Seimo narys Artūras Skardžius bendravo su pamario krašto žmonėmis
bei atvykusiais į renginį svečiais.

Šiauliuose – laiško brangiausiam žmogui konkursas

Š

iauliuose, Stasio
Šalkauskio gimnazijoje 9 kartą
vyko miesto mokyklų
mokinių laiško brangiausiam žmogui konkursas. Šiais metais
konkurso organizatorė,
Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė, šiuo
metu – Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos
narė Zina Žuklijienė
ir konkurso globėjas,
Lietuvos Respublikos seimo narys Edvardas Žakaris pakvietė mokinius parašyti
laišką Tėvui. Konkursinius darbus pristatė 82 mokiniai iš 6 gimnazijų ir 12 progimnazijų. Mokiniams talkino 35 mokytojai.

Prienų jaunimiečiai organizavo kraujo
donorystės akciją

2

014 m. sausį į LR Seimo narę Mildą Petrauskienę kreipėsi Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (UAPGV) viršininkas Olegas Kovalevskis. UAPGV
dirba 1985 m. statytame pastate, nuo pastatymo pradžios
neremontuotame. Dabartinė pastato būklė – prasta. UAPGV
viršininkas prašė padėti spręsti pastato renovacijos ir renovacijos finansavimo klausimus.
Mildos Petrauskienės iniciatyva gegužės 27 d. Utenos
APGV buvo surengtas vidaus reikalų ministro pavaduotojo Artūro Norkevičiaus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
Remigijaus Baniulio susitikimas su Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininku Olegu Kovalevskiu
ir viršininko pavaduotoju Arūnu Sriubu. Susitikime dalyvavo Utenos r. savivaldybės administracijos direktorius Jonas
Slapšinskas.
Susitikime buvo aptarti svarbūs UAPGV klausimai:
pastato būklė, renovacijos galimybės, valstybės investicinių lėšų panaudojimas renovacijai, kitų finansavimo šaltinių paieška.
UAPGV viršininkas Olegas Kovalevskis sakė, kad 2014 m.
Utenos rajone gaisruose nežuvo nė vienas žmogus. Pasiekti gerų rezultatų padeda sėkmingai įgyvendinami prevenciniai projektai, glaudus bendradarbiavimas su Utenos rajono
savivaldybe.

L

ietuvoje per metus reikia tūkstančių litrų kraujo, kad
būtų išgelbėti žmonės, praradę didelį kraujo kiekį dėl
sunkių chirurginių operacijų, patirtų traumų, avarijų, komplikuoto gimdymo ar sergant vėžiu. Prienuose gegužės 30 d. vyko kraujo donorystės akcija „Tu gali padovanoti
gyvenimą“, kurią organizavo LSDJS Prienų skyriaus nariai,
renginio globėjas šiais metais buvo Prienų miesto meras Alvydas Vaicekauskas, partneris LSDP Prienų skyrius. Kraujo
ėmimo procedūra rūpinosi Nacionalinis kraujo centras. Prienų jaunimiečiai tapo neatlygintinais kraujo donorais bei noriai kvietė padovanoti gyvenimą ir kitus miesto gyventojus.
Ši akcija Prienuose vyksta jau antrus metus iš eilės. Šiais
metais neatlygintinais kraujo donorais 45 geradariai.
Akcijos „Tu gali padovanoti gyvenimą“ iniciatorius Mindaugas Rukas: „Šią idėją įgyvendinti Prienuose man pasiūlė daugkartinis kraujo donoras Žilvinas Neliubšys. Pats jau
antrą kartą dovanoju kraują, rugpjūčio mėnesio pabaigoje
Prienuose vėl vyks kraujo donorystės akcija, kviečiu prisidėti ir kitus gyventojus!“

Ukmergėje bičiulės veiklos nestokos

G

egužės 20 d.
vyko Lietuvos socialdemokračių moterų
sąjungos Ukmergės skyriaus moterų klubo vadovybės
susirinkimas. Klubo
pirmininkė Indrė Kižienė supažindino bičiules su veiklos planais.
Gegužės 29 d. klubo atstovės vyko į labdaros ir paramos fondo „Frida“ konferenciją Kaune, kur vyko diskusija „Smurtas
aplink mus: priežastys, pasekmės ir sprendimo būdai”. Gegužės
30-ą moterys kartu su LSDP Ukmergės skyriaus bičiuliais, pasipuošę socialdemokratine atributika, dalyvavo Ukmergės miesto
šventės eisenoje.
Birželio 11 d. LSDP Ukmergės skyriuje vyks paskaita apie
sveiką maistą. O birželio 13 d. moterys dalyvaus Lėno bendruomenės Sporto šventėje.
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Jaunimas

socialdemokratas
diskusija apie Euroviziją
Pirmąją vasaros dieną vis dar aidėjo Eurovizijos atgarsiai! LSDJS vicepirmininkas Sergejus Tichomirovas kartu su muzikos ir politikos profesionalais ieškojo atsakymo į klausimą, ar galima atskirti meną nuo politikos. Karštoje diskusijoje skambėjo įvykusio konkurso aktualiausių pasirodymų aptarimas bei balsavimo rezultatų analizė.

LSDJS nariai tapo LSDP
pirmininko pavaduotojais
Malonu ir džiugu už mūsų kolegas! LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus pavaduotojais
išrinkti keturi Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) nariai: Justas Pankauskas, Juras Požela, Mindaugas Sinkevičius ir Ramūnas Burokas. Premjeras taip pat paskelbė,
kad šiuos jaunus politikus jis mato kaip būsimus LSDP vadovus.

Rinkimų agitacija Trakuose
Mūsų jėga – vienybėje! Priešpaskutinį gegužės savaitgalį jaunimiečiai
išskubėjo į pagalbą savo bičiuliams Trakuose. Vis mažiau laiko lieka iki
rinkimų, tad bendra ir draugiška agitacinė veikla padeda priartėti prie
pergalės.

futbolo turnyras Marijampolės dienose
Originalus, linksmas ir naujoviškas – toks buvo „Mega“ stalo futbolo turnyras, kurį inicijavo jaunimiečiai Marijampolės miesto šventėje. Šis naujas žaidimas sulaukė didelio dalyvių ir žiūrovų susidomėjimo, o svarbiausia – suteikė daug džiaugsmo šventės dalyviams.

Klaipėdos skyriaus akcija – neįgaliems vaikams

susitikimas su Izraelio
ambasadoriumi
Gegužės penktadienio popietę prie puodelio arbatos Vilniaus m. skyriaus jaunimiečiai leido kartu su Izraelio ambasadoriumi Amir Maimon! Neformalaus susitikimo metu ambasadorius aptarė Izraelio ir
Lietuvos draugystę, karinės tarnybos aspektus bei aktualius pilietinės
visuomenės klausimus.

Puikią iniciatyvą tarptautinės Vaikų gynimo dienos proga surengė Klaipėdos jaunieji socialdemokratai. Fotografijos parodos „neGalios nePaliesti“ atidarymo metu, jie parodė visuomenei, kaip svarbu dovanoti savo dėmesį negalią turintiems vaikams. Tik priimdami vaiką tokį, koks jis yra,
galime formuoti humanišką ir dvasiškai sveiką visuomenę!
Dviračių kritinė masė – Tauragėje

Gražią ir saulėtą dieną Tauragės jaunimiečiai
įgyvendino šio sezono akcentu tapusią „Kritinės masės“ akciją, kuri suvienijo visus dviračių mėgėjus ir entuziastus. Jos metu tauragiškiai suderino malonumą su nauda ir linksmai praleido laiką.

LSDJS veiklos kokybės gerinimo seminaras Kernavėje

Eurovizija, gamta ir daug darbų – toks buvo savaitgalis Kernavėje! Jaunieji socialdemokratai susirinko į veiklos kokybės gerinimo
seminarą, kurio metu ne tik įvertino padarytus darbus, bet ir sudarė naują veiklos planą ateinantiems metams. Laukia darbingi ir
turiningi metai.
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Pirmasis Lietuvos „Žvejybos rojus“ kuriamas
Molėtų ir Zarasų rajonuose
ir žuvų ištekliams apsaugoti – ministerija sustiprino gyvosios gamtos kontrolę šiose dviejose savivaldybėse.
Abi savivaldybės rūpinsis turizmo infrastruktūros plėtra ir rinkodara. Projektą aktyviai palaiko
vietos bendruomenės, verslininkai,
žvejybos plotų naudotojai. Molėtai
ir Zarasai – tarp šalies kaimo turizmo sodybų lyderių. Daugelis jų numato plėsti paslaugas žvejams: nuomoti valtis, žvejybos įrankius, būti
žvejybos gidais.
Tikiu, jog „Žvejybos rojus“ taps
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje žinomu žvejų traukos centru. Jis skatins vietos kaimų gyventojų verslumą, smulkųjį verslą. Jei projektas

Linas Jonauskas
aplinkos viceministras

Beveik prieš dvejus metus prasidėjusios diskusijos apie tai,
kad Lietuvoje reikia sukurti
specialią vietą, kurioje mūsų
ir užsienio žvejai galėtų pasigauti trofėjinių žuvų, galiausiai
įgauna „kūną“. Lietuvoje steigiamas „Žvejybos rojus“.

2013 m. mokslo ir verslo bendruomenės, Žvejų mėgėjų tarybos
ir jų klubų, Kaimo turizmo asociacijos, savivaldybių ir kitų institucijų,
suinteresuotų „Žvejybos rojaus“ kūrimu, atstovai pritarė Aplinkos ministerijos sumanymui vietovėje, turtingoje vandens telkiniais, sukurti
specialią zoną žvejams mėgėjams.
Nuspręsta projekto įgyvendinimui atrinkti regioną, kuriame numatoma gausiai įveisti žuvis, sukurti
su žvejyba susijusių paslaugų infrastruktūrą, inicijuoti viešosios infrastruktūros (kelių, privažiavimų, stovyklaviečių, prieplaukų ir kt.) plėtrą, gerinti turizmo rinkodarą, visuomenės aplinkosauginį švietimą
ir viešinimą ir kt. Pagal ministerijos
suformuotos darbo grupės pasiūlymus buvo paskelbti regiono atrankos kriterijai ir visoms šalies savivaldybėms pateiktas klausimynas.
Į Aplinkos ministerijos kvieti-

Tikiuosi, jog Molėtų
kraštas, tapęs tikru
„Žvejybos rojumi“,
pritrauks ne tik žvejus, bet
kartu paskatins ir šeiminį
turizmą.

bus sėkmingas, ateityje numatoma pasirašyti sutartis ir su kitomis
savivaldybėmis, kurios pasiryžusios savo jėgomis ir lėšomis nuosekliai dirbti, gausindamos žuvų išteklius, plėtodamos su žvejyba susijusias paslaugas.

Vietiniai žmonės gerai žino
Molėtų krašto ežerus,
tad kodėl neišnaudojus
jų sukauptos patirties ir
išmonės, pamokant žvejo
gudrybių atvažiavusių
meškeriotojų?

Ką duos „Žvejybos rojus“ molėtiškiams?

P

adidėjęs turistų skaičius pagerina regiono ekonominę vertę. Tikiuosi, jog Molėtų
kraštas, tapęs tikru „Žvejybos rojumi“, pritrauks ne tik žvejus, bet kartu paskatins ir
šeiminį turizmą. Su žvejais atvykusios jų šeimos norės pramogų, papildomų paslaugų
ir visko, kas užtikrintų visavertes šeimos atostogas.
Tad dabar apie tai, kas svarbiausia vietos žmogui – Molėtų krašto gyventojui, dėl to,
kad šis projektas inicijuojamas būtent čia:
• Daugiau atvykstančių žmonių – daugiau užimtų vietų viešbučiuose, nakvynės namuose, kaimo turizmo sodybose, o gal ir naujų atsiradimas.

mą atsiliepė daugiau kaip trečdalis (21) Lietuvos savivaldybių. Savo pasiūlymus pateikė Kauno m.,
Alytaus miesto ir rajono, Anykščių,
Rokiškio, Trakų, Ignalinos, Utenos, Molėtų, Lazdijų, Zarasų, Raseinių, Tauragės, Klaipėdos, Šilutės, Plungės, Jonavos, Kupiškio ir
Kelmės rajonų, Elektrėnų ir Visagino savivaldybės.
Įvertinus visas paraiškas, po pirmojo etapo konkurse liko Lazdijų,
Molėtų ir Zarasų rajonų savivaldybės, kurių projektus Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, Valstybinio turizmo departamento ir Kaimo turizmo asociacijos
ekspertai įvertino geriausiai. „Žvejybos rojus“ susilaukė didžiulio visuomenės, žiniasklaidos ir vietos
savivaldos vadovų susidomėjimo.
Po paskutinio atrankos etapo lai-

mėtojomis paskelbtos Molėtų ir Zarasų rajonų savivaldybės. Būtent jos
priskiriamos didžiausią rekreacinį
potencialą turintiems regionams.
Šie du rajonai visada buvo vieni populiariausių tarp žvejų, tačiau mėgėjų žvejyba juose nebuvo tikslingai plėtojama.
Kadangi Molėtų ir Zarasų rajonų
savivaldybės yra vienos iš lyderių pagal turizmo infrastruktūrą ir rinkodarą, „Žvejybos rojus“ čia – ne naujų
darbų pradžia, bet pradėtų tąsa. Todėl sumažės kaštai jam įgyvendinti.
Pirmiausius darbus pradėjome
nuo vandens telkinių įžuvinimo.
Aplinkos ministerija tam jau skyrė
ir pinigų, už kuriuos žuvinami valstybiniai, neišnuomoti ir nenuomojami vandens telkiniai, kur ir planuojamas projekto įgyvendinimas.
Gerokai daugiau dėmesio skiriama

• Maitinimo paslaugos generuos pelną maitinimosi įstaigų savininkams.
• Tai – ir naujos darbo vietos, didesnis uždarbis ten dirbantiems molėtiškiams, mokesčius mokantiems valstybei ir savivaldybei.
• Tik maža dalis atvykstančių žvejų atsiveža valtis – Molėtų ežerų pakrantėse gyvenantys vietiniai galės užsiimti valčių nuoma, pasirūpinę savo kontaktais ežero prieigose.
• Papildomos paslaugos žvejų šeimoms, vaikams ir draugams: nuo pynimo, žvakių liejimo, pasiplaukiojimo valtimis, maudynių, nardymo ar jodinėjimo.
Vietiniai žmonės gerai žino Molėtų krašto ežerus, tad kodėl neišnaudojus jų sukauptos patirties ir išmonės, pamokant žvejo gudrybių atvažiavusių meškeriotojų?
Žvejybinis gidavimas – įprasta paslauga bet kurioje pasaulio valstybėje. Kad sugautum trofėjinę lydeką, šamą ar sterką Skandinavijoje, gali tekti pakloti 100 ir daugiau
eurų už dienos gido paslaugas. Tarkime, gidavimo kaina Molėtuose kainuos 30 arba
20 eurų, bet ir tai – dideli pinigai!
O kur dar suvenyrų gamyba ir prekyba,
žvejybinės įrangos nuoma, karštų kibinų tiekimas žvejams ant ledo, trasų įveikimas sniego motociklais, naktinis plaukimas baidarėmis ir kiti geri dalykai, kuriuos
galima pasiūlyti atvykusiems.
Statistika liudija: pernai leidimų žvejybai
užsieniečiams išduota dvigubai daugiau
nei užpernai – beveik 5,5 tūkst. Šis skaičius gali ne tik dvigubėti. Viskas priklauso nuo mūsų.

Bronius Pauža: „Posėdis Ukmergėje – naudingas darbui Seime“
Gegužės 8-ąją Ukmergėje
vyko išvažiuojamasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Žemės ūkio ir
kaimo reikalų komiteto posėdis, kurio metu aptartos
Europos Sąjungos (ES) paramos priemonės ateinančiam laikotarpiui; jas pristatė Žemės ūkio ministerijos
Kompensacijų ir investicijų
skyriaus vedėja Aušra Grygalienė.
Laimėjimais žemės ūkyje pasidžiaugė Ukmergės rajono meras
Rolandas Janickas, o ūkininkų
svarbiausias šių dienų aktualijas
ir atliktus darbus pristatė savivaldybės Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Kęstutis Jurkevičius. Sveikinimo žo-

dį tarė LSDP Žemės ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Bronius Pauža.
Komiteto nariai aplankė
Ukmergės rajono ūkius. Pivonijos seniūnijoje, Antakalnio III
kaime, jie apžiūrėjo ekologinį
Juozo Kulėšiaus pieno gamybos
ir perdirbimo ūkį, įkurtą prieš
tris dešimtmečius, kuris gamina
varškę, grietinę, sūrius. Ūkininkas su šeima ir keletu darbininkų prižiūri apie 100 ha žemės ir
30 karvių. Neseniai įrengė pieno perdirbimo cechą, planuoja
didinti karvių skaičių, dalyvauti programoje „Pienas vaikams“.
Socialdemokratai susipažino
ir su Prano Rimanto Olisevičiaus gėlininkystės ūkiu Veprių
seniūnijoje, Barboriškių kaime,
Genovaitės ir Mindaugo Saka-

Šeimyniniame G. ir M. Sakalauskų ekologiniame ūkyje

lauskų ekologiniu uogų, vaisių ir
daržovių ūkiu Deltuvos seniūnijoje, Žalgirių kaime.
P. R. Olisevičius kartu su žmona yra vieno didžiausių ir moderniausių Lietuvoje gėlininkystės
ūkio šeimininkai. Jie ne tik augina vienmetes bei daugiametes gė-

les, bet ir teikia apželdinimo paslaugas. Per metus užaugina daugiau kaip du milijonus gėlių, kurios papuošia įvairius šalies miestus bei gyvenvietes, Seimo teritoriją. Daug gėlių eksportuoja.
G. ir M. Sakalauskai ekologinį
ūkį įkūrė prieš dvylika metų. 14

ha uogynuose ir soduose auga
juodieji ir raudonieji serbentai,
braškės, avietės, gervuogės, šilauogės. Šiltnamyje ir darže auginamos daržovės. 2010 m. įkūrė uogų perdirbimo cechą, gamina tyres, sultis, džemus, uogienes, kurios pripažintos tautinio
paveldo produktais.
Posėdis baigėsi viešnage Taujėnų seniūnijoje, Užulėnyje –
Užugirio krašto muziejuje ir
Prezidento Antano Smetonos
dvare. Komiteto nariai su savivaldybės Kultūros ir viešųjų
ryšių skyriaus vedėja diskutavo apie dvaro vystymo perspektyvas.
LSDP Žemės ūkio ir kaimo
reikalų komiteto pirmininkas
Bronius Pauža

Pažink ir mylėk Lietuvą
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Kokias vaistažoles rinkti vasarą?

Lietuvoje – daug gydomųjų žolynų. Reikia žinoti pagrindines jų rinkimo, džiovinimo, derinimo ir naudojimo taisykles. Apie tai „Socialdemokrato“ skaitytojams papasakojo Dr. A. Karvelio terapijos–fitoterapijos įmonės vaistininkės žolininkės, bičiulės Linos Karvelienės.
minutėms pašauti į iki 70 laipsnių
įšilusią orkaitę.
Išdžiūvusios žolelės smulkinamos ir laikomos tamsioje bei sausoje vietoje.
Žolelės ar nedideli vaisiai džiovinami paprastai, o stambesnius vaisius, obuolius, erškėtuoges reikėtų
pasmulkinti.

Svarbu ir laikas, ir vieta
Rinkti vaistažoles ar vaisius geriausia dieną, kai sausa ir juos lengva išdžiovinti. Sausą augalą nupjauname, jei tai yra žiedai (jie renkami tik žydėjimo pradžioje, nes
vėlesni džiovinami išskiria sėklas,
nubyra ir nebeturi naudos), juos
nuraškome, nukerpame lapelius.
Renkant aviečių, žemuogių, bruknių ar kitokius vaistinių augalų la-

pelius, svarbu, kad jie būtų švieži,
vešlūs, žali, netaškuoti, nesuvargę.
Prieš skinant visuomet apžiūrima
kita lapo pusė, kad ten nebūtų rudų grybų dėmių, pelėsio, kuris yra
nuodingas, ir pan., o pats lapelis nėra apgraužtas.

risi nuplauti, geriau jas nuskalauti ir
šluotelėmis surišus pakabinti ant
virvės vėjo perpučiamoje vietoje. Jei
žolės neplaunamos, jos kuo greičiau
džiovinamos nuo saulės apsaugotoje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, paskleistos plonu sluoksniu ant

Džiovinimas ir saugojimas
Švariose vietose surinktos vaistingos žolelės neplaunamos. Jei no-

švaraus popieriaus.
Tai ilgas procesas, nes žolės turi
būti vartomos, keičiamas popierius,
ant kurio jos džiūna. Tik apvytusias žoleles ir vaisius reikia perkelti
į aukštesnės temperatūros patalpą,
kurioje jie gerai išdžiūtų.
Puoselėjantys ekologišką vaistažolių apdirbimo būdą ir neturintys galimybės džiovinti augalų
specialiose džiovinimo spintose,
tai gali padaryti orkaitėje. Tereikia išdžiūvusias žoleles penkioms

Visi – į LSDP sąskrydį Trakuose !

Dėmesio! Jau birželio 19-21
dienomis Trakų ežerų apsuptyje, nuostabiame gamtos ir istorijos
kampelyje su vaizdu į Trakų salos
pilį,* vyks tradicinis respublikinis
Lietuvos socialdemokratų sąskrydis „Vakar, šiandien ir rytoj...“

21.00 Sąskrydžio atidarymas: skyrių pasisveikinimas, dovanų šeimininkams įteikimas, vakaronė-diskoteka.
Šeštadienis
10.00 Sportinių varžybų teisėjų ir
komandų vadovų pasitarimas.
11.00 Oficialus sąskrydžio atiPROGRAMA
darymas. LSDP pirmininko
Penktadienis
A.Butkevičiaus ir svečių sveikini15.00 Atvykimas, registracija, įsi- mai.
kūrimas.
12.00 – 17.00 Sporto varžybos,
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konkursai, užsiėmimai vaikams,
vandens atrakcijos.
17.30 Sportinių varžybų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimai.
19.00 „Viduramžių pasiuntinių“
programa.
22.00 „Rasų naktis“ – koncertas,
diskoteka...
Sekmadienis
9.00 Keltuvės.
10.30 Sąskrydžio uždarymas.
21.00 Pamestųjų registracija, paka-

tyninio šlamučio žiedynų; vaistinės medetkos ir liepos žiedų; gysločio, miltinės arkliauogės ir trilapio pupalaiškio lapų; aviečių ir
kmynų vaisių; juodųjų serbentų
uogų ir lapų.
Rugpjūtį – kasame kelminio paparčio šaknis; renkame triskiaučio
lakišiaus, ugniažolės, trikertės žvaginės, balinio ajero kmyno žolę; pavasario adonio žolę ir žiedus; smiltyninio šlamučio žiedynus; apynio spurgas.
Rugsėjį – valerijoną, gyvatžolę, sibirinį bijūną; mėlynojo Palemono, cikorijos, šlaitinio dirvenio
ir petražolės šaknis; erškėtį, gudobelės vaisius; pavasarinės raktažolės, ilgalapės rūgštynės šakniastiebius; apynio spurgus, bruknės uogas; smiltyninio gysločio ir paprastojo kaštono sėklas.
Spalį – vaistinės šventagaršvės
žoles; putino vaisių ir žoles; paprastojo varpučio šakniastiebius; bruknių ir šaltalankio uogas; krieno ir
rūgštynės šaknis; gudobelės vaisius.

Žolelių rinkimo kalendorius
Vaistinguosius augalus geriausia
rinkti, kai juose susikaupęs maksimalus veikliųjų medžiagų kiekis.
Kovą – beržo ir pušies pumpurus; bruknių lapus; ąžuolo žievę;
debesylo, vaistinio smidro ir žiognagės šakniastiebius.
Balandį – beržo pumpurus; drebulės pumpurus, lapus ir žievę; bruknių, dilgėlių ir raugerškio lapus;
debesylo ir didžiosios varnalėšos šaknis; ajero, kelminio paparčio, vaistinio putoklio ir miškinės sidabražolės šakniastiebius; vaistinės plautės žolę; juodojo šeivamedžio žievę;
geltonosios žiognagės šaknis ir šakniastiebius.
Gegužę – ąžuolo, putino, gluosnio ir paprastojo šaltekšnio žievę;
Mieli bičiuliai, dalyvaukite
pavasarinio adonio, trispalvės naš- konkurse ir atsakykite į klausilaitės ir rasakilos žolę; beržo, dil- mus:
1. Kada įkurta dr. A. Karvelio terapijos - fitoterapijos įmonė?
2. Kas yra dr. A. Karvelio terapijos - fitoterapijos įmonės savininkas
ir koks jo išsilavinimas?
3. Sugalvokite pavadinimą žolelių arbatai, kurios sudėtyje yra ramunėlių žiedai, čiobrelių žolė ir
erškėčių vaisiai.
4. Kokie augalų lapai netinkami
rinkti kaip žaliava žolelių arbatai?
5. Kas lemia augalo dalies pasirinkimą žaliava žolelių arbatai?
gėlės, pelkinės purienos, bruknių
Siųskite atsakymus infocenir meškauogės lapus; katpedės žie- tras@lsdp.lt ir laimėkite!
dyną; rugiagėlės žiedus.
Birželį – raudonosios gudobelės,
Konkurse atsitiktinės atranrugiagėlės žiedus, trikertės žvagikos būdu išrinktiems 3 laimėtonės žolę, trispalvės našlaitės, dirvijams dovanosime „Dr. P. Karvelio
nio asiūklio, plaukuotosios sukatsveikatos receptų“ žolelių arbatos
žolės lapus.
„Jaunystės eliksyras“ dėžutę!
Liepą – balinio ajero, jonažolės,
raudonėlio, skėtinės širdažolės, peBūkite sveiki ir stiprūs!
lyno, vaistinės melisos, pelkinio pūkelio, paprastojo raudonėlio, dėmėtosios rūgties ir rūgšties žolės; smil-

vimas, išsiuntimas namo...
Organizacinio štabo vadovas
– Kęstutis Vilkauskas (tel. 8 687
47694; e. paštas: kestutis.vilkauskas@gmail.com);
Nakvynės rezervacija – Vilma
Biekšaitė (tel. 8 686 11136; e. paštas: info@camptrakai.lt);
Bendra informacija – Edita Markėnienė (tel. 8 614 33589; e. paštas:
e.markeniene@gmail.com)
* Kempinge „Slėnis“.
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