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Algirdas Butkevičius: nauji iššūkiai
nesutrikdė, o dar labiau užgrūdino
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Pokalbis

9 p.
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Gegužės 1-ąją Vilniuje vyko
Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) XXXIII suvažiavimas. Jame ketvirtą kartą iš eilės LSDP pirmininku
išrinktas šešioliktosios Vyriausybės vadovas Ministras
Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Už jį balsavo 487 delegatai, už jam iššūkį metusį
Algirdą Sysą – 151. Suvažiavime dalyvavo 1450 asmenų,
iš jų – 700, turinčių balsavimo teisę.

partijos valdybos narių (savo pavaduotojų): Zigmantą Balčytį,
Juozą Bernatonį, Viliją Blinkevičiūtę, Ramūną Buroką, Nijolę
Dirginčienę, Gediminą Kirkilą, Auksę Kontrimienę, Valerijų
Makūną, Ričardą Malinauską,
Juozą Oleką, Justą Pankauską, Jurą Poželą Julių Sabatauską, Mindaugą Sinkevičių, Algirdą Sysą.

Nuolatinės parengties sąlygomis – socialiai orientuota
politika
Suvažiavime A. Butkevičius paA. Butkevičius pasirinko 15 brėžė: „2013-2014 m. jautėsi sun-

mos rinkos sąlygas. Todėl ji turi
derinti savo ideologines ir politines dogmas prie jos.
Socialdemokratijos skirtumas
nuo konservatizmo ar liberalizmo – lygių socialinių galimybių
garantavimas. Lietuvoje problema tampa ne socialdemokratų liberalėjimas, o liberalų siekis pasisavinti lygių galimybių tendencijas.
Kuo socialdemokratai skiriasi
Socialdemokratams svar- nuo liberalų? Jie šio principo įgyvendinimą mato per valstybę, libiausia – lygios galimybės
A. Butkevičius kalbėjo: „Soci- beralams viską sutvarko „nemaaldemokratija priima reguliuoja- toma rinkos ranka“.
kmečio pasekmės. Europoje atsinaujino karinės grėsmės. Ekonominius santykius varžo Rusijos
paskelbti draudimai.
Tai – įtemptas laikas, kai Vyriausybė dirba nuolatinės parengties režimu. Ji tai daro atsakingai,
laikosi griežtos fiskalinės drausmės, tačiau nebijo iššūkių, naujovių ir pokyčių bei vykdo socialiai
orientuotą politiką“.
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Aušra Daugelienė: „Nemėgstu
gyventi sulėtinto filmo ritmu“

Muzika

15 p.

Paulius Bagdanavičius:
„Muzika - mano gyvenimo pagrindas“

Padėkime Širvintų, Trakų, Varėnos ir Šilutės rajonų bičiuliams laimėti rinkimus
Kovą savivaldos rinkimai vyko visoje Lietuvoje, tačiau baigėsi jie ne visur. Birželio 7 d.
vyks pakartotiniai Širvintų rajono mero ir Trakų rajono savivaldybės tarybos rinkimai bei
nauji rinkimai į Seimą vienmandatėje Varėnos–Eišiškių
rinkimų apygardoje Nr.70, o
birželio 21 d. – pakartotiniai
Šilutės rajono savivaldybės tarybos rinkimai. Vyriausioji rinkimų komisija dėl kai kurių politinių konkurentų nesąžinin-

go elgesio ir rinkėjų papirkinėjimo anuliavo savivaldos rinkimų rezultatus šiose trijose rinkimų apygardose.
Todėl socialdemokratų bičiuliams keturiuose Lietuvos
regionuose reikia mūsų visų
palaikymo ir pagalbos. Kaimyninių Trakų, Širvintų,
Šilutės ir Varėnos-Eišiškių
rinkimų apygardų LSDP
skyrių bičiulius aktyviai padėti rinkimams besiruošiantiems skyriams įpareigoja ir

2015 m. kovo 28 d. LSDP
Tarybos nutarimas.
Į Širvintų rajono merus vėl
kandidatuoja socialdemokratas Andrius Jozonis, kuris kovo rinkimuose įsiveržė
į antrąjį turą ir iš naujo turės
konkuruoti pirmajame ture
su 6 kandidatais.
Trakų rajono tarybos rinkimuose dalyvauja 48 socialdemokratų bičiuliai. Mero
posto sieks LSDP kandidatas
Vytautas Zalieckas su

7 kandidatais.
Socialdemokratas Vidas
Mik alausk as Varėnos–Eišiškių apygardoje su
7 kandidatais kovos dėl atsilaisvinusios 2012–2016 m.
Seimo nario vietos.
Į Šilutės rajono tarybą kandidatuoja 50 socialdemokratų, o į merus – Alfredas Stasys Nausėda.
Tad visi draugiškai susitelkime ir padėkime bičiuliams laimėti rinkimus!

2

Aktualijos

socialdemokratas

Lietuva neturi amžinų priešų ir amžinų draugų tik amžinus Lietuvos žmonių interesus

Vytenis Povilas Andriukaitis
Europos Sąjungos komisaras

Mielos bičiulės ir bičiuliai,
Gegužės 1-oji Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) – ypatinga diena, nes tai – jos gimimo diena,
taip pat ir socialdemokratų paskelbtos Lietuvos nepriklausomybės politinės idėjos gimimo diena! Tądien
švenčiame ir Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą (ES) dieną. Pažymime ir svarbią Tarptautinę darbo dieną – žmogaus teisių dieną. Gegužės
1-oji – viena įdomiausių dienų Lietuvos istorijoje.
Į XXXIII LSDP suvažiavimą susirinkome, švęsdami nepriklausomos demokratinės Lietuvos 25-uosius metus. Jame dalyvauja mūsų
moderniųjų laikų istorijos kūrėjai ir dalyviai – socialdemokratinių įsitikinimų disidentai, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio kūrėjai,
LSDP atkūrimo iniciatoriai, LKP
atskyrimo nuo TSKP organizatoriai, LTSR XI šaukimo Aukščiausiosios tarybos ir TSRS Liaudies deputatai, LR Aukščiausiosios Tarybos deputatai ir Kovo 11-osios Akto
signatarai, Seimų ir Vyriausybių nariai bei vadovai. Visus juos sveikinu
su 25-uoju Lietuvos demokratinės
respublikos pavasariu.
Vasario 16-osios Akto autorius ir
Signataras Steponas Kairys, viena
ryškiausių asmenybių tarp Lietuvos demokratų, paskyrė savo gyvenimą būtent tokiai Lietuvai, kokia
ji šiandien yra. Neatsitiktinai norėčiau dar kartą pacituoti jo moto:
„Tau, Lietuva, kad būtum laisva ir
demokratiška, skyriau visą savo gyvenimą!“

„Laisva ir demokratiška“ – šie
žodžiai mane įkvėpė jaunystėje.
Džiaugiuosi, kad praėjusiais metais, kai man suteikė Laisvės kovų
dalyvio statusą, KGB archyvuose
radau teisingą savo veiklos apibūdinimą – kad esu reformistas, revizuojantis marksizmą – leninizmą,
aštriai kritikuojantis TSKP vienpartinę diktatūrą, kad mūsų įsteigtas A. Strazdelio universitetas turi
tikslą ruošti kadrus „nepriklausomai Lietuvai“. KGB sukaupta informacija buvo teisinga.
Šitų pozicijų laikiausi savo disidentinėje veikloje, kovojant už
laisvę ir demokratiją. Man buvo
priimtina socialdemokratų politinė platforma per visą laikotarpį
iki Nepriklausomybės atstatymo.
1989-aisiais metais mums pavyko
legalizuoti LSDP veiklą, stimuliuoti daugiapartinės sistemos Lietuvoje
raidą, išlaikyti dinamišką raidą tarp

LDDP ir LSDP, būti opozicijoje ir
pozicijoje, pavyko apjungti jėgas ir
suformuoti tolesnę LSDP platformą, kuri iki dabar yra viena iš stipriausių Lietuvoje.
Šiandien jūs, gerbiami delegatai,
priėmėte sprendimą man suteikti
Garbės Pirmininko vardą. Iš visos
širdies tariu jums „Ačiū“ ir pasižadu

Prieš 25 metus iškelti
trys politiniai šūkiai:
„Atgimusiai Lietuvai
– Nepriklausomybę!“,
„Nepriklausomai
Lietuvai – demokratiją!“,
„Demokratiškai Lietuvai –
žmonišką gyvenimą!“

likti ištikimas socialdemokratijai.
25-eri nepriklausomos šių laikų Lietuvos raidos metai reikalauja iš mūsų, mieli delegatai, gilesnio
žvilgsnio į nueitą kelią ir į esamą Lietuvos situaciją. Mes gerai atsimename Lietuvos Atgimimą.
Tuo metu buvo iškelti trys politiniai šūkiai: „Atgimusiai Lietuvai –
Nepriklausomybę!“, „Nepriklausomai Lietuvai – demokratiją!“, „Demokratiškai Lietuvai – žmonišką
gyvenimą!“ Žvilgterkime trumpai,
kaip tai pavyko politinėje praktikoje.
Šūkis „Atgimusiai Lietuvai – Nepriklausomybę“ įgyvendintas. Bet
ar tikrai esame įsisąmoninę, kad sukūrėme stiprią nepriklausomą Lietuvą, o gal vis dar baiminamės, kad
nesame tikri dėl savo nepriklausomybės? Ar nesame savo ankstesnių
stereotipų nelaisvėje, ar neturime
tam tikro nevisavertiškumo sindromo, kai formuojame savo saugumo
politikos nuostatas, vis primename
kitiems, kad kažkas ruošiasi mus
okupuoti? Vis trokštame to jausmo, kad mums gerai tik tada, kai
mus „budriai saugo milžino jėga“?
Taip, esame nepriklausoma, demokratinė valstybė, esame NATO
ir ES nariais. Mes esame didžiulio
kolektyvinio pasaulinio gynybinio
susivienijimo stipri grandis. Bet vis
patys viduje jaučiamės antrarūšiai,
todėl vis primename savo sąjungininkams, kad turime „amžiną
priešą“. Labai blogai, kad kai kas
dar ir kursto baimę, psichozę, jog
esame neva „pafrontės valstybė“,
neva „rytoj būsime okupuoti teroristinės valstybės“.
Ar iš tiesų Respublikos Preziden-

Neskaldykime Europos
savo per daug radikalia
pozicija.

to pareiga yra palaikyti įtampą šalyje, garsėti radikaliais pareiškimais,
kurie iškrenta iš solidžios užsienio
politikos konteksto, iš bendro ES
šalių narių konteksto? Vietoje to,
kad kartu su Prancūzija ir Vokietija ieškotume išeičių iš Ukrainos –
Rusijos krizės, mes papildomai eskaluojame „karo nuotaikas“. Taip
sukeliama tik dar daugiau panikos
Lietuvos visuomenėje. Pamirštama taisyklė, kad Lietuva neturi nei
amžinų priešų, nei amžinų draugų
– amžini yra tik Lietuvos žmonių
interesai. Juk Britanija ne kartą tos
taisyklės efektyvumą įrodė.
Lietuva yra nepriklausoma valstybė, NATO, ES, JT ir kitų organizacijų narė. Ji yra savarankiška
spręsti savo saugumo ir nepriklausomybės įtvirtinimo klausimus. O
Lietuvos užsienio ir saugumo politika grindžiama bendradarbiavimu
su ES šalimis. Neskaldykime Europos savo per daug radikalia pozicija. Tad kalbant apie Nepriklausomybę, akivaizdu, kad ji reikalauja
socialdemokratų ginamų sankcijų
prieš tarptautinės teisės pažeidėjus,
bet tuo pačiu ir konstruktyvaus dialogo, sprendžiant konfliktus.
Parengta pagal V. P. Andriukaičio
kalbą LSDP XXXIII suvažiavime
Tęsinys - kitame numeryje

2016-ieji paskelbti
Vietos bendruomenių metais
Už nuopelnus Lietuvos socialdemokratijai
LSDP suvažiavime už nuopelnus Lietuvos socialdemokratijai, ilgametę ir aktyvią veiklą partijoje LSDP Garbės Pirmininko vardas suteiktas buvusiam (19982001) LSDP pirmininkui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, ilgamečiam partijos pirmininko pavaduotojui,
Prezidiumo ir Tarybos nariui Vyteniui
Povilui Andriukaičiui.
LSDP Garbės nario vardas suteiktas
Kovo 11-osios Akto signatarui, ambasadoriui, buvusiam Europos Parlamento nariui, ilgamečiam partijos pirminin-

ko pavaduotojui, Prezidiumo ir Tarybos
nariui Justui Vincui Paleckiui.
„Mes niekada nebūsime sėkmingi, jei
mėginsime įtikti liberalams, nes liberalų
rinkėjai visada balsuos už liberalus. Mes
niekada nepasieksime pergalės, jei mėginsime pataikauti konservatoriams arba
krikdemams, nes konservatorių rinkėjai
balsuos už juos. Mus lydėjo ir lydės sėkmė,
jei būsime socialdemokratai ir būsime už
socialiai teisingą Lietuvą, kurioje mažės
socialinė atskirtis. Tada mes laimėsime!“
– bičiuliams sakė J. V. Paleckis.

Irena Šiaulienė,
Lietuvos socialdemokratų partijos
frakcijos Seime seniūnė

Prabėgo jau beveik 20 metų,
kai Lietuvoje pradėjo veikti pirmosios vietos bendruomenės.
Jų konkretūs darbai šiandien
matomi ir apčiuopiami.
Vietos bendruomenės rūpinasi
socialiai pažeidžiamų asmenų globa, sveikatinimo programomis, vaikų ir jaunimo užimtumu, aplinkos
gerinimu, viešųjų erdvių sutvarkymu, kultūrine veikla, pilietiškumo
ugdymu ir t. t.
Pirmosios kūrėsi kaimiškų vietovių vietos bendruomenės, kurios

veiklos problemas aptaria savo atstovų suvažiavime, kurį
vadina Kaimo parlamentu.
Jų sėkmės istorijos paskatino bendruomenes kurtis ir
miestų gyvenamuose rajonuose.
Seimas, įvertindamas vietos bendruomenių pilietiškumą, veiklumą, kaip svarbiausią prielaidą vietos ekonominei, socialinei ir kultūrinei plėtrai, siekį stiprinti
vietos savivaldą, kurį pademonstravo vietos bendruomenės, priėmė nutarimą
2016-uosius metus paskelbti Vietos bendruomenių metais. Šis nutarimas pabrėžia
vietos bendruomenių reikšmę, įgyvendinant Europos
Sąjungos ir nacionalinę regioninę politiką.
Vietos bendruomenių metams pažymėti Vietos bendruomenių taryba kartu

su Vyriausybe rengs Vietos
bendruomenių metų programą, kuriai 2016 m. bus
skiriamas finansavimas. Visuomenei bus pristatyti sėkmingai įgyvendinti vietos
bendruomenių projektai bei
suplanuoti kiti darbai. Bus
paskatintos veikliausios vietos bendruomenės, įvertinta
vietos bendruomenės žmonių aktyvi veikla, o tai taps
paskata dar sutelkčiau dirbti ir įgyvendinti naujus projektus visų bendruomenės
narių labui.
Seimas, 2016 m. paskelbęs
Vietos bendruomenių metais, išreiškė didžiulį vietos
bendruomenių darbo įvertinimą ir pasitikėjimą pilietinės visuomenės dalimi,
kuri savo nuoširdžiais darbais gali dar labiau sustiprinti ne tik savivaldą, bet ir visą
valstybę.
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Atėjo kokybiško darbo laikas

Vilija Blinkevičiūtė
LSDP pirmininko pavaduotoja
Europos Parlamento Užimtumo ir
socialinių reikalų komiteto narė

Šiemet minint Tarptautinę
darbo dieną, man pro akis
neprasprūdo informacija,
kad mes, lietuviai, esame vieni daugiausiai stresų darbe
patiriančių europiečių. Net
kas antras mūsų dirbantysis
teigia patiriantis stresą, kuris
neabejotinai kenkia sveikatai
bei darbo produktyvumui.
Kodėl taip yra? Kodėl negalime
savo darbuotojams garantuoti kokybiškų darbo sąlygų? Net neabejoju, kad stresų darbe grėsmingai padaugėjo ir dėl ekonominės
krizės. Daugelis žmonių neteko
darbo, buvo drastiškai karpomi
atlyginimai, įmonėse vyko reorganizacijos. Padidėjusi įtampa tapo kasdieniu daugelio dirbančiųjų palydovu.

Stresai darbe dažniausiai susiję su
darbo krūviu, intensyvumu, darbo
santykiais, nepakankamu užmokesčiu, profesinės karjeros galimybėmis ir kitomis darbo sąlygomis.
Lietuvoje 41 proc. dirbančiųjų savo darbo sąlygas vertina neigiamai.
Šis rodiklis nedaug skiriasi nuo Europos Sąjungos (ES) vidurkio. Beje,
labiausiai nepatenkinti savo darbo
sąlygomis yra graikai, o labiausiai
patenkinti – Nyderlandų, Danijos, Liuksemburgo, Suomijos gyventojai.
Netrukus Europos Parlamente
prasidės diskusijos dėl naujos ES
darbuotojų saugos ir sveikatos strategijos, kuria siekiama gerinti dirbančiųjų darbo sąlygas. Nors per
pastaruosius metus situacija darbuotojų saugos ir sveikatos srityje
ES pamažu gerėjo, tačiau kiekvienais metais vis dar net 4000 darbuotojų miršta dėl nelaimingų atsitikimų darbe, o daugiau nei 3 milijonai darbe nukenčia dėl sunkių nelaimingų atsitikimų. Deja, Lietuva
kol kas negali pasigirti nelaimingų
atsitikimų ir profesinių susirgimų
mažėjimu. Tikėtina, kad nauja strategija bus geras postūmis saugiam ir
sveikam darbui.
Pagrindinis strategijos dėmesys
skiriamas saugos ir sveikatos gerinimui smulkiose ir vidutinėse įmonėse, profesinių ligų profilaktikai ir

vyresnio amžiaus darbuotojų problemoms. Norėtųsi, kad daugiau
dėmesio būtų skirta ir stresams darbe, ypač dėl padidėjusio darbo krūvio, būtinybės prisitaikyti prie sparčių technologinių ir organizacinių
pokyčių ar dėl išaugusios baimės
prarasti darbą. Šie veiksniai ypač
sustiprėja per ekonomines krizes.
Juos labai atsakingai turėtų įvertinti ir socialiniai partneriai, aptardami naujas Lietuvos darbo kodekso
nuostatas. Darbo rinkos lankstumas neturėtų būti didinamas darbuotojų saugumo sąskaita.
Nepamirškime, kad saugesnės ir
sveikesnės darbo sąlygos yra svarbios ne tik gerinant darbo kokybę, bet ir didinant darbo našumą,

įmonių konkurencingumą bei socialinės apsaugos sistemų tvarumą.
Gera sveikata leidžia žmonėms ilgiau dirbti. Tai labai svarbu, nes
mūsų senstančioje Europoje darbdaviai turės samdyti vis daugiau vyresnio amžiaus darbuotojų. Išsaugotas darbingumas padeda mums
sėkmingai „vytis“ tolstantį pensinį amžių. Reikia įvertinti ir tai,
kad pagyvenusių darbuotojų sveikatos sutrikimų rizika gerokai skiriasi nuo jaunesnių darbuotojų. Lietuvoje apie 60 proc. profesinių susirgimų nustatoma priešpensinio
amžiaus darbuotojams. Todėl vyresnio amžiaus žmonių darbo sąlygoms būtina skirti daugiau dėmesio.
Viena svarbiausių kokybiško dar-
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bo sudedamųjų yra tinkamas atlyginimas. Lietuvoje vidutinis atlyginimas didėja kasmet, tačiau
dar ženkliai atsilieka nuo daugumos ES šalių. Tai reiškia, kad mūsų darbdaviai ir toliau pralaimi
konkurencinę kovą dėl darbuotojų bendroje ES darbo rinkoje.
Todėl labai gerai vertinu Trišalės tarybos sprendimą nuo liepos
mėn. padidinti minimalų atlyginimą iki 325 eurų bei Vyriausybės pasirengimą šį procesą tęsti
ir kitąmet. Minimalus atlyginimas turi saugoti dirbantį žmogų
nuo skurdo ir skatinti gyvenančius iš pašalpų įsilieti į darbo rinką. Tačiau būtina didinti ir kitus
atlygius. Juk skirtumo tarp užmokesčių už nekvalifikuotą ir kvalifikuotą darbą sumažėjimas neskatina profesiškai tobulėti. Labai
norėtųsi, kad Lietuva kuo greičiau
taptų kvalifikuoto ir gerai apmokamo darbo šalimi.
Taigi kokybiškos darbas – be
streso, saugus, gerai apmokamas
– vis dar viena svarbiausių siekiamybių. Ypač Lietuvoje. Esu tikra,
kad siūlydami žmonėms kokybišką darbą, mes pagaliau suvaldytume emigracijos srautus, nebūtume tituluojami pigios darbo
jėgos šalimi, sustiprintume savo
šalies konkurencingumą. Tam
jau tikrai atėjo laikas.

Vasalo virusas akademinėje visuomenėje

Aloyzas Sakalas
Kovo 11-osios Akto signataras,
LSDP Garbės Pirmininkas

Teko stebėti Vilniaus universiteto (VU) rektoriaus inauguracijos iškilmes Šv. Jonų bažnyčioje šį pavasarį. Tai buvo įspūdingas renginys. Sakyčiau, didžiulė ne tik akademinės, bet
ir visos Lietuvos šventė.
Nenuostabu, kad bažnyčia buvo perpildyta. Pati inauguracijos ceremonija buvo lotynų kalba, ja kalbėjo ceremonmeisteris,
o versdavo į lietuvių specialus sekretorius.
Po naujojo rektoriaus priesaikos ir studentų himno Gaudeamus igitur, rektoriaus inauguracinės kalbos prasidėjo oficialių
asmenų sveikinimai. Juos pradėjo J.E. Respublikos prezidentė, estafetę perėmė VU Senato
pirmininkė, Vyriausybės premjeras, buvęs VU rektorius, rektorių konferencijos pirmininkas ir
studentų atstovas. Buvo pasakyta daug šiltų žodžių ir turiningų

palinkėjimų. Visa tai nuostabu,
išskyrus vieną, iš pirmo žvilgsnio
nereikšmingą smulkmeną.
Nors svarbiausias šių iškilmių
asmuo buvo ne prezidentė ar Seimo nariai, bet naujasis rektorius,
visi oratoriai savo kalbas pradėdavo žodžiais „J.E. Lietuvos Respublikos prezidente“. Toliau buvo
pašlovinami Seimo nariai ir ministrai, o tik tada buvo prisimenamas, lyg tarp kitko, dar ir VU
rektorius.
Žodžiu, susirinkę svečiai sveikino ne renginio šeimininką, o
kitus svečius. Vėliau, kalbant su
kai kuriais sveikintojais, jie pripažino, kad buvo padaryta klai-

Kokią jaunų žmonių
visuomenę išugdys
universitetas, tokią valdžią
ji ir išsirinks. Iš čia seka
loginė išvada: universitetas
yra valdžios formuotojas,
visuomenės senjoras, o
valdžia - tik jos vasalas.
da. Bet šaukštai jau buvo popiet.
Buvo elgiamasi kaip tarybiniais
laikais, kada bet kuriame renginyje pirmiausia šlovinami parti-

jos ir vyriausybės vadovai, o po
to renginio – svarbiausias asmuo.
Ko norėti, juk visų sveikintojų (išskyrus studentą, kuris nusižiūrėjo į profesorius) gyslose dar
pulsuoja tarybiniai papročiai. Ir
visiems jiems nė motais, kad universiteto rektoriaus pareigų prestižas yra nepalyginamai aukštesnis už Seimo narių ir net pačios
prezidentės prestižą.
Ir štai kodėl. Universiteto rektorius kartu su profesūra, o ne
prezidentė ir Seimas, formuoja
visuomenę, kuri renka jai tinkamą prezidentą ir Seimą. Ir kokią
jaunų žmonių visuomenę išugdys
universitetas, tokią valdžią ji ir iš-

sirinks. Išvada: universitetas yra
valdžios formuotojas, kitaip sakant, visuomenės senjoras, o valdžia – tik jos vasalas.
Jei peržvelgsime prabėgusį dvidešimtpenkmetį, tai pamatysime, kad visi Lietuvos prezidentai (išskyrus Valdą Adamkų, kuris mokėsi Vakarų valstybių universitetuose) buvo ir yra tarybinių universitetų produktas. Visų
jų (išskyrus V. Adamkų) valdymo principas net nepanašus į demokratinį „valstybė – tai mes“, o
į autoritarinį „valstybė – tai aš“.
Pastarasis principas yra visų diktatorių alfa ir omega.
VU rektoriaus inauguracijos
ceremonija parodė, kad akademinė bendruomenė dar nepasiruošusi ugdyti laisvo žmogaus, kuriam būtų svetimas keliaklupsčiavimas prieš tuos respublikos
galinguosius, kuriuos pati akademinė visuomenė ir pasirenka.
Darosi nejauku, kai matai praradusį savo orumą akademinį elitą, besilankstantį valdžiai. Tai tik
parodo, kad akademinė visuomenė dar neatsikratė, o gal ir ilgisi
viruso, kuris neleidžia jai suprasti, kad pati akademinė visuomenė yra senjoras, o valdžia – tik jos
vasalas. Jei taip bus ir toliau, tai
universitetai augins ne laisvus piliečius, o prisitaikėlius, kokius ir
ugdė tarybiniais metais.
delfi.lt
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Rinkimai Trakuose

socialdemokratas

Vytautas Zalieckas: „Darbais įrodžiau sėkmingai dirbu Trakų labui“
sutvarkyta Trakų miesto turgavietė, renovuotos švietimo, kultūros
ir sveikatos priežiūros įstaigos, pagerinta viešoji infrastruktūra, įgyvendintas Akmenos ežero paplūdimio ir prieplaukų komplekso projektas, apželdintas Trakų miestas,
rekonstruotos pagrindinės Lentvario miesto gatvės, pėstiesiams sutvarkyti šaligatviai. Man bei mano
komandai pavyko sėkmingai realizuoti minėtus darbus ir įgyvendinti daug kitų gerų sprendimų“, – akcentavo V. Zalieckas.

Kovo 1 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos ir mero rinkimai pademonstravo „nešvarų“ politinį rinkimų „žaidimą“.
Ilgai buvo gvildenamas klausimas dėl Lietuvos laisvės sąjungai ir Liberalų sąjūdžiui mestų
įtarimų dėl rinkėjų balsų pirkimo ir kitų galimų neteisėtų
veikų*, kas galiausiai baigėsi
rinkimų rezultatų Trakų rajone anuliavimu.

Ko tikėtis pakartotiniuose rinkimuose? Atsakyti į šį klausimą
paprašėme Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Trakų rajono skyriaus kandidato į Trakų
rajono tarybą ir merus Vytautą
Zaliecką.
„Tai, kas vyko Trakų mieste šiuose rinkimuose, nuvylė daugelį trakiečių, taip pat ir mane. Kandidatuodamas, tikėjausi garbingos kovos, tačiau rinkimai parodė, kad
kai kurių partijų kandidatų noras
pasilikti Trakų rajono savivaldoje ir
užimti mero kėdę buvo toks didelis, kad ryžosi pažeisti įstatymus ir
paminti moralės normas. Tikiuosi, kad pakartotiniai rinkimai vyks
sąžiningai. Deja, negaliu atsakyti
už kitas partijas ir jų kandidatus,
tačiau galiu ryžtingai teigti, kad
LSDP Trakų rajono skyriaus kandidatai kausis garbingai ir dorai“,

– teigė LSDP Trakų rajono skyriaus lyderis.
Turėtų būti sunku išlikti „švariam“, kai šalia verda tokia „purvina“ kova?
„Politiko, kaip ir kiekvieno žmogaus, „švarumas“, – tai jo principai, vertybės ir auklėjimas. Užaugau ūkininkų šeimoje, kurioje buvo puoselėjama meilė, pasitikėjimas, pagarba, dora, garbė, darbštumas. Vadovaudamasis tėvų įskiepytomis vertybėmis išmokau sunkiai bei sąžiningai dirbti ir vertinti
kitų žmonių darbą, todėl man net
nekilo mintis sukčiauti bei apgaudinėti. Pasitikiu tiek savimi, tiek

Ar po rinkimų rezultatų anuliavimo Jums nekilo mintis pasitraukti iš politikos?
„Ne, nebuvo. Buvo apmaudu,
kai Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) anuliavo visus rinkimų
rezultatus, taip „nuskriausdama“
sąžiningai rinkimuose kovojusias
partijas. Mano manymu, geriauVadovaudamasis tėvų
„bausmė“ įstatymus pažeiduįskiepytomis vertybėmis sia
sioms partijoms būtų – prasiženguišmokau sunkiai bei
sių partijų šalinimas iš partijų sąrasąžiningai dirbti ir vertinti šų. Tačiau gerbiu VRK sprendimą
ir šiuo metu kartu su savo komanda
kitų žmonių darbą.
ruošiuosi birželio 7 d. artėjantiems
savivaldos bei mero rinkimams“, –
savo komanda. Ne žodžiais, o dar- tvirtino socialdemokratas.
bais esu įrodęs gebėjimą sėkmingai
Kalbėdamas apie artėjančius
dirbti Trakų rajono gyventojų bei
savivaldos
rinkimus ir ateities plapaties krašto labui. Per pusantrų
nus,
V.
Zalieckas
pabrėžė, kad komano, kaip Trakų rajono mero, kavą
įvykę
rinkimai,
nepaisant opodenciją, aktyviai dirbau, kad būtų

Kęstutis Vilkauskas: „Žmonės nori būti tikri,
kad ryt gyvens geriau nei šiandien“
Naujai perrinktas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP)
Trakų skyriaus pirmininkas
Kęstutis Vilkauskas trečią kartą gavo bičiulių pasitikėjimą
pirmyn vesti 330 socialdemokratų. Prieš du dešimtmečius
papildęs tada vos keleto bičiulių pulkelį, šiandien jis brandus
politikas, ilgiausiai rajone dirbantis seniūnas.

Gera nuotaika padeda
Vienu metu būti keliose vietose,
atsakyti už viską – tai įprasta Trakų miesto seniūnui K. Vilkauskui.
Nuolat besišypsančiam, energingam, amžinam optimistui tai – ne
rutina tapęs darbas, o vienas malonumas.
Dvylika metų jis dirba seniūnu
ir puikiai išmano, kuo gyvena senosios sostinės žmonės. Jų rūpesčiai – jo duona kasdieninė jau 17
metų. Tačiau šis nelengvas darbas
K. Vilkauskui nepaliko šalto valdininko antspaudo. Prasto nusiteikimo jis nepratęs demonstruoti. Toks
jo būdas padeda vadovauti Trakų
seniūnijai.
Šviesa – tunelio gale
„Geri norai ir realybė smarkiai

skiriasi. Nusvyra rankos, kai pasijunti bejėgis išspręsti vieną ar kitą
problemą. Lig šiol seniūnija neturi
atskiro biudžeto, o yra priklausoma
nuo rajono valdžios malonės. Tačiau kas, jei ne seniūnija, geriausiai
išmano, ko jos gyventojams reikia?“,
– tvirtino K. Vilkauskas.
Savivaldybių seniūnų asociacija
siekia spręsti seniūnijų problemas.
Trakų seniūnas yra jos vicepirmininkas.

Užsimojo gyvenimą keisti
Trakų seniūno pavardė – antroji LSDP savivaldos rinkimų sąraše.
„Iniciatyva turi kilti iš apačios, ne iš
viršaus. Žinau, ko reikia žmonėms.
Daug metų jiems dirbu“, – apsisprendimą dalyvauti rinkimuose aiškino politikas.
Kas gena jį į didžiąją politiką?

Mums visiems reikia
gerovės valstybės,
kurioje nėra skurdo
ir nedarbo, o žmonės
jaučiasi saugūs.

čiasi saugūs. Pokyčių laukia ne viena sritis. Reikia skatinti vietos valdžios savarankiškumą, didinti jos
įgaliojimus ir atsakomybę“, – teigia
LSDP Trakų skyriaus pirmininkas.

„Noras keisti ir keistis. Žmonėms
reikia permainų ir žinojimo, kaip
jie gyvens ne tik šiandien, rytoj, bet
ir po penkerių ar penkiolikos metų.
Svarbiausia – būti tikriems, kad gyvens geriau nei šiandien“, – tikino
K. Vilkauskas.

Nuostata – jaustis saugiems
Gyventi geriau nori visi, tik nežinia, kaip tai padaryti.
„Yra bendrosios nuostatos ir konkrečios problemos, į kurias ir orientuota partijos politika. Mums reikia gerovės valstybės, kurioje nėra
skurdo ir nedarbo, o žmonės jau-

Gyventi čia ir dabar
Tikrą Gordijaus mazgą primena
dalies Trakų rajono gyventojų padėtis. Nemažai jų gyvenimą niaukia keliaprasmė saugomų teritorijų situacija.
„Rajono perspektyvą matau dar
labiau plėtojant turizmą, infrastruktūrą, skatinant verslumą, tvarkant Lentvario miestą, aktyvinant
bendruomenių veiklą. Žmonės, kuriems įstatymas apriboja jų ūkinę
veiklą, turi gauti kompensacijas. Jis
neturi tik drausti, bet ir skatinti tausoti kultūros ir gamtos vertybes“, –
įsitikinęs K. Vilkauskas.
„Tolimesnė rajono vystymosi
strategija – kertinis akmuo Trakų
socialdemokratų veikloje. Su išmania komanda įmanoma įveikti bet
kokias problemas“, – kalbėjo jis.

nentų intrigų ir nesąžiningos kovos, dar kartą įrodė, kad Trakų rajono gyventojai palaiko ir pasitiki LSDP Trakų rajono skyriaus
kandidatais bei jo lyderiu Vytautu Zaliecku.
„Stengsimės nenuvilti rinkėjų ir
toliau sėkmingai dirbsime Trakų
rajono gyventojų gerovei. Ketinu
tęsti mano ir mano komandos dar
2013 m. parengtą, tačiau dabartinės valdžios apleistą studiją Lentvario geležinkelio pervažos statybai bei Trakų miesto aplinkkelio
tiesimui. Sieksime sumažinti šilumos kainas, kad nuo žmonių pečių būtų nuimta sunki šildymo mokesčio našta. Mes žinome, kaip tai
padaryti ir šiam tikslui pasiekti jau
sudarėme veiksmų planą. Sieksime
Trakų istorinio nacionalinio parko
schemos korekcijos bei ketiname
įgyvendinti daug kitų Trakų rajono gyventojams bei pačiam kraštui
prasmingų ir naudingų projektų“,
– ryžtingai teigė jis.
Baigdamas pokalbį V. Zalieckas
pakartotinių Trakų rajono savivaldos rinkimų belaukiantiems Trakų
rajono gyventojams palinkėjo, atsižvelgiant į praeitų rinkimų karčią
patirtį, būti budriems ir savo balsą
atiduoti už sąžiningus politikus, realiai dirbančius žmonių labui.
*http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/
aktualijos/vrk-spres-del-savivaldos-rinkimu-rezultatu-anuliavimo-trakuose.htm

Jo biografija ir pomėgiai – originalūs ir neįprasti, bet puikiai derantys prie solidaus politiko kostiumo
„aksesuarai“.
K. Vilkauskas baigė dvi aukštąsias. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo rusų kalbos mokytojo
ir psichologo specialybę, dirbo mokyklose, vėliau – turizmo ir kultūros srityse. Dirbdamas seniūnijoje,
tuomečiame Lietuvos teisės universitete įgijo teisės magistro laipsnį.
K. Vilkauskas neįsivaizduoja gyvenimo be teatro rampų šviesos.
Scenos pradžiamokslį jis išėjo Vilniaus profsąjungų rūmuose, po to
įsiliejo į Trakų karališkąjį rūmų teatrą. Įsimintini jo vaidmenys nepalieka abejingų.
Trakų seniūnas nesibodi ir renginių vedėjo veiklos. „Scenos patirtis
politikoje labai praverčia“, – mato
jis tik pranašumus. Su žmona Eugenija ir dukra Aušrine trypia tautinių šokių ansamblyje „Lendvarė“.

Įprastu pašėlusiu tempu
K. Vilkauskas – visur spėjantis
politikas. Jo šeima – žmona Eugenija, abiturientė dukra Aušrinė –
įpratusi prie veržlaus gyvenimo būdo. Jos žino, kad kitaip ir nebus, ir
visada pasiruošusios palaikyti naujas jo idėjas.
Neįprasti politiko ,,aksesuVisi žino, kad Kęstutis yra žmoarai“
gus,
su kuriuo sudėtingiausiomis
Puikus humoro jausmas, geras
sąlygomis
eitų į žvalgybą.
išsilavinimas, platus akiratis – štai
sėkmės formulė jaunam politikui.
Aušra Brazauskaitė
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Andrius Jozonis: „Politikoje vien
sėkmės tikrai neužtenka“
Interviu su Andriumi Jozoniu, LSDP kandidatu į Širvintų rajono merus

truktūra. Reikia sutvarkyti viešąsias
erdves, renovuoti viešuosius pastatus, suremontuoti gatves.
Kokias Širvintas matai ateityje?
Širvintos turėtų būti ramus miestas, kuriame gyvena daug jaunų šeimų, auginančių vaikus. Miestas turėtų būti žinomas ir nepainiojamas
su kitais Lietuvos miestais – turėti
išskirtinį bruožą, kuris pritrauktų
čia apsilankyti ir kurtis naujus gyventojus.
Galėtume tapti fontanų miestu,
kuriame sutvarkyta daug viešųjų,
po fontaną turinčių erdvių, pritaikytų šeimų ir jaunimo laisvalaikiui.

Andrius Jozonis su premjeru Algirdu Butkevičiumi, žmona Inta ir dukrele Juna

Apie politiką

kimų sudėliojus valdančiąją dauguAr ne apmaudu, kad vėl teks
mą, socialdemokratams atiteko vi- kautis pirmajame ture?
Tavo politinė karjera – žaibiška. cemero pozicija, o gautos pareigos
Apmaudu tai, kad apskritai priGrįžai iš Vilniaus į Širvintas, 2010 pranoko mano lūkesčius.
reikė pakartotinių rinkimų. Neam. įstojai į LSDP, o 2011-ais jau
bejoju, kad jau dirbčiau mero pareidalyvavai savivaldos rinkimuose
LSDP Širvintų skyrius – ne- gose, jei kovo rinkimuose visos po3-iuoju numeriu LSDP rinkimų didelė, bet vieninga ir draugiška litinės partijos būtų dalyvavę skaisąraše. Po rinkimų iškart tapai komanda. Ar vidinė konkuren- driai ir sąžiningai.
Širvintų vicemeru.
Apmaudu ir tai, kad nepasibaicija nekenkia?
Viskas susiklostė tikrai netikėtai.
Mūsų skyrius vienija daugiau gus teisinėms procedūroms, skelMane lydėjo sėkmė. Į politinę vei- kaip 100 socialdemokratų. Tokia- biami pakartoniniai rinkimai bei
klą įsiliejau energingai, tapau jau- me būryje būna daug skirtingų nuo- juose leidžiama dalyvauti asmeniausiu skyriaus nariu, subūriau so- monių, įvairių diskusijų, ginčų, ta- nims, galimai padariusiems šiurkšcialdemokratinį Širvintų jaunimą, čiau tolerancija ir pagarba vienas ki- čius pažeidimus. Juk viskas gali paorganizavome įvairias socialines ir tam yra svarbiausi mūsų principai. sibaigti dar vienais rinkimais.
aplinkosaugos akcijas.
Skyriui vadovauja Robertas BarBičiulių susirinkimuose išsaky- tulis. Kadaise gyvenome tame padavau savo nuomonę atvirai ir ne- čiame daugiabutyje, tada jis mane
dviprasmiškai; esu maksimalistas, paauklėdavo, nes buvau dar vaikas,
todėl mane pastebėjo ir buvo pa- o dabar pasidaliname pareigomis ir Širvintose kuriasi
tikėta trečia vieta rinkimų sąraše. draugiškai dirbame.
vis daugiau gamybos
Gavęs tokį aukštą įvertinimą,
Visoje politinėje veikloje dalyvau- įmonių. Mūsų rajonas
daug dirbau per rinkimus, kad pa- jame kaip komanda, siekianti aukšsiekčiau užsibrėžtą tikslą – tapti čiausio rezultato, todėl konkurenci- tampa vis patrauklesnis
Širvintų rajono tarybos nariu. Su ja ir asmeninės ambicijos nedaro di- investuotojams.
bičiule Anna Kuznecoviene, kuri delės įtakos, beveik visi sprendimai
dabar irgi išrinkta į tarybą, apvažia- priimami vienbalsiai.
vome visą rajoną, aplankėme beveik
Apie Širvintas
kiekvieną trobą.
Kovą pirmajame merų rinkimų
Tai buvo gera patirtis, bendrau- ture patekai į antrąjį turą su 13,36
Ko labiausiai trūksta Širvindami su žmonėmis, sužinojome proc. Tačiau antrajame atsigriebei toms?
daug svarbios informacijos. Po rin- ir gavai 43,58 proc. (tavo varžovė
Didžiausia problema – nuolat
– 55,44 proc.).
mažėjantis gyventojų skaičius rajoDžiaugiuosi, kad pirmuose tiesio- ne. Ją spręsti ypač sudėtinga, įvertiginiuose mero rinkimuose pavyko nant tai, kad esame šalia sostinės,
patekti į antrąjį turą. Man tai – di- kuri vilioja Širvintose užaugusią
delis pasiekimas.
jaunąją kartą.
Noriu padėkoti visiems, kurie paTačiau Širvintose kuriasi vis dautikėjo manimi ir atidavė savo balsą giau gamybos įmonių. Neseniai atuž mane. Antrajame ture man pa- sidarė minkštųjų baldų gamykla
dėjo ir kitos politinės jėgos, todėl „Templari“, kuri plečia savo veirezultatas, lyginant abu turus, yra klą. Didelę gamyklą stato nuotekų
toks ženklus.
valymo įrenginių įmonė „August
ir KO“. Vienas verslininkas greiKokie Tavo šansai tapti Širvin- tai pradės statyti ekologiškų eurotų meru pakartotiniuose rinki- palečių gamyklą.
muose?
Taigi, mūsų rajonas tampa vis
Sunku nuspėti. Manau, jei rin- patrauklesnis investuotojams. Būkimai vyks skaidriai, pavyks įveik- tent verslo pritraukimas leis spręsti
ti varžovus.
nemažai problemų, tarp kurių viena didžiausių – nusidėvėjusi infras-

Kur širvintiškiai ir svečiai galėtų ilsėtis ir pramogauti Širvintose?
Širvintos garsėja kaip pirmosios Lietuvos sostinės – Kernavės
kraštas. Tai kampelis, įtrauktas į
UNESCO paveldo sąrašą. Kernavėje vyksta įvairūs renginiai, veikia
modernus archeologijos muziejus.
Turime nemažai gražių dvaro sodybų ir kaimo turizmo sodybų. Rajone yra išskirtinių pramogų – pasivažinėjimas šunų kinkiniais „Rogių šunys“, žygiai pelkėmis – kliūčių
ruožu „Bebras“, galima patirti neeilinių įspūdžių „Vikingų kaime“.
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tras vaikelis?
Nebuvau. Ir dabar su žmona sutarėme, jog neisiu, tačiau džiaugiuosi
kiekviena akimirka, praleista su šeima. Kiek išmanydamas stengiuosi
prisidėti auginant dukrelę.
Ar nėra taip, kad Tu darai politinę karjerą, o žmona į ją tik investuoja ir rūpinasi šeima ir namais?
Labai didžiuojuosi savo žmona
– ji nuostabi mama ir geriausia mano draugė. Auginti vaikus yra sunkus ir malonus darbas, kuris jai kol
kas patinka.
Džiaugiuosi, kad Inta atranda laiko dalyvauti politinėje veikloje. Ji
nemažai rūpinasi Širvintų LSDP
skyriaus ryšiais su visuomene – fotografuoja ir rašo straipsnius. Taigi, ji nėra nutolusi nuo visuomeninės veiklos.

Širvintos turėtų būti
ramus miestas, kuriame
gyvena daug jaunų
šeimų, auginančių vaikus,
žinomas ir nepainiojamas
su kitais Lietuvos miestais.
Apie muziką, laisvalaikį ir
svajones
Daug laisvalaikio skiri muzikai
ir dainuoji mišriame chore „Dermė“?
Muzika mane lydi nuo vaikystės.
Baigęs akordeono klasę, savarankiš-

Su Širvintų rajono socialdemokratų bičiuliais

kai išmokau groti gitara. Su žmona
dainuojame minėtame chore, muzikuojame
duetu – aš groju gitara, o
Jei nuspręstumei išeiti iš politiji
dainuoja.
Labai mėgstu gyvo garkos, kokią profesiją rinktumeisi?
so
koncertus.
Esu energetikos inžinerijos ir vadybos magistras. Energetika visada
Ar sportuoji?
buvo mane labiausiai dominanti sriLaisvalaikiu važinėju dviračiu –
tis. Tai puikiai taikau dirbdamas satai
užsiėmimas, pamėgtas dar vaivivaldybėje.
kystėje.
Su šeima mėgstame keliauti po
Apie šeimą
Lietuvą – atrasti išskirtines vietoves,
Kokia Tavo žmonos Intos pro- ypatingą dėmesį skiriame dvarams
ir kitiems istoriniams objektams.
fesija?
Prieš išeidama motinystės atostoKokias svajones dar norėtumei
gų, žmona dirbo vadybininke „Lieįgyvendinti?
tuvos pašte“. Studijavo lietuvių filoNevadinčiau to svajonėmis, tai
logiją universitete.
–
išsikelti tikslai, kuriuos ketinu
Šiuo metu džiaugiamės šeimyniįgyvendinti.
Ketinu pastatyti naniais rūpesčiais. Prieš dvejus memą,
užauginti
vaikus (medžių jau
tus Inta įstojo į LSDP komandą, o
esu
pasodinęs),
įkurti nuosavą versir profesinių įgūdžių stengiasi nelą,
kurio
idėją
brandinu.
Į svajonių
pamiršti.
sąrašą galiu įrašyti kelionę aplink
Ar buvai išėjęs, o gal ketini išei- pasaulį.
ti tėvystės atostogų, kai gims anKalbėjosi Morta Vidūnaitė

Apie profesiją
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Seimo rinkimai

Vidas Mikalauskas:
„Geriau nežadėsiu, o
padarysiu nežadėdamas“

Birželio 7 d. naujuose rinkimuose į Seimą vienmandatėje
Varėnos-Eišiškių rinkimų apygardoje Nr.70 socialdemokratai kelia
Vido Mikalausko kandidatūrą

Socialdemokratų pozicijos
Varėnoje stiprėja
Per pastaruosius 8 metus socialdemokratija Varėnoje atgimė ir per
kiekvienus rinkimus pelno vis didesnį Varėnos žmonių pasitikėjimą.
Savivaldos rinkimuose Lietuvos
socialdemokratų partija (LSDP)
2007 m. gavo 9 proc., 2011 m. –
9,61 proc. O 2015 m. kovo 1-ąją socialdemokratai jau gavo beveik 33
proc. balsų. Tai labai didelis pasiekimas – visos organizacijos vieningumo pergalė.
LSDP 2008 m. Seimo rinkimuose Varėnoje surinko 7,56 proc. Per
ekonominę krizę Varėna, kaip ir
kiti Lietuvos regionai, skaudžiai išgyveno dešiniųjų valdymo metais
vykdytas „reformas“. Emigravo ne
vienas tūkstantis gyventojų, kurie
dabar galėtų kurti Varėnos gerovę. Tačiau 2012 metais įvyko lūžis.
Seimo rinkimuose socialdemokratai jau gavo 15 proc. balsų. Kovo
savivaldos rinkimai nuteikia optimistiškai – kilimas tęsiasi ir dabar.
Socialdemokratai geriausiai žino, ko reikia Varėnos gyventojams.
Nuo mokytojo – iki rankinio
klubo prezidento
pareigų
Socialdemokratų partijos kandidatas vienmandatėje Varėnos-Eišiškių rinkimų apygardoje – Vidas Mikalauskas, LSDP narys nuo
2011 metų.
Sporto bendruomenei gerai žinomas V. Mikalauskas gimė 1955 m.
rugpjūčio 10 d. Krokialaukio kaime, Alytaus rajone. 1973 m. jis baigė Simno vidurinę mokyklą, o 1978
m. – Vilniaus pedagoginį institutą,
kur įgijo geografijos ir kūno kultūros mokytojo specialybę. 1978–
1979 m. V. Mikalauskas dirbo Maišiagalos vidurinėje mokykloje ge-

Visi žmonės man vienodai
svarbūs. Su kaimo
žmogum man dar mieliau
bendrauti negu su kokiu
savo reikalais užsiėmusiu
valdininku.
ografijos mokytoju. Nuo 1979 iki
1983 m. – Marcinkonių vidurinės
mokyklos kūno kultūros mokytoju.
V. Mikalausko profesinė veikla
tapo neatsiejama nuo sporto. 1983–
1986 m. ir nuo 1996–1997 m. jis
dirbo Varėnos rajono sporto mokykloje rankinio treneriu. 1986–1987
m. buvo „Nemuno“ sporto draugijos pirmininkas. 1987–1996 m. dirbo Varėnos rajono kūno kultūros ir
sporto komiteto pirmininku, Sporto sektoriaus vedėju. 1995–1998 m.
jis treniravo Lietuvos jaunimo rankinio rinktinę. 1991–2004 m. buvo Varėnos „Ūlos“ rankinio klubo
įkūrėju ir vyr. treneriu.
1996–2009 m. V. Mikalauskas
ėjo atsakingas Lietuvos rankinio
federacijos viceprezidento pareigas.
2000–2007 m. – Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) viceprezidentas. Nuo 2004 m. – „Ūlos“ rankinio klubo prezidentas.

Sukaupta didelė darbo
savivaldoje patirtis
V. Mikalauskas jau 20 metų intensyviai dirba savivaldoje. 1995
m. jis išrinktas Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariu. Net 4 kadencijas iš eilės (1997–2011) Vidas Mikalauskas ėjo Varėnos rajono mero pareigas. 2011–2013 m.
– Varėnos rajono mero pavaduoto-

jas, 2013–2015 m. – jis vėl Varėnos
rajono meras.
V. Mikalauskui vadovaujant Varėnos rajonui, Varėnos kraštas gavo
nemažas sumas krašto infrastruktūrai gerinti iš Valstybės investicijų
programos. Varėna, naudodamasi
ES fondais, viena pirmųjų pastatė
Socialinių paslaugų centrą, pradėjo tiesiogiai transliuoti internetu tarybos posėdžius, renovavo ligoninę,
daugelį mokyklų, kultūros centrą,
kino ir parodų salę, stadioną, įrengė
modernias vaikų žaidimų aikšteles,
pirmą šiuolaikišką socialinį daugiabutį 32 šeimoms.
V. Mikalausko darbai įvertinti
gausiais apdovanojimais. 2005 m.
jam įteikta Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpinė žvaigždė. 2005 m. – Kūno kultūros ir
sporto departamento prie Vyriausybės Sporto garbės komandoro ženklas už nuopelnus Lietuvos sportui.
2008 m. jis pelnė Žemės ūkio ministerijos Garbės ženklo apdovanojimą. 2010 m. V. Mikalauskas –
LSA Auksinės krivūlės riteris (už
nuopelnus savivaldai).

Vidui Mikalauskui svarbūs
visi žmonės
V. Mikalauskas linkęs tiesiogiai
bendrauti su žmonėmis – tiek savivaldybėje rengdamas individualius priėmimus, tiek lankydamasis
namuose ar globos įstaigose. Viename savo interviu jis sakė: „Visi
žmonės man yra vienodai svarbūs.
Su kaimo žmogum man dar mieliau bendrauti negu su kokiu savo
reikalais užsiėmusiu valdininku,
kuris tik ir skuba kaip greičiau pabėgti nuo bendrų problemų. Nebijau bendrauti su žmonėmis, susitikti, kalbėtis ir vietoje spręsti problemas. Vienodai bendrauju su ministru, ir su klebonu, su mokytoju ar

socialdemokratas

Socialdemokratai jau turi
daugumą kandidatų į Seimą
vienmandatėse apygardose
2015 m. gegužės 1 d. vykusiame XXXIII Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) suvažiavime partijos taryba patvirtino daugelį kandidatų vienmandatėse apygardose 2016 m. Seimo rinkimams. Štai kandidatų sąrašas:

Rinkimų apygarda
Naujamiesčio Nr.1
Senamiesčio Nr.2
Antakalnio Nr.3
Fabijoniškių Nr.5
Šeškinės Nr.6
Justiniškių Nr.7
Karoliniškių Nr. 8
Naujosios Vilnios Nr.10
Šilainių Nr.11
Kalniečių Nr.15
Baltijos Nr.20
Aušros Nr.23
Saulės Nr. 24
Aukštaitijos Nr.28
Marijampolės Nr.29
Gargždų Nr. 31
Šilutės – Pagėgių Nr.32
Šilalės – Šilutės Nr.33
Tauragės Nr.34
Plungės – Rietavo Nr.35
Kretingos Nr.36
Akmenės –Joniškio Nr.39
Telšių Nr.40
Kelmės Nr.41
Raseinių Nr. 42
Radviliškio Nr.44
Biržų – Kupiškio Nr. 48
Utenos Nr.51
Ignalinos- Švenčionių Nr.53
Molėtų – Švenčionių Nr.54
Jonavos Nr.60
Ukmergės Nr.61
Jurbarko Nr.62
Suvalkijos Nr.63
Šakių Nr.64
Kauno – Kėdainių Nr.65
Kauno kaimiškoji Nr.66
Vilkaviškio Nr. 68
Lazdijų – Druskininkų Nr.71

LSDP kandidatas
Faustas Latėnas
Marija-Aušrinė Pavilionienė
Juras Požela
Auksė Kontrimienė
Algirdas Sysas
Gediminas Kirkilas
Juozas Bernatonis
Eduardas Šablinskas
Birutė Vėsaitė
Orinta Leiputė
Irena Šiaulienė
Edvardas Žakaris
Arvydas Mockus
Domas Petrulis
Albinas Mitrulevičius
Antanas Valys
Artūras Skardžius
Albinas Ežerskis
Darius Petrošius
Rimantas Vaitkus
Antanas Vinkus
Mindaugas Balčiūnas
Rimantė Šalaševičiūtė
Alma Monkauskaitė
Edmundas Jonyla
Algimantas Salamakinas
Aleksandras Zeltinis
Milda Petrauskienė
Algirdas Šešelgis
Linas Jonauskas
Rimantas Sinkevičius
Arūnas Dudėnas
Bronius Pauža
Juozas Olekas
Mindaugas Bastys
Raminta Popovienė
Antanas Nesteckis
Algirdas Butkevičius
Kristina Miškinienė

Kiti socialdemokratų kandidatai vienmandatėse rinkimų apygardose bus keliami ir tvirtinami vėliau. Iš viso turėtų būti patvirtintas
71 socialdemokratų kandidatas 2016 metų Seimo rinkimuose vienmandatėse apygardose.
kaimo gyventoju“.
„Antra vertus, stengiuosi kuo mažiau žadėti. Nesmagiai jaučiuosi,
kai negaliu įvykdyti duoto pažado.
Politikai mėgsta žaisti pažadais, o
man tai nėra priimtina. Kai kurie
sako – o jūs tik pažadėkit, vis lengviau bus... Man geriau tegu būna taip: pasakysiu, kad šiuo metu

to neįmanoma padaryti, kitaip sakant, padarysiu nežadėdamas. Gal
žmogus tada ilgiau prisimins, labiau
brangins...” – teigė jis.
Mieli Varėnos krašto žmonės,
rinkime į Seimą geriausią kandidatą – Vidą Mikalauską!

Vilniaus naujienos

socialdemokratas
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Prezidentui Algirdui M. Brazauskui
suteiktas Vilniaus Garbės piliečio vardas
Apie Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko indėlį į Vilniaus
miesto augimą ir plėtrą – interviu su Sigita Burbiene, 2011–
2015 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nare, kuriai
teko daugybę metų dirbti kartu su ilgamečiu socialdemokratų ir visos Lietuvos lyderiu.
Prezidentui Algirdui M. Brazauskui suteiktas Vilniaus Garbės piliečio vardas. Kodėl tik dabar įprasmintas Prezidento atminimas?
Prezidento A. M. Brazausko vardu jau pavadinta Kauno hidroelektrinė, o mokykla Kaišiadoryse
jo vardu pavadinta dar jam gyvam
esant. Ketinant įamžinti Prezidento atminimą, dar būdama Vilniaus
miesto tarybos nare aš susidūriau su
ypač cinišku požiūriu.
Į Vilniaus miesto savivaldybę buvo kreiptasi, kad Valakampių arba
Žirmūnų tiltas būtų pavadintas A.
M. Brazausko vardu. A. M. Brazauskas buvo būtent tas žmogus,
kuris susiejo dvi epochas – ankstesniąją ir Nepriklausomos Lietuvos. Tiltas galėtų būti to simbolis. Tačiau tuomet sulaukėme dalies kolegų, pirmiausia, dešiniųjų,

Balandžio 21 d. Prezidento Algirdo M. Brazausko šeima atsiėmė Vilniaus Garbės piliečio regalijas Vilniaus rotušėje

aršaus pasipriešinimo. Tik dėlto
net buvo priimtas atskiras tarybos
sprendimas.
Vietoj to buvo nustatyta, kad nesuėjus 5 metams po žmogaus mirties, negalima jo įamžinti jokiu būdu – nei gatvės pavadinti, nei tilto, nei dar ko nors, pavyzdžiui, ant
namo uždėti memorialinės lentos,
pažymint, kad čia tas žmogus gyveno. Šis nutarimas, jei jo nepanaikins, galios ir toliau, ir ne tik A.
M. Brazauskui, bet ir visiems kitiems atminimo įamžinimo vertiems žmonėms.
Artėjant penktosioms A. M. Brazausko mirties metinėms, vėl buvo

grįžta prie sprendimo įamžinti jo
atminimą. Vilniaus miesto taryba
nusprendė vienbalsiai Prezidentui
A. M. Brazauskui suteikti Vilniaus
miesto Garbės piliečio vardą. Tokių Garbės piliečių vardų Vilniaus
mieste suteikta dvylikai asmenų,
tarp jų ir Prezidentui, ir kultūros
veikėjams. Tai tikrai ne kasdien, ir
ne bet kam dalijama regalija.
Ką A. M. Brazauskas davė Vilniui? Juk nebuvo čia gimęs, nebuvo šio miesto meru?
Jis buvo Prezidentas. Ir dabar galima prisiminti, kad didžiąją Prezidento kadencijos dalį A. M. Bra-

zauskas dirbo Seime. Tik vėliau
įkurdino Prezidentūrą dabartiniame pastatų ansamblyje prie Vilniaus universiteto. Dabar tai reprezentacinė sostinės vieta, kurią
lanko ir vilniečiai, ir svečiai iš kitų
miestų ar šalių. Jis buvo ir Lietuvos
premjeras, neišvengiamai prisidėjęs prie sostinės plėtros ir augimo.
Neužmirštami ir Valdovų rūmai.
Dėl jų buvo daug ginčų. Buvo keliamas klausimas, ar iš viso reikia atstatyti, nes viskas buvo naujai statoma, ten buvo likę tik rūsiai. Reikėjo
daug lėšų. Tačiau dauguma kritikų
dabar jau sutinka su tuo, kad reikėjo tai padaryti.

Turbūt galima prisiminti ir Katedros grąžinimo tikintiesiems
istoriją?
A. M. Brazauskas kaip politikas
išryškėjo „dainuojančios revoliucijos“ metais. Dabar dažnai užmirštama, kad tuomet situacija buvo kitokia – grėsmingesnė, ypač tokių
žmonių kaip A. M. Brazauskas atžvilgiu. Mes buvome kitos valstybės sudėtyje, virš mūsų galvų kabojo daugybė grėsmių.
Dabar Vilniaus katedros grąžinimas tikintiesiems arba trispalvės iškėlimas 1988 m. spalio 7 d.
virš Gedimino pilies bokšto atrodo
paprasti ir kasdieniški. Taip pat ir
Aukščiausios Tarybos sprendimai
dėl valstybinės kalbos, dėl straipsnio Konstitucijoje, panaikinančio
Komunistų partijos viršenybę, atrodytų paprasti dalykai. O tuo metu tai buvo revoliuciniai sprendimai.
Tiesa, dalis žmonių vis dar to nenori pripažinti. Tačiau istorikai po
kurio laiko į Prezidento A. M. Brazausko asmenybę ir padarytus darbus atkreips didesnį dėmesį.
Parengė
Irmina Frolova–Milašienė

Juras Požela: „Vilniaus mieste siekiame proveržio“
Jurai, balandžio 11-ąją buvote
perrinktas LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininku. Kokios
nuotaikos vyrauja skyriuje? Kokie darbų prioritetai?
Per nepilną pusmetį, kai buvau
skyriaus pirmininku, sugebėjome
sutelkti bičiulius, baigti nereikalingas rietenas ir susivienyti bendram
darbui. Padarėme nemažai – sutvarkėme vidinę skyriaus komunikacijos sistemą, atsivėrėme diskusijoms su nevyriausybiniu sektoriumi, miesto bendruomenėmis, tapome įdomūs ne tik sau, bet ir platesnei visuomenei. Socialdemokratų balsas Vilniaus mieste pasidarė
labiau girdimas.
Esu nuoširdžiai dėkingas kiekvienam skyriaus bičiuliui, kuris palaikė ir prisidėjo prie būtinų darbų.
Pasitikėjimo mandatas toliau tęsti
darbus man yra labai svarbus. Tarp
pirmų darbų – aiškios ir skaidrios
narių motyvacijos sistemos sukūrimas. Prioritetas išlieka tas pats –
esame politinė organizacija, todėl
privalome aktyviau formuoti politinį turinį. Čia vis dar, deja, turime
kur pasitaisyti.
Vilniaus miesto taryboje suformuota netradicinė koalicija: socialdemokratai, konservatoriai ir liberalai. Kaip bus įgyvendinamos
kairiosios politinės nuostatos?
Šie savivaldos rinkimai mums
buvo nei labai sėkmingi, nei nesė-

Miesto valdančioji
koalicija suformuota
labai plati. Mūsų
uždavinys – būti
savotiškais tarpininkais,
gerų ir pamatuotų
sprendimų garantu
miesto savivaldybėje.
kmingi. Praradome vieną mandatą frakcijoje, tačiau bendras balsų
skaičius, net atmetus ir padidėjusį
rinkėjų aktyvumą, išaugo. Tokie
skaičiai tarp didžiųjų miestų yra
tik Vilniuje.
Miesto valdančioji koalicija suformuota labai plati. Mūsų uždavinys – būti savotiškais tarpininkais, gerų ir pamatuotų sprendimų garantu miesto savivaldybėje.

Bendroje programoje yra daug įsipareigojimų, kuriuos deklaravome
rinkimų programoje: tai ir šilumos
kainų mažinimas, ir viešojo transporto plėtra, ir socialinių, sveikatos
paslaugų gerinimas, saugesnio miesto programos.
Vilniečių lūkesčiai dideli, bet esu
tikras, kad visi drauge padarysime
reikalingiausius sprendimus. Norėčiau pabrėžti, kad sritys, už kurias mes būsime atsakingi, yra svarbiausios socialdemokratams – socialiniai reikalai, sveikatos apsauga ir
saugus miestas.
Džiaugiuosi, kad vicemeras Gintautas Paluckas, Sveikatos reikalų
komiteto pirmininkė Auksė Kontrimienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Juozas Olekas ir frakcijos seniūnas Marius Skarupskas nuo pat pirmų die-

nų pasižymi aktyvumu. Tai pozity- neblaiviu vairuotoju būtų baudžiaviai nuteikia.
mi ir tuo metu automobilyje esantys
kiti asmenys. Taip, tai sunkiai įgySeime per trumpą laiką užre- vendinama, sunku patikrinti, bet
gistravote keletą visuomenės dė- tai būtų gera papildoma prevencimesio sulaukusių įstatymų pakei- nė priemonė, apsauganti nuo betimų. Gal galėtumėte juos pako- prasmiškų žūčių keliuose.
mentuoti?
Pirmiausia, siūlau keisti rinkimų
Artėja ir rinkimai į Seimą. Koį savivaldybių tarybas įstatymą, nu- kios prognozės socialdemokramatant, kad tarybos nariu būtų ga- tams Vilniuje?
lima rinkti asmenį, kuriam sukakę
Vieni pirmųjų pradėjome kalbė18 metų. Šiuo metu galiojanti nuos- ti apie būtinybę kuo greičiau patvirtata – 20 metų. Tačiau mes turime tinti kandidatus vienmandatinėse
išreikšti pasitikėjimą jaunąja karta. rinkimų apygardose. Tai ir buvo paKai penkiolikmetė laimi aukso me- daryta mūsų suvažiavime. Mes pridalį olimpinėse žaidynėse, džiaugia- valome pradėti dirbti kuo anksčiau,
mės visi, bet kai kyla klausimas dėl o ne likus tik keliems mėnesiams iki
jaunų žmonių dalyvavimo priimant rinkimų. Tikiu, kad sugebėsime pasprendimus, atsiranda daugybė ne- siekti proveržį ir padidinsime būsipagrįstų baimių.
mą LSDP frakciją Seime Vilniuje
Turime labiau pasitikėti savo jau- išrinktais bičiuliais.
nąja karta. Juk beveik visose ES šaLaikas bėga greitai. Turime atvilyse galioja būtent tokia nuostata rai ir drąsiai įvardinti, kad dalyvau(Austrijoje ir Norvegijoje – net 16 sime ir 2019 metais vyksiančiuose
metų). Tai simbolinis pakeitimas. Prezidento rinkimuose. Vilniaus
Netikiu, kad savivaldybių tarybas skyriaus konferencijoje vienbalsiai
užplūs moksleiviai, bet jauni žmo- buvo pasisakyta, kad mūsų kannės jaus, kad jie gali daryti sprendi- didatu būtų partijos pirmininkas,
mus. Esu tikras, kad tai paskatintų Ministras Pirmininkas Algirdas
jaunų žmonių dalyvavimą politi- Butkevičius. Esu įsitikinęs, kad jau
niame gyvenime. O tai yra būtina. šiandien turime priimti tokį sprenAntra pataisa susijusi su vis dar dimą ir žmonėms aiškiai tai pasapralaimimu karu keliuose. Kiekvie- kyti.
nas metais fiksuojama 12 tūkst. keDėkoju už pokalbį.
lių eismo taisyklių pažeidimų atvejų, kuriuose dalyvauja neblaivūs vaiKalbėjosi Ridas Viskauskas
ruotojai. Mano siūlymas: kartu su
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Kodėl reikia minėti Gegužės
3-iosios Konstituciją
Vytautas Plečkaitis
Kovo 11-osios Nepriklausomybės
Akto signataras, ambasadorius

Norint suvokti, kaip galėjo atsirasti 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija, būtina žvilgtelėti į XVIII amžiaus politinę ir ekonominę situaciją bendroje Lietuvos
– Lenkijos valstybėje – Abiejų
Tautų Respublikoje (ATR), susikūrusioje po Liublino unijos.
XVII a. ir XVIII a. pradžioje ji
pergyveno karų laikotarpį su Švedija, nusilpo ekonomiškai, kariškai ir politiškai, tapo Rusijos kariuomenės pereinamu kiemu. Anot
prof. Zigmanto Kiaupos, jau XVIII
a. pirmajame trečdalyje ATR ėmė
prarasti suverenumo požymius, o
„politinis pakrikimas pasiekė kraštutinę ribą“. Karaliaus valdžia buvo
silpna, šalyje vyravo bajorų anarchija, kurią skatino liberum veto ir didikų oligarchų savivalė. Valstiečiai
ir miestiečiai neturėjo politinių teisių. Šaukiami seimai dažnai iširdavo, nepriėmę jokių sprendimų. Respubliką supę agresyvūs kaimynai
siekė susilpninti, o paskui ir sunaikinti ATR.
Šalį valdė išsilavinęs, Apšvietos
idėjų paveiktas, bet Rusijos imperatorienės Jekaterinos II valia pastatytas karalius Stanislovas Poniatovs-

kis, tapęs karaliumi Stanislovu Augustu (1764–1795). Karaliumi jis
tapo būdamas 32 metų. Jam buvo lemta tapti paskutiniu Lietuvos
Didžiuoju kunigaikščiu ir paskutiniu Lenkijos karaliumi. Su jo vardu sietina bendros lietuvių ir lenkų
valstybės pabaiga ir Gegužės 3 d.
Konstitucija.
Anksčiau buvęs Jekaterinos II favoritu, dažnai buvojęs jos rūmuose,
tapęs karaliumi Stanislovas Augustas ėmė vykdyti ekonomines, karines ir kultūros reformas, kurios turėjo sustiprinti valstybę. Jis įkūrė
pirmą karininkų mokyklą, siekė sustiprinti armiją, įsteigė pirmąjį laikraštį, rėmė manufaktūrų steigimą,
atsisakė vykdyti Rusijos pageidavimą sulyginti stačiatikių bajorų teises
su katalikų, norėjo panaikinti liberum veto ekonominiais klausimais.
Tai nepatiko Rusijai, kuri nebuvo suinteresuota ATR stiprėjimu. Ji
pradėjo remti opozicinius karaliui
judėjimus, vadinamas Konfederacijomis, Lenkijoje ir Lietuvoje bandė

Gegužės 3 d. Konstitucija
Lietuvoje yra mažai
žinoma ir per mažai
minima. O juk tai buvo
bendras Lietuvos ir
Lenkijos politinio, teisinio
ir kultūros elito kūrinys,
iš pamatų sukrėtęs
valstybę atsinaujinimui
ir nurodęs tolesnes jos
raidos gaires.

kištis į Respublikos reikalus. 1772
m. Prūsijos iniciatyva buvo susitarta su Rusija ir Austrija atplėšti nuo
Respublikos dalį žemių. Įvyko pirmasis Valstybės padalijimas. ATR
neteko trečdalio teritorijų ir apie 35
proc. gyventojų.
Po pirmojo valstybės padalijimo,
išlikęs karalius Stanislovas Augustas siekė sušvelninti santykius su
Rusija, toliau vykdė reformas, patraukdamas vis daugiau bajorijos į
savo pusę. Į reformas susikoncentravo 1788 m. susirinkęs Ketverių
metų Seimas. Jame buvo sukurta eilė komisijų pertvarkoms įgyvendinti. Aršiausi ginčai vyko Konstitucijos komisijoje, kuri rengė valstybės
sandaros įstatymą. Parengtas kompromisinis Konstitucijos variantas,
derinantis konservatyvių ir pažangių politinių jėgų interesus. Jis buvo paskelbtas 1791 m. gegužės 3 d.,
kai Seime nebuvo daugelio reformų
priešininkų.
Ši Konstitucija, originale vadi-

nama „Valdymo įstatymu“, laikoma pirmąja Europos Konstitucija ir
antrąja (po JAV) pasaulyje. Ji buvo
priimta bendrame Lietuvos ir Lenkijos Seime Varšuvoje.
Gegužės 3 d. Konstitucija nebuvo itin revoliucinė, kaip kad deklaravo, pavyzdžiui, Prancūzijos Didžiosios revoliucijos teisiniai dokumentai, paskelbę visuotinę žmonių
lygybę, laisvę ir brolybę. Ji buvo daugiau luominė, o ne pilietinė Konstitucija, suteikusi pilietines teises
bajorams ir miestiečiams, bet ne
valstiečiams, kurie sudarė Lietuvos ir Lenkijos gyventojų absoliučią daugumą. Ji siekė centralizuoti
valstybę, sustiprinti vykdomąją karaliaus valdžią.
Gegužės 3 d. Konstitucija lietuvių didikų ir bajorų pastangomis
buvo papildyta 1791 m. spalio 20
d. priimtu „Abiejų tautų tarpusavio įžadu“, kuris sulygino LDK ir
Lenkijos teises turėti po pusę narių
svarbiausiose centrinėse institucijo-

socialdemokratas
se, pabrėžė Respublikos dvinarystę,
susidedančią iš LDK ir Lenkijos.
1791 m. Konstitucija išversta į anglų ir prancūzų kalbas, o po dviejų
metų – į vokiečių kalbą, 1824 m.
– į italų. Tai rodo, kad Gegužės 3
d. Konstitucija turėjo poveikį ne
tik Lietuvai ir Lenkijai, bet ir Vakarų valstybių teisinei minčiai. Ji
buvo priimta kaip svarbus europinės reikšmės teisinis dokumentas,
turintis išliekamąją vertę Europos
teisei. Neatsitiktinai Lenkija taip
aukštai vertina Gegužės 3 d. Konstituciją, kad ši diena paskelbta valstybine švente.
Gegužės 3 d. Konstitucija greitai
buvo išversta į lietuvių kalbą ir tapo
pirmuoju teisiniu dokumentu, parašytu lietuviškai Lietuvoje ir Abiejų Tautų Respublikoje. Nei vienas
iki tol teisinis dokumentas (ne religinis ar grožinis) Lietuvoje nuo pat
valstybės įsikūrimo nebuvo išspausdintas lietuviškai. Teisiniuose dokumentuose Lietuvoje buvo naudojama iš pradžių gudų, o nuo XVII a.
pabaigos – lenkų kalba. Prasidėjusią lietuvių kalba teisinių dokumentų spausdinimą tęsė Tado Kosciuškos, 1831 m. ir 1863 m. sukilimų,
nukreiptų prieš Rusijos patvaldystę, organizatoriai, lietuvių tautinio
judėjimo dalyviai, galiausiai sukūrę
tautinę Lietuvos valstybę.
Nepaisant dalies istorikų bei teisininkų pastangų, Gegužės 3 d.
Konstitucija Lietuvoje yra mažai
žinoma ir per mažai minima. O juk
tai buvo bendras Lietuvos ir Lenkijos politinio, teisinio ir kultūros elito kūrinys, iš pamatų sukrėtęs valstybę atsinaujinimui ir nurodęs tolesnes jos raidos gaires. Gegužės 3
d. Konstitucija, kuri gyvavo ilgiau
nei metus, lygiai gali didžiuotis ir
lenkai, ir lietuviai. Nuo mūsų pačių priklauso, ar matome šio XVIII a. pabaigos dokumento prasmę,
ar suvokiame, kad prisidėjome prie
Europos teisinės kultūros sklaidos.
Lenkija tai suvokia. Galbūt, laikui
bėgant, suvoksime ir mes.

Izraelio ambasada Vilniuje – ir socialdemokratų laimėjimas
Kovą duris Vilniuje atvėrusi pirmoji Izraelio ambasada
mūsų šalyje yra ir didelis Lietuvos socialdemokratų diplomatinis laimėjimas, pareikalavęs ilgalaikių pastangų ir sudėtingų politinių sprendimų
bei paskatinsiąs dvišalį bendradarbiavimą turizmo, aukštųjų technologijų ir gynybos
srityse. Izraelio ambasadoriumi paskirtas šios valstybės diplomatijos veteranas Amiras
Maimonas.
„Šiandieniniai Lietuvos ir Izraelio santykiai – istorinio teisingumo išsipildymas. Esu gyvas liudininkas to nelengvo susitaikymo
kelio, kurį teko praeiti lietuvių ir
žydų tautoms per šiuos du dešimtmečius. Niekada neužmiršiu to
įspūdžio, kurį patyriau Izraelyje
1995 m. dalyvaudamas Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko delegacijoje, kai Kneseto narių aki-

vaizdoje Lietuvos vadovas nulenkė
galvą prieš 250 tūkstančių Antrojo pasaulinio karo metais nužudytų Lietuvos žydų atminimą ir paprašė atleidimo už tuos lietuvius,
kurie trėmė, žudė, plėšė“, – tvirtina Lietuvos premjeras (2006–
2008), Seimo Tarpparlamentinių
ryšių su Izraelio Knesetu grupės
narys Gediminas Kirkilas.
Jo tvirtinimu, Izraelio ambasadorius Vilniuje ne kartą viešai
sakė, kad dabartinė Lietuvos Vyriausybė daro labai daug, kad išsaugotų Holokauste žuvusių žydų atmintį, o su Lietuvos žydų
bendruomene palaiko nuolatinį
konstruktyvų dialogą.
„Galime pasidžiaugti, kad ilgametis, kryptingas darbas davė savo vaisių. Lietuvos ir Izraelio santykiai dabar yra geri. Mums ypač
malonu tai buvo išgirsti iš buvusio Izraelio Prezidento Šimono
Pereso jo vizito Lietuvoje 2013
m. liepos mėnesį. Neužmiršiu ir

Izraelio ambasadorius Amiras Maimonas, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė
Faina Kukliansky ir premjeras Algirdas Butkevičius

daugybės Izraelio Kneseto delegacijų vizitų Lietuvoje, ir daugelio kitų emocingų susitikimų“, – teigia
G. Kirkilas.
Anot G. Kirkilo, bene labiausiai
Lietuvą ir Izraelį jungia kultūrinis
litvakų, išsklidusių po visą pasaulį,
palikimas: „Pernai šventėme Vilniuje augusio litvakų kilmės prancūzų rašytojo Romeno Gari (Ro-

main Gary) 100-metį. Tokios pasaulio garsenybės kaip violončelininkas Jaša Heifecas (Jascha Heifetzas) ir dailininkas Samuelis Bakas yra gimę Vilniuje, o skulptorius
Žakas Lipnicas (Jacques Lipchitzas) – Druskininkuose. Litvakai
davė pasauliui apie dvi dešimtis Nobelio premijos laureatų iš įvairių
mokslo ir kultūros sričių“.

Izraelis Lietuvą de jure pripažino 1992 m. sausio 8 d.; tą pačią dieną užmegzti diplomatiniai santykiai. Kiekvienais metais Lietuvoje sausio 27 d. minima Tarptautinė Holokausto
aukų atminimo diena, o rugsėjo 23 d. – Lietuvos žydų genocido atminimo diena, kai 1943
metais buvo sunaikintas Vilniaus getas. Jau septynerius metus vyksta ir „Gyvųjų maršas“
– Izraelio Vilniaus ir Vilnijos
žydų bendruomenės narių, išgyvenusių Holokaustą, bei jų
vaikų kelionės į Lietuvą programa, kurios metu jie aplanko iki
Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje gyvenusių žydų istorinį, religinį ir kultūrinį palikimą menančias vietas Vilniuje, Kaune
ir kitose Lietuvos vietose, pagerbia Holokausto aukų atminimą Aukštųjų Panerių memoriale, susitinka su Lietuvos valdžios atstovais, jaunimu.

socialdemokratas
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mums vėliau pasakė) policininkais.
Kalbamės su Fania Brancovskaja, viena iš 2 tūkst. žydų, išgyvenusių Holokaustą Vilniuje, kur prieš karą jų gyveno 57 tūkst. Šian- Tada dar netikėjome, kad tai – didien 92 metų moteris turi dvi dukras, šešis anūkus ir šešis proanūkius. Ji yra Buvusių geto ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjun- džiojo geto likvidavimo pradžia...
gos pirmininko pavaduotoja ir dirba Jidiš institute Vilniaus universitete.
Ėjome, ėjome ir... pasiklydome.
Temo,
pradėjo lyti. Išgirdome lojant
Papasakokite apie savo šeimą ir
šunis.
Bet
į kaimą nedrįsome užeigyvenimą Vilniaus gete.
moje, žinojo požeminės kanalizati.
Apsigaubėme
rankšluosčiais ir
Gimiau 1922 m. Kaune. 1927
cijos kelius, statydavo ženklus, kad
permiegojome
lauke.
Ryte užėjome
m. persikėlėme į Vilnių, kur gyvevyksta remonto darbai, kas padėdaŽvėryno
kaimą
(dabartiniame
Trano tėvo šeima. Tėvas dėstė elektrovo orientuotis. Taip į getą buvo prikų
rajone).
Viena
lenkė
mums
davė
mechaniką Žydų politechnikume,
statytas net kulkosvaidis. Ginklai
kuris priklausė Žydų amatų ir žegete buvo slepiami įvairiose vietose. juodos duonos ir pieno. Pirmą karmės ūkio draugijai. Mama nedir1943-iųjų liepą gestapas areštavo tą per dvejus metus valgėme duoną!
bo. Sesuo Rebeka gimė 1927-aisiais.
mieste dalį pogrindininkų (kaž- Ligi šiol prisimenu jos skonį!
Rugsėjo 24-ąją atėjome į ŽagariŽydų mokykloje (dabar Rūdninkas išdavė) ir pareikalavo, kad panės
kaimą prie dabartinės Baltosios
kų g. 8) mokėmės jidiš kalba. Reisiduotų Jungtinės partizanų orgaVokės.
Sutikome jauną lenkų vaikikalavimai buvo aukšti, berniukai ir
nizacijos vadas Icikas Vitenbergas
ną,
paklausėme
kelio Senųjų Macemergaitės mokėsi kartu. Mokėmės
(1907–1943). Vokiečiai jį sumušė,
lių
kaimo
link
(Šalčininkų
rajonas).
net 5 kalbų: jidiš, senojo ivrito, lenvėliau nužudė (kita versija – Icikas
Vaikinas
pažadėjo
kitą
dieną
mums
kų, anglų ir lotynų.
nusinuodijo kalio cianidu), gete prapadėti.
Bijojome,
kad
mus
išduos...
sidėjo mobilizacija.
Koks gyvenimas buvo Vilniaus
Tačiau Žydų tarybai vadovavęs Ryte vaikinas atnešė duonos, pieno
gete?
geto policijos viršininkas Jakovas ir lazdų. Jis mus išvedė lentų kloji1941 m. rugpjūčio pabaigoje voGensas prieštaravo pasipriešinimo niais per medžioklių plotus ir pelkiečiai paskelbė Stiklių ir Didžioidėjai, tikėdamas, kad taip išgelbės kes. Iki Rūdninkų girios lydėti bisios gatvių sankirtoje radę nušaugetą nuo sunaikinimo. Paprasti žy- jojo, kad nesušaudytų partizanai...
1941-aisiais bandėme su tėvu ištą savo kareivį, o tai tapo pretekstu vykti, bet pasienyje pamatę paradai (apie 20 000), turėję darbo, ti- Išsigelbėjome.
rugsėjo 1-osios naktį 4 tūkst. žydų šiutininkus grįžome į Vilnių. 1941 Mus norėjo ne tik
kėjo, kad išgyvens. Deja...
Ką darėte, kai baigėsi karas?
išvežti iš pradžių į Lukiškes, vėliau m. rugsėjo 6 d. šeštą valandą ryto
Kiek Vilniaus geto gyventojų išfiziškai
sunaikinti,
bet
Asmens bylose visada rašiau, kad
į Panerius...
ėjo pas partizanus, sunku pasakyti.
mums pasakė, kad per pusvalandį
buvau
Vilniaus geto kalinė. Bet kai
Vokiečių gatvė skyrė didįjį ir ma- tėvas, mama ir aš su seserimi Rebe- ir morališkai palaužti.
Kiek žuvo pakeliui – taip pat. Pirkurie
žydai
– ne Lietuvoje, o, pavyzžąjį getus, o jos pereiti negalėjome. ka turime eiti į getą. Reikėjo tik ga- Tačiau gete veikė
mieji žydai išėjo į Baltarusiją, į Nadžiui,
Baltarusijoje,
– bijojo apie tai
Pirmiausiai naciai stengėsi sunai- tvę pereiti – iš Pylimo į Ligoninės.
roč (Naručio) apylinkes (ten veikė
biblioteka,
du
chorai,
prasitarti.
„Buvai
gete
ir išgyvenai?
kinti žydų jaunuolius. Kartą liepė Galėjome daugiau daiktų pasiimir Motiejaus Šumausko vadovauGal
bendradarbiavai
su naciais?“
vaikinų būriui pasiimti rankšluos- ti. Ėję iš toliau žydai pakeliui me- teatras, vykdavo
jami partizanai). Vėliau buvo nuToks
požiūris
galėjo
nulemti
tremčių ir muilo. Jie negrįžo, paskui Pa- tė daiktus...
spręsta partizanams burtis Rūdninklasikinės muzikos
tį
į
Sibirą...
neriuose tuos rankšluosčius rado...
kų girioje.
Iš pradžių gyvenome Ligoninės
Po karo dirbau ekonomiste. BeNaikino ir žydų vaikus, ir vyresnio gatvėje. Paskui persikraustėme į koncertai.
amžiaus dirbti negalinčius žmones. tuometę M. Strašūno gatvę, 7-ąjį buvo 60 805...
Kaip pabėgote iš geto?
Gete visi stengėsi dirbti už geto namą (dabar – Žemaitijos g. 5). Ten
1943 m. rugsėjo 23-iosios rytą į
Vyrus „numerių sąrašas“ buvo
ribų. Jei dirbi, dar esi žmogus, dar gyvenome iki didžiojo geto likvi- kitas. Žydai buvo traktuojami kaip geto biblioteką pakvietė mus, 6 merturi teisę gyventi – turi dokumen- dacijos. Mažame dviejų kambarė- „politiniai kaliniai“, kuriuos reikia ginų poras. Kiekvieną porą kairiotus, gauni duonos korteles, gali iš- lių bute gyveno iš viso 16 žmonių. sunaikinti pirmiausiai. Dėdė su šei- sios sionistinės jaunimo organizalaikyti vaikus, ką nors išmainyti į Gyvenome pereinamajame kamba- ma žuvo Kauno IX forte, kiti – Pa- cijos „Hashomer Hatzair“ atstovas,
maistą už geto ribų...
poetas Aba Kovneris (1918–1987)
ryje: tėvai miegodavo lovoje, mudvi neriuose.
Mus norėjo ne tik fiziškai sunai- su seserimi ir dar viena šeima – ant
instruktavo, per kokius kaimus eiti.
kinti, bet ir morališkai palaužti. Ge- grindų...
Dieną man porininkė pasaPapasakokite apie gete veikusią
te veikė biblioteka, du chorai (vieJungtinę partizanų organizaciją. kė: „Yra proga!“ Portfelį buvau iš
Jai priklausė įvairių partijų at- anksto pasiruošusi (įsidėjau žirstovai – sionistai, socialistinės pa- nių, megztuką, rankinuką...). Viekraipos judėjimo Bundo atstovai, nas žmogus turėjo oficialiai išeiti iš
komunistai, revizionistai... Mes už geto, dėl jo ir atidarė mažus vartegeto ribų palaikėme ryšius su kito- lius, kurie paprastai būdavo uždamis pasipriešinimo organizacijo- ryti. Mes, nusiėmusios skiriamuo- veik 45 metus – LTSR Statistikos
mis – Lietuvos išlaisvinimo sąjun- sius ženklus, pasukome Vokiečių valdyboje. O mano vyras – LTSR
ga, lenkų Aktyvios kovos sąjunga. gatve Aušros vartų link iki dabar- valstybiniame plano komitete, darMums rūpėjo, kad žmonės ži- tinės Jaunimo teatro vietos Arklių bo reikalais daug bendravo su Algirnotų tiesą. Turėjome radijo imtu- gatvėje. Čia išgirdome: „Mergaitės, du M. Brazausku.
vą, spausdinome informacinius la- praeikite čia!“ Pamatėme, kad kas
Ar patirti sunkumai suteikia
pelius. Svarbiausia buvo parengti trys keturi metrai už geto ribų stodvasinį
atsparumą, kad šis sustimasinį ginkluotą pasipriešinimą, vi policininkai.
prina
ir
kūną?
Grįžome Vokiečių gatve, pasukojei būtų mėginama likviduoti getą.
Pastaraisiais
dešimtmečiais, beFanios Brancovskajos šeima prieš Antrajį pasaulinį karą
Imtis sabotažo ir diversijų užnuga- me Trakų ir Pylimo gatvėmis. Parods,
jau
9
kartus
Vokietijos moryje, prisijungti prie kovojančių par- matėme, kaip prie geto vartų atvakyklose
mokiniams
pasakojau apie
nas dainavo ivritu, kitas – jidiš),
Per Holokaustą žuvo visa Jūsų tizanų, skleisti pasipriešinimo idėją žiavo du sunkvežimiai su estų (kaip
Holokaustą
ir
savo,
kaip
geto kaliteatras, vykdavo klasikinės muzi- šeima...
kituose getuose, ieškoti ryšių su ponės,
patirtį.
kos koncertai.
Tėvą išvežė į Estiją, į Klooga kon- grindžiu mieste.
Vilniaus Jidiš institute įkūriau
Gete žydai turėjo nešioti skiria- clagerį, kur veikė elektromechanikos Kovai reikėjo ginklų. O į getą net
gausią
jidiš biblioteką (ne tik Holomuosius ženklus. O vėliau – ir nu- dirbtuvės. Jis žuvo likus kelioms die- duonos gabalėlį buvo sunku įnešti.
kausto
tema). Joje yra net Šekspyro
merius ant nugaros. Mes juos va- noms iki lagerio išlaisvinimo 1944 Tikrinimai būdavo griežti, grėsė Dauguma kaminkrėčių
veikalų
vertimų į jidiš. Knygas dodinome „šuns numeriais“. Kai kas, metais.
mirtis. Vilniuje buvo ginklų sandė- Vilniuje prieš karą buvo
vanoja
žmonės
iš Izraelio, Australibėgdamas iš geto, pamiršdavo nuMamą su seserimi išvežė į Kaizer- lis - dirbtuvės, kur buvo galima rasti
žydai.
Jie
vaikščiojo
po
jos.
Vasarą
organizuojame
jidiš kursiimti numerį. Jei tokį žydą sulai- valdo koncentracijos stovyklą neto- lenkų, rusų ginkluotės, ten remonsus,
leidžiame
knygas.
kydavo, vokiečiai ateidavo į getą ir li Rygos. Jos dirbo audinių fabrike. tavo vokiečių ginklus. Juodadarbiai visą mestą. Kai kurie
Gete praleisti metai nesunaikino
pagal sulaikytojo numerį rasdavo jo Moteris, vyresnes negu 35-erių, nu- žydai stengdavosi vieną kitą ginklą buvo pasidarę įrankių
mumyse
žmogiškumo...
šeimą, giminaičius, kaimynus net, skandino jūroje – esą darbui jos ne- dalimis išnešti. Gete buvo meistrų,
dėžes
dvigubu
dugnu.
visus išveždavo į Panerius...
betinkamos. 1943 arba 1944 me- mokėjusių ginklus surinkti.
Parengė Morta Vidūnaitė ir Ritai... Mamai tada buvo apie 42-us. Šmuelis Kaplinskis, prieš karą Taip jie savo šeimoms
das
Viskauskas
Kaip Jūsų šeima atsidūrė gete? Sesuo žuvo Štuthofe. Jos numeris dirbęs Vilniaus vandentiekio siste- atnešdavo maisto.

Pokalbis
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Aušra Daugelienė: „Nemėgstu
gyventi sulėtinto filmo ritmu“

Gegužės 3 dieną minėjome
Motinos dieną. Lietuvoje, viena vertus, motinos vaidmuo išaukštinamas ir idealizuojamas.
Kita vertus, Lietuvos moterys,
kurių daugelis dirba visą darbo
dieną, vis dar yra prisiėmusios
didžiausią atsakomybės už šeimą, vaikus ir buitį dalį. Kaip suderinti motinystę, šeimą ir profesinę karjerą?
Apie tai kalbamės su Aušra
Daugeliene, keturių vaikų mama, Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso frakcijos nario Zigmanto Balčyčio biuro vadove.
Aušra, esate dviejų dukrų ir
dviejų sūnų mama. Prieš pradėdama dirbti politikoje Jūs ilgą laiką, kai vaikai dar buvo mažesni,
buvote didelės viešųjų ryšių agentūros viena iš vadovių. Kaip Jums
pavyko – ir auginti 4 vaikus, ir būti karjeros viršūnėje?
Nemėgstu, negyvenau ir negyvenu sulėtinto filmo ritmu. Gyvenimas taip sudėlioja, kad šalia ma-

nęs, su manimi būtų tokie pat žmonės. Paprasti, nuoširdūs, motyvuoti, nesigailintys savęs, tobulėjantys.
Puikiai žinau, kaip kartais sunku
suderinti šeimos ir darbo reikalus.
Visada pakeldavau tiek, kiek galėdavau, ir dar daugiau. Ir dabar taip
yra: sūnūs jau suaugę, bet mažosios
– dar ne. Viena lanko darželį, kita
– pirmokė. Neslėpsiu, tenka greitai suktis. O greta visų savo darbų
ir pareigų esu dar ir ūkininkė!
Manau, kad šeima – taip pat organizacija. Ji mažai kuo skiriasi nuo
darbinės veiklos. Tiksliai planuoti,
aiškiai žinoti, ko sieki, greitai rasti, priimti sprendimus net kebliose situacijose, pastebėti ir taisyti
klaidas, suprasti aplinką ir aplinkinius, intuityviai jausti ir numatyti
įvykius. Šių savybių reikia visur –
ir namuose, ir darbe. Esu dėkinga
savo vyrui ir šeimai, kad mane priima ir leidžia būti tokiai, kokia esu.
Esu išmokusi vienu metu dirbti
kelis darbus, per dieną darbe ir namuose priimti sprendimus. Ir dirbti
ne šiaip „taip liap“, bet kad nebūtų
gėda nei už save, nei už savo šeimą,

Su Zigmantu P. Balčyčiu ir jo žmona Severina

nei už savo komandą. O mano ko- menybe, kuris iš savęs ir iš komanmanda puiki – tiek namuose, tiek dos reikalauja labai daug. Dažniaudarbe. Didžiuojuosi visais.
siai iš pirmo žvilgsnio – neįmanomo. Bet, pasirodo, darai ir padaLietuva pradėjo antrą narystės rai (šypsosi). Būtent iš Z. Balčyčio
Europos Sąjungoje dešimtmetį. išmokau laiko planavimo, orgaBet į lygių galimybių ar lyčių ly- nizuotumo ir dar begalės dalykų.
gybės politiką dažnai tebežiūri- Kartu užaugome, užsigrūdinme
ma skeptiškai. Vieni sako, kad ir aš, ir visa komanda.
jokios lyčių nelygybės Lietuvoje
nėra, kiti – kad moterys neturėLSDP Statute įteisintos lyčių
tų siekti karjeros. Tačiau mote- kvotos visuose renkamuose parrys taip pat nori save realizuoti ir tijos organuose ir rinkimų sąraprofesinėje srityje, o ne tik moti- šuose. Tačiau kaip realiai vertinanystėje ar virtuvėje. Kokia Jūsų te lyčių lygybės situaciją Lietuvos
socialdemokratų partijoje? Ar tinuomonė?
Į lyčių lygybės politiką nežiūriu krai moterys laikomos lygiavertėskeptiškai. Moterims visada buvo ir mis partnerėmis politikoje?
yra sunkiau, jei nėra pagalbos ir suAtsakysiu paprastai: jei Statute
pratimo iš šalies. Išskirčiau tris ka- numatytos lyčių kvotos, vadinasi,
tegorijas moterų: atsiduodančias
šeimai, darbui arba atsiduodančias
ir šeimai, ir darbui. Tai priklauso
nuo galimybių, tikslų, aplinkybių,
sugebėjimų ir nuo to, kokie žmonės
šalia. Man pasisekė.
Lyčių lygybės problema Lietuvoje kartais šiek tiek sureikšminama.
Situacija pasikeitusi. Tai akivaizdu, pažvelgus, kokias aukštas vadovų pareigas eina, kokius darbus
dirba moterys.
Visuomenėje yra aštresnių problemų, kai nebūna svarbu, esi vyras ar moteris, o svarbu – esi žmogus ar vilkas.
O jei su šypsena: ir man, moteriai, kartais norisi būti silpnesnei ir
kad manimi kas nors pasirūpintų.
Tai būtina. Moterimi būti didelis
privalumas (šypsosi).

Tiksliai planuoti, aiškiai
žinoti, ko sieki, greitai
rasti išeitis kebliose
situacijose, intuityviai
jausti ir numatyti įvykius.
Šių savybių reikia visur.
Esu išmokusi vienu metu
dirbti kelis darbus, per
dieną darbe ir namuose
priimti sprendimus.
Jau šešerius metus esate Zigmanto Balčyčio biuro Vilniuje vadovė nuo pat jo pirmosios
kadencijos Europos Parlamente.
Kas įtraukė Jus į darbą politikoje ir būtent su socialdemokratais?
Dirbau viešųjų ryšių srityje, teko
dirbti ir su verslo atstovais, ir šiek
tiek su politikais. Tuo metu kračiausi politikos, bet gerai išmintis
sako: nespjauk į šulinį, nes teks išgerti (šypsosi).
Su Zigmantu Balčyčiu, jo kvietimu, pradėjau dirbti seniai. Susiskaičiavau, jau virš 15 metų. Per tuos
metus daug pasiekta, išgyventa, padaryta. Įdomu dirbti su stipria as-

Dirbome kaip komanda. Nedidelė, deganti, vieninga. Svarbu, kad ir
šiandien visi tie žmonės esame komanda. Ir visada būsiu dėkinga savo komandai. Su ta komanda eičiau
į žvalgybą nedvejodama.
Kaip žmogus, kuris šiems rinkimams atidaviau visas savo jėgas ir
sugebėjimus, kuriam šių rinkimų
rezultatas buvo labai svarbus, galiu pasakyti, kad buvo kitų problemų. Ir nesusijusių su lyčių lygybės
problemomis.
Ko tikitės iš socialdemokratų
vadovaujamos Vyriausybės, kad
Lietuvos moterims ir vaikus auginti, ir karjerą daryti būtų lengviau?
Labiausiai paramos dabar reikia

Aušra Daugelienė su šeima

partijai tų kvotų reikia, vadinasi,
yra problemų.
Būdama ir viešųjų ryšių specia- Dirbome kaip komanda.
listė, ir rinkėja, didesnį dėmesį skir- Nedidelė, deganti, vieninga.
čiau ne lyčiai (vyras ar moteris), ne
amžiui, bet pačiai asmenybei, ly- Šiandien visi tebeesame
derio savybėms: vidinei energeti- komanda, su kuria eičiau į
kai, brandai, žavesiui, visapusišku- žvalgybą nedvejodama.
mui, gebėjimui įtikinti ir komunikuoti, vadovauti komandai ir dirbti ir moterims, ir vyrams, vieniems
komandoje.
auginantiems vaikus. Kai šeimoje dirba arba gali dirbti tik vienas
Buvote dešinioji Z. Balčyčio žmogus. Pavyzdžiui, Vilniuje (ir ne
ranka, jam kandidatuojant į Lie- tik) trūksta vietų savivaldybei prituvos Prezidentus 2014 metų pa- klausančiuose vaikų darželiuose.
vasarį. Ar jo komandoje nebuvo Neišsprendžiama, amžina probleto tradicinio pasiskirstymo ly- ma? Kiek uždirbti, kiek laiko turi
čių vaidmenimis – vyrai vado- dirbti vieniša mama arba tėtis, kad
vauja, moterys daro visą organi- galėtų leisti vaikus į privatų darželį?
zacinį darbą?
Tokio pasiskirstymo nebuvo.
Kalbėjosi Morta Vidūnaitė

Mūsų požiūris

socialdemokratas

LSDMS konferencija:
LSDP turi paisyti lyčių
kvotų rinkimuose
Balandžio 11 d. vykusioje Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS)
konferencijoje ypač daug dėmesio skirta
šeimos politikai, Stambulo konvencijai ir
lyčių kvotų principo laikymuisi, formuojant Lietuvos socialdemokratų partijos
(LSDP) rinkimų sąrašus.

Konferencija priėmė rezoliuciją, kuria ragina Vyriausybę, svarstant naują socialinį modelį, neatsisakyti socialdemokratų iškovojimų šeimos politikoje, užtikrinti darbo vietos išsaugojimą motinai iki kūdikiui sueis 4 mėnesiai ir nenaikinti „mamadienių“ bei „tėvadienių“, nes tai
pablogintų šeimų, auginančių vaikus, socialinę
ir psichologinę padėtį.
Rezoliucija ragina Vyriausybę kuo greičiau
pasirašyti ir ratifikuoti Stambulo konvenciją
dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo.
Perrinkta LSDMS pirmininkė Birutė Vėsaitė
kalbėjo: „Išbalansuojančios vidinės skyrių kovos
neleidžia susitelkti ties nepalankiais išorės veiksniais ir efektyviai kovoti už moterų teises bei ap-

ginti sprendimus, skatinančius socialinę lygybę. Didžiuosiuose miestuose užleisdami pozicijas liberalams, prarandame rinkėjų palaikymą ir
telkiamės ties regionais. Progresiniai mokesčiai,
nekilnojamojo turto deklaravimas ir apmokestinimas, aukštųjų mokyklų pertvarka, vaiko pinigų grąžinimas – svarbūs, tačiau neįvykdyti pažadai rinkėjams.“
LSDMS pirmininkės pavaduotoja Giedrė Purvaneckienė kritikavo LSDP dėl lyčių kvotų nepaisymo rinkimuose: „LSDP Statutas numato,
kad rinkimų sąraše ir kiekviename penketuke
turi būti ne daugiau kaip 60 proc. vienos lyties
atstovų. Tačiau tik 37 skyriai iš 60 neiškrito už
numatytos normos ribų. 3 skyriai iškėlė lygų vyrų
ir moterų skaičių, didesnį nei numatyta moterų
skaičių iškėlė 6 skyriai. 28 skyriai iškėlė daugiau
vyrų, bet normos nepažeidė, o 2 skyriai savo rinkimų sąraše turėjo daugiau moterų nei vyrų. Net
21 skyrius pažeidė numatytą kvotą.“
Konferencijoje aktyviai buvo siūlomos drausminimo priemonės lyčių kvotų neišlaikantiems
skyriams – numatyti finansines priemones ir prižiūrėti LSDP apskričių koordinatorių veiklą, ginant moterų teises skyriuose.
Birštono merė Nijolė Dirginčienė pažymėjo: „Mes turime norėti ir, svarbiausia, sugebėti
dalyvauti didžiojoje politikoje. Turėtumėme ne
kovoti, o perimti laimėtojų strategiją. Mes – ne
kultūrinės veiklos rateliai ar mezgimo būreliai,
mes esame politinė organizacija. Suprantu, per
kultūrinę veiklą burti moteris yra lengviau, tačiau sudėtingas bei sunkus politinio dialogo kelias yra svarbiausias. Tai yra nelengva, tačiau tai
– mūsų pasirinkimas.“
LSDMS informacija
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Socialdemokratės naujų
lyderių ieškojo Palangoje

Gegužės 8–10 d. Palangoje vyko
LSDMS seminaras „Naujų lyderių
ugdymas“, kuriame dalyvavo daugiau nei šimtas LSDMS narių. „Mūsų seminaras skirtas atrasti naujas
lyderes socialdemokrates. Tai – ilgas procesas, būtina ruošti pamainą ir nebijoti konkurencijos“, – sakė
LSDMS pirmininkė Birutė Vėsaitė.
Ji iškėlė problemą: iš penkiolikos
LSDP XXXIII suvažiavime išrinktų
pirmininko Algirdo Butkevičiaus pavaduotojų – tik trys moterys, taip pažeidžiant LSDP Statuto punktą, kad
visuose partijos renkamuose organuose vienos lyties atstovai negali viršyti 40
proc. Tačiau Kauno ir Klaipėdos skyriai
išlaikė vadovėmis Orintą Leiputę bei Liliją Petraitienę.

B. Vėsaitė siūlė sutelkti jėgas artėjantiems 2016 m. Seimo rinkimams ir iškelti kuo daugiau kandidačių moterų:
„Padėkime moterims laimėti. Kvieskime jas į susitikimus. Mes nevažiuojame į žvejybą, medžioklę. Tačiau turime rasti laiko ir susitarti, kaip vienai
kitą palaikyti. Sutelkime jėgas kovai
su išore, o ne konkuruokime partijos viduje.“
Seimo LSDP frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė pasidžiaugė, kad į Palangą
atvyko daug aktyvių ir siekti politinių
aukštumų pasiryžusių moterų. Ji pabrėžė: „Moterims keliami daug didesni reikalavimai nei vyrams: būk pasitempusi,
moderni, protinga, nedrįsk senti, storėti. Vyrams tokių reikalavimų nėra.“

Kas gina pedofilus?

Dr. Giedrė Purvaneckienė
Seimo Vaiko gerovės parlamentinės
grupės narė

Balandžio 16 d. Seime Vyriausybė pristatė Vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymo
pakeitimus ir papildymus, kuriais buvo ketinama perkelti į
įstatymą Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvą kovai su
seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir pornografija.
Tos pataisos apsaugotų vaikus
nuo seksualinės prievartos, įtraukimo į prostituciją bei pornografiją. Ypač svarbu, kad jos uždraustų
dirbti su vaikais asmenims, baustiems už seksualinius nusikaltimus
prieš vaikus. Trumpai sakant, šios
pataisos buvo nukreiptos prieš pedofiliją.
Ir kaip Jūs manote? Gal Seimas
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pataisas entuziastingai priėmė? Atrodo, jokių abejonių neturėtų kilti. Bet – ne, Seime atsirado pedofilų gynėjų, kurie sujaukė šių pataisų pateikimą, ką kalbėti apie priėmimą. Kai kurie parlamentarai,
norėdami sukliudyti pateikimui,
apsimetę „kvaileliais“, kėlė visiškai
su šiomis pataisomis nesusijusius
klausimus.
M. Zasčiurinskas, būtinai patikinęs, kad jis už „tradicinę šeimą“, nusikalbėjo, kad neva pataisos „propaguotų homoseksualų elgesį tarp
vaikų“, vaikui suteiktų „seksualinę laisvę apsispręsti, ar jis berniukas, ar jis mergaitė“. Ir nors pataisas
teikęs viceministras paaiškino, kad
šis įstatymas nesusijęs su seksualine
orientacija, jame nėra net nieko panašaus, ką mini parlamentaras, pedofilų gynėjams tai buvo nė motais.
Konservatorius R. J. Dagys, apsimetęs neišmanančiu įstatymų, Ypač svarbu uždrausti
klaidino Seimo narius, teigdamas: dirbti su vaikais
„Jūsų pakeitimuose visur atsiranda asmenims, baustiems
nauja sąvoka – užkardymas ir bausmė už vaiko seksualinės apsispren- už seksualinius
dimo laisvės varžymą, ko anksčiau nusikaltimus prieš vaikus.
niekada nebuvo.“ Seimo senbuvis
turėtų žinoti, kad Baudžiamojo
kodekso visas XXI skyrius taip ir alinio apsisprendimo laisvei ir nevadinasi „Nusikaltimai ir baudžia- liečiamybei“ ir apima išžaginimą,
mieji nusižengimai žmogaus seksu- seksualinį prievartavimą ir prieka-

biavimą, privertimą lytiškai santykiauti“ (tai ir yra seksualinio apsisprendimo laisvės varžymas).
Visuose straipsniuose kalbama
apie didesnes bausmes, jei aukos
nepilnamečiai ar mažamečiai (t. y.
vaikai). Dar daugiau, trys straipsniai skirti seksualiniams nusikaltimams būtent prieš vaikus, o 151
straipsnis taip ir vadinasi: „Lytinės
aistros tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą.“
Nesuprantama, kodėl buvo pasi-

LSDMS informacija

priešinta įstatymui
prieš pedofilus. Kodėl buvo nukreiptas
dėmesys nuo draudimų seksualiai išnaudoti vaikus? Ir,
kaip pritardamas
įstatymo pataisoms,
sakė V. A. Matulevičius „laikyti per patrankos šūvį asmenis, neprileisti prie
vaikų tų, kurie yra
padarę seksualinių
nusikaltimų vaikų
atžvilgiu“. Deja, didesnė buvusių salėje Seimo narių dalis
patikėjo dviejų Seimo narių prasimanymais ir nepritarė pataisoms (už – 33, prieš – 6,
susilaikė – 36).
Taigi, pedofilų gynėjai pasiekė
savo tikslą – direktyvos inkorporavimas į nacionalinę teisę atidedamas, o kas žino, kaip bus paskui...
Gal praeis susilpnintas variantas, o
gal iš viso nepraeis? Dabar žinome
pedofilų gynėjus. Bet vis tiek išlieka dar vienas klausimas – kodėl?
*Pastaba: Seimo narių kalbos cituojamos pagal posėdžio stenogramą.
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Socialinė ir ekonominė politika

Ką labiau dabar reikia didinti –
MMA ar NPD ir PNPD?

Alfonsas Brazas
LSDP narys nuo 1989 m.

Noriu atkreipti „Socialdemokrato“ skaitytojų dėmesį į vieną šiandien aktualią nuostatą. Ką labiau
reikėtų didinti nuo š. m. liepos
1 d. (o tai, kad bus didinama, neabejoju, nes (greičiausiai) bus panaikinta PVM lengvata šildymui):
• MMA (minimalus mėnesinis
atlyginimas),
• NPD (neapmokestinamųjų
pajamų dydis) bei PNPD (papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis, taikomas tiems, kas
augina vaikus)?
MMA (pa)didinimas politiškai
pasitarnautų tik darbiečiams, nes
jie tokią nuostatą yra įsirašę savo
rinkimų programoje ir nuosekliai
to siekia. Tuo tarpu mažas pajamas gaunantiems žmonėms (ypač
šeimoms, auginančioms vaikus)
MMA padidėjimas būtų nežymus
ir mažai ką pakeistų... O našta biudžetams (valstybės ir savivaldybių)
būtų didelė (net neaišku, ar šiemet
ji būtų pakeliama).

Esu įsitikinęs, kad socialdemokratai turėtų (pa)siūlyti didinti
(pamažu, keliais etapais) NPD bei
PNPD, taip pat (būtinai) sutvarkant (pakeičiant) dabar taikomą liberalistinių nuostatų neapmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo formulę. Ši formulė dabar yra tokia:
Mėnesinės neapmokestinamosios pajamos = NPD (166 Є) 0,26 x (gyventojo mėnesio su
darbo santykiais arba jų esmę
atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 290 Є) + PNPD
(60 Є už kiekvieną vaiką).

Tai reiškia, kad mokestinė lengvata dabar taikoma ir tiems, kas
gauna didesnį negu vidutinis atlyginimą – iki tol, kol mėnesinės darbinės pajamos pasiekia 928,46 Є. O
PNPD taikomas net ir tiems, kurie per mėnesį uždirba 1, 2 ar net 3
tūkst. eurų ir daugiau; t. y., jie gauna: 60 Є x 15% = 9 Є/mėn. (už kiekvieną vaiką). Bet juk tai absurdas
– kam jiems reikalinga tokia maža
mokestinės paramos suma...
Siūlau socialdemokratams principingai siekti, kad nuo 2015 m. liepos 1 d. NPD būtų lygus 200 Є, o
PNPD (už kiekvieną vaiką) – 100
Є; o neapmokestinamųjų pajamų
apskaičiavimo formulė būtų pakeista, padarant ją socialdemokratiška, t. y. socialiai teisinga:

Mėnesinės neapmokestinamosios pajamos = (NPD (200 Є) +
PNPD (100 Є už kiekvieną vaiką)
– 0,60 x (gyventojo mėnesio su
darbo santykiais arba jų esmę
atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 300 Є).

Tada mokestinė lengvata būtų
taikoma tik tiems, kurių mėnesinės darbo pajamos neviršija 633,33
Є (kai neturi vaikų). Jei dirbantysis
turi vaikų, tai mokestinė lengvata
būtų taikoma iki didesnių mėnesinių darbo pajamų.
Pvz., jei šeima augina 2 vaikus,
ir dirba abu sutuoktiniai, tai mokestinė lengvata būtų taikoma kiekvienam sutuoktiniui, mėnesinėms

Lietuva 2015 m. išlieka viena iš
Europoje sparčiausiai augančių ir
patraukliausių tiesioginėms užsienio investicijoms (TUI) ekonomikų, nors daugiausia dėl neigiamo
Rusijos ir NVS poveikio, šį pavasarį Lietuvos ekonomikos augimo
prognozes sumažino Tarptautinis
valiutos fondas (TVF) (nuo 3,3 iki
2,8 proc.), Lietuvos bankas (nuo 3,1
iki 2,7 proc.), ir Finansų ministerija
(nuo 3,4 iki 2,5 proc.).
Tą pripažįsta ir TVF, kuris savo
išvadose apie Lietuvos ekonomikos būklę, pabrėžė, kad su įstojimu

į euro zoną susijusios pagerėjusios
perspektyvos turėtų kompensuoti atsiradusį vangumą NVS prekybos partnerių šalyse. Fondas pagyrė
Lietuvos Vyriausybę ir eksportuojančius verslininkus, kad jie pademonstravo puikius gebėjimus prisitaikyti perorientuojant eksportą
į naujas rinkas.
Lietuvos ūkio perspektyvas giria
ir mėnesinis Vokietijos ekonomikos
ir verslo žurnalas „Creditreform“,
vertinantis valstybių ekonomikos
ir įmonių rizikingumą. „Lietuva
skina ekonomikos reformų vaisius“,
„nors ekonomikos augimas visoje
Europoje silpnėja, Lietuva demonstruoja stabilumą“, rašo jis.
Pasak verslo žurnalo, Lietuva,
įgyvendinusi ne vieną sudėtingą
ekonominę reformą, šiuo metu gali džiaugtis sveiku augimu. Turima
galvoje ir finansinės reformos, kurias Algirdo Butkevičiaus Vyriausybė įgyvendino, rengiantis euro
įvedimui ir siekiant atitikti Mastrichto konvergencijos kriterijus.
Be to, kaip pastebi „Creditreform“,
dabar Lietuvos nacionalinė skola ir

biudžeto deficitas gerokai mažesni
nei ES vidurkis.
Lietuvos Vyriausybė ženkliai pagerino verslo sąlygas ir šiuo metu
yra vertinama kaip viena iš palankiausių vietų verslui ir investicijoms.
Euro įvedimas prisidėjo prie Lietuvos skolinimosi istoriškai mažomis
palūkanomis, kas Lietuvos ekonomikai ir verslui atveria daugiau galimybių.
Nors daugiausia dėl pertvarkos
šalies energetikos sektoriuje ir skolos
priemonių sumažėjimo TUI srautas į Lietuvą 2014 m., palyginus su
2013-ais, sumažėjo 2,2 karto, tačiau
jis išliko teigiamas ir sudarė 163,5
mln. eurų. Prie tokių teigiamų tendencijų 2014 m. prisidėjo didėjusios
reinvesticijos (486,1 mln. eurų) ir
investicijos į nuosavybės priemones
(74,4 mln. eurų).
Energetikos sektoriaus reformos
įtakos TUI mažėjimą atsveria bendra tų reformų nauda – juntamai
atpigusios komunalinių paslaugų
kainos. Per tas reformas Lietuvos
valstybė išpirko akcijas iš užsienio
investuotojų (2014 m. II ketvirčio

2 vaikus, ir dirba abu sutuoktiniai,
tai mokestinė lengvata būtų taikoma kiekvienam sutuoktiniui, mėnesinėms darbo pajamoms, kurios
neviršija 1300 Є.
Pakeitus neapmokestinamųjų
pajamų apskaičiavimo formulę ir
pamažu didinant NPD bei, ypač,
PNPD, mažas pajamas gaunantys
dirbantieji, o ypač vaikus auginančios ir mažas darbines pajamas gaunančios šeimos pajustų realią mokestinę paramą.
Pvz., šeima turinti 2 vaikus, kai
abu sutuoktiniai gauna minimalų
300 Є mėnesinį atlyginimą, nuo
2016 m. liepos 1 d. dėl mokestinės
lengvatos (nulinio tarifo) taikymo
neapmokestinamosioms pajamoms
papildomai kas mėnesį gautų 180
Є (palyginkit su dabar gaunamais
68,58 Є). Tuo tarpu dideles pajamas gaunantieji tos mokestinės
lengvatos (paramos?) nebetektų.
Bet ji jiems ir nėra būtina, nes yra
labai maža, palyginus su jų gaunamomis pajamomis.
Socialdemokratai turėtų siekti,
kad nuo 2016 m. liepos 1 d. mėnesinėms pajamoms, kurios viršija
1500 Є, būtų nustatytas ne 15%,
o 30 (15+15)% gyventojų pajamų
mokesčio tarifas.
O nuo 2017 m. sausio 1 d. reikėtų pradėti taikyti visuotinį kasmetinį šeimos turto ir pajamų deklaravimą ir apmokestinti atitinkamais
progresiniais (iki 400 Є/mėn. - 0%,
nuo 400 iki 1500 Є – 15%, daugiau
nei 1500 Є - 30%) tarifais (visas) pajamas, tenkančias 1 šeimos nariui.

darbo pajamoms, kurios neviršija 800 Є. Mėnesinėms darbo pajamoms viršijus aukščiau nurodytas sumas, mėnesinių neapmokestinamųjų pajamų suma taptų lygi nuliui.
Siūlau socialdemokratams siekti,
kad nuo 2016 m. sausio 1 d. PNPD
būtų 200 Є (už kiekvieną vaiką).
Tada, pvz., mokestinė lengvata šeimoms, auginančioms 2 vaikus, būtų taikoma kiekvienam sutuoktiniui, mėnesio darbo pajamoms, kurios neviršytų 966,66 Є.
Nuo 2016 m. liepos 1 d. NPD
reikėtų nustatyti – 300 Є ir PNPD
(už kiekvieną vaiką) taip pat 300 Є.
Tada mokestinė lengvata būtų taiAr socialdemokratai gali tai pakoma tik tiems (kas neturi vaikų),
kurių mėnesinės darbo pajamos ne- siekti? Taip, gali – tik reikia noviršija 800 Є. O, pvz., jei šeima turi ro, iniciatyvos ir politinės valios.

Gyventojai skina Vyriausybės
ekonominių reformų vaisius

Albinas Mitrulevičius,
Seimo Valstybės valdymo ir
savivaldybių reikalų narys

socialdemokratas

Vyriausybės sprendimai dėl „Lietuvos dujų“, “Amber Grid” ir LESTO
nuosavybės teisių išpirkimo už 269
mln. eurų sudarė 94 proc. viso neigiamo nuosavybės priemonių pasiskirstymo TUI sraute).
Gerėjantys euro įvedimo lūkesčiai jau 2014-ais reikšmingai 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 aukštesnio patikimumo A–
lygmenį su stabilia perspektyva. O

trečioji agentūra („Moody`s“) nustatė teigiamą Baa1 reitingo perspektyvą. Tai buvo viena iš priežasčių, lėmusių atpigusį skolinimąsi
tiek gyventojams ir verslui, tiek valstybei.
Lietuvos ūkio progresą pripažįsta ir patys užsienio verslininkai, investuojantys ar dirbantys Lietuvoje, tvirtindami, kad Lietuva užsienio verslui gali pasiūlyti ne tik palankias finansines sąlygas ir patogią geografinę padėtį, bet ir greitas
procedūras, išvengiant perteklinės
biurokratijos per tokias agentūras
kaip „Investuok Lietuvoje“.
Žinoma, pernelyg naivu būtų tikėtis, kad Lietuva pasieks dviženklį
ekonomikos augimą kaip prieš krizę, 2007 metais, kai jis buvo net 11
proc. Tačiau turint galvoje tai, kad
šiandien ypač daug Europos valstybių, kurioms Rusijos embargas turėjo žymiai mažesnį poveikį arba išvis
jo neturėjo, susiduria su ilgalaike savo ekonomikų stagnacija, Lietuvos
rezultatai tikrai geri.
Galime pasigirti ir prieš Latviją
ir Estiją, kurioms atitinkamai prognozuojamas 2,3 ir 2,5 proc. BVP
augimas 2015 metais. Taigi, nemaža dalimi Vyriausybės dėka reikalai
Lietuvoje iš tiesų klostosi pakankamai gerai.

Regionai

socialdemokratas

Premjeras Algirdas Butkevičius
tapo akcijos „DAROM“ globėju

B

Panevėžys

Aplinkos tvarkymo akcija „DAROM“ Lietuvoje kasmet organizuojama nuo 2008 metų. Šių metų
akcentas – vanduo, ir akcijos metu daugiausia buvo valomi vandens telkiniai ir jų pakrantės. Juk švarus vanduo – vienas iš unikaliausių Lietuvos išteklių, kuriuo daugelis pasaulio valstybių negali pasigirti.
Šiemet „DAROM“ sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus visoje Lietuvoje – net 250 tūkst. Surinkta
apie 2 tūkst. tonų atliekų ir išvalyta daugiau kaip 100 vandens telkinių visoje Lietuvoje. Įdomiausi radiniai vandenyje: pistoletai, padangos, šaldytuvai, buteliai, mašinų dalys, statybinės atliekos, batai ir kt.
Įdomiausi radiniai sausumoje: lovos, klozetai, durys, rankinės, čiužiniai ir kt. Per 8 „DAROM“ gyvavimo metus akcijoje dalyvavo 1,1
mln. dalyvių, surinkta 35 tūkst.
tonų atliekų.
Vilniuje
„DAROM“ turi 1000 koordiilniaus bičiuliai šimtais sugužėjo į Vilniaus miesto paežeres ir paupius,
natorių miestuose ir miesteliuose,
kuriems šiemet akcijoje „Darom“ buvo skiriamas ypatingas dėmesys.
paraleliai – Patrulių tinklą, benPrie jų Žvėryno Nėries pakrantėje prisijungė ir Lietuvos premjeras Aldradarbiauja su nevyriausybinėgirdas Butkevičius.
mis organizacijomis ir valstybiniu sektoriumi, kad šis padėtų užtikrinti, jog viskas būtų laiku ir
vietoje.
„DAROM“ organizatoriai taip
pat inicijuoja ir įgyvendina įvairius
edukacinius projektus, skatinančius aplinkosaugą, pilietiškumą ir
savanorystę. Pasaulinis judėjimas
„Let‘s do it world“, kurio nariais
drauge su kitų 111 valstybių atstovais yra ir akcijos „DAROM“ orgaTrakuose
nizatoriai Lietuvoje, yra pripažintas Jungtinių Tautų Organizacijos.

V

kupiškis
UTENA

T

rakų bičiuliams tvarkyti savo gražiuosius ežerus ir paežerius padėjo ir LSDP
Vilniaus miesto Senamiesčio poskyris
skyrius. Ypač daug pasidarbuota Lentvaryje.

tauragė
KAUNAS

Jurbarkas
prienai
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Šiemet akcija „DAROM“ vyko su šūkiu
"Vanduo - Lietuvos auksas"!

alandžio 20
d. Ministras
Pirmininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos
(LSDP) pirmininkas Algirdas Butkevičius ir viešosios įstaigos „Mes DAROM“ direktorė Roberta Ažukaitė pasirašė bendradarbiavimo memorandumą, kuriuo premjeras įsipareigojo
tapti akcijos „DAROM“ globėju.
„Akcijos „DAROM“ principai svarbūs ir aktualūs, todėl džiugu, kad
aplinkosauginės ir viešųjų erdvių švarinimo idėjos sulaukia visuomenės
paramos ir augančio susidomėjimo. Ši aplinkos tvarkymo akcija jau yra
tapusi bendruomenes suburiančia pavasario švente, tačiau linkiu, kad ir
kasdien vadovautumėmės tais pačiais principais siekiant gražios ir tvarkingos aplinkos ne tik savo kiemuose, bet ir miestų parkuose, upių ir
ežerų pakrantėse bei Lietuvos miškuose“, – sakė Vyriausybės vadovas.

ŠIAULIAI

2015 m. gegužė, Nr. 5 (62)

VILNIUS

TRAKAI

Kaune

S

Šiaulių rajone

Š

iaulių rajono socialdemokratų Kuršėnų miesto Centro grupė su pirmininku M. Sutkus ir
Ivinskio grupė su pirmininke V. Parimskiene sodino eglaites prie naujųjų
miesto kapinių ir tvarkė Kuršėnų autobusų stoties gėlynus, kuriems savo lėšomis nupirko įvairių gėlių sodinukų.
Kiek anksčiau Daugėlių grupė su
pirmininke N. Buividiene ir Kuršėnų
sveikuolių klubas „Aušra“ tvarkė Daugėlių pušyną. Akcijoje dalyvavo ir Ginkūnų grupės bičiuliai su pirmininku G. Gediminu, kurie tvarkė poilsio zoną Ginkūnų miestelyje.
Šiaulių rajono socialdemokratai dar žada vykdyti tvarkymo akciją Meškuičių miestelyje
bei Kairių miestelyje.

eimo narė socialdemokratė Orinta Leiputė ir Kauno
Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos bendruomenė sukvietė Eigulių rajono gyventojus, visuomenines organizacijas, bendruomenes ir moksleivius į pavasarinę talką prie parapijos namų.
Talkininkai per kelias valandas sutvarkė aplinką, išlygino po statybų likusias žemės krūvas, pasėjo žolę, surinko
šiukšles, sugrėbė lapus, o po talkos rinkosi puodeliui arbatos. Parapijos klebonas Dainius Lukonaitis dėkojo talkininkams ir džiaugėsi gausėjančia parapijos bendruomene.

Utenoje

U

tenos bičiuliai kaip visada draugiškai ir solidariai
šiemet sutvarkė pušyną Užpalių gatvėje. Tarp didžiausių jų „laimikių“ – seno modelio televizoriaus kineskopas, drabužiai ir mažytės „gyvenvietės“,
kuriose akivaizdžiai žmonės ne tik iškylauja, bet ir susikuria nevienadienę nakvynę.

Jurbarke

J

urbarko rajono bičiuliai švarino Kalnėnų miškelį,
išvalė jo šlaitus...

Kupiškyje

K

upiškio rajono socialdemokratai, vadovaujami Augenijaus Cesevičiaus, švarinimosi akcijas rengė gyvenvietėse ir prie Kalkyno ežero.
Skyriaus Alizavos – Palėvenėlės grupė su pirmininku Erminijumi Stankumi į akciją pakvietė Alizavos pagrindinės mokyklos mokinius. Oficialios akcijos išvakarėse dalyviai rinko šiukšles miestelio
gatvėse ir pakelėse, kiti tvarkė negyvenamų sodybų aplinką, treti – Juodinių kalną.
Pačią akcijos „Darom“ dieną Kupiškio bičiuliai tvarkė Šepetos vandens telkinių aplinką. Prie
bendruomenės savo šauniu darbu prisidėjo ir pačios LSDP Kupiškio r. skyriaus Šepetos grupės narės su pirmininke Ramute Kežiene, kurios kartu su
kaimynais ir draugais tvarkė renovuojamo daugiabučio aplinką: grėbė lapus, genėjo šakas, rovė senus medžius, valė šalia esantį tvenkinį.

Tauragėje

Panevėžyje

„D

G

amtai naudingą darbą pavasarinės talkos metu
Tauragės „Bičiulių“ grupė
daro jau vienuolika metų. Akcijos „Darom“ oficialios dienos išvakarėse buvo ir saulėta, tačiau
vėjuota, grupės bičiuliai suorganizavo išvyką į Pužiškės, Batakių ir Obelyno girininkijas. Miško žinovai ir specialistai P. Gylienė ir A. Gaudiešius akcijos metu
papasakojo ir apie medelių augimo ypatumus.

arom 2015“ Panevėžyje vyko visą savaitę. Nuo
balandžio 18 d. iki 25 d. buvo tvarkomos Panevėžio poilsio zonos, bendrijų, mokyklų, darželių teritorijos. Iš
viso akcijoje dalyvavo per 1500 žmonių – iš įmonių, bendruomenių, įstaigų, mokyklų, darželių, namų bendrijų. Per
savaitę surinkta 160 tonų šiukšlių.
Akcijos dieną Seimo narys Domas Petrulis kartu su Panevėžio bičiuliais tvarkė Nevėžio pakrantę nuo Pajuostės
plento iki Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“. Akcijoje dalyvavo per 50 savanorių iš Panevėžio. Surinkta daugiau nei 3 tonos šiukšlių. Prie pėsčiųjų tilto esančioje teritorijoje akcijos savanoriai traukė senas padangas, surūdijusius skardos gabalus, senus kibirus.

Prienuose

J

au antrus metus iš eilės Prienų jaunimiečiai vykdė
akciją „Darom“. Šiemet jie sutvarkė Nemuno pakrantę nuo Prienų tilto iki „Žiburio“ kalnelio. Akcijos metu daugiausiai surinkta plastmasinių, stiklinių butelių ir plastikinių maišelių. Kasmet Prienuose vis daugiau jaunimo prisideda prie savo gimtojo miesto tvarkymo bei puoselėjimo.
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Jaunimas

socialdemokratas

Europos jaunųjų socialistų tikslas –
daugiau galimybių jaunimui dirbti ir užsidirbti

Mindaugas Janulionis
LSDJS Vilniaus m. skyriaus pirmininkas, Tarptautinių ryšių sekretorius

Balandžio 9–12 d. Šveicarijoje, Vintertūro miestelyje, rinkosi kairiųjų pažiūrų jaunimas iš visos Europos. Čia vyko kas dvejus metus rengiamas jaunųjų Europos socialistų
(YES) kongresas, kuriame buvo svarstomi visai Europai aktualūs klausimai ir rengiamos
pozicijos, kurios vėliau nusės
į Europos kairiuosius vienijančios Europos socialistų partijos
(PES) darbotvarkę. Dauguma
pateiktų rezoliucijų atspindėjo jaunimo nedarbo problemą
ir Lietuvai itin aktualų klausimą
– poreikį modernizuoti darbo
santykius.

Valstybės negebėjimas suteikti
darbo vietos jaunam žmogui – tai
potencialo neišnaudojimas, papildoma finansinė našta, visuomenės
patiriama socialinė atkirtis. Ilgalaikių bedarbių, motyvaciją dirbti praradusių žmonių ar socialiai pažeidžiamų asmenų, kuriems sunkiau
savarankiškai susirasti darbą, įtraukimas atgal į darbo rinką, žmogaus
gyvenimo gerovė plačiąja prasme –
tai YES vienas pagrindinių tikslų.
2013 m. paskelbta, jog žemyno
mastu jaunimo nedarbas siekė 6
mln. Europos Sąjunga (ES) skyrė
6 mlrd. eurų šiai problemai spręsti.
Tačiau bėda lieka neišspręsta. Kai
kuriose Pietų Europos valstybėse
jaunimo nedarbas šiuo metu viršija 50 proc. ribą. YES manymu,
dirbtinis darbo vietų kūrimas ilga-

laikės problemos neišspręs – laikinais finansiniais ištekliais dotuojamos darbo vietos, jiems išsekus,
bus panaikintos, žmonės vėl taps
bedarbiais.
Prie nacionalinių vyriausybių vairų stovinčių politikų užduotis –
numatyti ateitį, būti atsakingais už
tvarią Europos ekonomikos raidą
ir žemyno gyventojų gerovę ne tik
šiandien, bet ir už dešimties ir penkiasdešimties metų. Todėl būtina
modernizuoti darbo santykius.
Daugumoje Europos šalių, tarp
jų ir Lietuvoje, galiojantys teisės aktai neužtikrina jaunų, patirties neturinčių gyventojų galimybės gauti
darbą. Toks jaunuolis netenka galimybės jos įgyti pas darbdavį, nes nesudaromos sąlygos šalims pasirašyti
darbinio mokymo ar pameistrystės
darbo sutartis. Neapmokama praktika nėra išeitis. Tai – jaunų žmonių išnaudojimas, kuris negarantuoja darbo vietos praktikos laikui
pasibaigus.

Galimybė rinktis kitą darbą bei
derinti jį su kitais poreikiais –
svarbi. Šiuo metu gyventojai
tampa mobilesni, informacinių
technologijų dėka jie
pasiekiami bet kurioje vietoje.
Darbuotojo mėnesinis atlyginimas negali būti minimalus, jei dirbamas darbas yra aukštesnės kvalifikacijos. „Nekvalifikuotas darbas“
yra apskritai netinkamas terminas.
Darbui klientų aptarnavimo sektoriuje reikalingi vadybiniai įgūdžiai,
etiketo žinojimas, statybų ar remonto – specialios inžinerinės žinios,
matematiniai apskaičiavimai ir t.t.
Siekiant kelti darbuotojų kvalifikaciją, negalima toliau riboti jų
galimybių. Darbo kodeksas numato, jog darbuotojui gali tekti grą-

žinti bet kokias darbdavio turėtas
išlaidas, skirtas darbuotojo mokymams, kvalifikacijos kėlimui ar stažuotėms, jam nutraukus darbo sutartį. Taip ribojama ne tik galimybė
įgauti aukštesnę kvalifikaciją, bet ir
rinktis kitą darbą.
Galimybė rinktis kitą darbą bei
derinti jį su kitais poreikiais – svarbi. Gyventojai tampa mobilesni, informacinių technologijų dėka jie
pasiekiami bet kurioje vietoje. Turi būti sudaromos sąlygos pasirinkti įvairesnes darbo sutarčių rūšis,
nes dabartinis Kodeksas nenumato šiandien dirbančių, pirmo ar papildomo darbo ieškančių žmonių
poreikių nesėdėti ceche ar biure
nuo 8 iki 17 valandos. Vertėtų skatinti darbo vietos dalijimosi, darbo
keliems darbdaviams, projektinio
darbo ir kitas naujas sutarčių rūšis.
Lyčių lygybės principo įgyvendinimas taip pat kelia klausimų. Nėra reglamentuojama prievolė darbdaviui patvirtinti darbo apmokėjimo gaires, sukurti įmonės lygybės
įgyvendinimo politiką, skelbti informaciją su nuasmenintais duomenimis apie darbuotojų vidutinį
darbo užmokestį pagal lytį. Darbuotojai negali matyti, ar darbdavys įgyvendina lygių galimybių politiką, ar tikrai moterims ir vyrams
už tokios pat vertės darbą yra mokamas toks pat darbo užmokestis,
ar moterims sudaroma atstovavimo
kvota bendrovių valdybose.
Lietuva pagal darbo santykių
lankstumą yra antrame pasaulio
šalių šimtuke – mus lenkia Azijos
ir Afrikos šalys, net nekalbant apie
kaimynus. Delsimas ar pažangių

Socialdemokratai kartu su Lietuvos žvaigždėmis
ragina rūpintis vaikų sveikata

Balandžio15 d. startavo projektas „Ateities kūrėjų mokykla“, kuris truks iki lapkričio 1 d.
Jo tikslas – paskatinti kuo daugiau vaikų ir tėvų rūpintis savo
fizine ir psichologine sveikata, atrasti įvairias sporto šakas,
mokytis siekti rezultatų, padėti susirasti draugų, organizuojant laisvalaikį, inicijuoti diskusijas mokyklose sveikatos ir
patyčių prevencijos temomis.

Projekto idėja kilo stebint jaunų
žmonių, kurie nėra atradę fizinio
aktyvumo, kaip svarbios ugdymosi dalies, situaciją. Jie daugiausiai laiko praleidžia naudodamiesi įvairiomis technologijomis, todėl netenka
socialinių įgūdžių, didėja psichologinių problemų, neramina ir gausėjančios sveikatos problemos.
Projekte gali registruotis klasės iš
visos Lietuvos, kurios privalės savo
mokyklose pravesti sportinius už-

siėmimus. Tai gali būti mankšta, sporto Mokyklas aplankys projekto ambasadoturnyras, seminaras ar diskusija sveika- rių komanda.
Projekto globėjas – Ministras Pirmitingumo tema. Dalyviai kviečiami registruotis svetainėje www.ateitieskūrėjai.lt. ninkas Algirdas Butkevičius. Specialis-

tų komanda, sudaryta iš gydytojų ortopedų, dietologų, psichoterapeutų, sportininkų
ir televizijoje žinomų
asmenų, pasieks daugumą Lietuvos miestų
ir miestelių, kad teiktų ten konsultacijas ir
kurtų teigiamus pokyčius.
Prie projekto prisijungė visame pasaulyje garsūs Lietuvos
sportininkai: Virgilijus Alekna, Jevgenijus
Šuklinas, Aleksandras
Kazakevičius, Milda
Valčiukaitė, Darius
Petrikauskas, Mantas
Kalnietis bei muzikinio pasaulio atstovas –
Paulius Bagdanavičius
ir kiti. Susitikimų metu jie padės jauniems

darbo santykių ignoravimas reikštų atsilikimą nuo Europos tendencijų, socialiai teisingo požiūrio į ieškančius darbo gyventojus bei dirbančius, tačiau uždirbančius mažai.
Priėmus sprendimą dėl lankstesnių,
darbo vietas kuriančių ir didesnius
atlyginimus garantuojančių darbo
santykių, butų sukurtos prielaidos
jau nuo 2016 m. sausio 1 d. minimalią mėnesinę algą padidinti iki
350 eurų.
Lietuvai mokantis iš Europos,
būtina atkreipti dėmesį ir į tai, jog
2020 m. išseks ES finansinės paramos šaltiniai. Jau priartėjome prie
75 proc. ES bendrojo vidaus produkto vienam gyventojui vidurkio.
Peržengusi šią ribą, Lietuva pateks
į aukštesnę pereinamojo laikotarpio regionų kategoriją ir nebegalės
pretenduoti į didesnę paramą, skiriamą Europos senbuvėms pasivyti.
Užsienio investicijos turės tapti jų atsvara, todėl Lietuvos tikslas
turi būti revoliucinis – siekti perspektyviausių, mokslui imlių sektorių ir inovacijų plėtros, kuri trauktų
užsienio kapitalą ir kurtų pridėtinę
vertę kuriančias darbo vietas šalies
jaunimui, ir ne tik.
Tarptautinis valiutos fondas šiemet pirmą kartą Lietuvą įtraukė į
išsivysčiusios ekonomikos šalių sąrašą, akcentuodamas tai, jog šalis
skatina užsienio investicijas, remia
mažas ir vidutines įmones bei populiarina profesinį ugdymą, užpildant darbo rinką reikiamų įgūdžių
turinčia darbo jėga. Tačiau TVF rekomendavo sparčiau modernizuoti
darbo santykius. Ar tai pavys padaryti, netrukus spręs Seimas.

žmonėms atrasti sportą įkvepiančiomis istorijomis ir patarimais.
„Sportas – svarbus ugdant vaiko
charakterį, pasitikėjimą savo jėgomis, valią. Aktyvi fizinė veikla kuria fiziškai, emociškai sveiką ir net
patriotišką visuomenę. Šis projektas
bus reikšmingas pokyčiams vaikų
sporto kultūroje“, – įsitikinęs projekto vadovas Ramūnas Burokas.
Tai – projektas, keičiantis požiūrį
į sveikatingumą, sveiką mitybą ir
psichikos harmonizavimą.
Premjeras A. Butkevičius teigė:
„Dabartiniai mokiniai kurs ateities Lietuvą. Jaunas žmogus turi būti sveikas, stiprus ir smalsus. Todėl
sveikinu projekto „Ateities kūrėjų
mokyklos“ iniciatorius. Jeigu gydytojai, tėvai ir patys mokiniai supras,
kad rūpintis savo sveikata ir fizine
būkle reikia ne formaliai, o atsakingai nuo pirmos klasės, tai taps įpročiu, kurio jauni žmonės laikysis visą savo gyvenimą. Tikiuosi, kad
projekto metu iškeltos problemos
taps žinomos visuomenei, o už vaikų sveikatą atsakingos institucijos
pasiūlys reikalingus sprendimus.“
LSDJS informacija
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Paulius Bagdanavičius:
„Muzika - mano gyvenimo pagrindas“

Pokalbis su Pauliumi Bagdanavičiumi, pop-klasikos grupės „el Fuego“ nariu, muzikinio
šou „Lietuvos balsas“ nugalėtoju. Šiuo metu Paulius, kaip muzikos atlikėjas ir kompozitorius, dalyvauja LRT muzikiniame projekte „Dainų daina“

Pauliau, esi operos ir pop muzikos atlikėjas ir kompozitorius.
Ką Tau reiškia muzika?
Muzika – mano gyvenimo pagrindas. Nuo penkerių metų esu
muzikos pasaulyje. Muzikos mokykloje mokiausi smuikuoti. Groju
net 4 instrumentais: smuiku, akordeonu, pianinu ir gitara. Esu savotiškas instrumentalistas.
Klasikinė muzika man labai svarbi. Juk iš jos kilę ir visi kiti muzikiniai žanrai, taip pat ir pop muzika.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigiau 2 operinio dainavimo kursus. Nors šiuo metu studijas
esu sustabdęs, bet ketinu mokslus
tęsti. Nebent išvykčiau į užsienį...
Grupėje „el Fuego“ dainuoju jau
ketverius metus. Aš papildžiau šią
grupę, tapau ketvirtu jos nariu. Visi
jos nariai dainuoja ir operos teatre.
Kaip įsivaizduoji savo muzikinę karjerą ateityje?
Esu ieškojimų kelyje, man patinka ir klasika, ir pop muzika. Pagal
zodiako ženklą esu Dvynys, gal todėl svyruoju tarp dviejų muzikos
žanrų. Klasikos solistai – ilgaamžiai, o pop solistai... po kelerių metų ateis kiti, jauni ir gražūs, ir pakeis mane...

Kartais žmonės galvoja:
„Dievas davė balsą – tik
dainuok!“ Apgaulinga, nes,
kai sieki profesionalaus
dainavimo lygio, supranti,
kad reikia įdėti daug juodo
darbo.
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kiame atsakymo dėl finansavimo.
Miuziklą jau 2016 metais turėtų
režisuoti Erikas Druskinas, LSDP
Utenos skyriaus narys. Mes kartu dalyvavome TV3 muzikiniame
projekte „Žvaigždžių vartai“.
Kartais žmonės galvoja: „Dievas
davė balsą – tik dainuok!“ Apgaulinga, nes, kai sieki profesionalaus
dainavimo lygio, supranti, kad reikia įdėti daug juodo darbo. Reikia
laikytis režimo, tinkamai išsimiegoti ir sveikai pavalgyti, kad neužkimtų balso stygos. Balsas yra kaip
raumuo, kurį reikia treniruoti kiekvieną dieną. Be to, dainininkui
scenoje reikia ir geros iškalbos, ir
kūno plastikos. Į „Lietuvos balsą“
eidavau kaip į darbą...

mos Lietuvos atkūrimui. Daugelis
jį laikė „Lietuvos tėvu“.

Po pergalės 2014 metais TV
muzikiniame projekte „Lietuvos
balsas“ buvai užsiminęs, jog ketini išvykti iš Lietuvos.
Po konkurso iš pradžių su grupe
„el Fuego“ koncertavome du mėnesius visoje Lietuvoje. Taupiau pinigus, nes norėjau atsidaryti savo
įrašų studiją. Taip pat sulaukiau
pasiūlymo tęsti muzikinę karjerą
Didžiojoje Britanijoje. Mokiausi
ten du mėnesius. Bet traukė grįžti į Lietuvą. Be to, žmona Lina jau
laukėsi vaikelio... Norėjosi būti šalia, kai ateis nauja gyvybė. Nieku
gyvu nenorėjau praleisti ir to laukimo laikotarpio...

Socialdemokratai
neužsiima politiniu
puolimu, nepasikliauja
vien ambicijomis – jų
dalykiškumas, vadovavimasis
sveiku protu man patinka.

Jei Tau reikėtų rinktis kitą –
ne muziko – profesiją, ką rinktumeisi?

Nori, kad atsakyčiau, jog politiko? (Juokiasi...)
Buvo minčių studijuoti teisę. Ji
man artima, gal todėl, kad esu sąTaip pat kuriu ir lengvąją muzi- žiningas žmogus. Gyvenime visada
ką. Planuoju kurti miuziklą – lau- ieškau teisingumo.

Kaip siūlytumėte stabdyti jaunimo emigraciją? Kas turėtų pasikeisti mūsų valstybėje?
Jaunimui reikia daugiau galimybių integruotis į darbo rinką. Jaunas žmogus paprastai iniciatyvesnis
ir turi daugiau idėjų. Vilniuje situacija geresnė, o ką daryti mažuosiuose miestuose? Todėl jaunimas
vyksta kurti savo ateities į užsienį.
Juk gaudamas minimalų užmokestį, gali tik egzistuoti.

Kaip Tavo keliai susidūrė su sveiku protu man patinka.
Lietuvos socialdemokratų partija ir Lietuvos socialdemokratinio
Tarp Lietuvos jaunimo populiarūs liberalai. Kodėl?
jaunimo sąjunga?
Gal todėl, kad tos partijos vadoMarijampolėje, kur gimiau ir už- vybėje daugiau jaunų žmonių? Soaugau, susipažinau su socialdemo- cialdemokratų partijoje jaunimo
kratų jaunimiete Vaida Keleryte, irgi nestinga, matyt, laiko klausikuri tuo metu organizavo paramos mas, kada jis bus labiau matomas
vaikams iš socialiai remtinų šeimų viešajame gyvenime.
akciją „Būk pirmūnas“. Manęs paprašė renginio metu padainuoti ir
Kokie socialdemokratų lyderiai
paraginti žmones prisijungti prie Tau imponuoja? Kokių savybių
akcijos. Aš pasiūliau surengti vi- reikia politikos lyderiui?
są koncertą. Tikimės, kad šiemet
Politikos lyderis turi turėti tvirtą
toks koncertas vyks jau trečią kar- nuomonę įvairiais klausimais, netą ir taps tikra tradicija.
turi leistis būti stumdomu. Bet karVisada palaikiau LSDP kairią- tu jis turi išklausyti kitas aplinkisias vertybes. Socialdemokratai ne- nių nuomones ir padaryti išvadas.
užsiima politiniu puolimu, nepasiImponuoja Prezidento Algirdo
kliauja vien ambicijomis – jų ramy- Mykolo Brazausko asmenybė, nes
bė, dalykiškumas, vadovavimasis jis padarė didelę įtaką nepriklauso-

Neseniai su žmona Lina sukūrėte šeimą, auginate dukrelę Pauliną. Su kokiomis problemomis
susiduria jaunos šeimos Lietuvoje?
Gyvename Vilniuje, būstą nuomojame. Ateityje ketiname statyti namą, kuriame ir įrašų studiją
įrengsiu. Džiaugiuosi, kad darbas
man leidžia gauti pakankamas pajamas, bet daug jaunų šeimų vos
suduria galą su galu. Eilės Vilniuje į vaikų darželius ilgos. Mano sesuo, gyvenanti Marijampolėje, irgi
vargo, kol užrašė savo vaiką į darželį. Valstybė turi padėti tėvams auginti vaikus.
Kalbėjosi Morta Vidūnaitė

Algirdas Sysas: „Gera muzika gimsta „Tamstos“ „GARAŽE““

Balandžio 8 – gegužės 6
dienomis gyvos muzikos klube „Tamsta" šeštą kartą vyko
jaunų grupių konkursas „GARAŽAS“, kurio vertinimo komisijoje – Lietuvos socialdemokratų partijos vicepirmininkas Algirdas Sysas.
Šiemet „GARAŽĄ“ laimėjo
Godos Sasnauskaitės ir Jokūbo
Tulabos eksperimentinės elektroninės muzikos duetas „Leaded by Two“. Antrąją vietą nugvelbė bliuzo ir alternatyvaus roko grupė „Bigsuras“, kuriai atiteko ir žiūrovų prizas, o trečiąją –
džiazo ir ritmenbliuzo projektas
„Cosmic Apple“.

„Kalnapilio“ įsteigtą prizą laimėjo 5 teatro aktorių eksperimentinės muzikos „SOLO ansamblis“, įrašų kompanijos
„Happy Street Records“ – roko
grupė „Cats In Cosmos“, „Harley-Davidson Lietuva“ energingiausios grupės prizą – roko kompanija „Fire It Up“. Geriausiu vokalistu pripažintas Emilis Paškevičius iš roko grupės „Huge
Soul“.
A. Syso tvirtinimu, palyginus
su ankstesniais metais, šiemet
„GARAŽE“ dalyvavusių grupių lygis – itin aukštas, nors jų
geografija ir mažesnė – daugiausia iš Vilniaus ir Kauno.
toje“. Muzikuojantys jauni žmo„Tikra muzika gimsta „Tams- nės turi eiti ne į televizijos šou, o

į „GARAŽĄ“. Būtent „Tamstos“ • 2011 m. – vilniečių garso
„GARAŽE“ savo muzikinę karjeefektų pedalais grojantis Justo
rą pradėjo daug šiandien sėkminKulikausko (violončelė, balgų grupių“, – sakė jis.
sas) ir Aurimo Gavelio (gitara,
Puikiai dainavo grupių vokabalsas) duetas „The Artrace“;
listės: „Leaded by Two“ Goda, • 2009 m. – džiazo ir ritmen„Cats In Cosmos“ Laura Kešytė
bliuzo kompanija „Jing'a'ling“.
ir Kotryna iš pop, ritmenbliuzo ir
fanko muzikos grupės „D-Kult“.
Vertinimo komisijoje dirbo
ir „Garažo“ sumanytojas ArvyAnkstesnių
m e t ų das Skernevičius, grupės „Poli„GARAŽO“ nugalėtojai:
arizuoti stiklai“ lyderis Šarūnas
• 2014 m. – vilniečių roko grupė Mačiulis, muzikologas Darius
“Pilnatys”;
Užkuraitis, „Anties“ gitaristas
• 2013 m. – fanko, ska, panko Gintautas Rakauskas, „Bix“ lydestiliaus muzikinis projektas ris Saulius Urbonavičius-Samas,
„DDL PLK“;
„Saulės kliošo“ įkūrėjas Laury• 2012 m. – kauniečių roko gru- nas Šarkinas ir kiti lietuviškos
pė „Attitude“;
muzikos autoritetai.

Pažink ir mylėk, Lietuvą
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Kviečiame aplankyti Šveicariją, Londoną,
Veneciją ir Paryžių... Lietuvoje!

Jonava – chemijos ir baldų
gamybos pramone garsėjantis Lietuvos miestas, pastaruosius metus neretai giriamas dėl išgražėjusios, atnaujintos aplinkos, plėtojamos
infrastruktūros, aktyvios įvairių bendruomenių veiklos.

demokratą Mindaugą Sinkevičių.
Jis ne tik geriausias, bet ir jauniausias meras Lietuvoje. Dabar rajono taryboje yra net 15 bičiulių (iš
25 tarybos narių), dirbančių vardan savo miesto.
Atnaujinta Neries krantinė ir
išplėtoti dviračių takai leidžia ir
jonaviečiams, ir miesto svečiams
Jonava gali didžiuotis ir turė- džiaugtis aktyviu laisvalaikiu.
dama geriausiu 2014 m. Lietuvos Važinėjant dviračių takais, galimeru pripažintą vadovą – social- ma pamatyti Jonavos senąsias žydų kapines, Joninių slėnį, miesto tvenkinius, kur peri Jonavos
miesto simboliu laikomos gulbės, memorialą Jonavos apylinkėse žuvusių partizanų atminimui.
Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
yra suprojektuota Lauryno Stuokos – Gucevičiaus (Vilniaus Katedros architekto). Beje, pastarosios rūsiuose galima aplankyti
Kosakovskių kriptą – čia palaidotas Napoleono adjutantas.
Išskirtinės istorinės vertės
objektais besidominčius miesto
svečius turėtų sužavėti Skarulių Šv. Onos bažnyčia. Nors stovi
miesto pakraštyje, liepos mėnesį, vykstant Šv. Onos atlaidams,

ji tarsi atgyja. Ne vienerius metus iš eilės čia vyksta ir Pažaislio
vienuolyno bažnytinės muzikos
festivaliai. Bažnyčią puošia vertingos barokinės skulptūros, renesansinių formų pagrindinis al-

torius, vertingi paveikslai.
Jonavos rajone esančiame Žeimių miestelyje galima aplankyti
didingą Žeimių dvarą – vėlyvojo
klasicizmo architektūros paminklą, kurį sudaro septynių pasta-

tų kompleksas ir parkas. Žeimių
dvaras apipintas įvairiomis istorijomis ir mistiniais pasakojimais.
Išskirtinė ir Jonavos traukinių
stotis – statyta dar 1871 m. Iš čia
1941–1952 m. į Sibirą buvo išvežta daug tremtinių – Jonavos, Kauno, Ukmergės gyventojų...
Tiesiog galima pasivaikščioti
jaukiomis ir sutvarkytomis nedidelio Jonavos senamiesčio gatvelėmis. Prieškariu čia būta gausios žydų bendruomenės. Norintiems giliau pažinti miesto ir rajono istoriją, duris atveria Jonavos
krašto muziejus, įsikūręs mies-

lat keičiamais trasų elementais,
motosafario ir kitokias aktyvias
pramogas. Gruodžio mėnesį čia
veikia vienintelis visoje Lietuvoje
Kalėdų miestelis! Ir žiemą Jonavoje pramogauti kviečia Jonavos
slidinėjimo centras – čia įrengtos
trasos ne tik slidininkams, bet ir
snieglentininkams.
Lankantys Jonavą, neabejotinai
pasijus tarsi didžiuosiuose Europos miestuose, mat rajono centras apsuptas Šveicarijos, Londono, Venecijos ir Paryžiaus (tai –
gyvenvietės Jonavos rajone). Taigi, jei atostogos užsienyje atrodo
brangokos, užteks sėsti į automobilį ir aplankyti Jonų ir Janinų sostinę supančias, savo pavadinimais išskirtines gyvenvietes.
Smagiausia Jonavoje – per Jonines. Miesto vizitine kortele tapusi šventė kasmet pritraukia tūkstančius gyventojų ir svečių. Degant laužams, vykstant unikaliai
teatralizuotai misterijai ir skambant garsiausių šalies bei užsienio etnografinių ansamblių dainoms, pasitinkama trumpiausia
metų naktis.
Šiemet Jonavai bus ypatingas ir
rugpjūtis – miestas švęs savo 265
metų jubiliejų! Tai – puiki proga
aplankyti pačiame Lietuvos cento centre.
tre esančią Jonų ir Janinų sostinę
Ištroškę ekstremalių pojūčių ir susipažinti su progresyviu miesneliks nuvilti – pirmasis Lietuvo- tu bei jo gyventojais!
je nuotykių parkas „Lokės pėda“
siūlo lankytojams septynias skirtingo sudėtingumo trasas su nuoParengė Birutė Gailienė

Kviečiame į LSDP sąskrydį!

Birželio 19–21 d. vyks tradicinis, cionus, linksmybes, gerą muziką ir stairespublikinis Lietuvos socialdemo- gmenas kiekvieną dieną.
Jūsų poilsiu rūpinasi organizatoriai:
kratų sąskrydis!
LSDP Trakų skyriaus pirmininkas KęsLaukiame Jūsų Trakų istoriniame–na- tutis Vilkauskas (tel. 8 687 47694, el.
cionaliniame parke, 30 km nutolusioje paštas kestutis.vilkauskas@gmail.com)
nuo Vilniaus poilsio oazėje - kempinge ir skyriaus atsakingoji sekretorė Edita
„Slėnis“. Čia, ežerų apsuptyje, vyks inte- Markėnienė (tel. 861255471, el. paštas
raktyvus, originalus renginys, laukia ne- e.markeniene@gmail.com).
matytos ir negirdėtos pramogos.
Laukiame Jūsų!
Organizatoriai žada įspūdingus atrak-
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