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Pokalbis su Lietuvos Ministru Pirmininku, LSDP lyderiu Algirdu Butkevičiumi
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Linas Linkevičius: „Pabėgėlių klausimą
reikia spręsti širdimi ir protu“

Mokytojo dienai 9p.

Viešojoje erdvėje vyksta diskusija dėl naujojo socialinio modelio, labiausiai jį kritikuoja profesinės sąjungos. Kodėl prireikė keisti nusistovėjusią darbo santykių sistemą?
Gerai, kad vyksta diskusija. To ir siekėme – viešumo ir atvirumo. Primenu,
ką žadėjome žmonėms: nebus jokių
naktinių reformų, jokių revoliucijų.
Šioje diskusijų su darbdaviais ir profsąjungomis aplinkoje gimė ne viena kompromisinė socialinio modelio nuostata. Jau ginčijamasi ne dėl to, ar apskritai
reikia naujojo socialinio modelio, bet
dėl konkrečių punktų. Džiaugiuosi,
kad 80 proc. Darbo kodekso straipsnių jau aptarta ir rasti kompromisai
tarp darbuotojų ir darbdavių.
Pasenusios teisinės normos atspindi sovietmetį, kai Lietuvoje dominavo didelės įmonės. Dabar labai ma-

žos, mažos ir vidutinės įmonės sudaro 99,8 proc. visų Lietuvos įmonių,
jose dirba apie tris ketvirtadalius visų
darbuotojų. Dėl griežtų reikalavimų
darbdaviai nesuinteresuoti kurti naujas darbo vietas.
Darbuotojams parengta net 60 naujų teisių – galimybė dirbti lanksčiu
grafiku, teisė mokytis visą gyvenimą
(5 papildomos apmokamos atostogų dienos per metus arba iki 20 pusdienių), teisė dirbti ne visą dieną arba nuotoliniu būdu, naujos garantijos
dirbantiems pagal terminuotą sutartį
(pvz., išeitinė išmoka pasibaigus sutarčiai), lengvesnė ginčų sprendimo tvarka ginčų komisijose ir panašiai. Žmonės turės geresnes galimybes derinti
darbą ir šeimą – tai ypač svarbu lyčių
lygybės užtikrinimui darbo rinkoje.
Dar vienas klausimas – Darbo su-

tarties nutraukimas darbdavio valia.
Šiuo metu darbo sutartį nutraukiant
darbdavio valia išmokamai 6 vidutiniai darbo užmokesčiai (VDU), bet
tik 0,9 proc. išeina su išeitinėm išmokom. Profesinės sąjungos reikalauja 12
VDU dydžio išeitinės. Noriu atkreipti dėmesį, kad net šiuo metu darbdaviai sunkiai moka mažesnių išeitinių.
Nustačius nerealius dydžius, įstatymas
taps neįgyvendinamas.
Bus taikoma reali atleidimo iš darbo priežastis, išmokant darbuotojui
priklausančią išeitinę išmoką, nesilaikantiems to darbdaviams – sankcijos. Netekusiems darbo bus didinamos nedarbingumo išmokos ir jos mokamos ilgesnį laiką.
Socialinio modelio tikslas – pirmiausia, kad žmogus būtų ir jaustųsi
saugus darbo vietoje, taip pat ir keis-

damas darbą, ir būdamas garantuotas, kad gaus išmokas. Profesinėms sąjungoms sukuriama stipresnė teisinė
aplinka kovoti už darbuotojų interesus, pvz., svarbesnis vaidmuo suteikiamas kolektyvinėms sutartims.
Pirmą kartą siūloma įdiegti automatinį pensijų indeksavimą, susietą
su realiomis šalies ekonomikos galimybėmis, kuris leis nuosekliai didinti pensijas ir tuo pačiu palaikyti socialinio
draudimo biudžeto balansą. Didėjant
darbo užmokesčiui, didėtų ir pensijos.
Naujas darbo kodeksas ilgalaikėje
perspektyvoje leis sumažinti nedarbo
lygį, bus sukurta apie 85 tūkst. darbo vietų. Bus daug lengvesnės sąlygos
kurti savo verslą, o tai sudarys paskatas didinti atlyginimus. Patirdami mažesnius kaštus, darbdaviai galės mokėti didesnius atlyginimus.

Nukelta į 2 p.

Prasidėjo darbinga Seimo rudens sesija
Rugsėjo 10-ąją prasidėjo Seimo VII-oji (rudens) sesija. Pirmajame posėdyje pateiktas sesijos darbų programos projektas,
kuriame daugiau kaip 670 teisės
aktų projektų (be lydimųjų). Vyriausybė pasiūlė įrašyti 184, Respublikos Prezidentė – 15, Seimo
frakcijos – daugiau kaip 370 įstatymų projektų. Iš jų socialdemokratų partijos frakcija pateikė 174
įstatymų projektus. Nuo rugsėjo
10 iki gruodžio 23 dienos planuojama surengti beveik 50 plenarinių posėdžių.

Rudens sesijoje numatomi taisos (siekiama apibrėžti gerai besimokančio studento sąvoką; stupagrindiniai Seimo darbai:

•2016 metų valstybės biudžeto
tvirtinimas
• Socialinio modelio priėmimas
(Darbo kodekso pakeitimai; „Sodros“ pensijų sistemos pertvarkymas; ieškoma sutarimo tarp socialinių partnerių Trišalėje taryboje)
• Vardų bei pavardžių rašymas
asmens dokumentuose, naudojant lotyniškos abėcėlės raides dokumentuose (svarstoma ar leisti
asmens dokumentuose naudoti
lotyniškos abėcėlės raides x,w,q)
•Mokslo ir studijų įstatymo pa-

dijų finansavimo modelio formavimas)
•Nemokamas maitinimas pradinukams ir priešmokyklinukams (siekiama mažinti socialinę atskirtį ir diferenciaciją tarp
atskirų mokinių grupių; būtų sudarytos palankios sąlygos tėvams
derinti darbą su įsipareigojimais
šeimai; iš valstybės biudžeto papildomai metams reikėtų apie 20,33
mln. eurų)
•Elektroninis balsavimas (siūloma, kad išankstinis balsavimas

Beata Labutytė: „Ypatingai svarbu –
ryšys tarp mokinio ir mokytojo“

Kultūra

12 p.

Telšiai – 2016 m. Lietuvos kultūros
sostinė

per Seimo rinkimus ir referendumą
būtų vykdomas per elektroninio balsavimo terminalus)
•Dviguba pilietybė (Vyriausybė referendumui siūlo pateikti naują Konstitucijos 12 straipsnio variantą: „Lietuvos piliečiai pagal kilmę, įgiję kitos
valstybės pilietybę, išsaugo LR pilietybę. Kiti asmenys negali būti kartu
LR ir kitos valstybės piliečiai, išskyrus
įstatymo nustatytus atskirus atvejus“.)
•Vartojimo kredito įstatymo pataisos (Draudžiama paskolas išduoti
nepilnamečiams; bendrovė turi patikrinti ar prašantysis turi galimybę
kreditą grąžinti; draudžiama paskolas išduoti nakties metu; draudžiama
skolos išieškojimą nukreipti į vienintelį gyvenamąjį plotą ir t.t.)

2

Asmenybės

socialdemokratas

Lietuvos įtakingiausių žmonių šimtuke – 7 socialdemokratai
Žurnalas „Valstybė“ parengė Lietuvoje įtakingiausių žmonių šimtuką. Šiame sąraše Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Nesigilindami į visą sąrašą, pristatome „Socialne tik Lietuvoje gerai žinomi politikai, verslininkai ir visuomenės atstovai, bet ir už- demokrato“ skaitytojams Lietuvos socialdemokratų partijos atstovus, kurie pateko
sienio valstybių veikėjai – JAV prezidentas Barackas Obama, Popiežius Pranciškus, į įtakingiausiųjų šimtuką, ir žurnalo „Valstybė“ komentarus apie juos.

1.

2.

ministras pirmininkas, LSDP pirmininkas

užsienio reikalų ministras, LSDP tarybos narys

Algirdas Butkevičius,

Linas Linkevičius,

Nuo 2012 m. užsienio reikalų ministru sėkmingai dirbantis politikas deklaruoja nuoseklią provakarietišką politinę liniją dabartinių įvykių Ukrainoje kontekste.
Tokia solidi ir atsakinga laikysena labai svarbi, nes demonstruoja
aukščiausių Lietuvos politikų, atsakingų už užsienio politiką, nuostatų tvirtumą.

Premjeras Lietuvos politikoje šiandien atlieka balansuojančios jėgos
funkciją, tai labai riboja jo veiksmų
laisvę, nes būdamas koalicijoje su V.
Uspaskichu ir jam artimu R. Paksu
negali įgyvendinti daugelio būtinų
sisteminių reformų.
Vis dėlto turime pripažinti, kad,
atsižvelgiant į valdančiosios koalicijos turinį A. Butkevičiaus vadovavimą vertiname labiau teigiamai, nes
dalis sprendimų stumiasi į priekį, o
socialdemokratai Lietuvos interesams atstovauja geriau nei Viktoro
arba Rolando partijos. Būtent A.
Butkevičius laviruodamas vis dėlto sugeba išlaikyti populiarumą ir Juozas Bernatonis,
taip mažinti populistinių jėgų gali- teisingumo ministras, LSDP vicepirmininkas
mybes dominuoti po kitų rinkimų. Neslėpsime – mūsų („Valstybės“

3.

– red. past.) redakcijai labai sunku identifikuoti kai kurių politikų
įtaką vienai ar kitai politinei jėgai.
Vis dėlto, mūsų nuomone, būtent J.
Bernatonis yra vienas įtakingesnių
Lietuvos socialdemokratų partijos
lyderių šiuo metu. Jo nuostatos ir
veikla turi įtakos ir partijos ateičiai.

5.

Vytenis Andriukaitis,

eurokomisaras, LSDP garbės pirmininkas

Vienas iš įtakingesnių socialdemokratų, brėžiančių savo liniją partijoje, kuri esant tam tikroms sąlygoms
kelia dar daugiau bangų.

4.

Juozas Olekas,

krašto apsaugos ministras, LSDP vicepirmininkas

6.

J. Olekas – vienas įtakingiausių
Socialdemokratų partijos narių. Juras Požėla,
Jo įtaka, kaip teigiama, prisideda Seimo narys, LSDP vicepirmininkas, Vilniaus
ir prie dabartinio partijos lyderio miesto skyriaus pirmininkas
pozicijų stiprinimo.
Socialdemokratų partijos jaunimo
lyderis reprezentuoja jaunąją politikų kartą, kurioje yra gana daug
perspektyvių politikų, ateityje ga-

linčių atnaujinti ir sustiprinti šią
partiją. Belieka tikėtis, kad ilgainiui
tai reikš ir dalies nomenklatūrinio
veikimo metodų, kurie tam tikrose srityse vis dar kamuoja partiją,
atsisakymą. Nes tai socialdemokratams leistų galutinai įsitvirtinti kaip vakarietiškai, nacionalinius
interesus reprezentuojančiai jėgai.

7.

Birutė Vėsaitė,

Seimo narė, LSDP prezidiumo narė

Šios politikės įtaką vertinti labai
sunku, nes kartais susidaro įspūdis, kad ji fragmentiška ir pasireiškia tik tuo atveju, kai visuomenei reikia užfiksuoti tam tikras nuostatas.

Svarbiausia – darbuotojo socialinis saugumas darbo vietoje

atkelta iš 1 p.

Visas socialinio modelio įstatymų
projektas paketas turės būti priimtas iki metų pabaigos, tikiuosi, Seimo
nariai supranta šio paketo reikšmę.
Jis bus naudingas visoms socialinėms
grupėms – ir patiems darbuotojams.
Naują socialinį modelį rengėme labai
atsakingai, nes tai – Lietuvos sėkmės
projektas.

Dėl Rusijos ekonomikos nuosmukio ir eksporto draudimo ekonomikos augimas sulėtėjo Baltijos šalyse,
įskaitant Lietuvą. Kokių priemonių
imtasi, kad būtų sušvelnintos ekonominės pasekmės?
Lietuvos ekonomika per metus
(skaičiuojant nuo 2014 metų antrojo
ketvirčio) paaugo 1,4 proc., kai tuo tarpu euro zonos šalių bendrojo vidaus
produkto (BVP) augimas sudarė 1,2
proc. Šiuo metu Lietuva priskiriama
prie lyderių pagal BVP, tenkančio vienam gyventojui, augimo tempus. Didėjo užimtumas ir atlyginimai, mažėjo nedarbas. Per pirmą šių metų pusmetį dirbančių gyventojų buvo 1,7
proc. daugiau negu prieš metus. Liepos mėnesį į darbą priimta 5614 žmonėmis daugiau nei atleista.
Valstybės biudžetas ir savivaldybių
biudžetai per šių metų sausį – liepą pajamų gavo 2,1 proc. (83,6 mln. eurų)
daugiau nei planuota ir 7,4 proc. (285
mln. eurų) daugiau nei pernai per tą
patį laikotarpį. Nors Lietuvos ekonomika auga lėčiau nei buvo prognozuota, biudžeto pajamų srautas yra stabilus, mokesčių įplaukos iš esmės atitinka tai, kas buvo planuojama šių metų
biudžete. Nors ir teigiama, kad Lietuva iš Europos Sąjungos šalių patyrė didžiausią poveikį dėl Rusijos ekonomikos nuosmukio ir eksporto draudimų, atlaikėme užgriuvusių sunkumų naštą.

Dar anksčiau Rytų pasienyje kilusios įtampos dėl sulaikomų Lietuvos
maisto produktų ir vežamų krovinių
paskatino stiprinti ekonominę diplomatiją, sutelkti dėmesį naujų rinkų
paieškai. Mums pavyko greitai nauju kursu pakreipti inertišką eksporto laivą. Lietuvos eksporto geografija prasiplėtė į beveik 200 šalių – lietuviškos prekės pasiekė tolimų Azijos
ir Afrikos šalių rinkas. Neseniai atėjo
gera žinia iš Jungtinių Amerikos Valstijų – atkaklios mūsų pastangos padėjo atverti didžiulę rinką lietuviškiems

Darbuotojams – 60 naujų
teisių: galimybė dirbti lanksčiu
grafiku, teisė mokytis visą
gyvenimą, dirbti ne visą dieną
arba nuotoliniu būdu, naujos
garantijos dirbantiems pagal
terminuotą sutartį, lengvesnė
ginčų sprendimo tvarka ginčų
komisijose ir kt.
mėsos gaminiams. Dideles viltis siejame ir su Kinija. Konstruktyvus dialogas su šios šalies aukštais pareigūnais
davė rezultatų. Pas mus jau lankėsi kokybės priežiūros ir karantino administracijos ekspertai. Tikimės, kad į šią

šalį greitu laiku galės keliauti mūsų
žemės ūkio produkcija.
Vyriausybė ir toliau skatins naujų
užsienio prekybos krypčių paiešką,
padės verslui drąsiai žengti į dar neatrastas rinkas.

je pasiūlėme pensijų didinimą susieti
su darbo užmokesčio fondo augimu.
Tai būtų logiškas, nuo valdžios malonės nepriklausantis veiksmas.
Tai turėtų sumažinti skurdo lygį ir
socialinę nelygybę.

Vyriausybė žada didinti pensijas,
atlyginimus. Kam ir kokiu dydžiu?
Vyriausybė vykdo ir įvykdys įsipareigojimus didinti atlyginimus mažiausiai uždirbantiems darbuotojams. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų algas kelsime iki bendrojo

Kokias numatote ekonomikos
skatinimo priemones?
Lietuvos verslas vis garsiau pradeda kalbėti apie aukštos kvalifikacijos
ir apskritai technologijų, inžinerijos,
matematikos specialistų stygių. Todėl
numatome didinti valstybės finansavimą ir išplėsti priėmimą į šias specialybes. Jau šiemet studentų priėmimas į
informacinių technologijų programas
buvo padidintas dešimčia procentų.
Yra paskaičiuota, kad jei nieko nedarytume, po trejų ketverių metų Lietuvoje truks maždaug 10 tūkstančių informacinių technologijų specialistų.
Ketiname peržiūrėti ekonominės
migracijos politiką – tvirčiau žengti
„protų“ pritraukimo ir kartu užsienio investicijų skatinimo keliu. Globaliame pasaulyje šis procesas yra daugiakryptis. Net ir mažos šalys gali būti labai patrauklios savo galimybėmis
suteikti įdomų, gerai apmokamą darbą ir patogų gyvenimą aukščiausios
kvalifikacijos specialistams, mokslininkams. Tai nereiškia, kad jie užimtų talentingo Lietuvos jaunimo vietas.
Mūsų žmonės galėtų dirbti su tarptautinio lygmens autoritetais, mokytis, pasisemti patirties. Esame įsteigę
penkis mokslo slėnius su šiuolaikine
įranga aprūpintomis laboratorijomis
ir tyrimų centrais, pradedame įgyvendinti Sumaniosios specializacijos programą, kuriai skiriama apie 600 mln.
eurų Europos Sąjungos paramos. Tai
mūsų starto aikštelė ekonomikos pažangos šuoliui – šio šanso negalime
neišnaudoti.

ugdymo pedagogų darbo užmokesčio lygio. Kitais metais užbaigsime
įgyvendinti trejų metų atlyginimų
kėlimo programą kultūros darbuotojams. Patvirtintas naujas Vidaus
tarnybos statutas sudaro galimybes
didinti algas pareigūnams.
Jei bus priimtas naujas socialinis
modelis, suteikiantis verslui daugiau
jėgų plėtrai, įsipareigojome nuo kitų
metų sausio 1 d. iki 350 eurų padidinti minimalią mėnesinę algą.
Mūsų Vyriausybės planus ženkliau
padidinti pensijas stabdė įpareigojimas kompensuoti buvusios valdžios krizės metais nusavintas pensijas. Naujame socialiniame modely-

Algirdas Butkevičius pasveikino
naujai išrinktą Didžiosios Britanijos Darbo partijos lyderį Džeremį Korbiną (Jeremy Corbyn).
„Egzistuoja iššūkiai, kuriuos turime
priimti, ir svarbios užduotys, kurias
turime atlikti. Esu tikras, kad mūsų
partnerystė, abipusis pasitikėjimas
ir artimas bendradarbiavimas leis pasiekti apčiuopiamus rezultatus“, –
teigiama A. Butkevičiaus sveikinimo
laiške Dž. Korbinui.

Pagal aktyvumą tarp Lietuvos
atstovų Europos Parlamente (EP)
per pirmuosius darbo EP metus
aktyviausi Lietuvos europarlamentarai – socialdemokratai Vilija Blinkevičiūtė ir Zigmantas
Balčytis.

Per plenarinius posėdžius V. Blinkevičiūtė
kalbėjo 330 kartų, su kolegomis pateikė 80
pasiūlymų dėl rezoliucijų, uždavė 60 parlamentinių klausimų Europos Komisijai, buvo
nuomonės referente ir šešėline referente.
Z. Balčytis kalbėjo 298 kartus, 7 kartus buvo frakcijos paskirtas šešėliniu pranešėju
rengiant rezoliucijos projektą, kartą – nuomonės ir dar triskart – šešėliniu nuomonės
referentu, prisidėjo prie 58 pasiūlymų dėl
rezoliucijų, 40 parlamentinių klausimų.

Nuomonės
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Susirūpinę. Ar tikrai?
Gediminas Kirkilas
LSDP vicepirmininkas, Lietuvos
premjeras (2006-2008)

Laisvarinkininkai, liberalai,
konservatoriai ir kitokia opozicija dabartinei Vyriausybei
staiga "susirūpino". Ir tai iš dalies suprantama - rinkimai artėja, o Algirdo Butkevičiaus Vyriausybė dirba stabiliai ir apgalvotai, be "naktinių" reformų.
Ekonomika auga, nepaisant išorinių iššūkių, pavyzdžiui, tokių
kaip Rytų rinkų praradimas, atsiranda galimybės bent šiek tiek palengvinti žmonių gyvenimą. Opozicija ko nors pozityvaus per visą
besibaigiančią kadenciją nepasiūlė
ir kol kas pasiūlyti nepajėgia, todėl
ėmėsi pigios priešrinkiminės demagogijos ir žmonių gąsdinimo taktikos. O dar ir nebloga proga - prasidėjusi akcijų rinkos Kinijoje krizė.
Pagrindinis šių visų dešiniųjų taikinys - šalies biudžetas, Sodra, o
ypač pensijų ar žmonių pajamų padidinimas... Vieniems nėra plano B,
gręsiant naujai krizei, kitiems, kaip
konservatoriui K. Masiuliui, nėra sukaupta valstybės biudžeto rezervo, ką daro Estija. Laisvarininkininkui Ž. Šilėnui, kaip ir dera,
siaubą kelia net ir nedidelis pensijų
didinimas bei jūreivių gelbėjimas.
Prieš pora metų visi tie patys lygiai su tokiu pačiu entuziazmu, pri-

minsiu, gąsdino, kas atsitiks, jei bus
pakeltas minimalus atlyginimas. Ir
kas atsitiko? Nieko. Priešingai, ekonomika auga, mokesčiai surenkami,
taip pat ir dėl padidėjusio vartojimo. Kitaip sakant, jiems baugu, kad
populiarumą išsaugojusi dabartinė
Vyriausybė priims sprendimus, kurie, kad ir nedaug, bet dar pagerins
mažiausias pajamas gaunančių piliečių padėtį.
Čia ir yra viso šio veidmainiško
susirūpinimo esmė - pasiūlyti ko
nors konstruktyvaus jie neturi ar
negali, o kritikuoti dabartinę Vyriausybę, artėjant rinkimams reikia, todėl ir pasitelkiami keistoki
argumentai bei gąsdinimai. Ką, pavyzdžiui, p. Šilėnas siūlo daryti su
įstrigusiais svetur jūreiviais bei laivais? Nieko. O juk bent grąžinus laivus į Lietuvą, kaip turtą, jau nekalbant apie žmogiškąsias problemas,
galima pradėti galvoti ką daryti toliau su šia įmone. Bet be šio pradinio veiksmo negali daryti nieko.

Dauguma šios Vyriausybės
kritikų naudoja gana
nuvalkiotą argumentą,
esą artėja rinkimai, todėl
didinamos pensijos ir pan.
Apskritai, mano nuomone,
juokinga kaltinti politikus,
kad jie dirba rinkėjams,
tai tas pats, kas kaltinti
verslininkus, jog jie dirba
pelnui...
Nebent sekti Vilniaus mero "genialiai" liberaliu pavyzdžiu dėl „Air
Lituanicos“.
Dauguma šios Vyriausybės kritikų naudoja gana nuvalkiotą argumentą, esą artėja rinkimai, todėl
didinamos pensijos ir pan. Apskritai, mano nuomone, juokinga kaltinti politikus, kad jie dirba rinkėjams, tai tas pat, kad kaltinti versli-

ninkus, jog jie dirba pelnui...
Bet yra ir kitas šio klausimo aspektas - gal šie dabartinės Vyriausybės kritikai galvoja, jog mūsų pensininkų pajamos yra per didelės ir jų
nereikia didinti, kas ir nebuvo daroma konservatorių valdymo laikais?
Priešingai, jos net buvo sumažintos
ir bankų sukelta krizė ciniškiausiu būdu, keliasdešimt kartų pažeidžiant Konstituciją, buvo perkelta
ant labiausiai nepasiturinčių žmonių pečių.
Antai K. Masiulis pergyvena, jog
nėra biudžeto perviršiaus, kaip pas
estus, o čia dar didinamos pensijos.
Beje, labai nedaug, manyčiau, realistiškai paskaičiavus ir įvertinus
dabartinį ekonomikos augimą. O
gal mūsų dešinieji galvoja, jog ekonomikos augimo vaisiais pensininkai ir kiti mažas pajamas gaunantys
žmonės dalintis neturi? Kad tai - tik
verslininkų privilegija? Kad valstybei nereikia bent šiek pagal galimybes mažinti socialinę atskirtį?

„Neklystanti“ prezidentė irgi daro klaidų
Jolanta Bielskienė
kairioji aktyvistė, politologė

Socialdemokratų premjeras
Algirdas Butkevičius intensyviai derasi su Europos Komisija (EK) dėl 50 milijonų eurų
paramos Lietuvos pieno gamintojams. Tuo tarpu, kai EK
palankiai ir supratingai vertina Premjero argumentus dėl

nuo Rusijos embargo labiausiai Europoje nukentėjusius
Lietuvos pieno gamintojus,
pagalius į ratus Lietuvai ima
kišti Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, iš anksto
paskelbusi abejones dėl tokios pagalbos realumo.

Maža to, kad derybų metu tokia Prezidentės pozicija yra mažų
mažiausiai nesuprantama ir kenksminga, galima suabejoti ir jos patarimų, sprendimų racionalumu bei
praktiškumu, žvelgiant į jos politinių sprendimų istoriją.
Šiuo metu žiniasklaidoje atskleistos „VP Market“ (kitaip vadinamų
„Vilniaus berniukų“) finansinės aferos buvo vykdomos būtent neklystančiai D. Grybauskaitei 2002 m.
būnant finansų ministre.
Vykstant „VP Market“ PVM lengvatos grąžinimo aferai, tuometinė
finansų ministrė D. Grybauskaitė,
nors ir turėjo tam teisėtų galių, nepadarė nieko, kad būtų atliktas privalomas šios bendrovės finansinės

veiklos patikrinimas ar užginčyti sandėriai, kuriuos „VP Market“
darė, kurdama schemas, kaip, pasinaudojant įstatymų spragomis, iš
valstybės susigrąžinti 76,2 mln. litų PVM.
Kad „VP Market“ niekada neturėjo geros reputacijos ir naudojosi
savo, kaip galingos kapitalo įmonės, padėtimi, – nieko naujo. Tačiau
valstybė (valdžia) ir jos pareigūnai
(ypač aukščiausi, kurie priima svarbiausius sprendimus), privalo už-

tikrinti teisingumo ir sąžiningumo principus, įgyvendinant įstatymus ir ginant viešąjį interesą. Deja,
2002 metais, kai įvyko „VP Market“
PVM lengvatos neįgaliesiems afera,
D. Grybauskaitė, kaip finansų ministrė, reprezentavo Lietuvos valstybės (ir valdžios) silpnumą...
Tada D. Grybauskaitė, regis, tepasakė, toks yra įstatymas (dėl PVM
lengvatos neįgaliųjų įmonėms), ir
reikia jį vykdyti. Nors po skandalo
tais pačiais metais ši lengvata buvo
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Estai biudžeto rezervus turi tik
todėl, (čia kolegai K. Masiuliui),
kad ten niekada nebuvo mūsų lietuviškų konservatorių su jų "genialiomis" nesibaigiančių kompensacijų idėjomis. Dėl kurių, beje, Lietuvai teko pravalgyti privatizacijos
pinigus, vietoje investicijų ar rezervo kaupimo. Prieš aštuonetą metų
tuometinis Estijos Premjeras A. Ansip paklausė šių eilučių autoriaus, o
ką jūs ten Lietuvoje visą laiką kompensuojat? Mėginau paaiškint, tačiau racionaliems estams vis tiek
buvo nesuprantama, kodėl reikia
leisti milijardus kažkokioms kompensacijoms... Beje, priminsiu, kad
į prieškrizinį 2008-jų biudžetą daugiausiai mažumos Vyriausybei papildomų išlaidų į biudžetą prisiūlė
būtent konservatoriai su liberalais.
Kitaip sakant, savo pačių demagogijos dėka užlipo ant grėblio...
Taip pat lygiai mūsų kaimynams
latviams nesuprantama, kodėl A.
Kubiliaus Vyriausybė skolinosi triskart didesnėmis palūkanomis iš komercinių bankų, o ne iš Tarptautinio valiutos fondo, kaip jie, latviai.
Palikdamas, beje, dabartinei Vyriausybei didžiules skolas, kurios
dabar tenka grąžinti permokant
šimtus milijonų eurų, vietoje galimų socialinių sprendimų.
Bet dar įdomiau bus mūsų opoziciją stebėti šių metų rudens sesijoje. Žurnalistams ir ekspertams
tikrai bus nemažai darbo. Galiu
lažintis, kad "susirūpinusieji" valstybės rezervu, Sodros deficitu, per
lėtai kompensuojamomis jų pačių,
konservatorių ir liberalų, neteisėtai sumažintomis pensijoms ir atlyginimais, su dideliu entuziazmu
siūlys papildomas išlaidas. Ragins
kuo greičiau viską kompensuoti,
kelti atlyginimus, rūpintis krašto
apsauga ir t.t.
Tuo metu jie tikrai bus primiršę
"šventą susirūpinimą" biudžeto ir
šalies finansų sveikatos rodikliais.

panaikinta, PVM lengvatos grąžinimas vienai iš galingiausių Lietuvos verslo grupių vis tiek buvo užtikrintas. Dabar D. Grybauskaitė
teigia esanti niekuo dėta.
Ne taip seniai Prezidentė užsipuolė socialdemokratą eurokomisarą Vytenį Povilą Andriukaitį, kuris
neva leidęs ES narėms atskirai derėtis su Rusija dėl produktų eksporto.
Žinia buvo iš piršto laužta, o apšmeižto EK pareigūno taip niekas
ir neatsiprašė.
D. Grybauskaitė neseniai „neklydo“ ir dėl „Lietuvos jūrų laivininkystės, kai pareiškė, kad „Vyriausybės gelbėjimo būdai galimai neatitinka ES teisės“. Tačiau šis Vyriausybės planas, kai valstybės valdomi
„Lietuvos geležinkeliai“ turi pervesti 3 mln. eurų „Lietuvos jūrų laivininkystei“ (LJL), pradėtas sėkmingai įgyvendinti.
Prezidentė turėtų palaikyti Vyriausybės siekius apginti Lietuvos
ekonominius interesus, tačiau kartais atrodo, kad noras turėti priešingą nuomonę, net ir klaidingą,
yra svarbiausias.
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G. Landsbergis nori išgirsti apie supainiotus viešus
ir privačius interesus – prašome

Artūras Skardžius
Seimo Ekonomikos komiteto
pirmininko pavaduotojas

Konservatoriai, vedini naujo
savo vado Gabrieliaus Landsbergio, vis dar nori aiškintis
dėl vieno portalo pateiktos informacijos apie Premjero Algirdo Butkevičiaus žento valdomos įmonės veiklą.
Tą pačią dieną, kai buvo paviešinta publikacija, Ministras Pirmininkas išplatino viešą pranešimą,
paaiškindamas aplinkybes ir dėl
dukters vyro įgytų įmonės „Ministerium“ akcijų, ir dėl susitikimo
su Konkurencijos tarybos vadovu.
„Visuomenė turi teisę žinoti, kad
susitikimai su visų institucijų atstovais darbine tvarka yra normali praktika. Tą susitikimą inicijavo
pats Konkurencijos tarybos vadovas Šarūnas Keserauskas. Susitikime dalyvavo ir Vyriausybės kancleris, ir mano patarėjas. Su jais ir Konkurencijos tarybos vadovu vyko

pokalbis tik darbiniais klausimais
dėl Lietuvos jūrų laivininkystės ir
Konkurencijos įstatymo. Jokių kitokių klausimų nenagrinėjome, todėl šį susitikimą sieti su Konkurencijos tarybos pradėtu tyrimu įmonei „Ministerium“ yra nekorektiška ir neteisinga“, – sako Ministras
Pirmininkas A. Butkevičius.
Tą pačią dieną Ministras pirmininkas papildė viešų ir privačių interesų deklaraciją. Tuo tarpu naujasis konservatorių lyderis vis dar reikalauja viešo Premjero pasiaiškinimo ir kalba, jog pradės savo tyrimą.
Todėl gal verta buvo pakartoti
Premjero paaiškinimus ir priminti,
kad jau viskas padaryta dėl šios tendencingai aprašytos istorijos skaidrumo. Bet jaunajam konservatorių lyderiui galbūt verta prisiminti
ir atnaujinti tyrimus kai kurių savo
politinės bei šeimos aplinkos narių
atžvilgiu. Ar dėl nepatyrimo politinėje veikloje, ar dėl nutolimo nuo
Lietuvos reikalų Gabrielius Landsbergis tikriausiai nežino nei apie savo pirmtako, buvusio partijos pirmininko A. Kubiliaus uošvės vadovautos organizacijos nekilnojamojo turto sandorius ir vėliau dėl
to areštuotas sąskaitas bei užsitęsusius tyrimus.
Buvusios Seimo pirmininkės
konservatorės Irenos Degutienės

ro“ banką suskubo atlikti pinigines
operacijas, kurios leido G. Degučio
valdomai bendrovei išsaugoti pinijaunajam konservatorių
gines lėšas.
lyderiui galbūt verta
Vertėtų naujajam konservatorių
prisiminti ir atnaujinti
vedliui priminti ir kito partiečio –
tyrimus kai kurių savo
Dainiaus Kreivio – skandalingai
politinės bei šeimos aplinkos supainiotus viešus ir privačius intenarių atžvilgiu.
resus, kai būdamas Ūkio ministru
D. Kreivys skyrė europinę paramą
šeimos interesų istorija nuskambė- mokykloms, kurių rekonstrukcijo ne ką tyliau, kai Seimo pirminin- jos darbus turėjo atlikti su ministro
kės sūnus prieš pat uždarant „Sno- motina susijusi bendrovė. D. Krei-

vys dėl verslo interesų tuomet buvo
priverstas paaukoti postą.
Domėdamasis viešų ir privačių
interesų painiojimo istorijomis G.
Landsbergis turėtų žinoti ir bendražygio partiečio Manto Adomėno bylą. Šio konservatoriaus, jiems
esant valdžioje, įsteigtas Demokratinės politikos institutas sėkmingai
laimėjo Švietimo ir mokslo ministerijos rengtą konkursą ir dėl to turėjo aiškintis prokurorams.
Tai galbūt konservatorių nuolat
painiojami vieši ir privatūs interesai verti atskiro tyrimo, nes kelia
kur kas daugiau klausimų dėl sistemingo protekcionizmo.
O gal šioje partijoje viešų ir privačių interesų painiojimas yra norma, G.Landsbergio žmonos Austėjos Landsbergienės darželis pakėlė kainas ir tapo vienu brangiausių Lietuvoje privačių darželių,
kai tik sostinės meras R. Šimašius
pažadėjo privačių darželių auklėtiniams atseikėti po 100 eurų iš
savivaldybės iždo. Tuo tarpu A.
Landsbergienės darželio darbuotojos skundžiasi dėl minimalių atlyginimų.
Tai tiek palyginimui istorijų apie
politinę ir šeimos aplinką bei privačius ir viešus interesus – ir socialdemokrato A. Butkevičiaus, ir
konservatorių partijos.

Iš turtingiausiųjų dešimtuko aukštumų
R. Karbauskis pokyčių Lietuvoje nemato

Juras Požela
LSDP Vilniaus m. skyriaus pirmininkas

Žinomas Lietuvos žemvaldys
milijonierius Ramūnas Karbauskis vėl išlindo į viešumą
ir neslėpdamas pranešė apie
savo ketinimus sugrįžti į didžiąją politiką. Niekas jau tuo
ir nesistebi. R. Karbauskis niekada neslėpė savo kaip magnato ambicijų ir interesų.
Jo įsteigtos partijos inicijuoti referendumai – dėl draudimo parduoti
žemę užsieniečiams, prieš Visagino
AE projektą, priešinimasis skalūninių dujų paieškai Lietuvoje – akivaizdžiai atspindėjo vieno iš stambiausių šalies žemvaldžių užmojus.
Vis dėlto ėjimo į rinkimus kelią
R. Karbauskis pasirinko primityvų – pažiūrėkite, dabartinė valdžia
nieko nedaro. Neretai primityvios

priemonės pasiteisina, tačiau šiuo
atveju net paprasto žmogaus akimis
žiūrint neatitikimai tarp verslininko teiginių ir realybės – akivaizdūs.
„Dabartinė valdžia pasirinko
nieko nedarymo taktiką“. Turbūt
net ir R. Karbauskio išreklamuotame Naisių kaime gyvenantys žmonės gali paliudyti, kad matė, girdėjo, pajuto, jog šita valdžia, Vyriausybė ne tik neteisėtai nukarpytas
pensijas žmonėms grąžina, ne tik
minimali alga buvo tris kartus pakeliama, elektros ar šildymo kainos sumažintos, bet ir kiti valstybei
svarbūs dalykai inicijuoti.
Daugiabučių renovacija, socialdemokratų Vyriausybės išridenta
iš mirties taško, šiandien jau įgavo
masinių statybų mastą. Joje įdarbinti tūkstančiai statybininkų, kurie anksčiau buvo likę be darbo,
todėl turėjo emigruoti, dabar turi
darbų, gali išlaikyti šeimas. Pastatytas gamtinių dujų terminalas leidžia Lietuvai ir net kaimyninėms
šalims lengviau atsikvėpti nuo Rusijos priklausomybės. Ir nedrebėti,
kad keliamos kainos ar embargai
sukels energetinę krizę.
Paskelbtas karas šešėliniams verslams ir kontrabandai jau davė apčiuopiamų rezultatų. Sustabdžius

neteisėtą degalų įvežimą į šalį atsigavo didžiausia šalies mokesčių mokėtoja „Mažeikių nafta“, kuri buvo
atsidūrusi ant išlikimo slenksčio.
Juk ir dabartinė Vyriausybė taip
pat dirba geopolitinės krizės sąlygomis, kurios tiesiogiai veikia ekonomiką. Kaip verslininkas R. Karbauskis turėtų pastebėti, kad Rusija su maisto produktų embargu
labiausiai smogė Lietuvai, kad Lietuva, tvirtindama savo krašto apsaugą, turėjo žymiai padidinti lė-

šas gynybai. Ir visa tai iš tos pačios
valstybės resursų, kuriuos valdžia
traukia ne iš žmonių, karpydama jų
pajamas ar didindama mokesčius.
O gal į oligarchus pretenduojantis magnatas iš savo verslo
aukštumų tokių smulkmenų nejaučia? Pamanykite, sumažintos
elektros, dujų kainos! Kas tai yra
palyginus su milijoninėmis pelno maržomis. Žiniasklaida ne
kartą rašė apie pelningą R. Karbauskio valdomo „Agrokoncer-

no“ prekybą Rusijoje pagamintomis kalio ir azoto trąšomis.
Į turtingiausių
lietuvių dešimtuką
įtraukiamas R. Karbauskis nepastebi jokių pokyčių Lietuvos žmonių gyvenime, nes, matyt, norėtų juos pastebėti savo aplinkoje. Juk šio
žemvaldžio ligšioliniai ėjimai į politiką
nuskambėdavo aršiomis akcijomis ir
referendumų organizavimu būtent dėl
žemės.
Dar pastebimas
šio politiko-verslininko ypatingas susidomėjimas
ir rūpinimasis kultūra. Tačiau
R. Karbauskiui neįdomu, kad būtent ši valdžia ėmė kelti atlyginimus kultūros darbuotojams. Matyt, kur kas reikšmingesnis kultūrinis reiškinys – verslininko
milijonais finansuojamas serialas, kurio, beje, pagrindinio vaidmens atlikėjas parinktas stebėtinai vizualiai panašus į patį serialo mecenatą.
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Irena Šiaulienė
Seimo LSDP frakcijos seniūnė

Ankstų paskutinio rugpjūčio
šeštadienio rytą Hamburgo
oro uoste mane ir koleges
Giedrę Purvaneckienę, Rimantę Šalaševičiūtę bei Liną
Balsį pasitiko Lietuvos ambasados Vokietijoje ministras patarėjas Ramūnas Misiulis. Dar laukė 250 km kelionė ambasados automobiliu
iki Rostoko – Varnemiundės.
Čia rugpjūčio 30 d. – rugsėjo
1 d. vyko 24-oji Baltijos jūros
šalių parlamentinė konferencija (BJPK).

Pagrindinė tema Europoje – pabėgėliai
Kelyje kalbėjomės su Ramūnu
apie Vokietijos politines aktualijas. Didžiausia – pabėgėliai. Automobilyje vartau naują „Spiegel“ numerį. Pagrindinė žurnalo
tema – pabėgėliai (prognozuojama apie 800 tūkst.) ir jų įkurdinimas Vokietijoje.
Jau seniai Europos Sąjungos
(ES) pietinės šalys dūsta nuo pabėgėlių srauto, o sprendimų ES
mastu vis nėra. Su pirmaisiais pabėgėliais iš Sirijos, moterimis su
kūdikiais, užplūdusiomis gatves,
man teko susidurti prieš metus
Stambule, vykstant Tarptautiniam interneto forumui.
Pirmieji susitikimai konferencijoje su kitų šalių parlamentarais.
Klausiu Vokietijos Bundestago
atstovo socialdemokrato, dažnai
besilankančio ir Lietuvoje, Franco Thonneso, kas naujo vokiečių
socialdemokratų politikoje. Aktualiausia tema – pabėgėliai, bet
platesnių diskusijų parlamente
dar nepradėję, – sako Francas.
Baltijos jūros regiono strategija išlieka sėkminga
Kasmetinėje šalių, esančių prie
Baltijos jūros, parlamentarų konferencijoje 180 delegatų aptarė
bendradarbiavimą tarp Baltijos
šalių, naujas tendencijas, problemas. ES patvirtino Baltijos jūros
regiono strategiją, kuri yra laikoma geriausiai vykdoma ir pasiteisinusia ES strategija.
Neseniai buvo peržiūrėtas šios
strategijos priemonių planas, kad
dar sėkmingiau būtų siekiama gerovės šiame regione. Regiono šalys pasitelkia šiandienos mokslo ir
inovacijų pasiekimus visose visuomenės gyvenimo sferose, stiprindamos bendradarbiavimą gamtos
apsaugoje, jūrų transporte ir jūreivystėje, logistikoje ir kt.

Irena Šiaukienė Baltijos jūros šalių parlamentinėje konferencijoje

„Duomenų ir medicininių
įrašų apsauga - svarbiausias
prioritetas. Skaitmeninant
duomenis, būtina užtikrinti
aukštą privatumo lygį, o jų
naudojimas galimas tik tiek,
kiek leidžia pacientas“, – A. G.
Oettingeris
nių sveikatos paslaugų ir atsižvelgiant į šalių biudžetus bei demografinius pokyčius. Konferencijoje
pasiūlyta parengti konkrečias iniciatyvas, pvz., „Sveikieji miestai“,
bendrą strategiją dėl antibiotikų,
mažinant ir uždraudžiant jų naudojimą gyvulininkystėje, bendradarbiavimą gydant retus susirgimus, plėtojant inovacijas sveikatos
ir socialinėje sferose, telemediciną, elektroninę sveikatos apsaugą.
Pranešimą apie patirtį plėtojant
inovacijas Lietuvos sveikatos sistemoje perskaitė LR sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė.
Konferencijoje dalyvavo Europos Komisijos komisaras Skaitmeninei ekonomikai ir visuomenei
A. G. Oettingeris. Jis akcentavo,
kad duomenų ir medicininių įrašų apsauga turi būti svarbiausias
prioritetas. Skaitmeninant sveikatos priežiūros duomenis, būtina užtikrinti aukštą privatumo
lygį, o jų naudojimas ir duomenų
analizė galima tik tiek, kiek leidžia pacientas.
Federalinė ministrė M. Švesig
daugiausia dėmesio skyrė temai
„Demografiniai pokyčiai ir rūpyba“. Dėl daugelio struktūrinių pokyčių Europa ir Vokietija senėja. Ji
pabrėžė, kad Baltijos jūros regionas turi prisiimti atsakomybę už
atvykstančius pabėgėlius ir jų teisingą paskirstymą tarp regionų.
Bėgliai yra ne našta, bet galimybė padėti Vokietijos visuomenei.

Inovacijos – socialinėje
rūpyboje ir sveikatos
priežiūroje
Šiųmetės konferencijos tema –
„Baltijos jūros regionas – inovacijų socialinės rūpybos ir sveikatos
Antrojo pasaulinio karo
priežiūros srityje pavyzdys“.
pradžios paminėjimas: moAptariamas Baltijos jūros šalių kytis iš istorijos
bendradarbiavimas siekiant geresRugsėjo 1 d. rytinį posėdį BJPK

šeimininkė, Maklenburgo Priešakinės Pomeranijos parlamento
pirmininkė Sylvia Bretschneider
pradėjo kalba, skirta Antrojo pasaulinio karo pradžiai ir pabaigai.
1939 m. rugsėjo 1 d. hitlerinei Vokietijai užpuolus Lenkiją, kilo Antrasis pasaulinis karas, kurio baisumai vis dar giliai sukrečia mus
iki šios dienos.
Ji pažymėjo, kad Europos posūkis į karą prasidėjo Hitleriui atėjus
į valdžią. „Šįmet sukanka 70 metų,
kai karas baigėsi. Ne iš karto atėjo
teisingumas, laisvė ir apsisprendimo teisė visiems. Šiandien visi susiduriame su naujais visuomenės
iššūkiais. Svarbiausia – mokytis
iš istorijos. Pirmiausiai mes, parlamentarai, turime kasdien kovoti už demokratiją dėl ateinančių
kartų. Dėl jų reikia atminti, kad
čia, prie Baltijos jūros, buvo paleisti pirmieji karo šūviai.
Šiandien Baltijos jūra mus sieja
ir jungia. Nepaisant mūsų skirtumų, istorinės atsakomybės, politinių, ekonominių ir socialinių interesų, mes dirbame kartu. Mūsų
tikslas – užtikrinti, kad Baltijos
jūra išliktų taikos jūra. Pasiekti šį
tikslą galime tik skatindami mūsų
bendrą tapatybę, gerbdami nacionalinį apsisprendimą, nepriklausomybę ir žmogaus teises.

„Baltijos jūra mus jungia.
Nepaisant mūsų skirtumų,
istorinės atsakomybės,
politinių, ekonominių ir
socialinių interesų, mes
dirbame kartu. Mūsų tikslas
– užtikrinti, kad Baltijos jūra
išliktų taikos jūra. “,
– S. Bretschneider
Tai galėsime pasiekti tik aktyviai diskutuodami ir dirbdami
kartu, norėdami rasti sprendimus,
gauti atsakymus į klausimus, kurie
mums rūpi. Diskusijose gali būti

sunku, bet visada turime stengtis
būti teisingi, sutelkti dėmesį į tai,
ką turime bendro.
Raginu dirbti kartu, mokantis
iš istorijos, kuri yra ne tik praeities skyrius (knygoje). Mes esame
įsipareigoję, kaip demokratiškai išrinkti mūsų šalių žmonių atstovai,
užtikrinti, kad gyventume taikoje savo šalyse ir su savo kaimynais.
Esame atsakingi už visų žmonių
orumą, gerbkime karą patyrusiųjų atmintį.“
Tylos minute pagerbėme Antrojo pasaulinio karo aukas. Po
savo kalbos S. Bretschneider atsisveikino su delegatais žinoma daina „Mes nugalėsime“ („We Shall
Overcome“).

Didžiausias iššūkis Europai
po Antrojo pasaulinio karo
Visą pirmąją rugsėjo dekadą žiniasklaidoje virė pabėgėlių, kurie
yra konfliktų, sunkių žmogaus teisių pažeidimų, akivaizdžių valdymo klaidų ir represijų aukos, tema.
Dabartinis bėglių antplūdis yra
didžiausias politinis, finansinis ir
socialinis iššūkis ES istorijoje, o ir
Europai po Antrojo pasaulinio karo. Turime viltis ir veikti, kad krizė
būtų išspręsta nepakenkiant bendram Europos projektui.
Lietuvai reikia tinkamai pasiruošti pabėgėlių iš kultūriškai svetimų šalių integracijai. Tai nebus
lengva. Būtina susipažinti su Europos šalių patirtimi integruojant
imigrantus, mokytis iš jų klaidų.
Turime sutarti dėl aplinkos ir perspektyvų atvykėliams – jei rodysite pastangas integruotis, prisitaikyti prie mūsų papročių ir kultūros, dirbsite, Lietuva suteiks lygias galimybes vaikams išsimokslinti, naudotis mūsų gyvenimo ir
visuomenės pasiekimais, gins nuo
bet kokios tautinės, rasinės bei kitos diskriminacijos.
Jei mums pavyks sukurti tokį integracijos modelį, galėsime
ramiau vertinti iš Briuselio mus
pasiekiančias pabėgėlių kvotas ir
įveikti nuogąstavimus.

Aštuonių mėnesių biudžeto pajamos lenkia planuotąsias.
Finansų ministerijos duomenimis,
valstybės biudžetas ir savivaldybių
biudžetai per šių metų sausį-rugpjūtį pajamų gavo 2,0 proc. (90,5 mln. €)
daugiau nei planuota ir 8,2 proc. (356
mln. €) daugiau nei tą patį laikotarpį pernai. Prognozuotos 8 mėn. biudžetų pajamos - 4 584,1 mln. €, faktinės - 4 674,6 mln.€.
Valstybės biudžeto pajamų planas
sausį-rugpjūtį įvykdytas 100,8 proc.
Planuota gauti 3 779,2 mln. eurų pajamų, faktiškai įplaukė 3 810,4 mln.
eurų – 249,8 mln. eurų (7 proc.) daugiau nei 2014 m. sausį-rugpjūtį ir 31,2
mln. eurų (0,8 proc.) daugiau nei planuota šiemet.

Valstybės biudžeto pajamų iš
mokesčių planas sausį-rugpjūtį
įvykdytas 100,8 proc.
GPM įplaukos į valstybės ir savivaldybių biudžetus buvo 3 proc. didesnės
nei prognozuota, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – 8,4
proc. daugiau. Už visas akcizines prekes gauta 4,1 proc. daugiau nei prognozuota ir 14,9 proc. daugiau nei
pernai tuo pat metu. Pelno mokesčio gauta 9,6 proc. daugiau nei prognozuota ir 14,1 proc. daugiau nei
pernai. PVM gauta 4,4 proc. daugiau,
palyginti su praėjusių metų tuo pačiu
laikotarpiu. .

Rugsėjo 14 d. Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius susitiko su Lietuvoje viešinčiu korporacijos „City of London“ vadovu Marku Boleatu.
Premjeras pabrėžė, jog Jungtinė Karalystė yra svarbi Lietuvos prekybos partnerė, akcentavo galimybes
plėtoti bendradarbiavimą investicijų srityje.
„City of London“ yra unikali institucija, kuri veikia kaip Londono finansinio
centro savivaldybė, rūpinasi Londono finansinėmis paslaugomis ir atstovauja Londoną, kaip tarptautinį finansinį centrą, pasaulyje.
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Algirdas Butkevičius tapo pirmuoju Lietuvos premjeru, apsilankiusiu Palestinoje,
kur rugsėjo 7 d. susitiko su Palestinos
vadovais – Prezidentu Mahmoudu
Abbasu ir premjeru Ramiu Hamdallahu. Pokalbių metu aptarti dvišaliai
politiniai ir diplomatiniai santykiai,
planai atidaryti Palestinos atstovybę Vilniuje, kalbėtasi apie ekonominio bendradarbiavimo perspektyvas,
sutarta įkurti tarpvyriausybinį ekonominio bendradarbiavimo komitetą.

G. Kirkilas dalyvavo M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti skirtuose renginiuose Paryžiuje.
Savo kalboje UNESCO būstinėje G.
Kirkilas pažymėjo diplomato, valstybės ir visuomenės veikėjo, kompozitoriaus M. K.Oginskio politinio ir kultūrinio palikimo svarbą Lietuvai, Lenkijai ir Baltarusijai – šalims, kuriose
M. K. Oginskis gyveno, dirbo ir kūrė.

Lietuvos privalomoje pradinėje karinėje tarnyboje – vieni savanoriai.
2015 m. rugsėjo 14 d. duomenimis,
norą atlikti privalomąją karo tarnybą
jau pareiškė 2653 jaunuoliai: Alytaus
regione – 292, Kauno – 562, Klaipėdos – 343, Panevėžio – 342, Šiaulių
– 447, Vilniaus – 667.

Sukako 22 metai, kai okupacinė
kariuomenė buvo išvesta iš Lietuvos teritorijos.
1993 m. rugpjūčio 31 d. 23 val. 46
min. paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį. Lietuvoje
dar buvo likę keli maži Rusijos kariniai
daliniai. Tačiau ir jie per porą mėnesių
buvo išvesti. 1993 m. lapkričio 26 d.
buvo perimti paskutinio Rusijos karinio dalinio, dislokuoto Linkaičiuose, objektai.

Pokalbis

socialdemokratas

Tautinės mažumos turi jausti, kad Lietuva
yra – jų namai, tėvynė
Pokalbis su Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos
Vyriausybės direktore dr. Vida Montvydaite

Socialdemokratų vadovaujamos Vyriausybės nutarimu nuo
šių metų liepos 1 d. atkurtas Tautinių mažumų departamentas
prie Lietuvos Vyriausybės. Kodėl
buvo priimtas toks sprendimas?
Viena pirmųjų vyriausybinio lygmens institucijų, skirtų tautinių
santykių formavimui ir koordinavimui, buvo dar 1989 m. įkurtas Tautybių departamentas, kuriam buvo
paskirta vadovauti gerbiama Halina
Kobeckaitė. Nuo tada įvairiais pavadinimais bei pavaldumo lygiais
Lietuvos Respublika kūrė darnius
tautinius santykius įgyvendinančius valdymo įrankius.
Statistikos departamento duomenimis, asmenys, priklausantys tautinėms mažumoms, Lietuvoje sudaro
apie 15,8 proc. visų šalies gyventojų. Daugiausia ne lietuvių tautybės
žmonių gyvena Rytų Lietuvos savivaldybėse, Vilniuje, Klaipėdoje, Visagine ir kitose vietovėse.
Plečiantis daugiakultūrinei aplinkai, valstybės tikslas yra sukurti darnią aplinką, kuri užtikrintų tautinių mažumų sklandų integravimąsi
į Lietuvos visuomenę ir leistų naudoti kultūrinį jų potencialą valstybės pažangai.
Siekiant šio tikslo, būtinas valstybės dėmesys trims sritims: tautinių mažumų integracijai į Lietuvos visuomenę, tautinio tapatumo
išsaugojimui bei tautinės tolerancijos skatinimui.
Todėl dėsningas atrodo Vyriausybės sprendimas atkurti instituciją,
kuri aukščiausiu lygmeniu koordinuotų ir įgyvendintų tautinių mažumų politikos priemones.

Kokių darbų ėmėtės pirmiausia? Kokie svarbiausi Jūsų vadovaujamo departamento prioritetai?
Sutvarkėme Departamento kūrimo juridinius ir organizacinius
klausimus. Pradėjome rinkti departamento komandą. Iš viso dirbs
14 įvairių profesijų žmonių: istorikai, politologai, teisininkai, filologai, komunikacijos specialistai. Visi jie – plataus akiračio, tolerancijos ir pagarbos žmogui, jo orumui
šalininkai.
Netrukus turėtume įsikelti į naujas patalpas, esančias Raugyklos gatvėje, Vilniuje. Jau planuojame pirmuosius renginius savo būstinėje ir
susitikimus su Tautinių bendrijų
taryba – aptarsime bendrą veiklą
ir planus. Į darbotvarkę įtraukėme
susitikimus su savivaldos institucijomis, tautinėmis bendruomenėmis
ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos rajonuose bei miestuose.
Tęsiame pradėtus darbus, renkame ir analizuojame informaciją tautinėms mažumoms rūpimais klausimais. Kalbėsimės su vietos politikais, kokias jie mato tarpkultūrinio

tojai. Šiuos tikslus ir stengsimės įgyvendinti savo veikla.

Ar galima daryti išvadą, kad departamentas dirbs prevencinį darbą, siekdamas išvengti propagandinių manipuliacijų?
Nesantaiką tautiniu pagrindu
dažniausiai lemia informacijos trūkumas. Nežinojimas, nenorėjimas
suprasti, išankstinis nusiteikimas
yra didžiausias priešas. Nemenką
vaidmenį vaidina stereotipai, kurių sunku atsisakyti. Bėda ta, kad
ir pati žiniasklaida juos formuoja. Lengva kaitinti neigiamas aistras, kaltinti tautinių mažumų atstovus, neva nenorinčius integruotis. Ir atvirkščiai –lengva klaidinti
lietuviškos spaudos neskaitančius
Lietuvos gyventojus.
Formuosime atvirą visuomenę ir
kitokią jos nuomonę per kultūrinį,
švietėjišką bendradarbiavimą, pažinimą. Žmonės tampa pakantesni, tolerantiškesni, kai susipažįsta
su nežinomu jiems dalyku iš arčiau.

Departamentą matau kaip
kultūrinio dialogo įstaigą,
siekiančią įgyvendinti
tautinių mažumų politiką,
užtikrinant jų interesus,
tautinio tapatumo saugojimą, 2002–2009 m. buvote tuometiugdant pilietiškumą ir
nio Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento generalinio direktoleranciją.
dialogo galimybes. Departamento
užduotis – užmegzti kuo nuoširdesnį dialogą su tautinių mažumų organizacijomis ir rūpintis, kad tautinių mažumų įžvalgos bei pasiūlymai sulauktų atsako.
Departamentą matau kaip kultūrinio dialogo įstaigą, siekiančią
įgyvendinti tautinių mažumų politiką, užtikrinant Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų interesus,
tautinio tapatumo saugojimą ir sudaryti sąlygas aktyviai dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir
kultūriniame gyvenime, ugdyti pilietiškumą, toleranciją, nepakantumą tautinės nesantaikos kurstymui.
Esame ir būsime taikaus įvairių kultūrų ir religijų sugyvenimo skatin-

toriaus pavaduotoja. Jei galėtumėte palyginti, remdamasi patirtimi,
kaip mūsų šalyje pasikeitė padėtis
tautinių bendrijų klausimu per
2002–2015 metus? Kas pasikeitė?
Per dešimtmetį nuo 2001 iki
2011 m. skirtingų tautų atstovų
Lietuvoje skaičius išaugo iki 154.
Jie ne tik gyvena Lietuvoje, bet ir
kuria šiandieninę brandžią pilietinę
visuomenę. Skaitlingiausia tautinė
mažuma išlieka lenkai, kurių mūsų
šalyje gyvena virš 200 tūkstančių.
Gausios rusų, baltarusių, ukrainiečių bendruomenės. Nemažai žydų,
totorių, vokiečių, romų, latvių bei
armėnų. Tautinių mažumų padėtis
per pastaruosius metus pasikeitė –
gimnazijas, mokyklas Lietuvoje baigę jaunuoliai moka valstybinę kalbą, išmano teisinę ir socialinę siste-

mą, lengviau randa darbus, aktyviai
dalyvauja politiniame gyvenime.
Intensyviai plėtojama ir kultūrinė veikla. Gausu tautinių mažumų
organizacijų, renginių, kuriems finansavimą skiria valstybė. Verta išskirti kasmetinius tarptautinius folkloro festivalius „Pokrovskije kolokola”, „Kwiaty polskie”. Nemažo
dėmesio sulaukia ir tautinių bendrijų meno kolektyvų festivalis „V
krugu druzej”, Rytų Lietuvos moksleivių menų festivalis „Rytų Lietuvos žiedas”, Europos žydų kultūros
dienos. Tikimės, kad tarptautinis
festivalis „Baltijos aušros”, kuriuo
pristatoma daugiakultūrė Lietuva, taip pat taps tradiciniu.
Turbūt sutiksite, jog Pietryčių
Lietuvos regionas išsiskiria iš kitų Lietuvos vietovių. Kokia departamento misija šiame regione?
Pietryčių Lietuvos regionas užima išskirtinę vietą ir reikalauja ypatingo dėmesio. Kaip pabrėžė šalies
prezidentė Dalia Grybauskaitė, dėmesio jam nebus per daug. Mes šį regioną pirmiausia matome, kaip tam
tikrą kultūrų paribį, kuriame natūraliai vyksta tarpkultūrinis dialogas. Ten gyvenantys lietuviai, lenkai, rusai, baltarusiai ir kitų tautybių asmenys kasdien bendrauja
kartu. Kai kuriose vietovėse tautine mažuma tampa būtent lietuviai.
Mūsų veiklos sritis nėra ekonominis
regiono stiprinimas, tačiau departamentas sieks padėti tautinėms mažumoms labiau integruotis į Lietuvą per neformalųjį švietimą ir kultūrinį gyvenimą. Norime, kad tautinės mažumos jaustų, jog Lietuva
yra namai, tėvynė.
Tiek šis regionas, tiek visos Lietuvoje gyvenančios tautinės mažumos praturtina valstybės gyvenimą,
prisideda prie kultūrinės ir tautinės
įvairovės puoselėjimo. Lietuvos Pietryčius matau ir kaip turistų traukos
centrą, duodantį šaliai ekonominės
naudos. Manyčiau, kad Vyriausybė
aktyviai naudos savo identitetą išlaikiusių tautinių mažumų potencialą,
nes kiekviena jų gali leisti šaliai įgyti konkurencinį pranašumą, daryti
šalį patrauklia sau ir kitiems.
Ką reikėtų pakeisti, kad Lietuva
taptų atviresne visuomene?
Didžioji dalis Lietuvos visuomenės yra atvira. Nesutarimai kartais
kyla dėl nežinojimo, nesusikalbėjimo ar nesupratimo. Švietimas, pažinimas, dialogas – tai kertiniai atviros, tolerantiškos visuomenės akmenys. Departamentas skatins neformalaus ugdymo veiklą, tarpkultūrinį bendradarbiavimą. Norime
kuo daugiau bendrauti su tautinių
mažumų mokyklų vadovais, bendruomenių atstovais. Lietuvoje veikia šeši tautinių mažumų kultūros
centrai. Pasitelksime juos kultūros
sklaidai regionuose, tautinės tolerancijos ugdymui. Tikimės pirmieji
išgirsti jų nuomonę ir padėti spręsti tautinėms mažumoms rūpimus
klausimus aukščiausiu lygiu.
Kalbėjosi Morta Vidūnaitė ir
Ridas Viskauskas

Solidarumas

socialdemokratas

Pabėgėlių klausimą reikia spręsti širdimi ir protu
Pokalbis su Lietuvos užsienio reikalų ministru Linu Linkevičium

Kaip vertinate bendrą karo pabėgėlių situaciją iš pasaulinės politikos perspektyvos?
Ar vertinti iš pasaulinės, ar iš asmeninės perspektyvos, reikia spręsti širdimi ir protu. Vertinant širdimi, negalime būti abejingi nei kaip
socialdemokratai, nei kaip žmonės
– kančioms tų žmonių, kurie bėga
nuo karo tiesiogine prasme, kurių
gyvybei gresia pavojus.
Jau priimame tokius pabėgėlius.
Kartu su Liuteronų bažnyčia atsivežėme į Lietuvą pabėgėlius iš Sirijos.
Neseniai iš Irako atvyko šeimos. Tai
pasiturintys, išsilavinę, profesijas turintys migrantai. Jie savo šalyse buvo
įbauginti, jiems grėsė mirtis. Negalime išgelbėti visos Sirijos ar Irako,
bet prisidėti turime.
Vertinant protu, Europoje, manyčiau, nesusitvarkoma su pabėgėlių krize, nes niekada nebuvo tokių
srautų. Srautai kol kas efektyviai
nekontroliuojami. Mes nesugebame atskirti tų, kurie bėga nuo karo.
Jiems reikia suteikti pagalbą pagal
Žmogaus teisių konvenciją.
Juos reikia atskirti nuo ekonominių migrantų, kurie ieško geresnio
gyvenimo. Juos irgi galima suprasti. Gyvenimo lygis Šiaurės Afrikoj
skiriasi nuo gyvenimo išsivysčiusiose Vakarų valstybėse 40 kartų. Todėl žmonės ir tikisi geresnių išmokų
ar socialinių garantijų. Jie važiuoja
ne į Lietuvą, ne į Latviją, o vyksta į
Vokietiją, į Austriją.
Ar realu Lietuvai priimti pasiūlytus daugiau kaip tūkstantį
migrantų?
Reikia užkirsti kelią nelegaliai
migracijai, kad nepatektų nusikaltėliai į mūsų regionus. Europos
Komisijos Prezidentas J. C. Junkeris pateikė pasiūlymus dėl sienų
kontrolės, grąžinimo žmonių, kurie negali būti vertinami kaip karo
pabėgėliai.
Turime apibrėžti ir paskelbti saugias šalis, kurių gyventojai nebūtų
laikomi karo pabėgėliais. Tokios
yra, pavyzdžiui, Vakarų Balkanų šalys. Ten dabar nevyksta karo veiksmai, nuo kurių žmonės bėgtų kaip
nuo grėsmės gyvybei.

Pabėgėliai savo šalyse
buvo įbauginti, jiems grėsė
mirtis. Juos reikia atskirti
nuo ekonominių migrantų.
Turime apibrėžti ir paskelbti
saugias šalis, kurių
gyventojai nebūtų laikomi
karo pabėgėliais.
Mes pasiryžę pritarti EK Prezidento J. C. Junkerio pasiūlymams
šiuo požiūriu. Europa anksčiau dalinosi 40 tūkst. pabėgėlių, o dabar
skaičius išaugo iki 120 tūkst. Iš viso reikia paskirstyti 160 tūkst. migrantų. Todėl prie 325 pabėgėlių,
kuriuos Lietuva buvo įsipareigojusi priimti iš Italijos, Graikijos, iš
trečiųjų šalių, dabar dar prisidėjo

Mūsų partneriai Jungtinių Tautų Saugumo taryboje – Rusija –
blokuoja visus su šiais kraštais susijusius sprendimus. Todėl negalime
rengti operacijų Šiaurės Afrikoje.
Tačiau turime stengtis, nes turime
tą planą. Čia aktyvios yra ES narės,
Lietuva su jomis glaudžiai dirba. Jei
to nedarysime, tai priežasčių nepašalinsime.
O kaip Lietuva vertinama dėl
pabėgėlių pozicijos?
Tikiuosi, kad vertinama taip, kokie esame. Nesame kategoriški. Niekada nekėlėme kategoriškų sąlygų.
Ir dabar dažnai klausiama – jūs už
ar prieš? Lietuva buvo ir bus solidari, vykdys savo įsipareigojimus pagal
realiai pakeliamą naštą. Pasak J. C.
Junkerio, galime priimti racionalius pasiūlymus. Mūsų pozicija yra
kitokia negu tų kategoriškai prieštaraujančių šalių.

Turime kariauti su
prekiautojais žmonėmis, su
tais, kurie iš migrantų daro
verslą. deja, jau turime
kapines Viduržemio jūroje.
Su migrantų gabentojais
reikia kovoti ne jūroje, kur
plaukia perpildyti laivai.
780. Iš viso susidaro 1105.
Norėtųsi, kad nebūtų privalomų
skaičių. Būtų protinga adekvačiai
paskirstyti atvykėlius, atsižvelgiant
į bendrą šalių vidaus produktą ir gyventojų skaičių. Dabar tokie skaičiai
ir pasiūlyti. Manau, kad turime pritarti šiam siūlymui.
Kaip pakomentuotumėte Europos ir JAV kišimąsi į karo zonų
valstybių politiką? Ne vienas tarptautinis ekspertas mano, kad jei
būtų atkurta tvarka, tai ir pabėgėliai grįžtų į savo žemes, namus.
Mums visiems reikia mažiau mokyti, brukti savo matymą kitų kultūrų žmonėms. Afganistane yra
daug net ne praėjusio amžiaus senumo problemų – žmonės beraščiai arba moterų priespauda. Daug
problemų, kurias reikia spręsti, bet
neįmanoma dekretu įvesti kokio
nors statuso, kas, beje, buvo padaryta. 25 proc. parlamento narių tapo
moterys. Bet nuo to jos nepasidarė
toje valstybėje nei laisvesnės, nei labiau gerbiamos.
Dažniau darome tą klaidą, kai
brukame savo kultūros supratimą.
O jei darome tai subtiliai, tada galima pasiekti rezultatą. Tai liečia ne
tik bendravimą su Rytų kultūromis,
kurios yra kitokios negu mūsų, bet
ir apskritai mūsų politiką.
Ar yra tarptautinės politikos
planas, kaip pabėgėlių krizę išspręsti?
Taip, apie tai kalbama, bet situacijai pakeisti reikės laiko. Viena yra
kovoti su pasekmėmis, kitas dalykas
– kovoti su priežastimis. Priežastys

– tai ir darbo vietų sukūrimas, ir
švietimo sistema, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje.
Europos Sąjunga – didžiausias
pasaulyje donoras. Negalime visiems prasčiau gyvenantiems suteikti prieglobsčio Europoje. Todėl ir kalbame apie šiuos dalykus
šiandien. Turime kariauti su prekiautojais žmonėmis, su tais, kurie
iš migrantų daro verslą. Deja, jau
turime kapines Viduržemio jūroje.
Tūkstančiai nuskendusių žmonių.
Su migrantų gabentojais reikia kovoti ne jūroje, kur plaukia perpildyti
laivai. Užkirsti kelią prekybai žmonėmis turime ištakose, o tam reikia
Jungtinių Tautų mandato.
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sutirštinami. Prieš rinkimus norima pataikauti daugumai, bet turime jausti atsakomybę už valstybę,
už jos įvaizdį.
Ketinate balotiruotis vienmandatėje apygardoje Kaune, iš kur
esate kilęs. Kaip kauniečiai vertina Jūsų poziciją?
Kaune, Šančiuose, iš kur esu kilęs, gyvena paprasti žmonės. Beje,
ten gimė ir užaugo labai daug žinomų žmonių – sportininkų, rašytojų. Šančiai yra kaip ir visa Lietuva.
Jų nereikia per daug nurašyti ar per
daug sureikšminti. Žmonės išdidūs,
bet jie visada turėjo nuovoką. Jautrumas jiems būdingas.
Nors man, kaip politikui, reikėtų
stengtis patikti, įtikti rinkėjams, bet
niekada to nedariau nei dirbdamas
šitą darbą, nei būdamas Krašto apsaugos ministru. Bet tai nereiškia,
kad nereikia kalbėtis su žmonėmis.
Tai, ką siūlome dėl pabėgėlių, – atitinka ne tik moralės principus, bet
ir mūsų interesus.
Kai Lietuvai sunku, tikimės, kad
mums padės, kad atskris lėktuvai,
atvyks NATO pajėgos, apgins. Tačiau kai mums patiems reikia ką
nors daryti, pavyzdžiui, grąžinti
šauktinius, tai atsiranda visokių
nuomonių ir abejonių.
Dabar pabėgėlių krizė – irgi iššūkis. Gal daugiau Italijai, Vengrijai, Graikijai, bet jei liksime abejingi, tai, kai reikės pagalbos mums,
nesulauksime to supratimo, kurio
iki šiol sulaukdavome. Todėl raginu visus galvoti apie rytdieną ir dar
vėlesnį laiką.

Kaip vertintumėte bendrą Lietuvos piliečių nusiteikimą pabėgėlių priėmimo atžvilgiu?
Yra apklausų, kurios rodo, kad
apie 50 proc. Lietuvos gyventojų
pritaria migrantų priėmimui, yra
apklausų, kur daugiau nepritaria.
Yra besiburiančių savanorių šalia
bažnyčių arba socialinių tinklų grupių, kurios siūlo vertėjų paslaugas
padedant surasti būstą.
Aišku, yra ir tokių, kurie mano,
kad nieko negalime priimti LietuKoks yra kuriamas pabėgėlių
voje. Ir iš kai kurių ksenofobiškų apgyvendinimo, integravimo mepolitikų girdime nacionalistinių chanizmas?
pareiškimų, kurie nepuošia LietuReikia naujo migrantų priėmimo
vos. Prieš rinkimus tie dalykai dar mechanizmo. Migrantų priėmimo
mastai nauji. Visos ministerijos –
Vidaus, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo turi mobilizuotis, kad
padarytų tą procesą sklandų.

Lietuva turi solidarizuotis su Europa, padėdama
nukentėjusiems nuo karo
Lietuvos socialdemokratų partija reiškia
solidarumą su kitomis Europos Sąjungos
(ES) valstybėmis, sprendžiant susidariusią imigracijos krizę.
Lietuva nuo seno buvo tolerantiška valstybė, sugebėjusi taikiam sugyvenimui
integruoti įvairių tikėjimų, tautybių ir
pažiūrų žmones. Pagalba besigelbėjantiems nuo karo yra nekvestionuotinas žmogiškumo veiksmas.
Socialdemokratus neramina Lietuvos
visuomenėje skleidžiamos nuotaikos,
kurstančios baimę pabėgėlių nuo karo
atžvilgiu. Lietuva jau ne vienerius metus priima pabėgėlius ir deda visas pastangas, kad jie būtų integruoti į mūsų
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visuomenę, o ne nustumti į jos paraštes. Kitokio baimė skatina susipriešinimą, kuris galiausiai gali peraugti į sunkiai suvaldomus konfliktus.
Kad to išvengtumėme, turime diskutuoti apie Lietuvai priimtiną imigrantų integravimo modelį, kuris, viena vertus,
įgyvendintų visų įstatymus gerbiančių
piliečių lygybę, o antra vertus, nereikalautų paminti mūsų demokratijos pasiekimus bei Lietuvos kultūrinę ir politinę tapatybę.
Norėdami išsaugoti ES vienybę, turime
ne tik reikalauti pagalbos ir supratingumo mūsų atžvilgiu, bet ir dalintis ištikusių nelaimių našta.

Dabar viešai keliamas klausimas, kas gali priimti pabėgėlius į
šeimas. Ar į pabėgėlių priėmimo
mechanizmą būtų įtraukti žmonės, kurie norėtų apgyvendinti?
Manau, kad taip. Yra privatus
sektorius, kuris kažką siūlo, yra
savanoriai, savivaldybės. Kai kurios jau pareiškė – mes priimsime,
mums trūksta darbo rankų. Be abejo, Vyriausybė turi sukurti koordinuojančią instituciją, kuri vienytų
visus, besirūpinančius migrantais.
O kol kas tik bandome bendrauti su tokiais žmonėmis, integruoti
juos į mūsų aplinką.
Pavyzdžiui, tos šeimos, kurios atvyksta iš Donecko, iš Luhansko.
Jų apgyvendinimas irgi yra tam tikras išbandymas. Jų skirtingi poreikiai. Vieniems reikia darbo, kitiems
nereikia, vieni turi vaikų, kuriems
reikia mokyklos, kitiems reikia ko
nors kitko.
Jų atžvilgiu turime parodyti ne
biurokratinį požiūrį, o lankstumą
ir žmogiškumą. Tai ir Lietuvos orumo reikalas. Juk nesame tokie vargdieniai, kad niekam negalėtume
pagelbėti.
Kalbėjosi Jolanta Bielskienė ir
Irmina Frolova-Milašienė
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Eleonora Danutė Polianinienė: „Aš su
Jumis kalbėjausi jausmų kalba...“

E. D. Polianinienė ir Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas

Artėjant Tarptautinei mokytojų dienai (spalio 5 d.), „Socialdemokrato“ skaitytojams norime priminti iškilią mokytoją
socialdemokratę Eleonorą Danutę Polianinienę (1932–2014).
Eleonorai Danutei Polianinienei

labai imponavo Prezidento Algirdo
Mykolo Brazausko asmenybė, jo politinė veikla, humaniškumas ir pastangos nepriešinti žmonių tuo sudėtingu
laikotarpiu, kai buvo atkurta Lietuvos
Nepriklausomybė. „Žinijos“ draugijos
iniciatyva Visagine (tuometiniame
Sniečkaus mieste) E. D. Polianinie-

nė mokė lietuvių kalbos žmones, kuriems lietuvių kalba nebuvo gimtoji.
Iš pradžių visaginiečiai (gydytojai, atominės elektrinės darbuotojai, valstybės tarnautojai, pradedantys verslininkai) į atvykusią mokytoją žvelgė nepatikliai. Bet žmonės greitai pamilo savo darbui atsidavusią moterį ir kreipdavosi į ją Dana Vladovna. E. D. Polianinienė supažindino kitataučius su
lietuvių kultūra. Visaginiečiai pereinamuoju laiku buvo įsitempę ir pasimetę.
Mokytoja laikėsi taikdarės ir ramintojos pozicijos, ragino žmones nedaryti
skubotų išvadų. Vėliau E. D. Polianinienė mokė ir Konstitucijos pagrindų.
Mokslus E. D. Polianinienė paprastai pradėdavo nuo Vinco Kudirkos
„Tautiškos giesmės“ – Lietuvos valstybės himno. Pažinties pradžioje mokytoja kreipdavosi į mokinius šiais žodžiais: „Jūs mane pamilsite. Būsiu Jūsų mėgstama pedagogė. Kodėl? Todėl,
kad aš Jus labai pamilsiu. Jums perduosiu visas savo žinias. Jūs man būsite kaip vaikai, o aš Jums – kaip mama ir vyresnioji draugė.“

Mokytojai gyvenime teko lietuvių
kalbos mokyti įvairiausius žmones:
kunigų seminarijų studentus, kalinius, ambasadų darbuotojus. „Tamsta
mokytoja, aš niekada gyvenime negalėčiau Jūsų nužudyti. Jūs kaip motina
Teresė...“, – prisipažino kartą moteriai
vienas kalinys...
E. D. Polianinienės pagarbų santykį su mokiniais liudija ir šis jos laiškas,
rašytas 2012 metais:
„Mano brangieji,
Štai ir baigėsi mūsų mokslas. Noriu
padėkoti Jums už nuoširdumą ir geranoriškumą. Tikiu, kad mūsų užsiė-

socialdemokratas
mimai yra tik kelrodė į lietuvių kalbą.
Jokia kalba nesibaigia tik gramatikos
taisyklėmis. Ji tęsiasi žmogiškame bendravime. Kalba tai yra būdas – pajusti,
suprasti vienas kitą. Be lietuvių kalbos
aš su Jumis kalbėjausi jausmų kalba ir
tikiu, kad Jūs mane supratote. Nuoširdžiai linkiu, mano brangieji, ir toliau
tobulinti tiek lietuvių kalbą, tiek jausmų kalbą. Nuo kalbos kultūros priklauso ir mūsų dvasia.
Jūsų mokytoja ir draugė Eleonora
Danutė Polianinienė“
Parengė Ridas Viskauskas

Jungtinės Karalystės karalienė Elžbieta II ir E. D. Polianinienė

Septintasis šešėlinis moksleivių ministrų
kabinetas baigė darbą
Rugpjūčio 24–28 d. 7-ą kartą
vyko projektas „Moksleiviai
– į Vyriausybę“. Visą savaitę
30 projekto dalyvių atliko intensyvią praktiką keturiolikoje ministerijų bei Vyriausybės
kanceliarijoje, dalyvavo posėdžiuose, susitikimuose su
ministrais, stebėjo Vyriausybės darbą ir patys jame dalyvavo, rengė bendrą užduotį.

Ministras Pirmininkas Algirdas
Butkevičius, susitikęs su projekto
dalyviais, kalbėjo: „Džiaugiuosi matydamas tiek šaunių, aktyvių ir visuomeniškų Lietuvos moksleivių,
pasiryžusių paskutinę vasaros savaitę intensyviai padirbėti aukščiausiose šalies institucijose. Jau-

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas (viduryje) ir projekto dalyviai
Lukas Ivanauskas bei Justas Meškys

nam smalsiam žmogui, turinčiam
naujų idėjų, svarbu nepamiršti, kad
Lietuvoje, mažoje šalyje, didelį konkurencinį pranašumą kuria žinios.
Projekto dalyviai yra šalies dabar-

tis ir ateitis, tęsianti valstybės valdymą. Svarbu greta sveikų ambicijų nepamišti tolerancijos ir pagarbos žmogui.“
Ministro Pirmininko patarėjas

turizmui, jaunimui, migracijai ir investicijoms, NVO Justas Pankauskas pažymėjo: „Kiekvienais metais
sulaukiame vis didesnio dalyvių susidomėjimo projektu. Tai rodo didėjantis pretendentų skaičius. Šiais
metais 30 projekto dalyvių buvo
atrinkti iš beveik 200 pateiktų paraiškų. Džiugina tai, kad jauni žmonės domisi valstybės valdymu ir Vyriausybės veikla, taip formuojamas
objektyvesnis jaunimo požiūris į
valdžios institucijų darbą. Tikiuosi, kad ateityje dalis šių jaunųjų lyderių pasirinks darbą viešajame sektoriuje, kuriame reikia nuolat tobulinti kokybiško valdymo standartus, pritraukti kompetentingus
specialistus.“
Projekto dalyviai diskutavo, kaip
kurti stiprius tautinius santykius
mūsų šalyje, kad būtų užtikrinta
visų tautinių grupių tarpkultūrinė komunikacija bei sklandus inte-

gracinių procesų tęstinumas, kartu saugant kultūrinį tautinių bendruomenių savitumą.
Projekto dalyvė Martyna Kučytė projekto internetiniame dienoraštyje taip aprašė savo įspūdžius:
„Kiekvieną rytą pramerkiame akis
anksčiau nei pateka saulė. Deja, vėluojame ir 120km/h bėgame Gedimino prospektu. Prie Vyriausybės mūsų laukė du automobiliai.
Šokome į juos ir važiavome į Kūno kultūros ir sporto departamentą. Džiaugiuosi, jog Lietuvoje kuriamos naujos strategijos, kaip skatinti jaunuolius nuo mažens sportą
paversti gyvenimo dalimi.
Po pietų negalėjome atsipūsti.
Kaip tikri ministrai sėdome pasitarimų salėje aptarti mūsų savaitės
užduotį: tautinių bendrijų integraciją Lietuvoje. Priimti sprendimus
ir išklausyti visas nuomones yra
labai sudėtinga. Spręsti valstybės

problemas yra itin sunku. Galbūt
visiems atrodo, jog žmonės, dirbantys šaliai, į viską žiūri ,,pro pirštus“,
tačiau galiu patvirtinti, kad taip nėra. Galbūt mes dar tik moksleiviai,
tačiau, vykdydami užduotį, užtrukome nuo 13 val. iki 1 val. nakties.
Tad, manau, galima suprasti, kaip
dirba ministrai.”
Kito projekto dalyvio Luko Ivanausko įspūdžiai: „Telefono žadintuvas pažadino mane 05:25. 06:30
kartu su kolega Justu Meškiu Filaretų gatvele pajudėjome link MŪSŲ ministerijos, kur laukė MŪSŲ
ministras Juozas Olekas. Simboliška, kad į ministro kabinetą įžengėme tuo metu, kai prie ministerijos
buvo pakelta valstybės vėliava.
Pokalbis su ministru buvo įdomus. Ypač sužavėjo faktai, kad MŪSŲ ministras gimė tremtyje Sibire,
Krasnojarsko krašte, ir tapo sveikatos apsaugos ministru pirmojoje Kazimieros Prunskienės vyriausybėje.
Pasak MŪSŲ ministro, chirurgo
darbas pasitarnauja ir vadovaujant
krašto apsaugai, nes leidžia įvertinti situaciją ir priimti sprendimus šalta galva. Vėliau susitikome su Tarptautinių ryšių ir operacijų departamento atstovais, kurie savo dėmesį
koncentruoja į visas valstybes, kurios nepriklauso ES ir NATO. (…)
Po pietų mes susitikome Vyriausybės rūmuose aptarti ir įvykdyti pagrindinę šio projekto užduotį. Diskusijos tęsėsi iki vėlyvos nakties…”
Projektą „Moksleiviai į Vyriausybę“ kasmet organizuoja Lietuvos
Respublikos Vyriausybė kartu su
ministerijomis ir partneriais. Per
septynerius metus projekte dalyvavo 238 mokiniai.
Parengė Ridas Viskauskas

socialdemokratas
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Ypatingai svarbu –
ryšys tarp mokinio ir mokytojo

Pokalbis su mokytoja socialdemokrate Beata Labutyte
Papasakokite apie save. Kur ir
kokios specialybės mokėtės? Kodėl nusprendėte būti pedagoge?
Gimiau ir augau Kaune. Už tai,
kuo šiandien esu, dėkinga savo tėvams ir visą vaikystę mane lydėjusioms knygoms. Sakinukus, pasak tėvų, dėliojau nuo ketverių metų. Vienuolikos buvau perskaičiusi visą namų biblioteką. Pastebėjusi mano smalsumą viena mokytoja
man pasiūlė vesti biologijos būrelį
jaunesniesiems. O Mokytojų dieną pamokos pradinukams tikriausiai taip pat turėjo įtakos profesijos
pasirinkimui.
Įstojau į dabartinį Šiaulių universiteto pradinio mokymo pedagogikos specialybės kursą, o vėliau
– VDU Socialinių mokslų fakulteto magistro studijas.
Tapau mokytoja, nes tikėjau šia
profesija, norėjau daryti įtaką ugdydama jaunąją kartą, mokyti taip,
kaip nemokė manęs – kūrybiškai,
taikydama įvairias metodikas bei
kurdama savas. Ar pavyko, gali atsakyti tik buvę mokiniai ir jų tėveliai.

Kur mokytojavote ir ką dėstėte?
Pirmasis „darbo universitetas“ –
Kauno pagrindinė mokykla „Anima“. Šios mokyklos lotyniškas pavadinimas atspindi tą sielą, kuri sklan-

dė mokykloje. Čia išmokau kurti,
nebijoti pokyčių, būti savimi. Šioje
mokykloje dirbome taip, kaip nedirbo nė viena Lietuvos mokykla. Beje, mūsų idėjos dabar kopijuojamos
ir panaudojamos kai kuriose privačiose ugdymo įstaigose.
Mokykla ,,Anima“ buvo, svarbiausia, saugi mokykla, kurioje kiekvienas vaikas galėjo realizuoti save. Tai – maža mokykla, kurioje kiekvienas bendruomenės narys jautėsi
esantis savoje šeimoje, tarp artimų
žmonių. Čia kiekvienas pažinojo
kiekvieną, nesvarbu, ar tai mokinys, ar mokytojas, ar aptarnaujantis personalas.
Mokykloje buvo susibūrusi ypač
talentingų ir savo darbą mylinčių
mokytojų komanda. Ir nutilus paskutiniam skambučiui iš pamokos,
dar ilgai netildavo mokinių balsai
klasėse, iki vakaro negesdavo šviesos languose, nes niekas neskubėjo namo.
Visą bendruomenę veiklai sutelk-

davo rengimasis šventėms, kurių
stebėti rinkdavosi aplinkinių namų gyventojai, ruošimasis netradicinėms pamokoms ir projektams.
Praeivius stebindavo ir žavėdavo

įvairiausios instaliacijos mokyklos
kieme ir už jos ribų. Mieste ir respublikoje dalijomės gerąja patirtimi.
Prisiminus vieno matematiko ir
komandos projektą „Pažink ir saugok“, dar ir dabar suspurda širdis.
Mokyklos bendruomenė savaitei
persikeldavo kasmet vis į kitą Lietu-

vos nacionalinį parką. Ten vykdavo
netradicinės įvairių dalykų pamokos. Visi po tokios savaitės šviesdavo vidumi. Nepakartojama patirtis.
Teko trumpai dėstyti trečio kurso studentams Vilniaus universiteto KHF (Kultūros ir filosofijos katedra). Įdomi patirtis. Kitoks bendravimas, kitokia besimokančiųjų
motyvacija, kitoks požiūris, daugiau pagarbos pedagogui.

telėsiu. Rudolfas Šteineris, Valdorfo mo sistemą mokiniams sunkiausia
pedagogikos pradininkas, atsklei- pasirinkti, kuo jie bus. Bet yra toks
džia visuminį požiūrį į vaiką. Jo posakis – „jei negali pakeisti situaidėjos ne naujiena Lietuvos peda- cijos, keisk požiūrį“, todėl galima
gogams. Jis skatina ugdant žmo- mėginti pokyčius pakreipti tinkagų aprėpti visą transcendentinę jo ma linkme.
Mokytojui, susiduriant su naujais
prigimtį, pažinti fiziniais pojūčiais
neaprėpiamą vaiko dvasinį pasaulį. ir vis didesniais reikalavimais, reikia
Valdorfo pedagogika ugdymą trak- greitai prisitaikyti prie besikeičiantuoja kaip terapiją – galimybę lais- čios aplinkos, tobulėti ir teikti ne tik
vai ir harmoningai skleistis žmo- žinias, bet būti vedliu ugdant vaikus
gaus esybei.
bei diegiant vertybes, o mokiniams
Savo darbe taikome šios pedago- – gerbti mokytoją, kurio pagalba
gikos elementus, siekdamos išugdy- mokiniai geriau pažįsta save, plėtoti asmenybę, gebančią savarankiškai ja savo kūrybiškumą, unikalumą,
veikti, spręsti problemas ir imtis at- individualumą, nuomonių įvairosakomybės už savo gyvenimą. Svar- vę, skirtingų sprendimų galimybes.
bu ne tik parengti vaiką sėkmingai
integracijai į dabartinės visuomenės
gyvenimą, bet ir puoselėti jį kaip būsimą visuomenės kūrėją. Dirbant su Man patinka humanistinėje
ikimokyklinukais ypač svarbu ri- pedagogikoje vyraujantis
tmas, pasakos, kurių veikėjų patirtolerantiškas, optimistinis
tis leidžia vaikams identifikuotis ir
išgyventi kartu su jais įvairius jaus- požiūris į vaiką. Vaikai
mus, bei kaupiama patirtis atliekant nelyginami vienas su kitu,
nes kiekvienas yra savitas ir
konkrečius veiksmus.
Man patinka humanistinėje pe- nepakartojamas, gerbiamas
dagogikoje vyraujantis tolerantiš- toks, koks yra. Svarbu ne
kas, optimistinis požiūris į vaiką. tik parengti vaiką sėkmingai
Vaikai nelyginami vienas su kitu,
nes kiekvienas yra savitas ir nepa- integracijai į visuomenę, bet
kartojamas, gerbiamas toks, koks ir puoselėti jį kaip būsimą
yra. Manau, kad visi mokytojai yra visuomenės kūrėją.
girdėję apie žymaus pedagogo J. VaKaip vertinate šiandieninę Liebalo-Gudaičio „konstrukcinę sąveiką“ tarp mokinio ir mokytojo. To- tuvos švietimo sistemą? Ko labiaukia pedagoginė sąveika yra mūsų siai trūksta? Kaip pasikeitė mokykasdienio darbo jėgų šaltinis, atgai- tojo vaidmuo Lietuvos mokykloje,
visuomenėje?

Kodėl dabar dirbate vaikų darželyje?
Dirbu darželyje, nes tik vaikai
neleidžia pasenti, užkrėsdami savo įkarščiu ir troškimais. nes turi
nuolat ieškoti būdų, kaip susidraugauti su jais, išsikovoti jų pasitikėjimą ir meilę. Labai teisingai pastebėjo Lietuvos rašytojas Tomas Dirgėla, jei ,,mokėsi bendrauti su vaiku
– mokėsi ir su bet kuo“. Dirbu vadinamoje mišrioje grupėje. Vaikų amžius 3 – 5 metai.
Papasakokite daugiau apie Valdorfo metodiką, jos filosofiją. Kur
jos mokėtės? Kodėl ją pasirinkote?
Kokie jos pranašumai?
va ir vaikui, ir pedagogui.
Tai plati tema, todėl ją tik grybšPavyzdžiui, mūsų rytinis pasisveikinimas yra svarbus abiem pusėms. Paspaudus ranką galima pajusti daug dalykų: vaiko nuotaiką,
pyktį, džiaugsmą, jaudulį ir pan. Tai
mokytojo ir vaiko suartėjimas. Taip
stengiamės stebėti vaiko sielos virpesius, ir toks mūsų pasisveikinimas
– nors ir maža, bet svarbi pažinimo
proceso dalis.
Kas šiandien svarbiausia vaikų
ugdyme ir mokyme? Su kokiais
naujais iššūkiais susiduria vaikai
ir paaugliai, mokytojai ir tėvai,
kurių nebuvo, tarkime, prieš dešimt, dvidešimt metų?
Pastovi ir nesustabdoma kaita –
iššūkis ir šiandieninė kasdienybė.
Pagal dabar egzistuojančią švieti-

Mokytojas dabar yra ne tik žinių
perteikėjas kaip anksčiau, o vaiko
prigimtinių galių ugdytojas ir puoselėtojas. Jis turi būti socialus, reiklus, teisingas, optimistiškas ir visada pasirengęs pokyčiams. Daugelis pedagogų dar mano, jog ryšys
tarp pedagoginės veiklos sistemos
elementų turi vykti įprasta tvarka:
mokytojas – žinios - mokinys.
Tačiau šiais laikais galimas ir atvirkštinis variantas – mokytojas
daug gali išmokti iš mokinio. Todėl mokytojas turėtų būti lankstus,
nebijantis keistis, bendrauti ir kūrybingai išnaudoti tokias situacijas.
Tačiau tokiu mokytoju sunku būti
be teigiamo valdžios ir visuomenės
požiūrio į šią profesiją.
Kalbėjosi Morta Vidūnaitė

Keliai
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Projekto „Rail Baltica“ traukinys
sėkmingai juda į priekį
Dainius Budrys
UAB „Rail Baltica statyba“ direktorius

Rugpjūčio mėnesio paskutinę savaitę po daugiau nei
septynių dešimtmečių metų pertraukos Kauno traukinių stotyje buvo sulaukta pirmųjų keleivių, be persėdimų traukiniu atvykusių
tiesiai iš Lenkijos.
Tai – istorinis įvykis, reiškiantis projekto „Rail Baltica“ pirmojo etapo – ruožo nuo Lenkijos-Lietuvos valstybių sienos iki
Kauno pabaigą.
Pirmuoju traukiniu europi-

ne vėže atvyko pora dešimčių
su „Rail Baltica“ projektu susijusių asmenų, o tarp jų – Europos komisijos „North Sea-Baltic“ koridoriaus koordinatorė
Katerina Trautman (Catherine Trautmann), kurios teigimu,
„Rail Baltica” yra vienas iš šešių
svarbiausių Europos transporto
projektų.
Šiuo metu sėkmingai ruošiamasi ir tolimesniam projekto
„Rail Baltica“ antrojo etapo įgyvendinimui – praėjusiais metais
užbaigus ilgą derybų procesą buvo įsteigta bendra Baltijos valstybių įmonė „RB Rail AS“, kuri
prižiūrės, kaip kiekvienoje šalyje
įgyvendinamos projekto procedūros, koordinuos projekto eigą
tarp trijų šalių. Per trumpą bendros įmonės veikimo laiką buvo
žengta toliau – šių metų pradžioje buvo parengta ir pateikta jungtinė trijų Baltijos šalių paraiška
Europos Sąjungos finansavimui
gauti, kurią įvertinus teigiamai

D. Budrys su Europos Komisijos „North Sea – Baltic“ koridoriaus koordinatore Katerina Trautman (Catherine Trautmann) per naujosios „Rail Baltica” vėžės nuo Lenkijos-Lietuvos valstybių sienos iki Kauno atidarymą.

buvo skirta 100 proc. prašomo
finansavimo.
Sėkminga šio ypatingos valstybinės svarbos projekto įgyvendinimo eiga yra ir nuoseklaus bei
kryptingo šios kadencijos Vyriausybės, o ypač susisiekimo
ministro Rimanto Sinkevičiaus

vadovaujamos ministerijos darbo rezultatas, kuris artimiausiu
metu bus pratęstas – pradedant
pirmosiose paraiškose numatytų
projektų vykdymą, parengiant
projektus, kurie bus įtraukti į vėlesnes paraiškas Europos Sąjungos finansavimui gauti.

„Rail Baltica“ yra didžiausias
Lietuvos transporto infrastruktūros projektas nuo Nepriklausomybės atkūrimo laikų, kokybiška europinės vėžės geležinkelio linija sujungsiantis Lenkiją,
Lietuvą, Latviją, Estiją ir, pasitelkus geležinkelio keltą, Suomiją. Jį užbaigus Lietuva taps dviejų transeuropinio tinklo geležinkelių koridorių (Baltic-Adriatic;
North Sea-Baltic) dalimi ir įgis
realias prielaidas aptarnauti didelę dalį Europos Sąjungos prekybos su trečiosiomis valstybėmis srautų: šiuo metu kroviniai
Lietuvoje pervežami iš Rytų į
Vakarus, o nutiesus atšaką bus
vežami ir „vertikalia“ kryptimi.
Didžiųjų Lietuvos miestų sujungimas su Europos Sąjungos valstybių sostinėmis leis patogiai,
greitai pasiekti administracijos,
kultūros ir politikos centrus, o
tai kurs prielaidas keistis socialinei aplinkai, formuotis naujiems
įpročiams ir turizmo tendencijoms. O šiandienos kontekste
„Rail Baltica“ reiškia ir nacionalinį saugumą. Šiuo metu geležinkelių infrastruktūros integravimas į likusį europinės vėžės
tinklą yra ypač svarbus.

Vilniaus vakarinis aplinkkelis:
A. Butkevičius daro R. Šimašiaus darbus

Antanas Nesteckis
Seimo Audito komiteto narys

Per pirmąsias daugiau nei šimtą darbo dienų Vilniaus miesto meras liberalas Remigijus Šimašius neįrodė esantis geresnis meras nei Artūras Zuokas.
Nors dabartinis sostinės vadovas pagrįstai kritikavo buvusįjį
dėl Vilniaus m. finansinio disbalanso, tačiau panašu, kad R. skirti 0 eurų ir procentų...
A. Zuoko laikais buvo probleŠimašiui finansus planuoti irgi
mų dėl žemių vakarinio aplinkkenelabai sekasi.
lio tiesimui išpirkimo. Vilniaus m.
Todėl Lietuvos Vyriausybė, va- savivaldybė delsė jas išpirkti, todėl
dovaujama socialdemokrato Algir- projektas ilgai nepajudėjo. Tačiau
do Butkevičiaus, priversta tvarky- dėl Vilniaus vakarinio aplinkkelio
ti svarbius sostinės reikalus, daryti finansavimo tartis nebuvo taip suR. Šimašiaus darbus ir prisiimti at- dėtinga ir, sakyčiau, neįmanoma
sakomybę už Lietuvai strategiškai kaip su R. Šimašiumi.
Vilniaus vakarinio aplinkkelio
reikšmingų, bet Vilniaus m. savivaldybės kompetencijai priklausan- projekto įgyvendinimas 85 proc.
finansuojamas Europos Sąjungos
čių projektų įgyvendinimą.
R. Šimašiaus vadovaujama Vil- (ES) lėšomis. Likusiais 15 proc.,
niaus valdžia visiškai atsisako fi- kaip ir turi būti, prie projekto įgynansiškai prisidėti prie Vilniaus va- vendinimo turėjo prisidėti Vilkarinio aplinkkelio statybos, nors niaus m. savivaldybė. Tiesa, vėliau
tai – Vilniaus m. savivaldybės pro- tuometinis meras A. Zuokas prašė
jektas, už kurio įgyvendinimą ji tu- Vyriausybės, derėjosi, kad iš tų 15
ri būti atsakinga. Kitaip tariant, R. proc. valstybė prisiimtų pusė suŠimašius šiam reikalui nusprendė mos – 7,5 proc. (iš viso su ES pini-

naujoji sostinės valdžia,
vadovaujama R. Šimašiaus,
pareiškė, kad Vilniaus m.
savivaldybė neišgali mokėti nei
7,5 proc., nei 3,75 proc.,
bet visus – 0 proc.
gais būtų 92,5 proc.). Likusią dalį
vėl turėjo rasti Vyriausybė, kurios
dėka šį rugpjūtį sėkmingai prasidėjo Vilniaus vakarinio aplinkkelio
statybų darbų III etapas. Jo metu
bus nutiesta paskutinė jo atkarpa.
Tačiau naujoji sostinės valdžia,
vadovaujama R. Šimašiaus, pareiškė, kad Vilniaus m. savivaldybė išvis neišgali mokėti jai priklausančios dalies ir prisidės ne 7,5 proc.,

ir net ne perpus mažiau, pvz., 3,75
proc., bet, kaip minėjau, visu 0 proc.
R. Šimašius gali milijoną kartų
kartoti, kad jis paveldėjo finansiškai bankrutuojantį Vilnių ir milžiniškas savivaldybės skolas. Tačiau
kur – elementarus Vilniaus m. politikos strateginių prioritetų formulavimas ir finansinis planavimas?
Juk nacionalinės svarbos Vilniaus vakarinis aplinkkelis yra
transeuropinio tinklo jungtis,
jungsianti tarptautinį transporto
koridorių nuo Klaipėdos per Vilnių ir Minską iki Kijevo bei Vilniaus ir Panevėžio automagistralę.
Užbaigus jo tiesimo darbus Lietuva ne tik taps atviresne tarptautinio
tranzito šalimi. Vilnius taps patogesniu gyventojams bei dėl sumažėsiančios taršos aplinkai draugiš-

kesniu miestu.
Lietuvai šis projektas yra labai
svarbus strategiškai, tačiau tai –
Vilniaus vakarinis aplinkkelis, tai
– Vilniaus m. savivaldybės projektas. Būtent sostinė iš jo gaus didžiausios naudos.
Tačiau R. Šimašius į jį strategiškai pažiūrėti nesugebėjo. Vyriausybei reikės iš kur nors paimti trūkstamą dalį. Vadinasi, iš kurios nors
srities permesti trūkstamas lėšas
Vilniaus vakariniam aplinkkeliui
arba nuskriausti kitus regionus ar
savivaldybes, paimant iš jų respublikiniams keliams skirtus pinigus
ir perduodant Vilniui.
Per Europos Parlamento ir savivaldos rinkimus iškilę liberalai
gerai išnaudojo jaunų, šaunių, gerai apsirengusių ir sėkmingų vaikinukų įvaizdį. Daugelis už juos
balsavusių jaunų žmonių akivaizdžiai nesigilino į jų siūlomos politikos, skatinančios socialinę nelygybę, turinį. Jie tik „nusipirko“
jų parduodamą sėkmingo gyvenimo iliuziją...
Tačiau realiai Liberalų sąjūdis tik
dangstosi gebėjimu efektyviai, atsakingai ir skaidriai dirbti. Vilniaus
vakarinio aplinkkelio istorija gerai demonstruoja jų požiūrį ir politikos etiką. Nenustebsiu, kai Vilniaus vakarinis aplinkkelis galiausiai bus baigtas, liberalas R. Šimašius per viešųjų ryšių akcijas mėgins
prisiimti visus laurus.
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Kas valdys Lietuvą po 2016 metų Seimo rinkimų?
Birutė Vėsaitė
Seimo Europos reikalų komiteto
narė

2016 m. Seimo rinkimai bus
ypatingi keletu atžvilgiu. Dar
nė vienai politinei partijai nėra pavykę išlaikyti tokių aukštų
reitingų visos kadencijos metu, esant valdančiojoje daugumoje. Tai rodo, jog socialdemokratų politikos kryptis teisinga, atitinka Lietuvos gyventojų lūkesčius, ir žmonės viliasi
sulaukti jos tęstinumo.
2008 – 2012 metai, kai valdančiąją daugumą sudarė konservatoriai, pasižymėjo reformomis, kurios
labiausiai nuskriaudė vargingiausiai gyvenančius – pensininkus, neįgaliuosius, ligonius, – ir ilgam įstrigo žmonių galvose kaip skubotos,
į visuomenės poreikius neatsižvelgiančios politikos pavyzdys.
Konservatorių vadovybė spėjo
pasikeisti, tačiau žmonių supratimu tai yra labiau A. Kubiliaus, kuris yra vienas iš nepopuliariausių
politikų, o ne G. Landsbergio par-

tija. Todėl reitingų tendencijos atspindi šį piliečių įvertinimą – konservatoriai yra labiausiai mėgstama
ir nepakeičiama partija tik mažai,
bet per rinkimus drausmingumu
pasižyminčiai elektorato daliai.
Liberalai ant populiarumo bangos šoko per savivaldos rinkimus
ir tapo antra populiariausia partija. Reikšmės turėjo ir Vilniaus tarybos bei mero rinkimų kampanija, į pirmo ryškumo politikų gretas
iškėlusi Remigijų Šimašių, ir dalis
konservatorių elektorato, atsisukusio į Liberalų sąjūdį dėl ryškiau išreikšto partijos modernumo.
Populiarumo prieaugis gali greitai sutirpti tarsi pirmas sniegas –
reitingai spėjo sumenkti, kilus keliems skandalams, susijusiems su
partijos nariais. Mikroklimatas
pradėjo prastėti, kylant konfliktams tarp senųjų partijos narių ir
įžūlaus politikos naujoko A. Guogos. Liberalai nėra buvę pagrindine
valdančiąja partija, ir tai, kaip seksis
tvarkytis R. Šimašiui Vilniuje, bus
geras rodiklis.
Iki Seimo rinkimų likus kiek
daugiau nei metams, neaišku, kas

bandys tapti naujaisiais “gelbėtojais”. Per savivaldos rinkimus visuomenininkams pavyko iškovoti
daug svarbių politinių postų, tačiau
ar jie galėtų suformuoti vieningą
frontą nacionaliniams rinkimams?
Tačiau daugelio iš jų tikrai nebūtų galima pavadinti tokiais beviltiškais populistais, kokie buvo N.
Venckienės “Drąsos kelio” judėjimas ar A. Valinsko suburta partija.
Dabartinės koalicijos partnerės,
ypač partija „Tvarka ir teisingumas“, pradedamos laikyti silpstandidžiausia intriga yra Būsima čiomis, nesugebančiomis suvilioti
viskuo nusivylusių protesto balsų.
valdančioji dauguma, kuri
„Tvarkiečius“ kankina opozicijos
jau dabar vaizduojama, kaip
vienaip ar kitaip priklausanti sindromas, neleidžiantis konstrukdirbti, esant valdžioje. O krinuo vaivorykštinės koalicijos. tyviai
tika yra visada vaisingesnė priemo-

Apie žmogaus teises ir laisves – naujai

Marija Aušrinė Pavilionienė
Seimo Žmogaus teisių komiteto narė

Praeitą Seimo kadenciją buvo plačiai diskutuojamos įvairios Lietuvos vidaus ir užsienio
politikos problemos, mažiausiai – žmogaus teisės ir jų įgyvendinimo Lietuvoje būtinybė. Atvirkščiai, buvo vengiama
kalbėti apie vaikų, moterų, jaunimo, pagyvenusių, sergančių, mažumų teises, o parengti
įstatymų projektai, galintys jas
apginti, buvo dirbtinai „įšaldomi“ Seime ir Vyriausybėje.
Prezidentės metinėse ataskaitose ir premjero pranešimuose atskiro
skirsnio apie žmogaus teises nebuvo, nors Lietuvos vidaus ir užsienio
politikos įgyvendinimas yra skirtas
kiekvieno žmogaus gerovei kurti, jo
teisėms ir laisvėms užtikrinti. „Tauta“ ir „valstybė“ nėra abstrakčios sąvokos. Ją sudaro konkretūs žmonės,
jų likimai, jų kasdienė kova už būvį,
savo teises ir laisves.

Išplitus migracijos krizei, Viduržemio jūros šalims nepajėgiant suvaldyti pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų minios, stebint jų žūties sukrečiančius vaizdus ir Europos Sąjungos narėms derantis dėl bendros,
stabilios užsienio politikos migrantų atžvilgiu, žmogaus teisių klausimas tapo itin aktualus.
Po Antrojo pasaulinio karo 1948
m. priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, turėjusi padėti saugoti „taiką pasaulyje“, stabdyti „barbariškus aktus“, ginti „prigimtinį
žmogaus orumą ir lygių neatimamų
teisių pripažinimą“, šiandien įgavo
naujų prasmių.
Išryškėjo kai kurių Lietuvos politikų, bažnytininkų ir gyventojų
pažiūrų dvilypumas. Politikai įsipareigoja ginti teisingumą ir teises
žmonių, palikusių kilmės šalį, tačiau atsisako ar vilkina ginti teises
Lietuvos piliečių.
Tai grindžiama lietuvių tradicinėmis, provincialiomis pažiūromis ir tariama pagarba pagyvenusių
žmonių stereotipinei pasaulėžiūrai
– krikščioniška Lietuva turi išlikti
neįveikiamas Vatikano ideologijos
bastionas. Vengimas Lietuvoje įgyvendinti žmogaus orumą užtikrinančias teises pavertė mūsų valstybę atsilikusia socialine ir visuomenės švietimo prasme.
Žmogaus teisių ir laisvių srityje

nė, siekiant stabilių reitingų ir populiarumo.
Ne ką geriau reikalai klojasi ir
Darbo partijai, kuri smarkiai nukraujavo dėl nesibaigiančių teisminių procesų, nuolatinės prezidentės
kritikos ir negailestingo ir padorumą peržengiančio puolimo iš opozicijos pusės (prisiminkime nuolatinį Seimo pirmininkės užgauliojimą internete).
Didžiausia intriga yra porinkiminė valdančioji dauguma, kuri jau
dabar vaizduojama, kaip vienaip ar
kitaip priklausanti nuo vaivorykštinės koalicijos. Ar galėtų liberalai
ir konservatoriai sėsti prie vieno derybų stalo su socialdemokratais ir
sudaryti konstruktyvią vyriausybės programą?

negali būti selektyvaus teisingumo
– jos pripažįstamos arba neigiamos.
Tas, kas pripažįsta tik tam tikras
žmogaus teises ir laisves, nesuvokia,
kas jos yra ir jų raidos.
Likus metams iki Seimo rinkimų
turime pradėti atvirą diskusiją apie

vyrų, mažumų, dirbančiųjų, ligonių ir kt. teises?
Antrajame Deklaracijos straipsnyje sakoma, kad „kiekvienas turi teisę naudotis šioje Deklaracijoje
paskelbtomis teisėmis ir laisvėmis
be jokių skirtumų, pavyzdžiui, dėl
rasės, odos spalvos, lyties, kalbos,
religijos, politinių ar kitokių įsiti-

žmogaus teises, nusimetus prisitaikėliškumo ir pataikavimo rinkėjams kaukes – įgyvendinti žmogaus
teises kaip visumą. Turime skleisti pagarbą kiekvienam žmogui ir
jo gyvenimui, tuščiai nedeklaruojant, kad socialdemokratams rūpi
kiekvienas žmogus.
Pirmasis Žmogaus teisių deklaracijos straipsnis teigia, kad „visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu
ir teisėmis“. Ar Lietuvoje valstybės
vadovai abejoja prigimtine žmogaus laisve ir lygybe? Kodėl Lietuvoje savinamasi teisė, kada teikti
Seimui svarstyti ar stabdyti teisės
aktus, kurie gina vaikų, moterų,

kinimų, nacionalinės ar socialinės
kilmės, turtinės, gimimo ar kitokios padėties“. Lietuvoje įstatymais
dar neįgyvendinome Deklaracijos
idealų, nes koalicijoje esančios politinės partijos bijo žmogaus teisių
kaip velnias kryžiaus.
Bijo, nes kai kuriems šių partijų nariams patogu reikšti „pusinį“
teisingumą, kaip akivaizdų prisitaikymą prie nemąstančios minios
psichologijos ir rūpestį, kaip vėl būti
išrinktiems į Seimą ar išsaugoti valdžios kėdę.
Visuomenės demokratėjimo ir
laisvėjimo sustabdyti neįmanoma,

Susiklosčius tokiems rinkimų rezultatams, kai įtikinamiausia koalicija aritmetiškai susidėtų iš liberalų,
konservatorių ir socialdemokratų,
dirbti būtų labai sunku. G. Landsbergiui perėmus partijos vairą, pasigirsta pasvarstymų apie socialiai
jaustresnę partijos ideologiją, bet
tai panašiau į bandymą užkariauti naujas gerbėjų grupes, kurioms
konservatoriai atrodo per daug arogantiški ir abejingi diskusijoms apie
socialinę lygybę, ekonominės atskirties mažinimą.
Liberalai su socialdemokratais
gali sutarti žmogaus teisių klausimais, tačiau tik iki ribos, kai kalba pradeda suktis apie ekonomiką. Net dabar mes kaltinami, jog,
inicijuodami naują socialinį modelį, vaikomės liberalios politikos.
Tapdami koalicijos partneriais su
jais, nuviltume rinkėjų, kurie tikisi daugiau socialdemokratiškos politikos, lūkesčius.
Nepretenduoju būti neklystanti kasandra, tiksliai išpranašaujanti Lietuvos politikos ateitį, tačiau
manau, jog koalicijų neišvengsime.
Sieksime laimėti daugiausiai mandatų, juolab, kad socialdemokratų
rinkimų sąrašuose matysime daugiau jaunų veidų.
Dabar matome, jog nepaisant
tam tikrų nesutarimų ir pasikandžiojimų, dabartinė valdančioji
dauguma gali dirbti daug sėkmingiau negu kitos sudėties vaivorykštinė koalicija iš ideologiškai per
daug tolimų partijų.

todėl Seimo rinkimuose gali laimėti partija, kuri realiai gina ir pripažįsta žmogaus teises ir laisves kaip
visumą.
Šiandien kitos Deklaracijos tezės skamba naujai. 3 straipsnis teigia – „kiekvienas turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens saugumą“. Nors
konservatoriškai mąstantys moterų
teisių neigėjai mėgino aiškinti teisę
į gyvybę kaip vaisiaus teisių gynimą, akivaizdu, jog „teisė į gyvybę“
yra vaiko, jaunuolio, bet kurio amžiaus žmogaus teisė gyventi, būti, išvengti smurto ir mirties, nenuskęsti,
neuždusti nelegaliai keliaujant mašinoje, nesušalti šaldytuve, siekiant
laisvės ir saugumo.
Migrantų antplūdis į Europą ir
Lietuvą parodys, kaip Lietuvos „pusiniai“ myli ir gerbia žmogų. Lietuvos bažnyčia kviečia į šalį persekiojamus krikščionis, tačiau nekviečia
pripažinti visų Lietuvoje gyvenančiųjų teisių. Nekviečia priglausti ir
mylėti kiekvieną „kitokį“, nors kiekvienas „kitoks“ yra žmogus, o „kiekvienas, kaip visuomenės narys, turi
teisę į socialinę apsaugą ir teisę, kad
valstybės pastangomis bei bendradarbiaujant tarptautiniu lygiu ir pagal kiekvienos valstybės struktūrą
ir išteklius būtų įgyvendinamos jo
orumui ir laisvam asmenybės vystymuisi būtinos ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės“ (22 str.).
Liko vieneri metai įrodymui, kaip
Lietuvos valstybė gerbia žmogaus
teises ir laisves.
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Kultūra

socialdemokratas

Telšiai – 2016 m. Lietuvos kultūros sostinė
Kitąmet Telšiuose vyks daugybė kultūros renginių, nes
šis miestas, tituluojamas Žemaitijos sostine, taps Lietuvos kultūros sostine. 2016
metais Telšiai švęs 225-erių
metų Magdeburgo teisių suteikimo sukaktį.
Rengiama kultūros sostinės programa „Ant septynių kalvų – septynios meno kalbos“, kuri bus sudaryta iš 7 skirtingų sričių. Bus
pristatytas paveldas, scenos menai
ir kinas, vizualieji menai, literatūra, turizmas, laisvalaikio kultūra,
konferencijos ir forumai. Visi renginiai telks pasaulio žemaičius, kvies
buvusių Lietuvos kultūros sostinių
atstovus ir sieks sugriauti mitą apie
uždarą žemaičių būdą.
„Į Telšiams suteiktą Lietuvos kultūros sostinės titulą žiūrime labai
atsakingai. Pasiruošimas intensyviai vyksta jau antrus metus. Subūrėme stiprią ir kompetentingą
profesionalų komandą iš įvairių
sričių specialistų, aktyviai ieškome
rėmėjų. Į veiklas įtraukėme kultūros ir švietimo įstaigas, nevyriausybines organizacijas bei užsienio
partnerius.

sėjo 28 d. Vilniuje, Lietuvos Vyriausybėje, bus atidaryta paroda
„Meno ženklai Žemaitijos sostinėje“, o spalio 18 d. šia paroda galės pasidžiaugti ir Vakarų Lietuvos
gyventojai – ji bus atidaryta Klaipėdos muzikiniame teatre. Ši paroda jau buvo pristatyta ir puikiai
įvertinta Europos Sąjungos Parlamento rūmuose. Tai profesionalių
menininkų fotografijos su Žemaitijos sostinės vaizdais ir sumažintos Telšių miesto metalo plastikos
skulptūrų versijos.
Pasak socialdemokratų partijos kandidato į Telšių rajono savivaldybės mero pareigas Sauliaus
Urbono, „Telšiai visada buvo garsūs meno kūrėjais. Vilniaus dailės
akademijos Telšių fakultete veikia
trys katedros: Metalo plastikos katedra, apjungianti metalo meno ir
juvelyrikos bei taikomosios skulptūros studijas, Dizaino katedra, apjungianti gaminio dizaino, baldų
dizaino ir restauravimo, Aprangos
ir mezgimo dizaino studijas, Dailės
pagrindų ir teorijos katedra.
Todėl miestą puošia daug mažosios architektūros pavyzdžių. Galima net atskirą ekskursiją surengti
ieškant įvairaus dydžio „meškinų“

Telšių Žemaitės dramos teatro balkone (iš kairės): telšiškis dainininkas Kęstutis Jablonskis, LSDP kandidatas į Telšių r. mero postą
Saulius Urbonas, Telšių r. savivaldybės kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Čiučiuruks“ vadovė Rita Macijauskienė ir Telšių
Žemaitės dramos teatro direktrorius Artūras Butkus

zicija, kurią sudaro net 16 pastatų, – tai tarsi mažosios Rumšiškės.
Pasinaudoję europinėmis lėšomis,
restauravome Biržuvėnų dvarą –
XVIII–XIX a. stambios medinės
dvaro sodybos pavyzdį.

Per pastaruosius kelerius metus
Telšiai labai pasikeitė. Tiek
Lietuvos žmonės, tiek užsienio
turistai iš naujo atranda Telšius.
Didėja turistų srautai. Viduryje
mūsų kalvoto miesto – Masčio
ežeras. Sutvarkėme jo pakrantę,
dabar ten verda gyvenimas.

Siekiame, kad projektas „Ant
septynių kalvų – septynios meno kalbos“ nebūtų lokalus, vietinės reikšmės renginių ciklas. Mūsų tikslas – pristatyti Žemaitijos
sostinę – Telšius visai Lietuvai ir
pasauliui, atskleisti „menų miesto“ išskirtinumą ir suburti kuo
daugiau pasaulio žemaičių būti šio
svarbaus projekto dalimi. Siekiame parodyti, kad kultūra prasideda nuo mūsų meilės savo miestui,
nuo aplinkos, kurioje gyvename,

Telšiai visada buvo garsūs meno
kūrėjais. Vilniaus dailės akademijos
Telšių fakultete veikia trys – Metalo
plastikos, Dizaino ir Dailės pagrindų
ir teorijos – katedros. Todėl miestą
puošia daug mažosios architektūros
pavyzdžių, nestinga istorinei atminčiai
skirtų vizualių akcentų.

nuo istorijos ir ateities, kurią patys
kuriame“, – taria Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas.
Žengiant pirmuosius žingsnius į
kultūros sostinę, jau šių metų rug-

– jų net virš 30 mieste yra! Priminsiu, kad meška – Žemaitijos herbo
simbolis.“
Telšiuose nestinga istorinei atminčiai skirtų vizualių akcentų.
Respublikos gatvėje atidaryta garsi Didžioji Žemaičių siena. Pirmoji meninės metalo plastiko plokštė
žymi, kada pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėta Žemaitija (1219 m.). O 2016 metų liepos
13 d. Respublikos gatvėje, priešais
Žemaitės dramos teatrą, bus atidengtas paminklas, skirtas žemaičių pergalei prieš kryžiuočius Durbės mūšyje, kuris įvyko 1260 m. liepos 13 d. į pietus nuo Durbės ežero,
dabartinėje Latvijoje (Liepojos r.).
LSDP Telšių skyriaus pirmininko S. Urbono teigimu, esama
ir daugiau žinių: jau numatytos
lėšos įamžinti Vytauto Mačernio
atminimą – netrukus bus pradėta
skulptūros maketo gamyba. O su
baleto primarijumi Nerijumi Juška svarstoma galimybė įsteigti baleto mokyklą Telšių mieste.
S. Urbonas sako: „Didžiuojamės
Žemaičių „Alkos“ muziejumi, kuris įkurtas dar 1932 metais. Džiaugiamės ir Žemaitijos kaimo ekspo-

Taigi, Telšių rajone yra daug vertingų kultūros paveldo objektų.
Turistai per vieną dieną nespėja
visko apžiūrėti, išvyksta pažadėję
dar sugrįžti.“
Daug dėmesio Telšių aplinkai
bei kultūrai skyrė ir šviesaus atminimo meras socialdemokratas
Vytautas Kleiva. S. Urbonas pažymi: „Stengsimės įgyvendinti jo
ne kartą skelbtą idėją, kad „Telšiai
bus gražiausias miestas ne tik Lietuvoje, Europoje, bet gal ir visame
pasaulyje...“
„Per pastaruosius kelerius metus

Telšiai labai pasikeitė. Tiek Lietuvos žmonės, tiek užsienio turistai iš
naujo atranda Telšius. Didėja turistų srautai. Viduryje mūsų kalvoto
miesto – Masčio ežeras. Sutvarkėme jo pakrantę, dabar ten verda
gyvenimas. Ežere galima plaukioti laiveliais, vandens dviračiais, ten
verda ir kultūrinis gyvenimas: atidarytos meno stotelės, vyksta poezijos vakarai ir pan.
Telšiuose įsibėgėjo mokyklų ir
gyvenamųjų namų renovacija. Vytauto Kleivos idėja – menų mokyklos įkūrimas. Šią idėją tikrai įgyvendinsime. Buvusioje senojo policijos komisariato vietoje, Respublikos gatvėje, įsikurs menų mokykla,
kurioje vaikai ir jaunimas mokysis
muzikos, dailės, choreografijos...“,
– akcentuoja S. Urbonas.
Nuo 2007 metų tęsiasi Telšių
kultūros centro rekonstrukcija. S.
Urbonas viliasi: „Tikimės, jog iki
2018 metų darbus baigsime. Teatro
mėgėjai gali pamatyti įvairių Lietuvos teatrų spektaklius Telšių Žemaitės dramos teatre. Ten pat kol
kas veikia ir Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, turinti 29 filialus rajone. Tikimės, kad šių metų
pabaigoje biblioteka perskels į naujas patalpas.“

Gera žinia sportuojančiam žemaičių jaunimui – šiais metais bus
baigta Telšių centrinio stadiono
rekonstrukcija. Čia bus sukurtos
puikios sąlygos futbolininkams,
krepšininkams ir kitų sporto šakų atstovams treniruotis ir dalyvauti varžybose. Po rekonstrukcijos bus sutvarkytos stadiono prieigos ir aplinka, bus įrengtos 204
automobilių ir 9 autobusų stovėjimo aikštelės.
S. Urbonas džiaugiasi ir sportininkų pasiekimais: „Telšių futbolo
komanda „Džiugas“ šiemet debiutavo I lygos pirmenybėse (pagrindinis treneris – Vijūnas Vasiliauskas).
Linkime jai sėkmės! 2015–2016
metų sezone mūsų krepšinio komanda „Telšiai“ turėtų žaisti Nacionalinėje krepšinio lygoje.
Šiemet atidarėme irklavimo sekciją – Masčio ežere jau plaukioja keturvietės ir aštuonvietės baidarės.
Aktyviai bendraujame su Lietuvos irklavimo federacija, kuri mus
remia ir morališkai, ir finansiškai.
Jau skirti pinigai treniruokliams,
kurie stovės Masčio ežero pakrantėje. Miestiečiai galės laisvai treniruotis.“
Parengė Ridas Viskauskas

Regionai

socialdemokratas
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ugsėjo 5 d. į sąskrydį susirinko 63 Kupiškio r. socialdemokratai. Vienbalsiai pritarta Kupiškio r. socialdemokratų skyriaus pirmininko Augenijaus Cesevičiaus kandidatūrai į po metų vyksiančius LR Seimo
rinkimus daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Renginyje dalyvavo Seimo nariai Aleksandras Zeltinis ir
Domas Petrulis, LR Ministro Pirmininko patarėja, LSDP pirmininko pavaduotoja Auksė Kontrimienė, LSDP atsakingasis sekretorius Vladas Šereika.
Kiekviena Kupiškio r. skyriaus grupė pristatė savo programą – plaukėme Tolerancijos laivu ir žaidėme inscenizuotus žaidimus, dainavome, šokome
ir dalyvavome sportinėse rungtyse, valgėme ant
laužo virtą sriubą. Pažymėti ir Lietuvos etnografinių regionų metai – ragavome sūrį, su didele meile
iškeptą kupiškėnišką karvojų, užsigerdami arbata,
išvirta pagal senųjų kupiškėnių žolinininkių užrašytus magiškus receptus. Už puikų šventės organizavimą esame dėkingi mūsų Kupiškio r. skyriaus
socialdemokratų pirmininkui Augenijui Cesevičiui,
šventės vedėjams - Kupiškio r. socialdemokratų
skyriaus pirmininko pavaduotojams Jolitai Janušonienei, Rimantui Adomauskui, bičiulei Rasai Gudonienei, visiems, prisidėjusiems prie sąskrydžio organizavimo.

goninės direktorius J. Sąlyga.
Rugsėjo pirmąją apsilankęs Klaipėdos „Verdenės“
progimnazijoje visiems pirmokams J. Sąlyga įteikė po
voką, kuriame ant jo paties darytos meninės fotografijos vaikai rado smagių priminimų, kaip išlikti sveikiems: „Tiesiai sėdėsi – stuburui padėsi!“, „Kompiuteris neatstos tikrojo draugo“, „Laiku pavalgyk, bet
nepersivalgyk“, „Nepamiršk paspardyti kamuolį, pažaisti krepšinį”.

LSDP Vilniaus rajono sąskrydis –
prie Gaveikių ežero

KLAIPėDA
KUPIŠKIS

kaunas
VILKAVIŠKIS

VILNIUS
BIRŠTONAS

Vilkaviškio bičiulių šventė – prie Vištyčio

R

ugpjūčio 22 d. sodyboje netoli Vištyčio ežero įvyko Vilkaviškio rajono skyriaus socialdemokratų sąskrydis. Skyriaus pirmininko pavaduotojas A. Blauzdžiūnas informavo visus apie sąskrydžio eigą ir pakvietė skyriaus pirmininką A.
Neiberką paskelbti sąskrydį pradėtu.
Sąskrydyje dalyvavęs LSDP pirmininko pavaduotojas J. Olekas džiaugėsi, kad sąskrydžio metu vilkaviškiečiai galės smagiai pabūti, pabendrauti, o paskui su naujomis jėgomis stoti į
savo vagą, kaip nuo seno mėgdavo sakyti lietuviai. Vilkaviškio rajono bičiulius sąskrydžio metu savo dainomis džiugino S.
Krocaitė, kuri aktyviai prisidėjo ir prie sąskrydžio organizacinių darbų.

Partijos Birštono skyriaus sąskrydis – Siponių dvare

R
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Kupiškio r. skyriaus socialdemokratų sąskrydis – Palėvenėje

Bičiulio Jono Sąlygos palinkėjimai gyventi sveikiau
laipėdos miesto tarybos narys, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narys prof. dr.
Jonas Sąlyga inicijuoja akciją „Gyvenk sveikai, mokykis gerai“. „Mane kaip gydytoją neramina kasmet prastėjanti mokinių sveikata.
Maždaug kas antras uostamiesčio moksleivis turi regos sutrikimų,
penktadaliui diagnozuoti jungiamojo audinio ir skeleto – raumenų sutrikimai, problemų dėl kraujotakos
turi 15 procentų Klaipėdos moksleivių, beveik kas antro dantys pažeisti
karieso, daugėja vaikų, turinčių psichologinių problemų. Tokius duomenis atskleidė Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro atlikta profilaktinių sveikatos pažymų analizė. Iš visų pasitikrinusiųjų sveikatą, visiškai
sveiki sudarė vos 11 proc.“, – susirūpinęs sakė Klaipėdos jūrininkų li-

2015 m. rugsėjis, Nr. 8 (65)

ugpjūčio 28 d. Siponių dvare vyko tradicinis LSDP Birštono skyriaus sąskrydis. Gausiai susirinkusius bičiulius sveikino skyriaus pirmininkė Nijolė Dirginčienė, LR Seimo nariai Andrius Palionis, Birutė Vėsaitė, Antanas Nesteckis, partijos
pirmininko pavaduotojas, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas
ir Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas, LSDP Trakų rajono
skyriaus pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
Susirinkimo metu skyriaus bičiuliai vienbalsiai priėmė sprendimą būsimuose LR Seimo rinkimuose vienmandatėje Prienų-Birštono apygardoje iškelti Andriaus Palionio, dabartinio LR Seimo
nario, kandidatūrą.

R

ugpjūčio 22 d. įvyko LSDP Vilniaus rajono
skyriaus (pirmininkė Janina Šokaitienė) sąskrydis „Čia mes gyvenam ir čia mes kuriam“.
Bičiulius sveikino Seimo pirmininko pavaduotojas, LSDP Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas,
LSDP Vilniaus miesto Naujamiesčio poskyrio pirmininkas Algis Petkevičius ir LSDP Vilniaus miesto prezidiumo narė Vida Martišienė. Jau tradicija tapo sveikinti solenizantus. Šį kartą gražius jubiliejus
šventė Aušra Mažonienė, Aivaras Rūkštelis: jiems
Algirdas Sysas įteikė Algirdo Butkevičiaus pasirašytus sveikinimo raštus, o už aktyvią veiklą padėkos žodžius, patvirtintus LSDP Vilniaus r. skyriaus
pirmininkės parašu, gavo Irma Rabcevičienė, Algis
Šatas, Robertas Duchnevič, Dovainis Padegimas ir
daugelis kitų.

Kauno socialdemokratai išbandė jėgas
„Ąžuolyno bėgime“
Pirmąjį rugsėjo šeštadienį į Kaune antrą kartą organizuojamą
„Ąžuolyno bėgimą“ susirinko apie du tūkstančius bėgimo ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjų.
Kartu su kauniečiais Ąžuolyno parko ir Žaliakalnio takais bėgo ir
Kauno socialdemokratų komanda: Andrikis Mindaugas, Astramskas Matas, Benetienė Indrė, Černyšovas Arnoldas, Gadišauskas
Tomas, Galinauskaitė Laurita, Galinskas Jonas, Geraskinas Aleksandras, Jonikienė Diana, Klebanskaja Žaneta, Kovalkovas Eugenijus, Murauskas Alvydas, Nezabitauskas Paulius, Pacevičius Matas, Parachomikas Ramūnas, Puidaitė Vaida, Razmislevičius Darius, Ražanskas Marijus, Rimkevičius Mantas, Savickaitė Dovilė,
Šarlauskas Tadas, kuri laimėjo didžiausios politinės komandos nominaciją.
Rungčių nugalėtojų laukė organizatorių ir rėmėjų
įsteigti prizai. Prizus įteikė
seimo narė Orinta Leiputė,
Giedrius Bielskus ir renginio globėjo premjero Algirdo Butkevičiaus patarėjas
Justas Pankauskas.

Kaune numatyta rekonstruoti
S. Dariaus ir S. Girėno stadioną
Po trejų metų S. Dariaus ir S. Girėno stadionas ir šalimais iškilsiantis lengvosios atletikos maniežas taps vienu moderniausiu Baltijos šalyse daugiafunkciniu sporto centru. Šis daugiau kaip 40 mln. eurų vertės projektas rugsėjo 4 d. buvo pristatytas Kauno sporto salėje.
Spaudos konferencijoje dalyvavo Ministras Pirmininkas
Algirdas Butkevičius, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, Seimo narė, LSDP
Kauno skyriaus pirmininkė Orinta Leiputė, S. Dariaus
ir S. Girėno sporto centro direktorius Giedrius Bielskus ir kiti.
S. Dariaus ir S. Girėno stadione po rekonstrukcijos
bus apie 20 tūkst. vietų. Statybos darbai prasidės 2016
m. vasarą, o baigsis 2018 m., kai minėsime Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimo 100-metį.
O. Leiputė priminė, kad 2017 m. Kaune vyks pasaulio
lietuvių sporto žaidynės. Kaunas taps pirmuoju Lietuvos
miestu, kuriame vyks vaikų olimpinės žaidynės.
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Jaunimas

socialdemokratas
Vilniaus maratonas 2015!
Ilgosios bėgimo distancijos jauniesiems socialdemokratams – ne kliūtis!
„Danske Bank Vilniaus maratone“ Ramūnas Burokas 21 km distanciją
įveikė per 1 val. 53 min, Vilma Vaitiekūnaitė – per 2 val. 30 min., Mindaugas Janulionis 10 km nubėgo per 55 min. 01 sek., Loreta Levulytė
4,2 km – per 17 min. 47 sek.

Tarptautinė jaunimo diena
Jaunieji socialdemokratai nepamiršo paminėti ir
Tarptautinę jaunimo dieną! Stalo futbolo turnyras
– Alytuje, kūrybinės dirbtuvės – Rokiškyje, sporto
turnyras – Ukmergėje!
Viešojo kalbėjimo paskaitos MRU
LSDJS Vilniaus m. skyriaus organizuoti viešojo kalbėjimo mokymai sulaukė rekordinio dalyvių
susidomėjimo! Uždegančios Igorio Vasiliausko paskaitos Mykolo Riomerio universitete (MRU)
pasiklausyti atvyko virš 300 dalyvių!

„Būk pirmūnas 2015“
7 kartą surengtoje socialinėje akcijoje „Būk pirmūnas“ visoje Lietuvoje
darbavosi virš 500 savanorių, o mokyklinių prekių nepasiturinčių šeimų vaikams paaukota už maždaug 36 tūkst. eurų!

„UŽ“ socialinį modelį!
Naujojo socialinio modelio palaikymo akcijoje prie Seimo jaunimui argumentų „UŽ“ netrūko!

Jaunimiečių sąskrydis

Jaunimiečių vasaros sąskrydyje Šiauliuose – gerų emocijų dozė!
Azartas, puiki nuotaika ir ilgi svajingi pokalbiai po žvaigždėtu
dangumi…

„Naktynės“ Jonavoje

„NAKTYNĖS" ir vėl Jonavoje. 6 km dviračiais trasa su iššūkiais, užduotimis ir šilta
atmosfera. Spalį kartosime.

Ukmergės skyrius turi naują
komandą!

Sujudimas Ukmergėje! Naujiems iššūkiams ir darbams pasiruošusi naujai išrinkta bei suformuota Ukmergės skyriaus jaunimiečių komanda!

LSDJS Birštono ir Trakų skyrių komandinio darbo
projektas!

„Jaunimo vizija Lietuvai“

3 dienos, 10 diskusijų, virš 200 dalyvių Vilniaus universiteto
Tarptautinėje verslo mokykloje! LSDJS renginyje „Jaunimo
vizija Lietuvai“ savo temą rado kiekvienas!

Bendras Birštono ir Trakų skyrių dviejų etapų projektas „Komandos formavimas“ bei „Karjeros planavimas – mąstyk kitaip“
sėkmingai sustiprino dalyvių komandinio darbo gebėjimus ir žinias. Naujiems iššūkiams pasiruošta!

Diskusijos
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Pavardžių kare – akademinė salvė
Anatolijus Lapinskas

Zigmo Zinkevičiaus, garbaus
akademiko tiek mokslinių
nuopelnų, tiek amžiaus prasme (90 metų!), pasipiktinimą
„Lietuvos piliečių pavardes
rašyti lenkiškomis raidėmis“
(„Delfi“) suprasčiau, jei tokia
nuostata būtų įteisinta ar bent
siūloma kokiame nors Lietuvos teisės akte ar jo projekte.
Deja, tokios nuostatos „rašyti lenkiškomis raidėmis“ jokiame
įstatyme ar projekte nėra. O akademiko įžiūrėtos „nesiliaujančios
socialdemokratų partijos pastangos įteisinti Lietuvoje asmenvardžių rašymą pasuose nevalstybine
kalba“ nėra visuotinai pasmerktos,
nes bent vienu atveju tokia rašyba yra įteisinta Seimo, tuomet dar
Aukščiausiosios Tarybos, priimtu
nutarimu.
Naujausiame Vardų ir pavardžių
įstatymo projekte, kuris neramina gerbiamą akademiką, minimos
asmenvardžių rašybos intencijos
susaistytos reikšmingomis sąlygomis, kurios neleistų tvirtinti, kad
tokia rašyba iš principo neįmanoma, bet yra tinkama tik atskirais ir
retais atvejais.
Priminsiu, kad toji „nevalstybinė“ nuostata yra LR AT 1991 01
31 nutarime (pasirašytame ne socialdemokratų, bet Vytauto Landsbergio) „Dėl vardų ir pavardžių rašymo...“. Štai kas jame rašoma: „LR
AT, atsižvelgdama į Valstybinės
lietuvių kalbos komisijos pasiūlymus (atkreipkite dėmesį į šią premisą!), nutaria nustatyti tokią...
tvarką: ... 3. Asmenų, turėjusių kitos valstybės pilietybę, vardai ir
pavardės išduodamame Lietuvos
Respublikos piliečio pase gali būti
rašomi pagal tos valstybės piliečio
pasą ar jį atitinkantį dokumentą.“
Kaip matome, pagal šį ir dabar
galiojantį dokumentą tam tikrais
atvejais – „turėjusių kitos valstybės
pilietybę“, asmenvardžius lietuviškuose pasuose galima rašyti ir nevalstybine kalba, kitaip tariant, originalia forma. Niekur neradau kokio nors Z. Zinkevičiaus paprieštaravimo šiam nutarimui. Tačiau
naujasis Vardų ir pavardžių įstatymas, deja, susilaukė neigiamo ir net
pikto jo įvertinimo.
Kas atsitiko? Trumpai priminsiu
naujojo įstatymo istoriją. 2014 02
27 Konstitucinis Teismas išaiškino,
kad Seimas, prieš nustatydamas asmenvardžių rašymo lietuviškame
pase taisykles, turi gauti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą. 2014 04 01 du socialdemokratai
pateikė Vardų ir pavardžių rašymo

dokumentuose įstatymo projektą.
Jame nustatytos išimtys dėl pavardžių rašymo lotyniško pagrindo
rašmenimis, t. y. su W X Q. Laikydamasis KT nurodymų, Seimas
kreipėsi į VLKK dėl išvados.
VLKK savo 2014 09 05 išvadoje faktiškai pakartojo 1991 LR AT
nutarimo nuostatas, tik pridėjo,
kad lotyniško pagrindo rašmenimis gali būti rašomos ir su užsieniečiu santuoką sudariusio ir jo pavardę paėmusio LR piliečio bei tokių
sutuoktinių vaikų pavardės. Remiantis 1991 metų nutarimo analogija, t. y. gavus Valstybinės lietu-

džiuose. Pagaliau lietuvių kalboje
irgi yra mažai kam žinomas įteisinimas: „nelietuviškuose žodžiuose
(ypač asmenvardžiuose) pavartojamos raidės: Q, W, X, kiek rečiau Ä,
Ö, Ü, Å ir kt.“ („Dabartinės lietuvių kalbos gramatika“, red. Vytautas
Ambrazas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994, psl. 19).
Kad „įsileidus porą svetimų raidžių jokios tautybės atstovai nebūtų
patenkinti“, ar kad „tai reikštų kitų tautybių diskriminaciją“ net neaišku, kas čia turima galvoje. O dėl
„masinio daugiau nei 150 užsienio
kalbų ženklų įsileidimo“, tai VLKK

Akademiko teigimu, 1939 metais pradėto pavardžių atlietuvinimo proceso įgyvendinti nespėta, „ypač dėl karo ir vėlesnio Armijos Krajovos siautėjimo Lietuvoje“. Nei karo, nei Krajovos siautėjimo, berods, jau nėra, taigi vertėtų prisiminti tą gerą pradžią.
Straipsnio pabaigoje Z. Zinkevičius nesusilaiko trinktelėjęs socialdemokratų partijai, kuri (matyt, šio įstatymo projektu) „neigia istorinę tiesą apie šį [Vilniaus]
kraštą ir kartu ne saugo, o laidoja
paskutinius nutautėjusių kitakalbių gyventojų simbolinius ryšius
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Rugsėjo 10 d. – Pasaulinė savižudybių prevencijos diena.
Sveikatos apsaugos ministrės Rimantės
Šalaševičiūtės teigimu, „nuo 2003 metų savižudybių lygis Lietuvoje sumažėjo apie 40 proc., tačiau išlieka palyginus
aukštas. Didėjantis darbo užmokestis ir
mažėjantis nedarbas reikšmingai susijęs su savižudybių skaičiaus mažėjimu.“
Pasak Seimo Pirmininko pavaduotojo Algirdo Syso, „Vaikų linijos“ ir „Jaunimo linijos“ savanorių darbas yra neįkainojamas, jie teikia kokybišką emocinę paramą ir yra gerai pasiruošę reaguoti į savižudybės riziką.

Rugsėjo 15 d. – Tarptautinė demokratijos diena,
kurios išvakarėse Seime socialdemokratai gausiai dalyvavo jai skirtoje
mokslinėje konferencijoje „Kaip europiečiai supranta demokratiją“. Joje pranešimus skaitė Kauno technologijos prof. Algis Krupavičius, Vilniaus
universiteto prof. Zenonas Norkus, dr.
Vaidas Morkevičius bei diskutavo politikai, tarp jų – Aušrinė M. Pavilionienė, Birutė Vėsaitė, Orinta Leiputė ir kt.

nuostatos „rašyti lenkiškomis
raidėmis“ jokiame įstatyme
ar projekte nėra. akademiko
įžiūrėtos „nesiliaujančios
socialdemokratų pastangos
įteisinti asmenvardžių
rašymą nevalstybine kalba“
nėra visuotinai pasmerktos.
vių kalbos komisijos išvadą, įstatymas jau prieš metus galėjo būti
šų projektą jau kritikuoja. Kartu ir
akademikas Z. Zinkevičius
Ko tik nėra šioje kritikoje. „Jokia
išsivysčiusi Vakarų valstybė neleidžia rašyti atitinkamų asmenvardžių ne valstybine kalba... įsileidus
porą svetimų raidžių jokios tautybės atstovai nebūtų patenkinti...
tai reikštų kitų tautybių diskriminaciją... masinis daugiau nei 150
užsienio kalbų ženklų įsileidimas
sukurtų chaosą valstybės duomenų sistemose“.
Visa tai, švelniai tariant, yra netiesa. Kad Vakaruose neleidžiama
rašyti asmenvardžių ne valstybine
kalba – aiškus perlenkimas. Dažniausiai sutinkama problema tėra
raidės W,X,Q, jeigu tų raidžių nėra kurios nors kalbos abėcėlėje. Tokiais atvejais jos yra oficialiai įteisinamos: vengrų, danų, estų, ispanų,
norvegų, portugalų, rumunų, slovakų, suomių, čekų, švedų kalbose raidės Q,W,X rašomos „svetimos kilmės tikriniuose varduose“.
Lenkų kalboje raidės Q, V (lenkų abėcėlėje yra W, ne V), X taip
pat gali būti svetimos kilmės žo-

išvadoje aiškiai pasakyta, kad „remiantis tarptautine praktika diakritiniai ženklai dėl techninių galimybių gali būti neperteikiami“, t.
y., „jei šaltinyje asmenvardis parašytas lotyniško pagrindo rašmenimis,
jis perrašomas lotyniškos abėcėlės
rašmenimis be diakritinių ženklų“.
Akademikas nuogąstauja: „siūlymas įteisinti rašybą pasuose užsienio kalbomis numato, kad to norintis pilietis turėtų pateikti „originalią“ pavardės formą įrodantį dokumentą. Iki šiol neaišku, kaip jie
galės tą padaryti.“ Kodėl neaišku?
Viskas aišku: Lietuvos piliečiui pateikus santuokos su užsieniečiu, o
užsieniečiams – Lietuvos pilietybės
įgijimo dokumentą. Kitokių atvejų
VLKK išvada nenumato.
Akademiko mintys apie „mūsų krašto lenkakalbius asmenis“,
„okupacinių režimų dokumentus“
ar „Lenko kortą“ yra visai ne į temą – VLKK išvada apie tai nieko
nekalba.
Vis dėlto reikėtų sutikti su akademiku, kad „daugumos Pietryčių
Lietuvos lenkakalbių tariamai lenkiškos pavardės iš tiesų yra lietuviškos kilmės. Sulenkintos jos buvo Lenkijos... okupacijos laikotarpiu... Nuėmus šių pavardžių lenkišką apvalkalą (fonetiką, darybos
priemones), lieka lietuviški asmenvardžiai, iš kurių tos pavardės ir buvo padarytos.“ Beliktų skatinti tokią procedūrą, pridėčiau, kad tokią
pačią atlikus ir su lietuviškomis pavardėmis, pvz., nuėmus priesagas
-ovič (-avič), -evič bei kitus „apvalkalus“, tokios pavardės taptų žymiai
lietuviškesnės.

su lietuvių tauta“. Čia vėlgi persūdyta, nes apie kitakalbius gyventojus VLKK išvada nieko neužsimena.
Beje, akademikas Z. Zinkevičius nuo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudarymo 1990 iki
S. Kairys

M. Biržiška

Kad Vakaruose neleidžiama
rašyti asmenvardžių ne
valstybine kalba – aiškus
perlenkimas. vengrų, danų,
estų, ispanų, norvegų,
portugalų, rumunų, slovakų,
suomių, čekų, švedų kalbose
raidės Q,W,X rašomos
„svetimos kilmės tikriniuose
varduose“.

1917 m. rugsėjo 18–22 dienomis LSDP atstovai dalyvavo Vilniaus konferencijoje – lietuvių
delegatų suvažiavime Vilniuje, kuris numatė nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimą, Steigiamojo
Seimo sušaukimą bei įkūrė Lietuvos
Tarybą. Jos nariais tapo socialdemokratai S. Kairys ir M. Biržiška. Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. paskelbė Lietuvos nepriklausomybę.

2002 metų, o prieš tai dar keliolika metų buvo ankstesnės komisijos narys. Todėl vien iš profesinio solidarumo Komisijos priimtus dokumentus jis turėtų gerbti
ir stengtis įgyvendinti. Galbūt
paslaugūs ir aktyvūs „patarėjai“
jam trukdo šią pagarbą parodyti.
Pabaigai: išimkime iš politinės
darbotvarkės tą nelemtą Vardų ir
pavardžių įstatymą, keliantį tiek
emocijų, pridėkime prie 1991 metų nutarimo kelis žodžius apie
lietuvaites nuotakas ir klausimas
bus išspręstas, pykčio aistros baigsis. O tuomet ir gyvenimas prašviesės.
Lrytas.lt

1967 m. rugsėjo 16–17 dienomis Niujorke LSDP suvažiavime
išrinkti nauji vadovai (S. Kairiui ir K.
Bieliniui mirus), priimta nauja programa. LSDP veiklos centras emigracijoje tapo JAV.
Hitlerinės okupacijos metu 1943 m.
socialdemokratai buvo vieni iš VLIKo įkūrimo iniciatorių (S. Kairys buvo
pirmasis pirmininkas), rengė Lietuvos
ateities memorandumą. Nuo 1945 m.
LSDP lyderiai S. Kairys (slapyvarde J.
Kaminskas) ir K. Bielinis organizavo
partijos veiklą užsienyje.

Renginiai
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Vištyčio miestelio šventėje – ir Lietuvos premjeras

Rugpjūčio 2 d. Vištytyje vyko
tradicinė miestelio šventė, kurioje tarp gausybės svečių iš visos Lietuvos, kaimyninės Lenkijos bei Kaliningrado srities
dalyvavo ir Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius, Vilkaviškio rajono meras, LSDP
Vilkaviškio rajono skyriaus pirmininkas Algirdas Neiberka ir
Vištyčio seniūnas, šventės šeimininkas Bronislavas Polita.

ir gyventojų bendruomene labai
stengiasi, kad Vištytis būtų kuo
jaukesnis, gražesnis, patogesnis ir
įdomesnis jiems patiems bei svečiams iš visos Lietuvos ir užsienio.
Bendromis pastangomis nuveikėme ne tiek ir mažai.“
„Renovavome Vištyčio regioninio parko pastatą su ekspozicijų sale „Vištyčio regioninio parko lankytojų centras“ ir ant Ilgojo kalno esantį memorialą, skirtą
1941 metais sušaudytų žydų bei
Prie Vištyčio ežero kranto įsikū- kitų tautybių žmonių atminimui.
rusiame Vištyčio miestelyje, primenančiame Prancūzijos Rivjerą, šventės svečiai dalyvavo Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčioje vykusiuose atlaiduose, viešėjo miestelio turguje, kur pirko šio krašto
gamtos gėrybes ir suvenyrus, lankėsi prie Didžiojo pėduotojo Vištyčio akmens, džiaugėsi Vištyčio
apylinkėmis.
Pasak Vištyčio seniūno socialdemokrato B. Politos, „Vilkaviškio
rajono savivaldybė, kuriai priklauso Vištytis, su miestelio seniūnija

Iš kairės: Vištyčio seniūnas B. Polita, premjeras A. Butkevičius ir
Vilkaviškio r. meras A. Neiberka

Sutvarkėme knygnešio P. Kriaučiūno tėviškę.
Rekonstravome mažąjį pažintinį Šilelio taką. Atnaujinome 9
km ilgio asfalto kelio Vištytis –
Gražiškiai atkarpą, klojame 670
m ilgio šaligatvį dviejose Vištyčio
miestelio gatvėse, rengiame Viš-

„Danske Bank Vilniaus maratone 2015“
– būrys socialdemokratų

tyčio II lauko kaimo apšvietimą.
Išleidome Viliaus Kočiubaičio
dviejų dalių istorinę monografiją „Vištytis“. Šiemet organizavome vieną didžiausių švenčių rajone „Vištyčio vasara“,“ – pasakojo
Vištyčio seniūnas.

Olgos Posaškovos nuotr.
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