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Po Sausio 13-osios kasdien
giname savo laisvę...
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Lietuvos socialdemokratai pasmerkė
išpuolį prieš laisvą žodį Prancūzijoje
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Andrius Bielskis: Ar po rinkimų Graikijai
pavyks palenkti Europą?

Lietuvoje

Šiemetinė Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena – buvo ypatinga. Pernykščių ir tebesitęsiančių dramatiškų įvykių
Ukrainoje ir dar naujų teroristinių išpuolių Prancūzijoje kontekste ši diena mums priminė
ne tik tai, kodėl esame laisvi,
bet ir tai, kad tuomet, tą tragišką 1991 m. sausio 13-osios
naktį, savo laisvės neapgynėme visiems laikams, kad savo
laisvę giname kasdien...
Sudėtinga padėtis Ukrainoje ir
Rusijos okupuotas Krymas mums
primena, kaip Lietuvai pasisekė,
ir skatina mus palaikyti ukrainiečius ir padėti jiems visomis
išgalėmis kovoti už savo laisvę...
Agresyvėjanti ir neprognozuojama Rusija verčia mus išlikti budriems ir labiau vertinti demo-

kratinės valstybės pranašumus.
Pirmosiomis 2015-ųjų dienomis
Paryžiuje ir kitur Prancūzijoje buvo nužudyti 17 šios valstybės piliečių, tarp kurių – 12 kairiojo satyrinio savaitraščio „Charlie Hebdo“
žurnalistų. Ir ši tragedija mums primena, kad gyvename globaliame
pasaulyje, kuriame drauge su kitų
valstybių piliečiais turime ginti savo ir kitų laisvę...
Kovo 1-ąją Lietuvoje įvyks savivaldos ir pirmieji mūsų valstybės istorijoje tiesioginiai merų rinkimai.
Regis, ką jie bendro turi su Sausio
13-ąja... Tačiau be 1990 m. Kovo
11-osios Nepriklausomybės Akto
ir be 1991 m. Sausio 13-osios turbūt nebūtų nei laisvų ir demokratinių savivaldos, nei juo labiau tiesioginių merų rinkimų.
Mes, Lietuvos piliečiai, turbūt,
neturėtume galimybės juose lais-

vai balsuoti pagal savo valią. Ir turbūt negalėtume garsiai pasakyti,
ką galvojame, skaityti nepriklausomos žiniasklaidos, laisvai naršyti internete...
Nepamirškime to. Kasdien ginkime savo ir kitų teises bei laisvę –
ypač tų, kurie yra labiau pažeidžiami dėl to, kad skursta ar yra kitos
tautybės ir rasės, kad yra moteris
ar vaikas, ar dėl to, kad yra kitokie
nei daugelis.
Ir ateikime prie balsadėžių kovo
1-ąją – tai mūsų demokratinė teisė,
pasinaudokime ja. Prieš 24 metus,
Sausio 13-ąją, už šią mūsų teisę žuvo 1 Lietuvos dukra ir 13 jos sūnų...
Dar 604 beginkliai Lietuvos piliečiai ir pilietės buvo sužeisti, gindami Televizijos bokštą bei radijo ir
televizijos pastatus.
Kaip savo kalboje Seime 2015
m. sausio 13 d. sakė Kovo 11-osios

Mieli Lietuvos žmonės,

Kiekvienais metais sausį apmąstome tas išbandymų dienas, kai visi Lietuvos žmonės
pakilo į lemtingą mūšį už laisvę, už Tėvynės Nepriklausomybę. Tai buvo kupinas ryžto,
tikėjimo, vilties ir didelio susitelkimo metas.
Mes laimėjome laisvės kovą
ir amžiams prisiminsime kraupią pergalės kainą. Mes nugalėjome, nes buvome vieningi ir
ryžtingi, norėjome gyventi teisingai ir oriai.
Šiandien, pagerbdami žuvusiųjų už Nepriklausomybę atminimą , visada prisiminkime,

jog šios aukos sudėtos dėl pamatinių tautos vertybių, dėl didžiųjų laisvės idealų.
Tai įpareigoja mus solidariai,
kantriai ir darbščiai toliau kurti
mūsų valstybę, gyvenimą joje
grįsti pasitikėjimu ir tikėjimu savosios šalies klestinčia ateitimi.
Esu tikras, jog jokie geopolitiniai vėjai niekada neužgesins mūsų laisvės liepsnos, nes
ją amžiams įžiebė Sausio 13 –
osios laužai - Lietuvos žmonių širdys.
Ministras Pirmininkas
Algirdas Butkevičius

Nepriklausomybės Akto signataras
Vytautas Plečkaitis: „Dėka 1991 m.
sausio 13–ąją žuvusiųjų, sužeistų ir
sužalotų mūsų valstybės piliečių,
dėka visų Lietuvos žmonių, nešiojusių širdyje laisvės idėją ir juos rėmusių šioje kovoje kitų tautų piliečių, tarp jų – iš Lenkijos „Solidarumo“, mus palaikiusių Rusijos demokratų, taip pat ukrainiečių, šiandien kovojančių už savo
piliečių teisę į suverenią valstybę,
dėka, netrukus švęsime II Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 25-metį.“
Išrinkdami mūsų vertus žmones
į vietos valdžią, mes taip pat apginsime savo ir savo vaikų teises gyventi saugiau, geriau ir jaukiau mūsų
namuose, miestuose, miesteliuose
ir kaimuose.
„Socialdemokrato“ redakcija
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Mindaugas Kluonis: Kuo kairieji
pranašesni už savo varžovus?

Lietuvoje
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Asta Kandratavičienė:
Nauja socialinio būsto koncepcija
privilios jaunimą į provinciją

Gerbiami bičiuliai,
Lietuvos laisvės lygos ir 45 pabaltijiečių memorandumo dėka
Šaltojo karo epochoje, 1983 metų sausio 13 dieną, pirmą kartą
po II-ojo Pasaulinio karo oficiali
tarptautinė institucija – Europos
Parlamentas – priėmė rezoliuciją, kurioje iškėlė Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvės klausimą.
1991 metų sausio 13 dieną Lietuva sustabdė Tarybų Sąjungos
reakcinių jėgų agresiją ir sulaukė
tuomet Europos Bendrijų šalių
solidarios paramos.
Minint šios rezoliucijos
20-metį 2003 metų sausio 13
dieną Nepriklausomybės aikš-

tėje Vilniuje pirmą kartą oficialiai pakelta Europos Sąjungos
vėliava.
Taigi, didžiuokimės, kad likimas leidžia šiemet Sausio 13ąją - Laisvės gynėjų dieną - minėti didelėje Europos Sąjungos
šeimoje, kurios pagrindas – laisvė, demokratija, teisingumas ir
gerovė.
Pagarbiai,
Vytenis P. Andriukaitis
Europos Komisijos narys,
atsakingas už sveikatą ir
maisto saugą
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Adamas Michnikas: Lietuvos–Lenkijos
santykiuose turi nugalėti politinė išmintis
Fotografas Sławomiras Sierzputowskis. „Agencja Gazeta“ nuotr.

Opozicinio judėjimo „Solidarumas“ lyderis Lechas Wałęsa ir Adamas Michnikas Gdansko laivų statykloje. Gdanskas, 1989 m. balandžio 29 d.

„Tai turbūt reikšmingiausias
įvykis mano gyvenime. Sunku patikėti, kad lenkas gauna
tokį Lietuvos apdovanojimą.
Man tai ne apdovanojimas, o
iššūkis, reiškiantis, kad reikia
gyventi dėl laisvės ir dėl gerų lenkų ir lietuvių santykių“,
– kalbėjo Adamas Michnikas –
Lenkijos visuomenės veikėjas,
disidentas, vienas iš „Solidarumo“ lyderių, žurnalistas, eseistas ir politikos publicistas, Lenkijos dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiasis redaktorius, kuriam sausio 13 d. Kovo 11-osios Akto salėje įteikta
2014 metų Laisvės premija.

norėtų užimti Vilnių. Nieko panašaus, tačiau emocijos stipresnės nei
realūs faktai. Kaip lenkas aš tą puikiai suprantu“.
„Lenkai turi labiau stengtis suprasti Lietuvą, jos dvasią, likimą.
Egzistuoja asimetrija, nes Lietuvoje apie Lenkiją žinoma daugiau nei
apie Lietuvą Lenkijoje. Juk kas yra
Lenkijai Vilnius? Dar vienas nuostabus lenkiškas miestas. O Lenkija
nesupranta, kiek daug Lietuvai reiškia Vilnius“, – sakė jis.
„Nors ir skirtingais būdais pavergtos sovietų diktatūros, tai, kas
mus siejo, tuomet buvo stipriau už
tai, kas mus skyrė. Senieji ginčai, visa mūsų praeitis, ją turime prisiminti ir apie tai atvirai kalbėti. Praeities
Lenkams trūksta empatijos, lie- negalima pakeisti, tačiau ją galima
tuviams – pasitikėjimo
apmąstyti“, – pažymėjo žurnalistas.
A. Michnikas pabrėžė, kad „lenLietuvos ir Lenkijos nesutarimai
kų politikams trūksta empatijos,
siekiant suprasti Lietuvos istoriją. naudingi tik Rusijai
„Visi, kurie kursto konfliktus
Lietuvoje egzistuoja daug nepasitikėjimo, manoma, kad lenkai iki tarp Lietuvos ir Lenkijos, suteikia
galo nėra nuoširdūs. Neva jie vėl gerą dovaną imperinei Vladimiro

Putino politikai. Tačiau, jei tu
nenori dirbti Maskvos imperializmui, tavo pareiga – stiprinti
gerus Lietuvos ir Lenkijos santykius“, – akcentavo A. Michnikas.
Jo manymu, sprendžiant dvišalių santykių problemas, būtina
politinė išmintis. Anot jo, „pamąstykim, kokia puiki dovana
Rusijai yra lietuvių ir lenkų konfliktas dėl pavardžių rašymo ar
dvikalbių užrašų su gatvių pavadinimais, kur gyvena daug lenkų
Lietuvos piliečių“.

„Varšuvos chuliganas“
barjerų, ir toliau turime žengti ta
A. Michnikas gimė 1946 m.
kryptimi. Reikia tik politinės valios“,
Varšuvoje. Daugelis jo giminių
–tvirtino jis.
žuvo per Holokaustą. Šeimoje
buvo vertinamos kairiosios poliUkraina turi šansą
„Tai sudėtingas kelias į demokra- tinės pažiūros. 1980 m. A. Michtiją. Po pergalės Oranžinė revoliu- nikas įsitraukė į „Solidarumo“
cija galiausiai buvo pralaimėta. Ir tai gretas; ne kartą buvo suimtas ir
nebuvo Maskvos intrigos, o Viktoro įkalintas.
1989 m. jis tapo viena svarbiauJuščenkos ir Julijos Tymošenko klaidos. Dabar, tikiuosi, bus kitaip, nors sių figūrų komunistinės Lenkigarantijų, žinoma, nėra. Vis dėlto, jei jos valdžios atstovų ir opozicinio
lietuviams ir lenkams pavyko, turime judėjimo „Solidarumas“ lyderių
Fotografas Pawełas Piotrowskis. „Agencja Gazeta“ nuotr.

Lenkiškai parašyti vardai ir gatvių pavadinimai – ne grėsmė
Lietuvai

„Čia jau psichologija, ne politika. Juk galima sakyti, kad Lietuva
jau 25 metus žada spręsti lenkiškų
pavardžių ir gatvių pavadinimo
problemą ir nieko nepadaro. Be
išdidumo kažkaip negalime. Kai
kurie lenkų politikai irgi elgiasi
netinkamai. Abiems tautoms šis
ginčas nenaudingas, jis atrodo nesolidžiai, tai – lyg liliputų karas“, –
kalbėjo A. Michnikas.
Jis paklausė: „Nejaugi Lietuvos
nepriklausomybei iškiltų pavojus,
jei lenkai pavardes rašytų savo kalba, o ant namų lenkiškai kalbančių gyvenviečių atsirastų ir gatvės
pavadinimai lenkiškai, greta lietuviškų pavadinimų? Juk tai absurdiška. Nieko blogo Lietuvai neatsitiktų“, – įsitikinęs jis.
„O lenkų politikai turi suprasti,
iš kur kyla tokios problemos Lietuvoje, ir būti palankesni kompromisams“, – teigė Laisvės premijos
laureatas.
„Tačiau esu optimistas. Dabar
tarp Lenkijos ir Lietuvos nėra jokių sienų. Tai yra didelis abiejų
valstybių pasiekimas. Nėra jokių

Paskutinio Čekoslovakijos ir pirmojo Čekijos Respublikos prezidento Vaclavo Havelo knygos pristatymas Krokuvos Jogailaičių universitete. Iš kairės:
prezidentas Vaclavas Havelas, Kazimierzas Kutzas ir Adamas Michnikas. Krokuva, 2007 m. rugsėjo 3 d. Fotografas Pawełas Piotrowskis

tikėti ir Ukrainos sėkme“, – situaciją Ukrainoje aiškino A. Michnikas.
Pasak jo, „politikai turi ieškoti
kompromisų, o nesivadovauti revanšo logika, nes tai reiškia naują vidinį
karą. Juk kas būtų buvę iš to, jei prieš
25 metus Varšuvos aikštėje būtume
pakorę kelis bolševikus?“.
A. Michniko teigimu, Rytų Ukrainoje akivaizdi agresyvi V.Putino politika, bet yra ir vietinių ekstremistų.
Tačiau Ukrainoje yra tokių ryžtingų politikų kaip Piotro Porošenka“.

Apskritojo stalo derybose, kurios
lėmė demokratines permainas. Po
1991 m. A. Michnikas, pasak Tomo Venclovos, „pasirinko laisvojo
intelektualo kelią, kurio pasisakymais domimasi, iš jų dažnai mokomasi Lenkijoje ir ne tik joje“.
Save jis vadina „tiesiog normaliu Varšuvos chuliganu“.
Parengta pagal www.lrs.lt
informaciją

Gediminas Kirkilas: Laisvės premija
– Lietuvos draugui

Sausio 13-ąją Seimo Parlamento galerijoje Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas,
atidarydamas parodą, skirtą
2014 metų Laisvės premijos
laureatui Adamui Michnikui,
savo kalboje pabrėžė:

„Adamas Michnikas – nuolatinis kovotojas, išdrįsęs anksčiau
ir drįstantis dabar drąsiai reikšti
savo mintis tiek svarbiais Lenkijos visuomeninio gyvenimo klausimais, tiek mus supančio pasaulio aktualijomis. Jo vardas buvo
žinomas dar ankstyvais Lietuvos
laisvėjimo metais. 1989 m. lapkričio mėn. lenkų intelektualų
„Laiške bičiuliams lietuviams“
Adamas Michnikas rašė:
„Manome, kad atėjo laikas aiškiai pasakyti, kad Lenkijoje nie-

kas nekelia teritorinių pretenzijų
dėl tų žemių, kurios tarpukario
laikais priklausė Lenkijos valstybei. Manome, kad atėjo laikas pripažinti, kad Vilnius yra ir bus Jūsų
sostinė bei kultūros ir tautos gyvenimo centras, Jūsų patriotinių jausmų ir istorinių tradicijų kristalizacijos židinys.
Esame išauklėti krikščioniškos
tradicijos, o tos tradicijos yra tautų apsisprendimo ir jų tarpusavio
draugystės atrama. Tad vardan tos
tradicijos, vardan Europos prašome Jus atlaidumo mūsų praeities
klaidoms. Taipogi mes sieksime
tokio atlaidumo, vidinio atvirumo
Jūsų atžvilgiu. Todėl suvokdami
praeities naštą ir vieni, ir kiti atsistokime ant dabarties pamatų, drąsiai atmeskime slogius prisiminimus, naudokimės palankiomis suartėjimo galimybėmis, įvertindami
tai, kas neabejotina ir nekintama.“

Olgos Posaškovos nuotr.

Gediminas Kirkilas ir Adamas Michnikas spaudos konferencijoje Seime
2015 m. sausio 13 d.

To sausio dienomis, kurių
dvidešimt ketvirtąsias metines
minime, Adamas Michnikas –
Lenkijos parlamentaras – buvo
čia. Tai buvo labai vertingas so-

lidarumo aktas, sustiprinęs ne
vieną mūsų.
Vėliau jo drąsi ir ryžtinga pozicija palaikant Lietuvą daug metų
reiškiasi „Gazeta Wyborcza“ vei-

kloje. Vadovaudamasis iškiliojo Jurgio Vladislovo Giedraičio
(Jerzy Władysław Giedroyc)
principais, Adamas Michnikas
pirmiausia yra reiklus sau, savo
tautiečiams, stengiasi matyti
savąsias, tautiečių klaidas, o ne
vykdyti kitų padarytų „skriaudų“ buhalterinę apskaitą. Todėl
dabar, praėjus ketvirčiui amžiaus, būtų labai pravartu prisiminti „Laiško bičiuliams lietuviams“ žodžių prasmę.
Kovotojo už laisvę vardą
Adamas Michnikas dar kartą
įrodė šiomis dienomis, kai Jo
vadovaujamas laikraštis „Gazeta Wyborcza“ tapo vienu iš
šešių Europos laikraščių (šalia
„Le Monde“, „The Gardian“,
„El Pais“, „La Stampa“, „Suddeutche Zeitung“), pareiškusių „Nesiduosime įbauginami“.
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O kur jūsų humoro jausmas,
vietiniai fundamentalistai?

Jolanta Bielskienė
Kandidatė į Trakų raj. tarybą

Įvairaus plauko fanatikai fundamentalistai ginkluoti šlaistosi po pasaulį ir žudymais įrodinėja savo „šventas“ tiesas. Jie
tvirtai žino „tiesą“, tik nėra pajėgūs jos argumentuoti diskusijose. Jėzus irgi buvo nukryžiuotas dėl savo painių ir netiesmukiškų parabolių.
Breiviko ir Paryžiaus šaudymai
panašūs: ekstremalių dešiniųjų fundamentalistų išpuoliai prieš kairiąją drąsią, progresyvią, ironišką mintį. Nesvarbu, kad vienas jų „kovojo
prieš musulmonų antplūdį Europoje“, o antrieji „gina“ Islamą. Tai
to paties medžio vaisiai.

Nepakantumo ironijai simptomus yra svarbu pastebėti anksti,
kol jie neperaugo į siekį susidoroti
su kitaminčiais. Apmąstant teroristinį išpuolį prieš „Charlie Hebdo“,
prisiminiau panašų atvejį Lietuvoje, laimei – nepanašų savo baigtimi.
Meninės feministinės akcijos Vilniuje metu buvo perdainuotas Lietuvos himnas, ironiškai dekonstruojantis mūsų visuomenėje vyraujantį patriarchalizmą. Vieni aikčiojo dėl šitokio „nedvasingo“ akibrokšto, kiti abejojo performanso
menine verte. Treti, tie kurie viską
žino ir siekia įvesti valstybėje „tvarką“, bandė su menininkėmis susidoroti teisinėmis priemonėmis.
Kodėl sulyginu tokius, atrodo,
skirtingus atvejus, juk, iš tiesų,
skundo pateikimas policijai nėra
tolygu masiniam piliečių šaudymui. Bet visais atvejais matau bendrą vardiklį – siekį įbauginti. Sėti
baimę, pažeminti, sutrypti žmogišką orumą – štai ko siekia ultradešinieji. Bet kokį įsivėlimą į diskusiją
jie laiko pralaimėjimu, nes diskusija visus sulygina, gal net kartais priverčia nusijuokti.
Buvo atvejų, kai Lietuvos naciu-

kai bandė žaisti su ironija – atėjo į
vieną iš kairiųjų paskaitų užsidėję
klounų nosis. Tačiau klouno nosis, jeigu ją užsidėjęs šauki, kad kitaminčius reikia „karti ant sausos
šakos“, pati savaime nėra ironiška
žinia – tai veikiau „Prisukamojo
apelsino“ veikėjo kaukė, užsidedama einant žudyti.
Pervertus europietiškąją spaudą,
pastebėjau, kad kaltinimų žuvusius
kairiuosius žurnalistus už jų pasi-

Andriaus Smalinsko pieš.

sakymų ir karikatūrų aštrumą yra
nedaug, ir tie patys ne tokie tiesmukiški. Deja, Lietuvoje pilna svarstančių, kad jie „patys prisidirbo“,
„prisišnekėjo“, „parodė nepagarbą
religiniams simboliams“. Mūsuose
taip įsigalėjusioje patyčių kultūroje vis dar normalu kaltinti auką dėl
to, kad kažką išdrįso: išsakyti savo
nuomonę, sukritikuoti, išeiti į gatvę
trumpu sijonu. Taip pasisakantieji
tarytum patys glaudžiasi prie ga-
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lios, net jeigu ji yra prievartaujanti
ir taip pratęsia ir palaiko patyčias.
Marine Le Pen Nacionalinio
fronto partija pasipiktino, kad jie
nebuvo pakviesti žygiuoti sekmadienį Paryžiaus eitynėse kartu su
viso pasaulio valstybių lyderiais. Tačiau toks prancūzų valdžios sprendimas yra visiškai suprantamas europietiškos demokratijos dvasioje
augusiems ir gyvenantiems piliečiams: neigiantys pamatines Respublikos vertybes ir pasisakantys
už nelygybę bei diskriminaciją yra
ne demokratinio, o fundamentalistinio teroro pasaulio veikėjai.
Demokratinio pasaulio piliečiai
skiriasi ne rasės, tautybės, etniškumo bruožais, o skirtingomis nuomonėmis ir požiūriais į tai, kaip sukurti bendrą gerovę. Siekis pašiepti
ir diskriminuoti nėra tas pats, kas
kritika ir ironija.
Reikia tikėtis, kad įvykiai Norvegijoje ir Prancūzijoje Lietuvos politikų bus permąstyti ne kaip niekaip
su Lietuva nesusiję faktai, bet kaip
tiesiogiai iš smurtinės ultradešinės
politikos kylantys, ir kad pas mus
padaugės tolerancijos ir lygybės eisenų, o smurtą ir diskriminaciją
propaguojančių neliks.
Tikiuosi, kad Kovo 11–osios eisenoje bus nešami aukštai iškelti žurnalistų pieštukai ir skambės
„Lietuva, motyne mūsų, tu promočių žeme“.
Publikuota www.delfi.lt

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius
dalyvavo solidarumo marše Paryžiuje

Lietuvos socialdemokratai pasmerkė išpuolį prieš laisvą žodį Prancūzijoje

„Solidarumo maršas Prancūzijoje – svarbus visai Europai
ir pasauliui,“ - tvirtina Lietuvos užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius, kuris sausio
11 d. Paryžiuje su kitais pasaulio lyderiais dalyvavo solidarumo akcijoje bei teroro išpuolių Prancūzijoje aukų pagerbimo ceremonijoje.

Respublikos maršą – solidarumo akciją – inicijavo Prancūzijos politinės partijos, kaip atsaką į teroro išpuolius savaitraščio „Charlie Hebdo“ redakcijoje,
Paryžiaus priemiestyje įsikūrusiame Monružo mieste ir košerinėje parduotuvėje, pareikalavusių 17 aukų.
Preliminariais duomenimis,
Paryžiuje organizuotos eitynės,
kurių priešakinėse linijose dalyvavo daugiau nei 40-ies valstybių
aukščiausio lygio atstovų – Europos Sąjungos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas, Europos Komisijos Prezidentas Žanas Klodas Junkeris, Prancūzijos
Prezidentas Fransua Hollandas,
Vokietijos kanclerė Angela Merkel, Didžiosios Britanijos Premjeras Deividas Kameronas, Ispanijos Ministras Pirmininkas Marianas Rachojus, Italijos Premjeras
Mateo Renzi, Ukrainos Prezidentas Piotro Porošenka, – pritraukė daugiau nei 1,5 mln. Žmonių.

Lietuvos socialdemokratų
partija (LSDP) pamerkė žmonių gyvybių pareikalavusį išpuolį Prancūzijos satyrinio savaitraščio „Charlie Hebdo“ redakcijoje
Paryžiuje, laikydami jį išpuoliu
prieš laisvą žodį, senas tradicijas
turintį europietišką kritiškumą
ir savikritiškumą. Bet kokie tokie išpuoliai prieš idėjų ir laisvo
žodžio skleidėjus bei žiniasklaidą yra nepateisinami.
LSDP solidarizuojasi su kairiųjų politinių pažiūrų savaitraščio
Ministras L. Linkevičius su Ukrainos Prezidentu P. Porošenka.

Dar 2,5 mln. prancūzų dalyvavo šalies provincijoje rengtose
eitynėse, kurių dalyviai nepailsdami skandavo „Aš esu Charlie“,
„Mes jūsų nebijome“, „Prancūzija
neparklupdyta“, „Teroristai – jums
galas, visa Prancūzija yra išėjusi į
gatves“, „Terorui ir islamizacijai
– ne“, „Aš esu prancūzas, žydas,
musulmonas, krikščionis, aš esu
Charlie“ ir t.t.
Prancūzijos spauda vienbalsiai teigia, jog daugiau nei 4 mln.
prancūzų visoje šalyje suvieniju-

sios eitynės jau įėjo į šalies istoriją kaip didžiausia tokio pobūdžio
manifestacija, kuri visam pasauliui, o ypač – islamistiniams judėjimams – aiškiai pademonstravo,
kad Prancūzija, nepaisant jos piliečių kultūrinių ar religinių skirtumų, yra vieninga ir nesitaikys su
terorizmu, religiniu fanatizmu bei
neapykantos skleidimu.
Parengta pagal Užsienio reikalų
ministerijos informaciją

„Charlie Hebdo“ redakcija ir žurnalistais, palaikydami jų poziciją,
laisvai naudotis tokiomis fundamentaliomis žmogaus teisėmis
kaip žodžio, išraiškos, nuomonės
ir žiniasklaidos laisvės.
„Charlie Hebdo“ tęsia Prancūzijos revoliucijos laikus siekiančias prancūzų satyros tradicijas,
kuriomis nesiekiama įžeisti nei
kitų religinių ar kitokių įsitikinimų, o su satyra kritiškai pažvelgti
į visuomenėje ir politikoje vykstančius procesus ir įvykius.
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Nenuvertinkime Latvijos gebėjimų apginti
savo ir ES interesus

Vytautas Plečkaitis
ambasadorius,
Kovo 11-osios Akto signataras

Latvijai stojus pusmečiui vadovauti Europos Sąjungos Tarybai, Lietuvoje jau pasigirdo
balsų, kad tie latviai gali kažką padaryti ne taip. Tiksliau,
ne taip gerai, kaip mes, lietuviai. Tarsi mes darytume viską teisingai ir visa Europos Sąjunga turėtų sekti Lietuvos pavyzdžiu.
Latvių užsienio reikalų ministras
41 metų E. Rinkevičius pakviestiems į Rygą ES šalių žurnalistams
sausio 7-ąją pareiškė, kad Latvija
stengsis įveikti įsigalėjusius stereotipus ir bandys įtikinti Maskvą,
jog jos ketinimai nėra antirusiški.
Lietuvoje išgirsti tokius žodžius
jau seniai neteko ne tik iš mūsų užsienio reikalų ministro, bet ir iš kitų
politikų. Prisimenant atsargius bei
diplomatiškai pasakytus ES ambasadoriaus Maskvoje V.Ušacko žodžius bei reakciją į juos, kad Lietuvoje „nepakankamai yra šiek tiek
balansuotos objektyvios nuomonės“, galima įsivaizduoti, kas dėtųsi pas mus po tokių žodžių, kokius
ištarė latvių ministras.
Latvijoje po tokių žodžių niekas
nesipiktino, kaip ir dėl to, kad po
vizito į Kijevą užsienio reikalų ministras išvyko į Maskvą aptarti ES
ir Maskvos santykių. Latviai turi

pakankamai problemų su rusų tautine mažuma – apie 40 proc. Latvijos gyventojų kalba rusiškai. Todėl
jų retorika ne tokia „drąsi“ kaip dalies lietuvių. Tačiau Latvija sėkmingai sprendžia tiek tautines, tiek ekonomines problemas, neretai pralenkdama ir Lietuvą.
Dėl vizito į Maskvą gegužės 9-ąją
paminėti SSRS pergalės Latvijos
prezidentas neskuba reikšti nuomonės. Manyčiau, kad jis į Maskvą
nesiveržia, bet norėtų, kad Europos
Sąjunga suformuluotų vieningesnę
poziciją ne tik sankcijų, bet ir šiuo
požiūriu.
Būtų gerai, kad bent trijų Baltijos
valstybių pozicija taptų vieninga dėl
to. Juk visų praeitis ir požiūris į karo
baigtį yra identiškas. Visose Baltijos
šalyse vyko partizaninis karas su sovietų okupantais. Karo metais Latvijoje ir Estijoje buvo suformuotos net
savanoriškos SS divizijos, Lietuvoje
veikė 25 policijos batalionai, pavaldūs vokiečiams. Baltijos šalys, kaip
ir Suomija, karo pradžioje buvo Vokietijos pusėje. Tačiau vokiečių nacionalistinė ir rasistinė politika, žydų genocidas atstūmė jas ir nuteikė
priešiškai.

Lietuvos regioninė užsienio
politika yra ypač silpna ir
apleista. Tai pasakytina
apie santykius su Baltijos
valstybėmis, o ypač su Lenkija.
Tačiau, atrodo, kad trijų šalių prezidentai šiuo klausimu net nesikalbėjo ir savo šalių pozicijų nederino.
Apskritai Lietuvos regioninė užsienio politikos dalis yra ypač silpna ir
apleista. Tai pasakytina apie santykius su Baltijos valstybėmis, o ypač

su Lenkija. Anot prezidento Valdo
Adamkaus, santykiai su Lenkija
„yra tiesiog apgailėtini“.
Prezidentūra neturi aiškios artikuliuotos pozicijos, nėra ir tokių
draugiškų prezidentų ryšių, kokie
buvo A. Brazausko ir V. Adamkaus
prezidentavimo metais, todėl aktyvesnę poziciją Lietuvos ir Lenkijos
santykiuose galėtų užimti Seimas.
Jis turėtų nepasiduoti rėksniams ir
gąsdintojams, kurių yra tiek kairėje, tiek dešinėje, ir žengti bent ma-

gantiškas požiūris į kaimynus, ir
pamokomas tonas primena senesnius laikus. Jis buvo būdingas ir
tarpukario mūsų politikams. Ypač
tuo pasižymėjo pirmasis Lietuvos
Respublikos premjeras Augustinas Voldemaras, kuris iš pradžių
iš aukšto žiūrėjo į latvius ir estus.
A. Voldemaras atsisakė kartu
su jais Paryžiuje 1919 m. vieningai ginti Baltijos šalių interesus, siekiant pripažinimo, nes manė, kad

tviams nemokamai patiekė 6 tūkst.
šautuvų ir 5 mln. šovinių bei keletą
artilerijos pabūklų.
Tiesa, vėliau Lietuvos partizanai
ir savanoriai padėjo latviams. Tačiau, anot prof. Z .Butkaus, tyrinėjusio lietuvių ir latvių santykius,
nuoskauda latviams liko. Pirmasis
Lietuvos diplomatas ir pasiuntinys
Vokietijoje J. Šaulys tiems Lietuvos
veikėjams, kurie pūtėsi prieš Latviją, labai taikliai priminė: „ Į latvius

Rygoje gerai suprantama, jog
ES šalys vis labiau savo politiką
turi sieti ne tik su savo, bet ir su
visos ES interesais.
žą žingsnelį, įteisinantį pavardžių
rašybą gimtąja kalba lotyniškais
rašmenimis.
Grįžtant prie Latvijos užsienio
politikos, matyt, kad Rygoje gerai
suprantama, jog ES šalys vis labiau
savo politiką turi sieti ne tik su savo, bet ir su visos Europos Sąjungos interesais. Tiksliau, nepasiklysti tarp jų ir kartu išsaugoti galimybę apginti savus interesus.
Šalia Rytų partnerystės programos atsiranda ne tik paramos
Ukrainai, bet ir islamiško radikalizmo, pabėgėlių iš Afrikos į Europą ir kiti klausimai. Tik šiais metais
iš Šiaurės Afrikos į ES šalis plūstelėjo per 220 tūkst. pabėgėlių, kuriuos
ES turi priimti ir išlaikyti. Tik laiko klausimas, kada afrikiečių pabėgėlių stovyklos atsiras ir Lietuvoje. Vakariečiai ne pirmą kartą
primena Vidurio ir Rytų Europos
šalims, kad jos vengia padėti spręsti šią problemą
Kai kada Lietuvoje girdimas aro-

Sausio 9 d. Latvija oficialiai pradėjo pirmininkavimą ES Tarybai.

Lietuva, kaip šalis, turėjusi savo
valstybę viduramžiais, yra pranašesnėje pozicijoje nei latviai ar estai. Išėjo atvirkščiai. Latvija ir Estija buvo didžiųjų Europos valstybių pripažintos dviem metais anksčiau nei Lietuva, kuri turėjo daugiau problemų su kaimynais, ypač
su Lenkija dėl Vilniaus.
1919 m. rudenį Latvijos užsienio reikalų ministrui Z. Mejerovicui atvykus į Kauną prašyti karinės pagalbos prieš bolševikus ir
bermontininkus, Latvija iš Lietuvos nesulaukė net simbolinės pagalbos. Tuomet Latvija kreipėsi
paramos į Varšuvą. J. Pilsudskis la-

ranka nemokim.“
Tikėkimės, kad pasimokėme iš
istorijos, kad dabar esame kur kas
vieningesni nei buvome tada. Todėl metas atsisakyti arogancijos ir
nepasitikėjimo savo sąjungininkais NATO ir ES – Latvija ir Lenkija. Mūsų stiprybė slypi ne tik ir ne
tiek kukliose savo gynybinėse pajėgose, kiek sąjungininkų, ypač kaimynų palaikyme. Tie, kurie nevertina mūsų sąjungos su kaimynais ir
kiša pagalius į ratus geriems santykiams, faktiškai silpnina mūsų valstybės gynybą.
Publikuota www.15min.lt

Gydomieji lazeriai iš Lietuvos – socialdemokratų
dovana sužeistiems ukrainiečiams
Sausio 13-osios minėjimo proga į
Lietuvą atvykę Ukrainos Piotro Porošenkos bloko atstovai sulaukė geros žinios iš Lietuvos politikų. Socialdemokratas Aleksandras Zeltinis, bendraudamas su savo kraštiečiu lazerių pradininku, išradėju Rimantu Kanapėnu, iškėlė idėją – padovanoti ukrainiečiams lietuviškų
gydomųjų lazerių ir taip padėti sužeistiems Ukrainos kariams ir civiliams. „Kovose sužeistųjų gydymas
taptų daug greitesnis ir palengvintų
kovotojų skausmą. Lazeriai tiesiog
paspartintų nukentėjusių gijimą“,
– sako A. Zeltinis.
Seime Socialdemokratų frakcija
suorganizavo Lietuvos mokslininko ir Ukrainos politikų susitikimą.
„Socialdemokratai ne tik morališkai ir žodžiais palaiko sunkiai kovojančius Ukrainos žmones, dabar
įnešame konkretų indėlį, kad galė-

tumėte padėti nukentėjusiems modernia įranga“, – Ukrainos atstovams sakė LSDP frakcijos Seime seniūnė Irena Šiaulienė.
Lazerinės technologijos centro vadovas R. Kanapėnas į susitikimą atvyko su dviem aparatais, kuriuos nusprendė padovanoti ukrainiečiams.
„Tai du gydomieji lazeriai. Vienas
jų skirtas gydymui ligoninėje, kitas,
mobilus, tinkamas nugabenti ten,
kur sužeidžiami ir gydomi kariai“,
– savo išrastus ir pagamintus prietaisus pristatė profesorius, habilituotas technikos mokslų daktaras
R. Kanapėnas.
Europos Sąjungoje patentuoti lietuviški gydomieji lazeriai, skirti gydyti kaulų lūžius, patempimus, opas,
odos ligas ir pažeidimus, ginekologines ligas, prostatitus, jau spėjo išpopuliarėti. Mokslininko manymu, jie
labai pravers Ukrainos medikams,

kurie pluša gydydami daugybę sužeistųjų. Lazeriniai prietaisai yra
mobilūs, dedami prie pažeistų žmogaus kūno vietų ir nustatytą laiką
veikia nematomu lazerio spinduliu.
Mokytis dirbti su šiais prietaisais į
Lietuvą dar turės atvykti medikai iš
Ukrainos. R. Kanapėnas pažadėjo
apmokyti ukrainiečius.
Seimo Užsienio reikalų komiteto

pirmininkas Benediktas Juodka,
kaip biochemikas džiaugėsi, kad
socialdemokratai visuomet mokslo
finansavimą ir skatinimą laikė prioritetu, padarė daug, kad būtų sujungta mokslas, studijos ir verslas.
P. Porošenkos bloko partijos sekretorius Andrejus Voronkovas ir
jo pavaduotojas Sergejus Matusovas dėkojo ne tik už paramą medi-

cinine technika. „Mes per šitą kovų
laiką supratome, kad jūs, lietuviai,
esate didžiausi mūsų broliai. Niekas mums taip nepadėjo, kaip jūs.
Mes daugiausia dabar tariamės su
Lietuva – ir kariniais, ir visais žmogiškais klausimais, nes labiausiai pasitikime“, – nuoširdžiaiprisipažinovaldančiosiospartijossekretorius A.
Voronkovas.
Ukrainos politikai pasakojo Lietuvos socialdemokratams, kaip jų
šalyje viskas keičiasi. Pasak jų, dabar svarbiausia – reformos. „Rusai
atėmė Krymą, bet labai suvienijo
Ukrainos žmones. Nesvarbu tautybė – rusai, ukrainiečiai, totoriai
– visi laikosi išvien – kaip Ukrainos piliečiai“, – sako A. Voronkovas, pats kovojęs Maidane. Dabar
ukrainiečiai siekia reformų ir karo
su Rusija pabaigos.
LSDP infocentro informacija
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Kur trumpa, ten ir trūksta

Vilija Blinkevičiūtė
Europos Parlamento narė
LDSP vicepirmininkė

Gyvename gana sudėtingu laikotarpiu. Mažyčiais žingsniais
brendame iš ekonominės krizės, kurios našta yra apsunkinta beatodairiško taupymo socialiai pažeidžiamiausių žmonių sąskaita. Šiandien, esu įsitikinusi, taupymas turi būti perkeltas į ekonominės ir socialinės politikos paraštes. Šiandien Lietuvai, o ir visai Europai, labiausiai reikia investicijų į žmogų.

Atrodo, kad tą supranta ir Europos Komisija, kuri pristatė šių metų
veiklos programą, perrištą „Viskas
- žmonių gerovei” kaspinėliu. Programos prioritetai - Europos investicinis planas, vieningos skaitmeninės rinkos vystymas, Europos energetinė sąjunga, mokesčių sistemos
gerinimas. Bet kur tas socialinis
aspektas, kurį stiprinti iš Europos
Parlamento tribūnos prižadėjo Europos Komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris?
Pristatydamas būsimus Europos
Komisijos darbus, Ž. K. Junkeris
pabrėžė, kad programa yra orientuota į žmogų, siekiant atgauti europiečių pasitikėjimą Europa. Tačiau detaliau panagrinėjus pristatytąją programą, paaiškėja, kad soci-

alinė politika tarp visų kitų prioritetų atrodo tik kaip priedas. Dar blogiau, socialinė politika pateikiama,
kaip administracinė našta, įgyvendinat ekonominius bendrosios rinkos uždavinius.
Taip neturėtų būti šiandieninėje
Europoje, kai ant skurdo ribos balansuoja 126 mln. žmonių, kai 25
mln. - neturi darbo, 5 mln. iš jų jaunimas, ir net dirbantys žmonės
nebegali užsitikrinti orų pragyvenimą garantuojančių pajamų. Ambicingiausiu Europos Komisijos uždaviniu turėtų tapti Europos socialinio modelio, kuris prieškriziniu
laikotarpiu buvo pavyzdys visoms

socialinėms sistemoms pasaulyje,
grąžinimas į vėžes, jo stiprinimas ir
tvarumo užtikrinimas. Tokią poziciją vieningai išreiškė visa Europos Parlamento (EP) Socialdemokratų frakcija.
Savo rezoliucijoje dėl Europos
Komisijos 2015 m. veiklos programos mes kviečiame nepamiršti, kad skurdas ir socialinė atskirtis įgavo tokį mastą, kokio niekada anksčiau nėra buvę, ir dėl to labiausiai kenčia pažeidžiamiausios
visuomenės grupės: moterys, jaunimas, vaikai, senjorai, neįgalieji.
Mes raginame Europos Komisiją skubiai imtis priemonių, maži-

nančių šalių narių ar regionų socialinius skirtumus, diskriminaciją
darbo rinkoje, skurdą, nes tai reiškiniai, nesuderinami su Europos
vertybėmis, kenkiantys augimo ir
konkurencingumo potencialui.
Kad žodžiai apie darbą žmonių gerovės vardan neliktų tik žodžiais, mes siūlome keletą konkrečių sprendimų. Raginame greta visų rengiamų teisėkūros projektų
pateikti ir vertinimą, kaip teisės
aktai, jeigu būtų priimti, įtakotų
socialinius Europos gyvenimo aspektus. Palaikome tikrai ambicingą naujosios Komisijos pasiūlytą
investicijų programą. Tačiau primygtinai prašome užtikrinti, kad
šios investicijos pirmiausiai būtų
nukreiptos į kokybiškų ir saugių
darbo vietų kūrimą, prioritetą teikiant jaunimui, o taip pat į didžiausio nedarbo regionus
Siūlome Europos Komisijai, siekiant demokratijos ir pagrindinių
žmogaus teisių tvirtesnio užtikrinimo šalyse narėse, kuo skubiau inicijuoti reikalingus teisės aktus, galinčius užkirsti kelią vis dar gajai
diskriminacijai dėl įvairių pagrindų. Jokio pobūdžio diskriminacijos
mūsų demokratiškoje Europoje neturi likti. Su šiuo reiškiniu turime
dar rimčiau kovoti, ypač šiandieniniame labai neramiame tarptautinių įvykių kontekste.
Tai tik keletas pasiūlymų, iš tų
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kuriuos pateikėme Europos Komisijai, tikėdamiesi, kad socialinė
dimensija, kaip ir skelbiama garsiai, iš tiesų taptų Komisijos veiklos
ašimi. Bandant suvaldyti ekonominę krizę, prioritetu buvo taupymas,
ekonomikos stabilizavimas, fiskalinė politika ir t.t. Socialiniai klausimai - tie, kurie tiesiogiai paliečia
kiekvieną, buvo palikti be didesnio sprendimų priėmėjų dėmesio,
todėl šiandien ir turime Europą su
tiksinčia socialine bomba. Tikiuosi, kad naujoji Ž. K. Junkerio Komisija turės valios laikytis duotų pažadų, o su Europos socialine politika
nenutiks taip, kaip toje senoje lietuviškoje patarlėje: „Kur trumpa,
ten ir trūksta”.
Socialinės problemos vyraus ir
artėjančiose Lietuvos savivaldos
rinkimuose. Esu įsitikinusi, kad
mūsų partijos bičiuliai kels šias
problemas ir siūlys konkrečius bei
realius jų sprendimus, kuriuos įsipareigotų įgyvendinti savivaldoje, Vyriausybėje ir Seime esantys
socialdemokratai. Prie šių problemų sprendimo neabejotinai prisidės ir Europos Parlamento socialdemokratai, nuosekliai gindami
Europos socialinį modelį bei ženkli europinė finansinė parama, kuri ateis į kiekvieną Lietuvos mietą
bei rajoną.
Publikuota www.delfi.lt

Kaip Latvijos ekspremjeras „šovė sau į koją“
dujiniu pistoletu
Zigmantas P. Balčytis
Europos Parlamento narys,
LSDP vicepirmininkas

Europos Komisijos vicepirmininkas, euro ir socialinio dialogo komisaras Valdis Dombrovskis viešai kritikavo Baltijos šalis ir Suomiją, kad šios
kadaise neįstengė susitarti dėl bendro regioninio suskystintųjų gamtinių dujų
terminalo statybos.

Kol šalys svarstė, pasak V.
Dombrovskio, Lietuva terminalą pasistatė, nors Latvija turėjo visas galimybes įgyvendinti regioninio terminalo projektą.
Atsisėdęs į aukštą kėdę Europos Komisijoje, V. Dombrovskis,
ko gero, pamiršo, kad Latvijos
premjeru dirbo ne vienerius metus, ir nuo jo pozicijos bei sprendimų taip pat priklausė regioninio suskystintųjų dujų terminalo
įgyvendinimo sėkmė.
Tokia kritika dėl dujų terminalo statybos Lietuvoje leidžia teigti, kad Latvijos ekspremjeras „šovė sau į koją“ dujiniu pistoletu. Ir
tai jau ne pirmas kartas.
Dar 2012-aisiais Latvijos premjeras V. Dombrovskis viešai kriti-

kavo Lietuvą, kad ši ėmėsi veiksmų statyti savo terminalą, ir taip
„temdo regioninio terminalo projekto perspektyvas“. Jau tuomet
kritikuodamas Lietuvą V. Dombrovskis puikiai žinojo, kad Europos Komisija atlieka nepriklausomą tyrimą, jog būtų nustatyta
tinkamiausia vieta regioniniam
terminalui, nes dar 2011-ųjų rudenį Lietuvai, Latvijai ir Estijai
nepavyko susitarti dėl regioninio terminalo statybos Latvijoje.
Dabartiniam aukštam Europos
Komisijos pareigūnui kritikuoti
reiktų buvusią savo poziciją ir Eu-

ropos Komisijos sprendimus, bet
ne visas Baltijos valstybes.
Sunku nekritikuoti Europos
Komisijos sprendimo skirti paramą regioniniam dujų terminalui, kuris pradėtų veikti ne anksčiau 2030-ųjų ir būtų statomas
žiemomis užšąlančioje Suomijos
įlankoje, prie Estijos arba Suomijos krantų.
Europos Komisijai buvo nesvarbu, kad Suomijos įlanka visiškaI užšąla kasmet nuo gruodžio
(sausio) mėnesio iki kovo (balandžio) mėnesio. Vienas didžiausių jūrų transporto trikdžių įvy-

ko 2011 metų vasarį, kai Suomijos įlankos lede buvo įstrigę 160,
daugiausiai krovininių, laivų. Estija, Suomija ir Rusija, turinčios
priėjimą prie Suomijos įlankos,
žiemomis nuolat turi problemų,
nes vietiniai dyzeliniai ledlaužiai
yra nepajėgūs susidoroti su storu
ledu. 2011 metais situaciją išgelbėjo tik branduolinis Rusijos atsiųstas ledlaužis. Pačių suomių
parengtos ataskaitos duomenimis, 2009-2010 metais dėl blogų
oro sąlygų Suomijos įlankoje jūrinio transporto eismas buvo apribotas 112 dienų.
Be to, 2030-ieji – anksčiausia
regioninio dujų terminalo pastatymo data – visiškai nesiderina
su ES energetikos strategija, jog
po 2015-ųjų nė viena ES valstybė
narė neturėtų likti atskirta nuo
Europos dujų ir elektros energijos tinklų bei turėtų prieigą bent
prie dviejų skirtingų alternatyvių energetinių išteklių tiekimo
šaltinių.
Sunku nekritikuoti Europos
Komisijos sprendimo neskirti
paramos Lietuvos dujų terminalui Klaipėdoje, neužšąlančiame jūrų uoste.
Kodėl regioninio terminalo
statybai skirtą finansavimą paskirstyti valstybėms narėms, taip
pat ir Lietuvai, yra blogai? Lietuva
akivaizdžiai pademonstravo, kaip

žymiai greičiau užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir patikimumą Baltijos regione bei įgyti galimybę pirkti dujas konkurencingomis rinkos kainomis dabar, o
ne po dvidešimties metų.
ES paramos skyrimas Klaipėdoje pastatytam dujų terminalui ne tik nebūtų prieštaravęs ES
strategijoms, bet, priešingai, būtų
demonstravęs, kaip galima efektyviai, greitai ir laiku tas strategijas įgyvendinti.
Ar buvęs Latvijos ekspremjeras
ir dabartinis Europos Komisijos
vicepirmininkas V. Dombrovskis gali užtikrinti, kad Europos
Komisija daugiau tokių klaidų
nebedarys?
Jau kreipiausi į Europos Komisiją: išnaudoti Klaipėdos terminalo galimybes stiprinant Baltijos regiono šalių energetinę nepriklausomybę kol kas trukdo
neskaidri trečiųjų šalių prieiga
prie Latvijos dujų tinklų bei neaiškus ES trečiojo energetikos paketo įgyvendinimas. Tai nesudaro tinkamų sąlygų Latvijai ir Estijai pirkti dujas iš Klaipėdos terminalo.
Ar toks delsimas liberalizuoti dujų rinką Latvijoje neprieštarauja Baltijos bei visos ES bendros energetikos rinkos kūrimui?
Publikuota www.delfi.lt
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Ar po rinkimų Graikijai pavyks
palenkti Europą?

Andrius Bielskis
Profesorius, filosofijos ir politikos
mokslų daktaras

Geopolitinės įtampos kontekste Lietuvos žiniasklaida
ir politikos apžvalgininkai
yra nelinkę komentuoti to,
kas vyksta Europos šalyse,
kurios nieko bendro neturi
su Rusijos ir Ukrainos konfliktu. O be reikalo. Graikijoje sausio mėnesį vyksiantys
rinkimai bus labai svarbūs ne
tik Graikijai, bet ir visai Europai, sykiu ir Lietuvai.
Pagal Graikijos Konstituciją, pirmalaikiai rinkimai vyksta tuomet,
kai parlamentui tris kartus iš eilės nepavyksta išrinkti prezidento.
Antonio Samaraso vyriausybės pasiūlytą kandidatą Stavrosą Dimasą
parlamentas atmetė tris kartus, tad
dar gruodžio pabaigoje buvo paskelbti pirmalaikiai rinkimai, vyksiantys sausio 25 dieną.
Europos žiniasklaida baiminasi,
kad pirmalaikius rinkimus laimės
kairioji partija „Syriza“. Nuogąstaujama, kad radikali kairė sugriaus vis
dar šlubuojančią euro zonos ekonomiką, o Graikija atsisakys euro. Nuolat pabrėžiama akcijų kursų svyravimai biržose ar euro vertės kritimas.
Atrodytų, jog demokratinių visuomenių ir rinkėjų svarbiausias
tikslas yra balsuoti pagal tai, kaip
į politinius pokyčius reaguoja akcijų biržos. Taip, deja, pagrindinės
parlamentinės partijos Europoje
ir elgiasi, patvirtindamos, kad finansinio kapitalizmo laikais suvereno funkciją užėmė spekuliantai biržose.

Už „Syriza“ balsuoja
nemaža dalis
inteligentijos, o sykiu
vidurinės klasės atstovų.
Tačiau „Syriza“ nėra radikalų
partija, o jos lyderis Alexisas Tsiprasas nėra eilinis gatvės populistas. „Syriza“, priešingai nei dažnai
teigiama, neketina atsisakyti euro, o
jos svarbiausias programinis tikslas
– kiek įmanoma pakeisti antikrizinę Graikijos taupymo politiką, kuri neveikia.
Be abejo, 2008–2009 metais prasidėjusi krizė Graikijoje buvo sukel-

ta ne tik pasaulinės krizės. Ją taip
pat sukėlė vidaus priežastys: ilgalaikis („struktūrinis“) deficitas, didelė valstybės skola, milžiniškai išaugę skolinimosi kaštai.
Finansų rinkose sukeltas šokas ir
Graikijos skolos nureitingavimas iki
vadinamojo „junk bond“ ribos, kai
jokios investicijos ar skolinimas nebeįmanomas, lėmė, kad 2010 metų pradžioje Graikija tapo nemoki.
Tada Graikija sulaukė Trijulės
vaistų. ES, kurioje pirmuoju smuiku griežė ir tebegriežia Angela Merkel, Tarptautinis valiutos fondas ir
Europos centrinis bankas, suteikė
Graikijai kelių šimtų milijardų eurų paskolas mainais į struktūrines
reformas.

„Syriza“ labai aiškiai
suvokia save kaip visą
Europą – neoliberalią
Europą – keičiančią jėgą.
Griežta taupymo politika, fiskalinė drausmė, valstybinio turto privatizacija, darbo rinkos liberalizavimas turėjo pastatyti Graikiją ant
kojų. Tačiau nepastatė, o ir negalėjo pastatyti, nes reformų tikslas galų gale buvo ir tebėra atsiskaityti su
kreditoriais, o ne stabilizuoti Graikijos ekonomiką.
Praėjus šešeriems metams taupymo politikos padariniai akivaizdūs.

BVP 2008 metais iki 180 proc.
BVP 2014 metais. Šiandien Graikijos valstybės skola yra per 300
mlrd. eurų.
Todėl nenuostabu, kad „Syriza“,
kritikuodama pražūtingą taupymo
politiką, yra populiariausia partija Graikijoje. Beje, už „Syriza“ balsuoja ne tik nuskurdinti darbininkai, kurių dalis remia ir neofašistinę
„Auksinę žarą“. Taip pat už „Syriza“ balsuoja nemaža dalis inteligentijos, o sykiu vidurinės klasės atstovų. Bent jau viešajame sektoriuje
dirbantys profesionalai labiausiai ir
nukentėjo nuo karpymo politikos.
Graikijai dažnai prikaišiojama,
kad jos viešasis sektorius buvo per

didelis, tačiau 2008 metais jis buvo
tik šiek tiek didesnis nei ES vidurkis
(iki krizės 2008 metais jame dirbo
22,3 proc. visų dirbančiųjų).
Graikija taip pat kaltinama ir ne
be pagrindo dėl per didelio mokesčių vengimo (Graikijos juodoji rinka sudaro 24 proc., bet juk Lietuvoje ši dalis yra dar didesnė).
Tačiau absoliuti dauguma mokesčių vengimo atvejų yra tarp žmonių,
kurie užsiima individualia veikla (jų
Graikijoje yra 32 proc., kai ES vidurkis siekia tik 15 proc.), tad pirmiausia smulkusis ir iš dalies vidutinis verslas, o ne viešojo sektoriaus
profesionalai yra atsakingi už mokesčių vengimą.

„Syriza“ – tai
besikeičianti Europa.

Nedarbo lygis išaugo iki 26 proc.,
jaunimo nedarbo – iki 64 procentų. Graikijos ekonomika susitraukė
30 procentų. Tai sukėlė milžinišką
socialinę atskirtį ir skurdą.
Viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai buvo sumažinti iki 50
procentų, pensijos taip pat nurėžtos,
o kai kurių akademikų atlyginimai
buvo sumažinti perpus.
Net 36 proc. Graikijos piliečių
šiandien gyvena skurde, o valstybės skola išaugo nuo 120 proc.

Iš šios graikų partijos
Lietuvos kairiesiems yra
ko pasimokyti. Tai –
drąsaus noro kurti kitokią
Europą, Europą anapus
neoliberalizmo.

Svarbiausias klausimas, žinoma,
yra tai, ką siūlo „Syriza“ ir kaip pavyks jai įgyvendinti esminius savo
programinius tikslus.
Iki šiol „Syriza“ stiprybė buvo jos
neoliberalaus kapitalizmo ir Europos taupymo politikos kritika (o
kad tai jiems puikiai sekasi, girdėjau ir pats ne vienoje tarptautinėje
konferencijoje). Įdomu tai, kad „Syriza“ labai aiškiai suvokia save kaip
visą Europą – neoliberalią Europą
– keičiančią jėgą.
Jos lyderis A. Tsiprasas nuolat
pabrėžia, kad „Syriza“ – tai besikeičianti Europa. Ši ambicija
džiugina, ypač palyginti su kai
kurių Lietuvos socialdemokratų
provincialia ambicijų stoka.
Sausio 3 – 4 dienomis vykusiame „Syriza“ kongrese pasakytoje kalboje A.Tsiprasas pristatė

svarbiausias politinės programos
nuostatas. Prieštaringiausia – pažadas kartu su kitais ES lyderiais
sistemiškai pakeisti Graikijos įsiskolinimo sąlygas taip, kad Europos valstybių žmonės nuo to nenukentėtų.
Anot A. Tsipraso, bus siekiama
panaikinti didžiąją nominalios
skolos vertę naujo Europos mechanizmo dėka.
Tai būtų ekonominio augimo
skatinimas. Antra, bus prašoma
ES lyderių malonės laikotarpio
didesniam nei dabar leistina biudžeto deficitui (tiesa, A. Tsipraso kalboje tai skambėjo kaip reikalavimas, o ne prašymas).
Trečia, apeliuojant į Franklino
Ruzvelto „New Deal“, bus siekiama susitarimo dėl Europos naujojo kurso paskatinti viešųjų investicijų plėtrą (!). Ketvirta, partija reikalaus Graikijos vertybinių popierių pardavimo kiekybinio palengvinimo Europos centriniam bankui.
Skamba ambicingai ir deklaratyviai, tačiau klausimas, kiek šie
siekiai – kai kas sakytų utopiniai
– turi pagrindo.
Žinant ES institucijų ir politinių jėgų konjunktūrą, vargu ar
galima tikėtis, kad „Syriza“ bent
dalį šių siekių pavyks įgyvendinti. Kad ir kaip būtų, iš šios graikų
partijos Lietuvos kairiesiems yra
ko pasimokyti. Tai – drąsaus noro kurti kitokią Europą, Europą
anapus neoliberalizmo ir net pačiai Vokietijai nenaudingos taupymo politikos.
Šiandien „Syriza“ yra vienintelė kairioji jėga Europoje, nebijanti mesti iššūkį neoliberaliam
konsensusui, kurį priėmė ir Europos socialistinės ir (ar) socialdemokratinės jėgos. Kaip tik dėl
to linkiu jai sėkmės.
Publikuota www.15min.lt
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Ar gali V. Uspaskichas paveikti
valdančiąją koaliciją?

Lauras Bielinis
politologas, VDU profesorius

Gal mano klausimas yra pernelyg retoriškas, tačiau Viktoro Uspaskicho elgesys paskutiniu metu išties rodo tam
tikrą jo pasimetimą ir iš to išplaukiantį pyktį dėl, jo manymu, netinkamai susiklosčiusios situacijos valdančioje daugumoje. Jo reakcija į
tai, kas vyksta jo partijoje bei
valdančioje daugumoje, yra
desperatiška ir ne visada suprantamai motyvuota.
V. Uspaskichas nevengia kaltinti savus partiečius daromomis
klaidomis, nuolaidomis partneriams. Ne per seniausiai net buvo supykęs dėl to, kad buvo atsisakyta vykdyti jo siūlymą patvirtinti seniūnu jo statytinį. Taigi,
partijos viduje vyksta procesai,
kurie, V. Uspaskichui pasinėrus
į savo teisinių kolizijų narpliojimą ir dažniau esant ne Lietuvoje,
o Briuselyje, atvedė partinės darbiečių raidos procesus prie jam
nepalankios situacijos partijoje.
Galime daryti prielaidas, kad
partijos viduje susiformavo nuostata, kad be vienvaldžio lyderio
jau yra ir kiti, kurie gali ir, matyt,

nori pakreipti partijos veiklą kita kryptimi. Atsiminkime, kaip
jautriai savo laiku V. Uspaskichas reagavo į Vydo Gedvilo galimą iškilimą partijoje. Buvo aistros ir vidiniai pasistumdymai,
kurie vis dėlto atvedė prie kompromiso – V. Gedvilas užėmė vicepirmininko postą.
Eina kalbos apie rimtą politikę ir viešajame lauke pozityviai
traktuojamą Virginiją Baltraitienę, dėl kurios skyrimo ministre
buvo daug ginčų. Gana neblogai atrodo Jonas Pinskus, kurio
kandidatavimas į Vilniaus merus yra daugiau jo populiarumo

Balsavimas dėl biudžeto
parodė, kad jo įtaka
nesiekia toli, ir galutinis
balsavimas nepersvėrė
situacijos V. Uspaskicho
naudai.
testas visuomenei ir partijai su
toli siekiančiomis partinės karjeros galimybėmis. Na, o Loretos Graužinienės buvimas Seimo
Pirmininke vis dažniau iššaukia
karštas V. Uspaskicho emocijas.

Prieš kelias savaites V. Uspaskichas gana griežtai barė Seimo
pirmininkę L. Graužinienę, kuri, būdama Seimo Pirmininke ir
viena iš valdančiosios koalicijos
lyderių, ėmėsi kalbėti koalicijos
vardu. Tai nepatiko V. Uspaskichui – „Neprisiimk savo pasisakymuose atsakomybės už visą
koaliciją, tuo labiau, žinai, kad to
nedarysi, nebūk politikos zombis, neieškok lėšų pensijoms ar
atlyginimams.“
Toks kalbėjimas apie savo partietę, antrą žmogų valstybėje, jau
yra ne tik partinis reikalas, bet ir
požiūrio į visą politinę sistemą,
kurios dalimi yra ir Darbo partija, deklaravimas: V. Uspaskichas
nepatenkintas, vadinasi, Lietuvos politika eina neteisingu keliu, V. Uspaskichas pyksta, vadinasi, Lietuvos politikai yra blogi,
V. Uspaskicho netenkina jo padėtis, vadinasi, valdantieji nesugeba veikti savarankiškai ir nesustabdo jo teisinio persekiojimo.
Praėjusią savaitę jis energingai
ir politikui netinkančia maniera
užsipuolė (ir toliau puola) premjerą, pavadindamas jį melagiu ir
bailiu, nes, matyt, socialdemokratai ir, žinoma, premjeras nesikiša į teismų veiklą (matyt, dėl V.

Uspaskicho teisinių problemų),
ir dėl to, svarstant ir priimant
biudžetą, darbiečiams teko padaryti reveransą V. Uspaskichui
ir nesilaikyti susitarimo koalicinėje taryboje. Viktoro įtaka dar
didelė, bet galiausiai balsavimas
dėl biudžeto parodė, kad jo įtaka nesiekia toli, ir galutinis balsavimas nepersvėrė situacijos V.
Uspaskicho naudai.
Bet visi tie įvykiai Darbo partijoje ir aplink ją demonstruoja giluminius poslinkius pirmiausia
pačioje partijoje. Dalis subrendusių DP politikų jau nelabai
nori būti valdomi iš šalies ir regi
savo bei partijos ateitį visai kitame politinių principų bei interesų formate. Partija jau turi kitus
lyderius, kurie galės be problemų
perimti visą valdymą partijoje.
Todėl laukime netikėtumų, nes
V. Uspaskicho veiksmai gali atvest, jei ne prie pokyčių koalicijoje, tai prie partijos struktūros
valymo bei politinių pozicijų kaitos. Kaip bus iš tiesų, priklausys
nuo to, ar partijoje išties susiformavo blaiviai ir atsakingai mąstančių politikų dauguma.
Publikuota www.delfi.lt

Pošventinė V. Uspaskicho
„gulbės giesmė“

Irmina Frolova-Milašienė

Kai Lietuvoje kartas nuo
karto pasigirsta Viktoro
Uspaskicho „gulbės giesmės“ posmai, daugelis supranta – blogai žmogui. Bet
kai iš politikų lūpų ima lietis
turinys, panašus į zonos gyventojų žargoną, kyla klausimas: kiek žmogus gali juodinti valstybę, jos pareigūnus, plaudamasis nuo asmeninės atsakomybės?
Atrodytų, verta patylėti, kol
praeis eilinis V. Uspaskicho periodas, kurį galbūt galima sieti
su pilnatimi, galbūt su vidinio
nerimo priepuoliais ir bandymais juos kokiomis nors priemonėmis malšinti. Verta patylėti, jei tai būtų tik viešai išdrėbta asmeninė V. Uspaskicho nuomonė ir būsena. Bet kai tą būseną bandoma perkelti į suburtos partijos gretas, kai žmonės
raginami šantažuoti, spjaudytis ir diskredituoti valdančiąją

koaliciją, tylėti neverta.
V. Uspaskichas veikia kaip
valstybės kenkėjas ne tik žodžiais. Darydamas įtaką vienoje iš valdančiųjų partijų, jis iš esmės griauna politinės koalicijos
susitarimus. Kai valstybei iškilę
grėsmingiausi per Nepriklausomybės laikotarpį geopolitiniai
iššūkiai, priimant valstybės biudžeto įstatymą, koalicijos par-

V. Uspaskichas veikia kaip
valstybės kenkėjas ne tik
žodžiais. Darydamas įtaką
vienoje iš valdančiųjų
partijų, jis iš esmės
griauna politinės koalicijos
susitarimus.

tneriai susitaria dėl pasvertų ir
subalansuotų biudžeto išlaidų.
Tuo tarpu balsavimo dieną Darbo partija visiškai priešingai susitarimams teikia siūlymus, viršijančius biudžeto pajamas. Tokie neatsakingi politinių koalicijos partnerių išsišokimai rodo
politinį jų nebrandumą.
Tik pradėjome taisyti ekonominės krizės padarytas duobes valstybės ekonomikoje ir
konservatorių-liberalų valdymo klaidas, atidavinėti žmonėms skolas – neteisėtai atimtas
pensijas, po truputį grąžiname
pajamas į prieškrizinį lygį, o čia
– dabartinių valdančiųjų partnerių pagaliai į ratus.
Aišku, opozicija nepraleido
progos palaikyti išsišokėlių siūlymus ir Seimo dauguma balsavo už neplanuotas išlaidas. O po
to – šauksmas iš kanapių – kodėl konservatorių klaidos vienu
ypu neištaisytos. Tai gal verslininkas Viktoras Uspaskichas
negeba suvesti galų, kad, kai leidi pinigus į kairę, mažiau lieka

pinigų leisti į dešinę.
Apie teisinį nihilizmą nediskutuosiu. Tegu teismas pagaliau šia tema taria paskutinį žodį. Aš suprantu, p. Uspaskichui
priimtina kitokia – skambučio ar panaši teisė. Negali atleisti Ministrui Pirmininkui,
neištraukusiam jo sauso iš balos. Bet reikia vieną dieną apsidairyti ir suvokti, kokioje šalyje gyveni. Deja, demokratija su skambučio teise Lietuvai
nepriimtina.
Šiaip ar taip, matyt, V.
Uspaskicho „gulbės giesmė“ dar
tebebus giedama. Kritęs žmonių pasitikėjimas juo, kaip politiku, rodo, kad per „buhalterijas“ tiesiamas kelias į politiką yra ne tik vingiuotas, bet ir
trumpas. Netgi Darbo partijos
žmonės per tą laiką atsirinko
pelus nuo grūdų. Daugelis sukasi nuo buvusio lyderio. Tikėkimės, kad valdančioji koalicija išsilaikys, o valstybės stabilumas nebus paveiktas vieno žmogaus pošventinių sindromų.
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Neringos merą pažįsta kiekvienas
pajūrio gyventojas

Pokalbis su Neringos miesto meru Dariumi Jasaičiu

nuomotojais Vilniuje. Jie kaip realią galimybę vertina tai, kad vasarą
savo elektromobilius perkeltų pas
mus. Manau, iki vasaros pastatysime kelias elektromobilių pakrovimo aikšteles – stoteles.

Neringos savivaldybė – mažiausia Lietuvoje. Joje gyvena
daugiau kaip 4 500 nuolatinių
gyventojų. Taigi per savo mero kadenciją galite kiekvienam
paspausti ranką... Ar jau spėjote susipažinti su visais?
100 procentų – ne, bet nuolat
gyvenantiems teko paspausti ranką ne vieną kartą.
Be to, per metus Neringą aplanko iki 500 000 turistų. Neringos savivaldybė atstovauja visiems vietos gyventojams ir rūpinasi turistais.
Ar lengva dirbti savivaldybėje,
kurioje visi visus pažįsta?
Gyventojams atrodo, kad Tarybos nariai – visagaliai, pastarieji
galvoja, kad mero galios didžiausios. Kai eini mero pareigas, supranti: nėra „visagalių“ – tik daug
juodo darbo. Neretai geriems norams kelią pastoja įstatymai, draudimai, reikalavimai... Anksčiau
galvojau, kad biurokratinis aparatas yra nereikalingas. Dabar
matau, kad jis užkertą kelią nerealioms idėjoms...

Ar dažnai taip nutinka?
Aibė institucijų ir jų specialistų
apsaugo nuo klaidų, kurias būtumei padaręs. Neringoje visi norime gyventi patogiau, labai reikėtų
tilto. Ar įmanoma jį suprojektuoti
ir pastatyti? Daug apie tai šią vasarą diskutavome. Esu tilto statybos šalininkas, bet kol kas realių
veiksmų nesiėmėme.
Keltas verčia žmones skubėti,
todėl didelis avaringumas, daug
žuvusių. O pakanka pavėluoti 1
minutę, važiuojant iš Vilniaus
300 km, ir teks laukti kito kelto
papildomą valandą.
Kitas argumentas – ekologija.
Keltas sunaudoja 300 tonų dy-

mus su gyventojais – ateina daug
žmonių. Bendruomenės aktyviai
kelia skaudžius klausimus.

Kada bus galima Neringoje Neringoje gal kitaip
dviratininkams jaustis saugiai? nei visoje Lietuvoje:
Esame užsakę tyrimų studiją,
merą nuo vaikystės
kuri 2015 metų viduryje atsakys
į šį klausimą. Nuo Smiltynės iki asmeniškai pažįsta visi.
Nidos dviratininkams yra saugu,
nors kelią reikia kirsti 2 vietose.
Didžiausia problema – atvykti iki
Kokie Jūsų pomėgiai?
jūros iš pačių miestelių – Nidos,
Mėgstu plaukti baidarėmis,
Preilos, Pervalkos...
žvejoti, bendrauti su medžiotojais. Beje, Nidoje daug šernų –
Neringoje inkilai keliami ne apsiginti nuo jų sunku. Namuopavasarį, o rudenį. Kodėl?
se būnu mažai.
Rūpinamės reta saugoma šikšJaunimas kartais pasiguodžia,
nosparnių rūšimi. Šikšnosparnis kad jiems nuobodu, nėra ką veikti.
– dažnas svečias vakare mūsų na- Būdamas vaikas daug laiko pramuose.
zelino, teršiamos Kuršių marios.
Automobiliai, laukdami kelto po
valandą, irgi degina kurą.
Atvykstančių į Neringą automobiliu gausėja kiekvienais
metais. Bet kur juos pastatyti
įvažiavus?
Liepos-rugpjūčio mėnesiais į
Neringą atvyksta apie 13 000 automobilių per dieną. Apie 3 000
iš jų lieka „nakvoti“. Jei išspręsčiau parkavimo problemą Neringoje, gaučiau Nobelio premiją!
Minčių turime įvairių – fantastinių ir realių. Reikia investicijų.
Žmogui 5 kartus apvažiuoti Nidą ir nerasti, kur pastatyti automobilį, yra ne poilsis, o kančia...
Turiu idėją po vienu kalnu, nedarkant kraštovaizdžio, iškasti
požeminę automobilių aikštelę.
Bet įstatymai neleidžia 50 metrų
iki bet kokios kopos ar kalnelio
net pastato rekonstruoti. Dau-

Kai eini mero pareigas,
supranti: nėra
„visagalių“ – tik daug
juodo darbo.
giaaukščių automobilių aikštelių įrengti irgi neleidžia įstatymai.
Perspektyvoje – elektromobiliai. Matyt, reikėtų didelio garažo Klaipėdoje, netoli Smiltynės
perkėlos. Persikėlęs už 3 litus keltu, žmogus Smiltynėje persėstų į
elektromobilį, kuris į Kuršių Neriją būtų įleidžiamas nemokamai.
Dar šiai miesto Tarybai teiksiu šį
pasiūlymą svarstyti. Taigi žmogus
sutaupytų 40 litų – nereikėtų perkelti automobilio. Papildomai suNidoje veikia viena seniausių
taupytų 30 litų Neringoje. Tai ga- meteorologijos stočių Lietuvoje
lėtų atpirkti elektromobilio nuo- – pernai ji minėjo 115 metų veimą. Jau deramės su elektromobilių klos sukaktį.
Ji yra Nidoje, o meteorologai
norėtų, kad stotis veiktų nuošalesnėje vietoje – tada ir orų prognozės būtų tikslesnės. Renkame
naują vietą, deramės...
Žmonės neretai balsuoja širdimi, o ne protu, vadovaujasi
jausmais...
Neringoje gal kitaip nei visoje
Lietuvoje: merą nuo vaikystės asmeniškai pažįsta visi. Be to, organizuojame ataskaitinius susitiki-

Jei išspręsčiau
parkavimo problemą
Neringoje, gaučiau
Nobelio premiją!

leisdavau prie jūros, lankiau jachtų klubą, bėgiojau. Beje, vaikščioti pajūriu buvo draudžiama
– buvome „pasienio zona“. Mes,
Neringos vaikai, rasdavome išmestų į krantą egzotiškų daiktų
– tuo metu nebuvo draudžiama
išmesti laivams savo šiukšlių. Net
dvejus metus ėjau į mokyklą avėdamas „Adidas“ sportbačius, kuriuos po vieną radau pakrantėje...
Dabar turime puikią meno,
sporto mokyklą, naujas orientavimosi trasas ir dviračių takus, –
mūsų vaikystėje to nebuvo!
Ko dabar stokojate iki absoliučios laimės?
Turbūt nieko! Auga nuostabūs vaikai, turiu puikią žmoną.
Džiaugiuosi, kad gyvenu Neringoje – štai praėjusį savaitgalį numyniau dviračiu į mišką, prisirinkau grybų, o sūnus sužvejojo žuvį.
Buvo nuostabios dienos...
Parengta pagal „Žinių radijo“
laidą „Noriu būti meras“
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Liudas Kavaliauskas: „Reikėtų skatinti
tolygesnę Raseinių rajono raidą“
žmonėms drąsiai žiūrėti į akis. Pažadu ir toliau sąžiningai dirbti, kad
ir ateityje netektų raudonuoti prieš
žmones.

Kitų metų kovo 1 d. rinksime
arčiausiai mūsų esančią valdžią – rajono Savivaldybės tarybą bei rajono merą. Kas taps
naujuoju rajono vadovu, spręs
rinkėjai, o ne, kaip iki šiol buvo, rinkimus laimėjusios partijos. Kalbinu vieną iš kandidatų į Raseinių rajono merus, socialdemokratų partijos atsovą
Liudą Kavaliauską.
Kristina MIRVIENĖ
Kodėl nusprendėte kandidatuoti į rajono mero postą?
Politikoje esu ne naujokas. Jau 7
metus iš eilės esu išrenkamas į rajono savivaldybės tarybą. 2003–
2007 m. ėjau savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.
Pastaruosius kelerius metus buvau
nutolęs nuo aktyvaus dalyvavimo
politikoje, bet mano kolegos, bičiuliai iš socialdemokratų partijos
tiki, kad galiu rajono labui nuveikti daug gero. Daug mąsčiau, svarsčiau, abejojau ir sutikau dalyvauti tiesioginiuose rajono mero rinkimuose.

Papasakokite apie savo gyvenimą: kur augote, mokėtės, dirbote?
Gimiau ir augau Plungėje. Ten
1975 m. baigiau vidurinę mokyklą
ir tais pačiais metais įstojau į tuometinį Kauno medicinos institutą
(dab. Sveikatos mokslų universitetas), įgijau provizoriaus (provizorius
– vaistininkas, turintis teisę savarankiškai dirbti farmacijos darbą ir
tvarkyti vaistinę) specialybę. Pagal
paskyrimą turėjau 4 metus dirbti
Ariogalos vaistinėje. Važiuodamas
į Ariogalą galvojau: „Atidirbsiu ir
trauksiu Žemaitijos link“, bet čia
gyvenu iki šiol. Čia prabėgo didžioji mano gyvenimo dalis, čia sukūriau šeimą, užaugo vaikai, dirbau,
įsitraukiau į politiką. Dabar Raseinių kraštas man tapo artimesnis net
už gimtąją Žemaitiją.
Iširus sovietų sąjungai, kartu su
kolegomis įkūrėme verslą – vaistinę. Vėliau įsitraukiau į politiką. Dabar jau treji metai dirbu Ariogalos
pirminio sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktoriumi.
Papasakokite apie savo šeimą.
Mano žmona kilusi iš Paliepių,
taip pat baigė medicinos institutą.
Dirba Ariogaloje odontologe. Tai
mano antroji santuoka, esame vedę daugiau kaip 15 metų. Su žmona užauginome tris vaikus.
Sūnus pasekė mano pėdomis –
tapo provizoriumi. Dukra baigė
Kauno technologijos universitete
vadybos studijas. Dukra su šeima
gyvena Latvijoje, šiuo metu ji namuose augina vaikučius. Žmonos
sūnus taip pat medikas, dirba dantų
techniku Kaune. Turiu 4 anūkus.

Nepakeičiamų nėra. Visi
darbai, kurie yra pradėti
ir suplanuoti, bus iki
galo padaryti.
Ariogalos PSPC pastaruoju
metu nuveikta nemažai darbų ir
šiuo metu vyksta intensyvūs remonto darbai. Jei būsite išrinktas
meru, ar nebus gaila palikti šios
įstaigos vadovo posto, kai darbai
tik įpusėję?
Vienas gyvenimo etapas baigiasi,
kitas prasideda. Dažnai prisimenu
savo amžiną atilsį tėvelio žodžius:
„Nepakeičiamų pilnos kapinės.“
Tad nepakeičiamų nėra. Visi darbai, kurie yra pradėti ir suplanuoti,
bus iki galo padaryti. Be to, jei rajono gyventojai manimi pasitikėtų
ir išrinktų meru, pagal įstatymą šį
postą užimti galėčiau ne anksčiau
kaip nuo balandžio vidurio. Tad
didžioji darbų dalis iki to laiko turėtų būti baigta. Be to, šios įstaigos
steigėjas yra rajono savivaldybė, eidamas mero pareigas visada galėsiu
jausti jos pulsą.
Kokią Raseinių rajono viziją
turite kandidatuodamas į šį postą? Kokius darbus planuojate nuveikti būdamas meru?
Pirmiausia turime išnaudoti savo itin palankią geografinę padėtį: esame Lietuvos centre prie stambiųjų magistralinių kelių. Per rajoną eina beveik 80 km pagrindinės
šalies transporto arterijos atkarpa. Turime 6 įvažiavimus į šią automagistralę, šalia kurių galėtume
skatinti kurtis verlo įmones. Tad
mano siekis būtų išnaudoti šį po-

tencialą: pritraukti naujų investicijų, skatinti naujas įmones ateiti į
mūsų rajoną – būtų sukurta ne tik
daugiau darbo vietų gyventojams,
bet ir surenkama daugiau mokesčių į rajono biudžetą.
Reikėtų skatinti tolygesnę rajono
raidą. Koncentruotis ne tik Raseiniuose, bet daugiau dėmesio skirti
ir kitoms rajono gyvenvietėms, kad
darbą žmonės galėtų susirasti netoli
gyvenamosios vietos. Sudaryti geresnes sąlygas smulkiajam verslui,
galbūt pritaikyti tam tikslui mokestines lengvatas, kurios priklauso nuo savivaldybės.
Darbų Raseinių rajone laukia nemažai. Turėdami bene ilgiausią automagistralės atkarpą respublikoje,
deja, pirmaujame neasfaltuotų kelių srityje.
Džiugina pagaliau pradėti Raseinių autobusų stoties statybos darbai. Nauja, graži stotis gerins pirmąjį miesto įspūdį. Tad ir toliau
reikėtų gražinti Vilniaus gatvę bei
kitas gatves. Bet nereikėtų susikoncentruoti į vieną objektą. Reikia į
rajoną žiūrėti kaip į visumą, matyti visus, net atokiausius, rajono
kampelius.
Svarbu yra išsaugoti kiek įmanoma daugiau mokyklų. Kad ir mažiau vaikų ten yra, bet ne tik į pinigus reikia žiūrėti.
Pakelti atlyginimų negaliu žadėti
– tai nėra savivaldybės kompetencija. Galime šnekėti ir žadėti tik tai,
kas yra Savivaldybės žinioje. Reikia
kalbėti apie realią rajono situaciją,
nepastatysime „Naujųjų Vasiukų“
per metus. Pirmiausiai esu už sąžiningumą ir teisybės sakymą, o
ne gražių pažadų dalinimą. Reikia drįsti pasakyti rinkėjams tiesą į
akis. Iki šiol tiek dalyvaudamas politinėje veikloje, tiek eidamas kitas
pareigas visada dirbau sąžiningai
ir iš visos širdies, tad galiu visiems

Vienas iš kandidatų į merus
Ariogaloje žadėjo pasistengti prikelti naujam gyvenimui apleistą
Ariogalos sveikatingumo kompleksą: įrengti 50 metrų plaukimo baseiną su sūkurinėmis voniomis ir t. t. Kokie yra Jūsų planai dėl šio nykstančio pastato?
Abejočiau tokia vizija. Respublikoje turbūt yra tik kokie 4 veikiantys tokio ilgio baseinai. Reikėtų tada visą tą pastatą griauti ir statyti iš
naujo, nes pagal pirminį projektą
buvo numatytas 25 m ilgio plaukimo baseinas. Na, jei plaukti pirmy ir atgal – tuomet išeitų 50 m
(juokiasi).
Šis objektas reikalauja daug investicijų… Ariogaloje dabar turime apie 3 000 gyventojų, jų mažėja. Turime gerai apsvarstyti, ar
šis objektas nėra mums per brangus. Be to, Ariogaloje yra svarbesnių reikalų – kultūros namų klausimas, darbo vietų, nuotekų šalinimo problemos, Darbininkų kvartalas neturi šalitgatvių ir kt.

įrengti galima būtų ir iš savivaldybės lėšų. Pastaruoju metu Ariogaloje atsirado ir naujų suoliukų, vaikų žaidimo aikštelių. Panašiu principu tokio pobūdžio darbai galėtų
būti ir toliau tęsiami. Žmogui nereikia prabangaus suoliuko, užtenka ir paprasto medinio, svarbu, kad
būtų kur atsisėsti, kad aplinka būtų maloni: nušienauta, surinktos
šiukšlės, tam milijoninių lėšų nereikia. Būtų galima įtraukti stambesnes verslo organizacijas prisidėti
prie miestelio parko infrastruktūros gerinimo. Būtina išnaudoti visus įmanomus variantus. Reikia tik
noro ir iniciatyvių žmonių.
2,5 mln. litų yra nemaža suma,
tad „sukišti“ ją į parką yra per didelė prabanga.

Ką patartumėte paprastam rajono gyventojui?
Nebijoti kreiptis, pasakyti, parodyti! Jei atvažiuoja koks rajono vadovas, turime kvailą, dar turbūt iš
sovietmečio atkeliavusią, „madą“:
viską išblizginti, sutvarkyti. Aš darau priešingai. Kai pas mus į Ariogalos PSPC atvažiavo tuometinis
sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis, aš jį vedžiausi į tas vietas, kurios baisiauNeseniai vyko Ariogalos gy- sios, ir parodžiau, kokiomis sąlygoventojų apklausa dėl ES pinigų mis mes dirbame. Realiai gyvenkipanaudojimo. Jei atsitiktų taip, me, tada realiai ir turėsime.
kad būtų nuspręsta pinigus skirti parko infrastruktūrai kurti, kas
Ko rajono gyventojams palikėlauktų kultūros namų?
tumėte rinkimų periodu?
Negalima būtų nustumti šio
Kandidatuojantiems norėčiau
objekto problemos į šoną. Privalu palinkėti vykdyti mažiau „nešvaieškoti lėšų iš kitur. Nors pripažįs- rios“ politikos. Į Raseinius žiūrėtu, kad rasti lėšų būtų sudėtingas kime „gaspadoriaus“ akimis ir mauždavinys. Todėl šiuo metu aš ir pa- tykime problemas, numatykime jų
sisakau už kultūros namų rekons- sprendimo būdus, tarkimės su tais,
travimą. Esu įsitikinęs, kad už nu- kurie žino, kaip jas spręsti.
matomus gauti 2,5 mln. litų būtų
O rinkėjams norėčiau palinkėti
galima juos sutvarkyti.
būti aktyviems, mylėti savo kraštą,
Nesakau, kad parko nereikia. dėl jo stengtis. Ne tik laukti, ką valReikia! Bet kultūros namai yra džia gali duoti, bet ir pagalvoti, ką
svarbiau, nes neturime normalių tu gali duoti savo kraštui.
patalpų, kur būtų galima priimParengta pagal publikaciją
ti atvykstančius meno ir kitus kowww.krastietis.lt
lektyvus. Kažkiek parką sutvarkyti,
takelius nutiesti, daugiau suoliukų
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Mažųjų bendrijų šarados

Algirdas Sysas,
Seimo Pirmininko pavaduotojas,
LSDP vicepirmininkas

Gruodžio 11 d. Seimas priėmė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisas, kurios įtvirtino naujas lengvatas
smulkiesiems verslininkams.

Labiausiai šių pataisų laukė mažųjų bendrijų nariai, kurie buvo suinteresuoti išlygos, leidusios nemokėti valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų, pratęsimu.
Iš karto noriu atkreipti dėmesį,
kad Mažųjų bendrijų įstatymas dar
jo priėmimo – 2012 metais numatė, kad įmokos mokamos nuo išsiimamų ir deklaruojamų lėšų. Tuomet buvo nustatytas pereinamasis
laikotarpis iki 2014 m. sausio 1 d.,
kai leista nemokėti įmokų nuo minimalios mėnesinės algos (MMA).
Pernai ši nuostata pratęsta dar metams. Artėjant nustatytai datai, vėl
sulaukta didelės nuostabos ir nepasitenkinimo, kad VSD ir PSD įmokas netrukus teks pradėti mokėti.
Dabar, jau priėmus pakeitimus,
pereinamasis laikotarpis pratęstas
nebuvo, tačiau buvo įtvirtinta keletas naujų lengvatų, kurioms aš,
kaip ir minėtai išlygai, nepritariu.
Tiesą sakant, pakeitimų priėmimo
procedūra man atrodo kurioziška.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pirminis siūlymas buvo

nepratęsti lengvatų. Svarstymo Seime metu Ministerijos atstovai pritarė kai kurių Seimo narių pasiūlymams. To rezultatas – lengvatos ne
panaikintos, o jų sąrašas dar labiau
prailgintas.
Kyla retorinis klausimas – kodėl
per tokį trumpą laiką kardinaliai
pasikeitė Ministerijos pozicija? Ir
ar šiuo atveju Ministerija apskritai
turi poziciją? Ministerijos užsakyto
projekto „Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas“ vykdytojai – mokslininkų ir ekspertų
grupė – siūlo mažinti tokių išimčių
ir lengvatų skaičių.
Naujuose pakeitimuose tai, deja,
neatsispindi. Leista šių įmokų nemokėti asmenims, kol jiems sukaks
29 metai; taip pat leista įmokų nemokėti pirmaisiais veiklos metais
pirmąkart įregistravus veiklą; dar
viena asmenų grupė, kuriai bus taikoma įmokų nemokėjimo lengvata
– pensininkai.
Naujos juridinio asmens formos
– mažosios bendrijos – įtvirtinimu
tuomet buvo siekiama sudaryti galimybes spartesnei verslo pradžiai
ir sudaryti prielaidas mažiausiais
kaštais įsitvirtinti rinkoje. Taip pat
šiuo įstatymu siekta įtvirtinti mažosios bendrijos statusą taip, kad ši
juridinio asmens forma palaipsniui
praktikoje išstumtų kitas juridinio
asmens formas, kurios jau yra atgyvenusios ir nebeatitinka savo pras-

Valstybė – tai didelė
mažoji bendrija, kurios
nariai yra Lietuvos
žmonės, tarp jų – ir visi
verslininkai.
mės. Įstatymu buvo siekiama reaguoti į besikeičiančius pradedančių ir jau veikiančių verslo subjektų poreikius, modernizuoti juridinių asmenų teisines formas arba sukurti naujas.
Mažųjų bendrijų teisinio reguliavimo koncepcijoje, kurią Vyriausybė patvirtino dar 2011 m., numatyta galimybė į mažąją bendriją
pertvarkyti kitas juridinio asmens

formas – uždarąją akcinę bendrovę, tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, individualią įmonę, kooperatinę bendrovę,
žemės ūkio bendrovę. Tai reiškia,
kad, sukūrus naują mažosios bendrijos juridinio asmens formą, buvo
tikimasi, jog juridinio asmens formų ratas siaurės, nes jis šiuo metu
Lietuvoje yra labai platus.
Priėmus Įstatymą ir jau trejus
metus stebint praktiką, akivaizdu,
kad šis tikslas nebuvo pasiektas, t.y.,
mažoji bendrija ne pakeičia senas
juridinio asmens formas, o naudojama tik naujo verslo kūrimui. Tai
sveikintina, tačiau nereikia pamiršti, kad mažoji bendrija – tai ne gelbėjimosi ratas visiems esamiems ir
būsimiems verslininkams.
Lietuvoje didžioji dalis verslininkų galvoja tik kaip šiandien mažiausiais kaštais gauti didžiausią
pelną, tačiau negalvoja apie tai, kad
senatvės pensiją reikia kaupti nuo
„mažų dienų“. Valstybė – tai didelė mažoji bendrija, kurios nariai yra
Lietuvos žmonės, tarp jų – ir visi
verslininkai.
Mane stebina požiūris, kad mažosioms bendrijoms ir kitiems juridiniams asmenims pinigų reikia,
o valstybė kažkokiu būdu turi išsilaikyti pati. Juk valstybė pati produkto nekuria – ji sudaro sąlygas
žmonėms užsiimti ūkine veikla,
suteikia jiems tam tikras garantijas, todėl negalima šios galimybės
vertinti kaip neatlygintinos ir mokesčius bei įmokas reikia traktuoti

kaip socialinio saugumo šiandien
ir ateityje užtikrinimą.
Pažymėtina, kad Lietuvoje egzistuoja valstybinio socialinio draudimo sistema, pagal kurią įmokas moka sveikas, jaunas, dirbantis žmogus, kad būtų užtikrinta ligoto, seno, nedirbančio žmogaus
(kokie mes visi ateityje būsime ar
jau dabar esame) gerovė. Mūsų socialinio draudimo sistema veikia
„šiandien moku, kad rytoj gaučiau“
principu, o ir dabartiniams išmokų
ir pensijų gavėjams mokama iš šiandieninių įmokų.
Valstybinio socialinio draudimo
fondas nėra kaupiamasis, t.y. asmenų mokamos įmokos turi apyvartinių lėšų pobūdį, o tai reiškia, kad,
mokėdami įmokas į fondą, šiandien mes mokame pensijas savo seneliams, ligos pašalpą savo tėvams
ir t.t. Tokia sistema paremta solidarumo principu. Daryti išimtis valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžeto sąskaita negalima.
Aš vadovaujuosi lygybės principu – mokesčius ir įmokas turi mokėti visi, nes kitu atveju jie
neturės jokios teisės reikšti pretenzijų valstybei už mažą ar išvis
nepriklausančią senatvės pensiją,
ligos pašalpą ar kitas išmokas. Kitaip tariant, mokesčių nemokėjimas nesukuria valstybei prievolės užtikrinti asmens socialines
garantijas.
Publikuota www.delfi.lt

Kuo kairieji pranašesni už savo varžovus?

Mindaugas Kluonis
Socialdemokratas, kandidatas į
Vilniaus miesto tarybą

2014 m. lapkričio 29 d. savo veiklą nutraukė populistinė partija
Lietuvos socialdemokratų sąjunga. Jos likučiai įsiliejo į kitą konservatyvią–populistinę politinę partiją – Valstiečių ir žaliųjų sąjungą.
Formuojantis dabartinei Lietuvos
socialdemokratų partijai, nuo jos
atskilusi konservatoriaus Rimanto
Dagio vadovaujama grupuotė taip
ir nesugebėjo rasti vietos Lietuvos
politinėje sistemoje. Autoritarinį
socializmą, klaidingai kai kurių asmenų vadintą „tikrąja socialdemokratija“, propagavusi partija galutinai susikompromitavo dalyvaudama rinkimų koalicijose su tautininkais ir kitomis dešiniųjų radikalų grupėmis ir dėsningai pasiekė
likvidavimosi tašką.
Socialdemokratų sąjungos nesėkmės istorijos pamokos ne tik dar
kartą patvirtina politologų seniai
pastebimą per didelę partijų koncentraciją populizmo stovykloje
(ten ir Darbo partija, ir „Tvarka ir
teisingumas“, ir oligarchiniai „žalieji valstiečiai“ bei daugybė smulkių marginalų), bet ir aiškiai rodo,
kad rinkėjams nepatrauklus autoritarinis socializmas, o orientavimasis
į populizmą vietoje socialdemokra-

tinių vertybių veda prie marginalizacijos ir išnykimo.
Pati socialdemokratijos esmė, kitaip nei manė „daginiai“ socialdemokratai, yra ne turto perskirstymas, o asmens saviraiškos, savirealizacijos skatinimas. Pirmasis tokius klausimus kaip žmogaus vertės suvokimas ir orus žmogaus gyvenimas iškėlė liberalizmas, kurio
rėmėjai teigė, kad luominiai suvaržymai ir teisinė nelygybė, būdinga
feodalizmui, varžo žmonių kūrybingumą, nesiderina su jų orumu,
todėl feodalinės privilegijos turi būti panaikintos, o žmonių teisės sulygintos.
Reaguodami į tai, privilegijuoti
sluoksniai – feodalai ir dvasininkai – suformulavo konservatizmo
doktriną, kurioje gynė žmonių teisinę nelygybę. Liberalų tikėjimą,
kad teisinė žmonių lygybė sudarys prielaidas asmens savirealizacijai, XIX amžiaus viduryje kritikavo Karlas Marksas, kuris teigė, kad
teisinės lygybės nepakanka, jei nėra pakankamai lėšų pragyvenimui.
Tokiu atveju lygybė tampa tik iliuzija, o savirealizacija pasiekiama tik
tiems, kas turi pinigų.
K. Markso idėjų pagrindu susi-

formavo socializmas, vėliau skilęs į revoliucinį komunizmą ir reformistinę socialdemokratiją. Vis
dėlto, nepaisant gerovės valstybės
susiformavimo, darbininkų klasė, kurią K. Marksas laikė turinčia potencialą savirealizacijai, išliko konservatyvi ir autoritarinė, o
tarpukario laikotarpiu rėmė fašistinius režimus.
Naujas poslinkis įvyko 1968 m.
su studentų revoliucijomis – atsirado naujoji kairė. Pagrindinė naujųjų kairiųjų idėja – savirealizacija
neįmanoma be švietimo, išsilaisvinimo iš įvairių sąmonės kontrolės
formų, kurių pagalba manipuliuojama žmonėmis. Naujosios kairės
dėka aukštasis išsilavinimas tapo

prieinamas ne tik išrinktiesiems, atkreiptas dėmesys į įvairias praktikas, kurios trukdo žmonėms realizuoti save.
Socialdemokratų sukurtos gerovės valstybės padarė tų šalių jaunimą
mažiau priklausomą nuo bendruomenių ir darbdavių. Naujosios kairės pasiekimai garantavo jaunimui
galimybę įgyti išsilavinimą ir pasigerinti gyvenimo galimybes.
Tačiau tuo pačiu gerovės valstybė
sukūrė didelį spaudimą valstybės finansams ir sudarė sąlygas iškilti reakcijai: neoliberalizmui ir neokonservatizmui. Pirmasis siekia karpyti gerovės programas ir didinti konkurenciją, stiprinti dirbančiųjų eksploatavimą. Antrasis eina dar toliau
ir siekia sugrąžinti sąmonės kontrolės ir manipuliavimo formas, tokias
kaip religija, bendruomenė, nacionalizmas, teigdamas, kad žmogus neturi būti laisvas savo pasirinkimuose.
Tarp naujosios kairės, neoliberalizmo, neokonservatizmo ir populizmo
ir vyksta visi šiuolaikiniai pagrindiniai politiniai debatai. Naujoji kairė teigia, kad asmuo turi būti laisvas
savo pasirinkimuose, išsilavinęs (tai
apima ir išsilaisvinimą nuo prietarų),
turėti materialinį pagrindą, ir visa tai
sudaro galimybes jam ar jai save realizuoti. Kitaip tariant, kairė į žmogų
žiūri kaip į savaiminę vertybę.

Neoliberalai žmogų mato kaip
ekonomikai pajungtą darbo ir kapitalo kaupimo jėgą. Jiems žmogaus išsilavinimas ir išlaisvinimas
turi tarnauti ne savirealizacijai, bet
konkurencingumo ir pardavimų
didinimui.
Neokonservatoriai žmogų mato
kaip baudžiauninką, pajungtą elito valdomai bendruomenei, kurios
kontrolei naudojama religija, nacionalizmas ir kitos „opiumo liaudžiai“ formos.
Taip pat žmogų mato ir populistai, tik čia artimesnis tarno įvaizdis
– už priverstinį aukojimąsi suteikiamos gerovės garantijos, tačiau
siekiama palaikyti neišsilavinimą,
tamsumą, prietaringumą.
Požiūris į tai, kas yra žmogus – savaiminė vertybė, ekonominis vienetas ar baudžiauninkas – yra esminis
ideologijų atskirimo kriterijus.
Socialdemokratai neturėtų užmiršti, jog būtent kairioji žmogaus
samprata sudaro žmogui geriausias
galimybes realizuoti save ir naudotis šiuo savo pranašumu, neklimpant į žmonių kvailinimo ir pavergimo liūną, kaip tai daro populistai.
„Žmogus“ yra socialdemokratų stiprybė, o ne „tauta“, „valstybė“, „šeima“ ar „religija“.
Publikuota www.15min.lt

Mūsų požiūris

socialdemokratas

Šeimos politika iš socialinės
demokratijos perspektyvų
Margarita Jankauskaitė
Kandidatė į Vilniaus m. tarybą

Dirbdama lektore, ne kartą
turėjau progą įsitikinti, kokia
svarbi šeima žmonėms. Turbūt
todėl, kalbant apie ją, kyla tiek
aistrų. Vieni pripažįsta, kad tai
– privatus žmogaus reikalas,
kiti siekia apibrėžti jos turinį ir
sąrašą tų, kuriems leidžiama
šeimą kurti.
Dominuojantis diskursas Lietuvoje šia tema labai konservatyvus
– ko verta vien „tradicinės šeimos“
retorika, neigianti istorinę šio instituto raidą ir raginanti jį vertinti
tarsi balzamuotą mumiją. Viešoje
erdvėje apstu šeimos idealizavimo.
Esame romantizuotų įvaizdžių apsuptyje, kurie padeda krauti komercinį ir politinį kapitalą, tačiau užgožia esmę. Kieno interesus atliepia šis sentimentalus kalbėjimas?

Ir kokias jis turi pasekmes mums?
Nusiėmus rožinius akinius, šeimos paveikslas tampa įvairesnis,
taigi, labiau kompleksiškas ir gyvas.
Būnant arčiau žmogaus, sužinome1 ,
kad šeši iš dešimties Lietuvos gyventojai šeimos kūrimą laiko asmeniniu pasirinkimu. Kad „tik savo
šeimą sukūręs žmogus gali būti iš
tiesų laimingas“, teigė trečdalis apklaustųjų. Kitų nuomone, „gyvenime svarbu turėti artimus žmones,
nesvarbu, ar tai bus oficiali šeima,
ar ne“ (25,7 proc.), viskas „priklauso
nuo kiekvieno žmogaus poreikių“
(24,4 proc.) arba kad „žmogus gali
gyventi laimingą gyvenimą, nekurdamas savo šeimos ar artimų santykių“ (13 proc.).
2014 m. atlikta apklausa rodo,
kad daugeliui Lietuvos gyventojų
svarbi pasirinkimo galimybė kurti asmeninį gyvenimą, kuris gali ir
neatitikti reklaminiuose stenduose regimos vizijos. Duomenys apie
skyrybas, paskesnes santuokas, ne
santuokoje gimusius ar antroje santuokoje auginamus, įvaikintus, globojamus vaikus, ūkius su viena(u) šeimos maitintoja(-u), atotolio,
vienalytes, vieno asmens ir kitokių
formų šeimas rodo, kad Lietuvai
jau seniai būtina socialinės demokratijos principais grindžiama šeimos politika, paremta teisingumo
ir įvairių visuomenės grupių sanglaudos nuostatomis.

Kuo ji skirtųsi nuo požiūrio, persmelkto konservatyvumo kvapu?
Visu pirma, tuo, kad gerbtų prigimtinę kiekvieno žmogaus teisę turėti
šeimą, kuri atliepia jo/jos poreikius,
ir pripažintų valstybės pareigą formuoti socialinę infrastruktūrą, padedančią puoselėti savo šeimą. Šeima neturi būti vertinama kaip darbo jėgos kalvė, nors konservatyvių
politikų lūpomis nuolat bėgioja demografinio nuosmukio baimės ar
ksenofobijos padiktuoti argumentai. Šeimas kuriame ne tam, kad
gimdytume daugiau kažkam pelną kraunančių darbininkų, o vedini poreikio kurti orų ir visomis

prasmėmis turiningą gyvenimą,
kuris sunkiai įmanomas be (artimų) žmonių.
Tačiau, pasak žymaus antropologo C. Levy-Strass‘o, „šeima toli gražu nėra sveikos visuomenės
pagrindas, jos uždaras privatumas
ir banalios paslaptys yra mūsų nepasitenkinimo šaltinis“2 . Ir būtent todėl, kad ją esam linkę laikyti visuomenės ląstele, negalime pamiršti, kad čia veikia visai visuomenei būdingi galios ir subordinacijos
dėsniai. Palaikantis rūpinimasis ir
žlugdanti kontrolė kartais tampa
neatsiejami. Todėl, kai šeima, o ne
asmuo, laikoma atskaitos tašku for-

Nauja socialinio būsto koncepcija
privilios jaunimą į provinciją

Asta Kandratavičienė
Kandidatė į Trakų raj. tarybą

Socialinis būstas realiai
tampa komunaliniu būstu,
kurį nuomotis ir įsigyti yra
labai įprasta daugelyje
kontinentinės Europos
valstybių.

Socialdemokratų dominuojamas Seimas spalio pradžioje padarė tai, ką reikėjo padaryti labai seniai ir kas padės
pastebimai atgaivinti Lietuvos provinciją – priėmė naują Paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti įstatymą, kuris
turėtų pritraukti jaunus kvalifikuotus specialistus ir profesionalus bei jų šeimas į Lietuvos regioninius centrus, mūsų miestus ir miestelius.
Naujasis įstatymas, įsigaliojęs
kartu su euro įvedimu mūsų šalyje, iš esmės pakeičia lig šiol egzistavusią socialinio būsto koncepciją. Iki š.m. sausio 1 d. socialinis būstas galėdavo tapti savotiškais spąstais žmonėms, nes socialinio būsto suteikimo tvarka
tiesiog neskatindavo materialiai
vargstančių žmonių ieškotis aps-

kritai arba geresnio darbo, dirbti ir užsidirbti, turėti ambicijų
gyvenime. Arba, jei tokie žmonės vis dėlto materialiai prakusdavo, dažnai turėdavo slėpti pajamas, dirbti nelegaliai, meluoti
savivaldybėms ir pan.
Taip atsitikdavo ir todėl, kad

socialiniame būste gyvenantys
asmenys, jei prasigyvendavo, nebetekdavo teisės į paramą tokiam
būstui. Tačiau jie būdavo ir nesuinteresuoti užleisti jį skurdžiau
už juos gyvenantiems, o juos iškeldinti buvo galima tik bendru
sutarimu arba teismo keliu. Susi-

kurdavo uždaras ratas, kuris dalį
žmonių palikdavo tolimesniame
skurde ir socialinėje atskirtyje; o
teismo išlaidos irgi turi savo kainą žmonėms ir valstybei.
Tokia situacija suformavo ilgas
eiles laukiančiųjų socialinio būsto - tų, kurio jiems ypač reikia,
kad jų gyvenimas nors kiek materialiai palengvėtų. 2014 metų rudenį socialiniuose būstuose gyveno apie 27,8 tūkst. šeimų (asmenų), o dar apie 32,5 tūkst. laukė,
kol gaus tokį būstą. Kiekvienais
metais eilė pailgėdavo 3 procentais. Tai reiškė, kad daugeliui šei-
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muojant politiką, ypač pažeidžiami
tampa vaikai, žmonės su negalia,
moterys, senjorai, LGBT (lesbietės, gėjai, biseksualai, transseksualai) asmenys, rizikuojantys patirti
ekonominę, psichologinę, fizinę,
seksualinę kitų šeimos narių priespaudą ir smurtą.
Sentimentalumo haliucinogenams atsparumo suteikia kritinė
refleksija, leidžianti kurti šeimos
politiką, kreipiamą į kiekvieno asmens gerovę. Selektyvus požiūris į
šeimas arba vienų šeimos narių priklausomybę nuo kitų įtvirtinantys politiniai sprendimai skatina
ne kartų solidarumą, o įtampas,
pervargimą ir galiausiai santykių
griūtį. Užuot visas globos problemas užkrovus šeimai (tiksliau moterims) arba jų sprendimą pavertus
pelningu, tačiau mažas pajamas turintiems žmonėms „neįkandamas“
paslaugas teikiančiu verslu, būtina
stiprinti valstybės teikiamų paslaugų tinklą.
Skubos tvarka reikia gerinti ne
tik ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą. Katastrofiškai trūksta geografine ir finansine prasme prieinamų senyvų žmonių slaugos paslaugų. Ne ką geresnė padėtis su erdvių pritaikymu paauglių, jaunimo
poreikiams, viešų erdvių saugumu.
Būtinų priemonių sąrašą galima
pildyti ne vienu punktu, bet svarbiausia, kad jų įgyvendinimas būtų
grindžiamas socialinės demokratijos dvasia – visuomenės įvairovės
pripažinimu ir jos narių teisės į teisingumą be išimčių užtikrinimu.

DELFI užsakymu 2014 m. gruodžio 12-22 dienomis atlikti „Sprinter tyrimai“.
2Citata iš S. Rishdie. Džozefas Antonas. p. 96-97
1

mų galimybė išsinuomoti socialinį būstą galėjo atsirasti tik po kokių 20-30 metų.
Visa ši padėtis buvo labai nepalanki jauniems žmonėms, ką tik
baigusiems mokslus, ypač sukūrusiems šeimas ir susilaukusiems
vaikučių, kai iškart gauti didesnį
atlyginimą yra mažai galimybių.
O savo nepriklausomą gyvenimą
vis dėlto norisi pradėti oriai ir įsitvirtinti sėkmingai. Juk jei jaunas žmogus su šeima, dirbantis,
tarkim, vyriausiuoju specialistu
valstybės tarnyboje ar vadybininku privačiame versle, gaudavo vidutines pajamas – apie 400-500
eurų „į rankas“, jis tiesiog neišgalėdavo gauti paskolos ir įsigyti
nuosavo būsto.
Naujoji socialinio būsto koncepcija situaciją socialinio būsto
rinkoje, jei taip galima pasakyti,
keičia iš esmės. Vadinamasis socialinis būstas realiai tampa komunaliniu būstu, kurį nuomotis ir
įsigyti yra labai įprasta daugelyje
kontinentinės Europos valstybių.
Pagal naująją tvarką, žmonės,
atitinkantys žemo pajamų lygio
kriterijus, pagal kuriuos įgauna
teisę į socialinį būstą, jei pradėtų gauti didesnes pajamas, turės galimybę įsigyti savivaldybės
būstą arba toliau nuomoti, bet
jau rinkos kainomis. 12p.
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Nauja socialinio būsto koncepcija
privilios jaunimą į provinciją

Nuomos sutartys dabar sudaromos ne trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui, kas suteikia gyventojams daugiau pasitikėjimo rytdiena ir tiesiog daugiau kasdienės ramybės.
Be to, gyventojai dabar turi galimybę rinkoje išsinuomoti bet kurį
kitą būstą ir gauti dalį nuomos mokesčio kompensacijos. Kompensacija už nuomos mokestį skaičiuojama vienam asmeniui - 8 kvadratiniai metrai ir iki 50 proc. vidutinės būsto rinkos nuomos kainos.
Kitas svarbus aspektas, kad buvo pakelta pajamų riba, nuo kurios
žmogus netenka teisės nuomotis
socialinį būstą arba į nuomos mokesčio kompensacijas. Iki 2014-ųjų
pabaigos asmenys teisę nuomoti socialinį būstą prarasdavo, jei jų pajamos viršydavo 5 proc. nuo nustatytos ribos, t.y., sudarydavo daugiau
nei 55 lt vienam asmeniui pajamų
per mėnesį. Dabar teisę į paramą
asmuo praras tik tuo atveju, jei jo
turtas ar pajamos viršys minėtą ribą daugiau nei 20 proc., t.y., 220 litų. Tai leis žmonėms lengviau kvėpuoti, džiaugtis gyvenimu.
Visa tai reiškia, kad naujuoju
socialinio būsto paramos įstatymu nušaunami keli zuikiai. Ne tik
žmonės galės įsigyti socialinį būstą ir turės daugiau garantijų dėl savo ateities, bet ir atitinkamai mažės
skurdas bei socialinė nelygybė ir atskirtis. Taip pat žymiai sutrumpės

laukiančiųjų socialinio būsto eilės,
ir pati sistema bus lankstesnė ir palankesnė žmogui.
O du iš ryškiausių naujosios socialinio būsto koncepcijos įgyvendinimo pranašumų – pirma, jauni
profesionalai atras daugiau galimybių įsidarbinti patraukliose darbo
vietose Lietuvos provincijoje ir, laikui bėgant, įsigyti nuosavą būstą,
nes jo neturėjimas paprastai ir būna didžiausias trukdis sklandžiai finansiškai savarankiško jauno žmo-

Išloš Lietuvos provincija,
priviliosianti būsto įsigijimo
galimybėmis kvalifikuotą
jaunimą, mažės socialinė
atotrūkis tarp šalies regionų,
gerės jų demografinė
padėtis.

gaus gyvenimo pradžiai. Antra, išloš Lietuvos provincija, priviliosianti būsto įsigijimo galimybėmis kvalifikuotą jaunimą, mažės socialinė
atotrūkis tarp šalies regionų, gerės
jų demografinė padėtis.
Provincijoje ir būstas, ir pats
pragyvenimas yra žymiai pigesnis nei sostinėje Vilniuje, Kaune
ar Klaipėdoje, o tai skatins jaunimą grįžti į savo gimtuosius miestus ir miestelius. Atsiveria galimybės greičiau atsigauti ir regio-

bėjo situaciją rinkoje. O riziką visuomet vertėtų paskirstyti į vertybinius popierius, auksą, juvelyrinius dirbinius ir kt., ne tik įsigyjant
nekilnojamąjį turtą.

Praėjusiais metais stebėjome
nekilnojamojo turto rinkos aktyvumą. Sandorių skaičius gana sparčiai augo visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Ar nacionalinės valiutos pasikeitimas
turės įtakos būsto rinkai?
Ženklus pagyvėjimas nekilnojamojo turto rinkoje buvo stebimas
nuo 2014 metų pavasario. Tai prilygo 2007 metų aktyvumui. Tai iš
dalies lėmė augančios šeimų pajamos, gerėjantys žmonių lūkesčiai,
palankesnė ekonominė aplinka.
Gyventojų sprendimui įsigyti būs-

tą įtakos turėjo ir banko suteikiamos palankios sąlygos paskolai imti, atsigaunanti ekonomika ir euro
laukimas. Tai skatino pardavimus.
Gyventojai vėl ėmė pasitikėti statybos bendrovėmis ir būstus pirko
tik prasidėjus statyboms. Vos namą
pradėdavo statyti, jau 30 proc. būdavo parduota. O jei jau pastatyta
„dėžutė“, tai ir 50 proc. išparduodavo. Ypač buvo paklausūs 1 ir 2 kam-

barių butai. Statybų bendrovės tuo
labai džiaugėsi ir stipriai plėtėsi. Atrodė, kad taip bus ir toliau. Tačiau
šią vasarą pardavimai aprimo. Atėjęs sąstingis neišgąsdino, nes vasaros metu taip visuomet nutinka.
Manėme, kad rudens pradžioje
suaktyvėjimas bus dar intensyvesnis nei pavasarį, tačiau to neįvyko.
Priešingai, pardavimų kreivė ėmė
kristi žemyn. Žmonės atidžiai ste-

Kaip prognozuojate - ar išaugs
užsieniečių susidomėjimas Lietuvos nekilnojamuoju turtu?
Užsieniečiai – tai mūsų kaimynai rusai, ukrainiečiai, baltarusiai,
o taip pat vokiečiai, danai. Prieš keletą metų kaimynai iš Rytų labai intensyviai pirko nekilnojamąjį turtą mūsų pajūryje, Druskininkuose. Jiems tiko mūsų kainos, skanus
maistas, graži gamta, galimybė susikabėti gimtąja kalba.
O dabar jau apie metus laiko
vyksta atvirkštinis procesas. Tie
kaimynai, kurie pirko turtą Palangoje, jį ėmė pardavinėti. Tuo metu
dar nebuvo neramumų Ukrainoje,
valiutos kurso kritimo. Tikrosios
nekilnojamojo turto pardavimo
priežasties dar nežinome. Pajūrio
nekilnojamąjį turtą vėl susipirko
lietuviai. Tad užsieniečių antplūdžio po euro įvedimo nesitikime.
Ar po euro įvedimo galima ti-

Trečiojo Šiaulių gimnazistų protmūšių čempionato nugalėtojai

Dėkoju už apžvalgą.
Kalbėjosi Kornelija Petravičienė

13

2

014 m. Marijampolės savivaldybė nominacijoje „Savivaldybė – kultūros puoselėtoja“ tapo Auksinės krivūlės laureatu. Šio garbingo įvertinimo steigėjai yra Kultūros ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Per 1 metus Marijampolės kultūros centre surengiama per 300 renginių, kuriuose pabuvoja per
150 tūkstančių lankytojų. Šiuo metu centre veikia 18 meno kolektyvų, kurie puikiai geba paruošti aukšto lygio
meninies programas, dalyvauja regioniniuose, respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, dainų šventėse.
Aukščiausiu Lietuvos liaudies kultūros centro apdovanojimu „Aukso paukštė“ įvertinti Č. Sasnausko choras,
vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“, kamerinis choras „Suvalkija“. Marijampolės dramos teatras, neturėdamas profesionalios aktorių trupės, 2014 m. sukūrė 3 naujus
spektaklius. Teatre per šiuos metus buvo parodyti 36 spektakliai, kuriuose apsilankė apie 6500 žiūrovų. Petro Kriaučiūno
viešosios bibliotekos paslaugomis naudojasi kas šeštas savivaldybės gyventojas. Didelė šventė skaitytojams buvo bibliotekos Draugystės filialo atidarymas po rekonstrukcijos. Ar reikia
didesnio pasiektos naudos komentaro apart to, kad 20 proc.
padidėjo paslaugų vartotojų skaičius sąskaita tų, kurie niekada
jomis nesinaudojo?
Lapkritį pristatytas elektroninis žinynas „Marijampolės gatvės“. 2014 metais veiklą pradėjo savivaldybės kultūros taryba. Marijampolė verta būti Lietuvos kultūros sostine. Kodėl ne?

ti liko praėjusių metų nugalėtojai Romuvos gimnazistai
„Džiaugiamės, kad mūsų iniciatyva organizuoti šį
čempionatą sulaukė didelė gimnazijų susidomėjimo.
Jame dalyvauja visos aštuonios Šiaulių miesto gimnazijos,“ – sakė LSDJS Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas
Malikas Agamalijevas.

Prienų jaunimiečiai dovanojo
atšvaitus miesto gyventojams

2

Šiauliai

014 m. gruodžio 30 d. LSDJS „Prienų skyriaus“
nariai Prienų miesto savivaldybės aikštėje vykdė akciją „Būk matomas", kurios metu buvo
dovanojami atšvaitai suaugusiems ir vaikams. Prienų
jaunimiečiai taip skatino visus pėsčiuosius segėti atšvaitus tamsiu paros metu, saugojant savo gyvybes.
Prienų jaunųjų socialdemokratų vadovas Mindaugas
Rukas pažadėjo, jog sieks, kad ši akcija taptų tradicija Prienuose ir vyktų kiekvienais metais.
Nuoširdus ačiū už atšvaitus – Susisiekimo ministrui Rimantui Sinkevičiui ir Susisiekimo ministro visuomeniniam konsultantui Erlandui Andrejevui.

Jonava

prienai

Marijampolė

VILNIUS

birštonas
varėna

Publikuota www.delfi.lt

kėtis nekilnojamojo turto rinkos
pabrangimo?
Estijai įsivedus eurą, nekilnojamasis turtas pabrango apie 20 proc.
Jų kainas kėlė butų pasiūlos trūkumas. Mūsų šalyje tokios problemos nėra.
Pabrangimo reikia tikėtis, tačiau
tai įvyks ne žaibiškai, o palaipsniui,
kylant pragyvenimo lygiui. Pirmąjį artimiausią pusmetį po euro įvedimo pirkimai-pardavimai aprims.
Kol padėtis stabilizuosis, gyventojai apsipras su naująja valiuta, perkamąja galia, kainos nekils, tačiau
antrąjį metų pusmetį permainų jau
galime sulaukti.
Jeigu mūsų šalies planuojamas
bendrojo vidaus produkto kilimas
numatomas apie 2,6-2,9 proc., nekilnojamojo turto augimas neturėtų siekti 10 proc. Senos statybos 3040 kv/m butai neatpigs. Jie visuomet bus paklausūs. Padėtis turi stabilizuotis. Kainas labiausiai įtakoja pasiūla. Tad ryškių kainų šuolių
artimiausiu metu tikėtis neverta.
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Ar bus Marijampolė Lietuvos kultūros sostinė?

G

ruodį Šiauliuose baigėsi trečiasis Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
(LSDJS) organizuojamas socialinisedukacinis projektas „Šiaulių gimnazistų protmūšių čempionatas“.
„Didžiuojamės, kad projektas tęsiasi jau trečius metus ir yra tapęs
tradiciniu, gerai atpažįstamu gimnazistų tarpe, net tų, kurie nėra jame
dalyvavę,“ – apie projektą kalbėjo
idėjos autorius Domas Griškevičius.
Minėtas gimnazistų čempionatas
vyko skirtingose Šiaulių miesto gimnazijose. Kiekvieno žaidimo nugalėtojų laukė čempionato rėmėjų įsteigti
prizai. Šiais metais nugalėtojais bendroje čempionato įskaitoje tapo J.
Janonio gimnazistai. Antrą vietą iškovojo S. Šalkauskio moksleiviai, tre-

niniams centras – Šiauliams, Panevėžiui, Marijampolei, Alytui
ir kitiems.
Juk, viena vertus, nedarbas,
nors ir krenta, jis išlieka per aukštas daugelyje regionų. Tačiau, kita vertus, dabar regionuose labai
trūksta kvalifikuotų specialistų.
Galimybės lengviau įsigyti nuosavą būstą gali būti tas meduolis be rykštės jaunoms šeimoms,
padarysiantis Lietuvos provinciją joms patrauklią, kur, beje, auginti vaikus yra ir pigiau, ir patogiau, ir sveikiau.
Laimės ir pačios savivaldybės,
nes dabar atsiranda galimybės
sukurti gerovės ratą: jauni specialistai gali pradėti kurti gyvenimą
sau ir savo šeimoms oriai ir užtikrintai, užimamos esamos tuščios
kvalifikuotos darbo vietos, kuriamos ir naujos, jei yra paklausa dėl
atvažiuojančio jaunimo, daugiau
pajamų ir vartojimo, gyvesnė regioninė ekonomika, daugiau investicijų ir mokesčių į savivaldybių biudžetus, daugiau asmeninės
ir bendros gerovės.
Žinoma, kad naujoji paramos
būstui įsigyti ir išsinuomoti tvarka duotų poveikį, reikės šiek tiek
laiko. Tačiau galima tikėtis gana
kardinalių teigiamų pokyčių Lietuvos jaunų žmonių ir provincijos gyvenime.

Artūras Krupauskas: „Nekilnojamojo turto
rinkoje kainų šuolio nesitikime“

Dauguma Lietuvos gyventojų euro įvedimo laukė su nerimu. Praėjusiais metais pastebimai išaugo Lietuvos gyventojų susidomėjimas nekilnojamuoju turtu. Kokios tikėtinos
tendencijos artimiausiu metu laukia nekilnojamojo turto
rinkoje? Ar nacionalinės valiutos pasikeitimas įtakos būsto kainoms? Kalbamės su nekilnojamojo turto konsultantu, kandidatu į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą Artūru
Krupausku.

Regionai

socialdemokratas

Varėnos krašto senolių šventė

Į

vyko tradicinė kalėdinė Varėnos krašto senolių šventė, kurią organizavo LSDP Varėnos skyriaus nariai. Šventėje dalyvavo ir ją rėmė LSDP
pirmininko pavaduotoja Vilija Blinkevičiūtė. Kultūros centre susirinko arti 400 garbių senolių iš visų rajono seniūnijų. V. Blinkevičiūtė pabrėžė, jog
svarbu skirti reikiamą dėmesį ir pagarbą vyresnio
amžiaus kraštiečiams, kurie ne tik saugo tradicijas, bet ir moko tai daryti savo vaikus ir anūkus.
Žmogus niekada neturi jaustis vienišas ir ypač
per Kalėdas bei sutikdamas Naujuosius Metus.
Šventės siela ir pagrindinis organizatorius buvo
rajono meras Vidas Mikalauskas, kuriam talkino
visi partijos bičiuliai.

Birštono socialdemokračių gerumo akcija

L

SDP Birštono skyriaus moterų socialdemokračių
klubas puoselėja gražią tradiciją – organizuoti šventinę eglutę Birštono savivaldybės daugiavaikėms šeimoms ir šeimoms, auginančioms vaikučius su negalia. Gruodžio 28 d., Kultūros centre šventę pradėjo Birštono savivaldybės merė, LSDP Birštono
skyriaus pirmininkė Nijolė Dirginčienė. Pasidžiaugusi
gausiu susirinkusiųjų būriu, jaunaisiais birštoniečiais,
pasveikinusi su Šv. Kalėdomis, ji prisiminė, kaip gimė
ši moterų socialdemokračių idėja organizuoti kalėdinę eglutę, pradžiuginti neįgalius ir daugiavaikių šeimų
vaikus, padovanoti jiems šventinį stebuklą. N. Dirginčienė padėkojo šventės rėmėjams: svečių namams
,,Audenis“, restoranui ,,Sonata“, UAB ,,Ernas“, UAB
,,Sušinei“, UAB ,,Už tave“, picerija „Pizza Funn“, kurie
padėjo moterims paruošti vaikams šventiškas vaišes.

Jonavos jaunimietės pasveikino pirmąjį 2015-ųjų kūdikį

Vilniaus socialdemokratai
dienos centre „Atgaiva“

S

ausio 5 d. Jonavoje gimė pirmasis
2015–ųjų metų kūdikėlis. LSDJS
Jonavos skyriaus merginos aplankė laimingą šeimą ir pirmajam šiųmečiam berniukui, kuris, kaip sakė tėveliai,
vadinamas Einoro vardu, įteikė dovanėlių,
praversiančių rūpinantis augančiu mažyliu. Einorui, kuris yra poros pirmagimis,
LSDJS merginos linkėjo visur ir visuomet
būti pirmam, užaugti tvirtu jonaviečiu ir
tapti tikru „užvadėliu“ tėveliams.
Lankydamos pirmąjį 2015-ųjų kūdikį,
merginos nepamiršo ir akušerijos bei ginekologijos skyriaus personalo – jam padėkota už rūpestingą darbą ir pagalbą,
padedant išvysti pasaulį mažiesiems jonaviečiams.

S

ocialdemokratai pasveikino dienos centro „Atgaiva“ senjorus. Įteikdamas padėkos raštus ir dovanėles aktyviausiems bei
darbščiausiems senjorams, Seimo vicepirmininkas Algirdas Sysas palinkėjo visiems sveikatos.
Politikas padėkojo už draugystę bei gražų bendradarbiavimą Senjorų dienos centro „Atgaiva" vedėjai Indrei Vaitkūnienei.
Gintautas Paluckas, LSDP Vilniaus skyriaus
kandidatas į merus, prisistatydamas centro lankytojams juokavo, kad vedžioti už rankos jo tikrai
nereikia. Nors būdamas dar tik 35 metų, jau yra
sukaupęs gyvenimiškos ir darbinės patirties, turi
aiškią viziją, kaip reikia vadovauti sostinei. Šeškinės seniūnaičių pirmininkas Antanas Narkevičius
pasidžiaugė jaunu ir energingu kandidatu. Ministro
Pirmininko patarėja Auksė Kontrimienė negailėjo
pagyrimo žodžių centre susibūrusiam ansambliui
„Atgaiva“, kuris praturtino susibūrimą skambiais
romansais. Šventėje skambėjo eilės, viktorinos
nugalėtojai traukė dovanėles, visi dalinosi šypsenomis ir gera nuotaika.
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Jaunimas

socialdemokratas

Tradiciniame Pagarbos vakare Nidoje
jaunimiečiai išrinko 2014 m. metų geriausius

viu vedimo įgūdžiai“. Dalyviai ne
tik išklausė lektorių pranešimus,
diskutavo bei analizavo, bet ir jėgas išbandė itin nuotaikingose
praktinėse užduotyse.
Pagarbos vakarą vainikavo iškilminga šventinė vakaro dalis,
kurią vedė charizmatiškasis Tomas Šileika. Skambant instrumentinio kvarteto „Retired Musicians Social Club“ muzikai, dalyviai turėjo progą aptarti praėjusius metus, prisiminti įsimintiniausius įvykius, kartu planuoti,
kokią organizaciją norėtų matyti artėjančiais metais. Apdovanoti LSDJS nusipelnę nariai ir partneriai savo kalbose jauniesiems
socialdemokratams linkėjo siekti savo užsibrėžtų tikslų ir toliau
būti vieningiems.

Sausio 9–11 dienomis Nidoje įvykęs Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) Pagarbos vakaras
pritraukė gausų būrį jaunųjų
socialdemokratų iš visos Lietuvos. Tradiciniame kasmetiniame organizacijos renginyje buvo paskelbti 2014 metais
labiausiai pasižymėję LSDJS
nariai ir partneriai.
Metų geriausieji išrinkti, remiantis gruodį ir sausį vykdyta
elektronine jaunimiečių apklausa, jos rezultatus tvirtino LSDJS
Valdyba.
2014 m. LSDJS geriausieji:
• Metų skyrius – Marijampolės
skyrius, pirmininkė Agnė Pavelčikienė;
• Metų pirmininkas – Malik
Agamalijev, Šiaulių m. skyriaus pirmininkas;
• Metų socialdemokratas –
LSDJS Valdybos narys Tomas Šileika;
• Metų daugiausiai rašantis –
LSDJS Pirmininkas Ramūnas Burokas;
• Metų partneris – Darius Jasaitis, Neringos savivaldybės
meras
• Aktyviausiai komunikuojantis skyrius – Jonavos skyrius,
pirmininkas Erlandas Andrejevas;
• Metų naujokas – Mindaugas
Janulionis, Vilniaus m. skyriaus pirmininkas;
• Metų didžiausia pažanga –
Klaipėdos miesto skyrius, pirmininkė Ernesta Apanavičiūtė;
• Metų savanorėmis tapo Vilma Barišauskaitė ir Aurelija
Klemanskytė;
Ramūnas Burokas,
LSDJS pirmininkas
kandidatas į Marijampolės m. tarybą

Nuo šių metų sausio 1 dienos
įsigaliojo Užimtumo rėmimo
pataisos 11 straipsnis, kuris
suteiks galimybę reikalingos
darbo patirties neturintiems
asmenims atlikti savarankišką praktiką. Asmuo nuo 16
metų iki 29 metų tiesiogiai
galės sudaryti dvišalę praktikos sutartį su organizacija

LSDJS Biuro informacija

• Metų pasiekimą pelnė Julius
Pagojus 2014 m. tapęs teisingumo viceministru.

Neteisingi darželiai

Gintautas Paluckas
LSDP kandidatas į Vilniaus mero
pareigas

Savivaldybė Santariškėse
atidarė naują vaikų darželį. Gražų, modernų, bet turbūt be reikalo? Juk į jį priimti vis tiek negali. Metai nauji, o grėblys senas. Juk praeitą kartą vaikų registracijos į
darželius taip pat nesėkmingai startavo, bet pamokos,
panašu, neišmoktos. Tačiau
šis nesėkmingas epizodas tėra vyšnia ant ganėtinai prasto skonio torto.

Labai džiaugiuosi, kad darželis
Santariškėse galų gale buvo pastatytas. Tuo gali džiaugtis ir aplinkinių rajonų gyventojai, nes visos 250
naujų vietų vaikams bus skirstomos
per savivaldybės informacinę sistemą (kai ji pradės veikti). Tačiau savivaldybės pranešimuose spaudai
spindi gerokai įspūdingesni skai-

čiai. Tvirtinama, kad per pastaruosius ketverius metus buvo įsteigtos
net 3400 naujų vietų darželiuose!
Iš tiesų, naikinant sporto sales,
didinant vaikų skaičių grupėse, iškeliant vaikų grupes į tam ne visiškai tinkamas patalpas (aplinką),
pradinėse mokyklose buvo išspaus-

kirų miestų savivaldybėms, nes departamentas veiks ne tik nacionaliniu lygiu, bet ir dalyvaus formuojant tautinių santykių politiką savivaldybėse, rūpinsis bei stebės, kaip
yra paisoma tautinių mažumų atstovų teisių ir interesų atskirose savivaldybėse.
Žmonėms, siekiantiems išsaugoti savo tautinį tapatumą, nebereikės
minti europinių įstaigų slenksčius
ir siųsti laiškus į Briuselį. Pagalbos
jie sulauks čia pat – savo Tėvynėje.

Lietuva visais laikais garsėjo
savo tolerancija visų tautybių
žmonėms ir pakantumu skirtingų religinių bendruomenių
atžvilgiu. Būtent tokios išmintingos ir jungiančios politikos
dėka Lietuvos valstybė sugebėjo palikti ryškų pėdsaką istorijoje.
Vilnius – daugiatautiškiausias
Lietuvos miestas

Savaranoriška praktika –
nauja galimybė jaunimui
pelnyti iš jaunų žmonių darbo, todėl savanoriškos praktikos sutarčių skaičius įmonėje negalės viršyti 10 procentų visų įmonės darbo
vietų (pareigybių) skaičiaus.
Nors įstatymo pataisa jau įsigaliojusi, tačiau Vyriausybėje dar
atliekami paskutiniai namų darbų , o sutarties šablonas bus paskelbtas artimiausiu metu.
Tokio pobūdžio praktikos sutarties sudarymui ir vykdymui
netarpininkauja nei mokymosi
įstaiga, nei Lietuvos darbo birža. Apie savanoriškos praktikos
sutarties sudarymą darbo biržos
darbuotoją reikia informuoti tik
tuo atveju, jeigu asmuo yra registruotas biržoje. Didesnį vaidme-

nį savanoriškos praktikos vykdyme atlieka Sodra.
Pagal priimtas nuostatas neatlygintą savanorišką praktiką atliekantys asmenys bus draudžiami sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialiniu draudimu valstybės lėšomis. Savanoriška praktika nedarys įtakos pirmo starto programos
vykdymo veiklai. Žinoma, asmuo
negalės sudaryti ir savanoriškos, ir
darbo sutarčių vienu metu.
Šis įstatymo projektas padės
jauniems žmonėms įgauti reikiamos darbo patirties, kurios reikalauja darbdaviai. Kadangi jaunuoliai nori darbo, o darbdaviai
patirties, savanoriška praktika iš-

spręs šią problemą. Darbdaviai galės įvertinti asmens sugebėjimus ir
įgūdžius bei atsirinkti tinkamus
darbuotojus.
Darbo ir socialinių tyrimų instituto duomenimis, apie 4 mlrd.
litų – tiek pinigų kasmet Lietuva praranda dėl nedirbančio jaunimo. Todėl mažėjantis jaunimo
nedarbas reiškia, kad ne tik sprendžiama svarbi visuomenės problema, sumenko emigracija, bet ir sukurtas didesnis bendrasis vidaus
produktas, į valstybės ir į „Sodros“ biudžetus sumokėta daugiau mokesčių.
Publikuota www.15min.lt

ta apie 900 vietų vaikams. Šios vietos taip pat bus skirstomos per savivaldybės informacinę sistemą. O
kur „dingsta“ dar apie 2500 vietų,
kurias savivaldybė teigia sukūrusi?
Paslapties širmą praskleidžia pats
savivaldybės viešųjų ryšių skyrius
praėjusios savaitės pranešime spau-
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dai „paaiškinantis“: „Remdama nevalstybines ugdymo įstaigas: tapdama dalininke, sudarydama sąlygas
mokėti mažesnį mokestį už vaiko
išlaikymą, leisdama savo nuomojamoje valstybinės žemės dalyje statyti darželio pastatus, pagal panaudos sutartis neatlygintinai naudotis
patalpomis arba išnuomodama jas
lengvatinėmis sąlygomis, - Vilniaus
savivaldybė sprendžia vietų darželiuose stygiaus problemą ir padeda plėstis privačių darželių tinklui
sostinėje.“
Paprastai tariant, savivaldybė privatiems darželiams nemokamai
(pagal panaudos sutartis ar formalia nuoma už 1 litą/eurą) duoda
patalpas ar žemės sklypus, nelygu situacijai. Paskutinis (kol kas)
taip pamalonintas darželis praėjusią savaitę atidarytas Pilaitėje. Viskas atrodytų gerai, bet akis bado
trys dalykai.
Privačių darželių kainas nustato rinka, t.y., už vietą darželyje
prašoma tiek, kiek vieta kainuoja
ir kituose privačiuose darželiuose.
Savivaldybės parama natūra (ne-
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mokamomis patalpomis, žemės
sklypu ir panašiai) tiesiog mažina
privataus darželio sąnaudas ir didina pelną.
Privačių darželių vietos per savivaldybės informacinę sistemą nėra
skirstomos, todėl jų prieinamumas
yra ribotas. Šios naujai sukurtos
vietos prieinamos tik galintiems
už jas susimokėti „privačią“ kainą.
Turint galvoje per pastaruosius
ketverius metus savivaldybės „sukurtų“ vietų santykį privačiuose
ir savivaldybės darželiuose (2500
privačiuose/ 1000 savivaldybės),
akivaizdu, kad miesto politikai
prioritetą teikia privačių darželių
tinklo plėtrai. Ir ši plėtra iš dalies
yra finansuojama savivaldybės lėšomis (primenu – nemokamos ar
beveik nemokamos patalpos, žemės sklypai ir t.t.).
Tokiu būdu savivaldybės pinigais (iš dalies) kuriami privatūs
darželiai, kuriuose vietas gaus tie,
kas galės sumokėti daugiausiai.
Švelniai tariant, tai nėra teisinga.
Publikuota www.delfi.lt

Vilniaus jėga – daugiatautiškumas

Valentinas Gavrilovas
LSDP kandidatas į Vilniaus miesto
tarybos narius

LSDJS Pagarbos dalyvius pasveikino Neringos savivaldybės
meras socialdemokratas Darius
Jasaitis. Jis palinkėjo, kad po kovo mėnesį įvyksiančių rinkimų
jaunimiečių pavardės būtų gausiai minimos savivaldybių tarybų sąrašuose. Po mero kalbos sekė Seimo nario Domo Petrulio
sveikinimas, LSDJS Pirmininko
Ramūno Buroko kvietimas dalyvius dalintis patirtimis ir nuveiktais darbais bei linkėjimai artėjančiais metais siekti dar geresnių rezultatų.
Šiais metais jaunimiečiai turėjo progą sudalyvauti itin naudinguose mokymuose „Dalykinis bendravimas, derybų ir inter-

be mokymosi įstaigos tarpininkavimo.
Siekiant apsaugoti jaunus žmones nuo darbdavių piktnaudžiavimo ir nemokamos darbo jėgos išnaudojimo, įstatymo pataisa pateikia nemažai apribojimų. Savanoriškos praktikos sutarties terminas negali viršyti 2 mėnesio laikotarpio per kalendorinius metus,
o asmuo gali iš viso sudaryti tik 3
savanoriškos praktikos sutartis.
Bendras jo sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių terminas
negalės būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. Taip pat savanoriška praktika
vienoje įmonėje gali būti atliekama tik vieną kartą. Organizacijai
bus užkertamas kelias norui pasi-

Lietuvoje

socialdemokratas

Čia gyvena, dirba ir kuria net 128
tautybių žmonės. Priminsiu, kad
beveik 19 procentų vilniečių – lenkai. Ir tai nėra kažkokie kolonistai
ar atvykėliai iš Lenkijos. Tai mūsų – Lietuvos – lenkai. Dar 14 procentų – rusai. Ne Rusijos, o mūsų
rusai, kuriems ši žemė yra gimtoji.
Nors lietuvių Vilniuje mažiau nei
60 procentų, tačiau visiems vilniečiams, nepriklausomai nuo jų tautybės, rūpi tie patys klausimai: darbas,
saugumas, jų vaikų ateitis.
Kas kaltas, kad dabar atskirų tautybių žmones bandoma atskirti, supriešinti su Lietuva ir lietuviais? Atsakymas tik vienas – netoliaregiška
pagrindinių Lietuvos partijų politika ir kai kurių politinių darinių,
kurie nesistengia siūlyti svarbių vilniečiams problemų sprendimo būdus, o tik eksploatuoja tautiškumo
jausmą, neatsakingi ir savanaudiški veiksmai.
Būtent nelogiškas kai kurių politinių partijų užsispyrimas neleisti atskiruose vietovėse tankiai gyvenantiems kitų (ne lietuvių) tautybių žmonėms plačiau naudoti savo kalbą (kuo blogai vietovėse, kur
dauguma gyventojų yra lenkai, leisti
šalia lietuvių kalba pateikiamų ga-

tvių pavadinimų iškabinti ir pavadinimus lenkų kalba?) ir sąlygojo tokių
politinių reiškinių kaip Lietuvos lenkų rinkimų akcija stiprėjimą.
Jausdami priešišką politikų nusistatymą, vietiniai lenkai ir rusai
apjungė jėgas ir leido šiai politinei
jėgai sustiprinti pozicijas Vilniuje.
Tačiau laikai keičiasi, ir su valdžioje
esančių politikų požiūrio į tautines
mažumas pokyčiais keičiasi ir pačių
Lietuvos lenkų ir rusų politikos supratimas.
Taisomos konservatorių klaidos

Džiugu, kad dabartinė Algirdo
Butkevičiaus Vyriausybė nacionaliniu lygiu taiso ankstesnių ir ypač
konservatorių Vyriausybės klaidas.
Tai nėra lengva, nes sugadinti santykius gali per vieną dieną, o tam,
kad juos atkurtum, gali prireikti ne
vienerių metų. Vis dėlto pažanga
yra. Jau nuo kitų metų Lietuvoje vėl
pradės veikti Tautinių mažumų departamentas, kurį 2009 metais savo nutarimu panaikino Andriaus
Kubiliaus vadovaujama Vyriausybė.
Tai puiki proga pasitempti ir ats-

tinių bendrijų atstovų, kurie galės
realiai prisidėti prie visų valstybei
aktualių klausimų sprendimo. Būtent rusų ir lenkų atstovų aktyvus
dalyvavimas pagrindinių partijų
veikloje padės greičiau ir efektyviau
spręsti ir šioms tautinėms grupėms
rūpimus klausimus.
Lenkų partijos tikslai – kiti

Panašu, kad, stiprėjant Vyriausybės dėmesiui tautinėms mažumoms, artėja juodos dienos ligi šiol
didžiausia tautinių mažumų gynėja Vilniuje pasiskelbusiai Valdemaro
Tomaševskio Lietuvos lenkų rinkiPartijoms irgi reikia
mų akcijai (LLRA).
daugiatautiškumo
Pastarųjų metų šios partijos veiksPagarba kitų tautybių žmonėms mai liudija, kad ji neturi intereso
ir kitų nuomonei – demokratinės
valstybės stiprybės pamatas.
Labai svarbu yra branginti unikalų Lietuvos ir ypač Vilniaus istorinį paveldą – daugiatautiškumą. Skirtingi žmonės čia nuo senų
laiku sėkmingai sugyveno ir kartu
kūrė Lietuvos istoriją. Gerbdami
savo kaimynų kilmę, jų puoselėjamas tradicijas ir kultūrą, praturtiname ir savo vidinį pasaulį. Tik
išmokę neteisti iš anksto, o gerbti
kitų nuomonę, galėsime džiaugtis
tikrais demokratijos pranašumais.
Nors paskutiniu metu buvo madinga iš kitaip mąstančių greitai
vaizduoti „kvailokus priešus“ (ir nesvarbu, ar tai būtų rusiškų televizijos kanalų žiūrovai, ar referendumo
dėl žemės nepardavimo užsieniečiams iniciatoriai, ar už galimybę
savo miestelyje šalia lietuviško ga- spręsti tautiečių problemas. Greitvės pavadinimo iškabinti ir užra- čiau priešingai – partija rūpinasi tik
šą lenkų kalba pasisakantys Lietu- savo reitingais. Gal tai ir yra pagrinvos piliečiai), tačiau tokie laikai tu- dinė priežastis, kodėl, būdami Vyri nueiti į praeitį, nes dirbtinis susi- riausybės koalicijoje, LLRA atstopriešinimas niekada neduos teigia- vai nė karto nekėlė tautinėms mažumoms aktualių klausimų. O kai
mų rezultatų.
Džiugu, kad pagrindinėse Lietu- pamatė, kad jų populiarumas dėl
vos politinėse partijose daugėja tau- neveiksnumo rinkėjų akyse ėmė

smukti, artistiškai sudėjo regalijas
ir paliko Vyriausybę.
Juk paprasčiau sugrįžti į savo valdomus rajonus ir , asitelkus administracinį aparatą, valdantį viską
(nuo švietimo iki pašalpų mokėjimo), bauginti žmones: nebalsuosi
– išmesim iš darbo, mokysi vaikus
lietuviškai – atimsim pašalpą. Esant
tokiais politikai nenuostabu, kad šalia Vilniaus esantys Šalčininkai (ilgą
laiką valdomi LLRA atstovų) – vienas skurdžiausių Lietuvos regionų.
O juk visų tautybių žmonių norai yra vienodi - turėti darbą, leisti
vaikus į mokyklą, padoriai gyventi. Todėl baime paremti metodai –
praeitis. Baime amžinai nevaldysi.
Ji blėsta. Tarp lenkų, rusų, baltaru-

sių daugėja išsimokslinusių, jaunų
žmonių, kurie atskiria grūdus nuo
pelų ir darbus nuo kalbų. Ir supranta, kad, norint pasiekti realių rezultatų, reikia dirbti išvien su visų tautybių žmonėmis, sprendžiant visiems Lietuvos piliečiams aktualias
problemas.
Publikuota www.delfi.lt

Aktualijos
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Naujuosius – 2015-uosius –
metus pasitikome su euru
BFL/Andriaus Ufarto nuotr.

socialdemokratas
Nuo sausio 1-osios Lietuva tapo visateise euro zonos nare.
Lietuvos gyventojus šia proga
pasveikinęs Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pabrėžė, kad tai didelis šalies laimėjimas, ne tik garantuojantis mūsų valstybei ekonominį saugumą, bet ir suteikiantis galimybę
siekti didesnio finansinio stabilumo, tvariai ir harmoningai
plėtoti ekonomiką.
„Euras bus mūsų ir ekonominio, ir politinio saugumo garantas, leis sparčiau plėtoti gyvybingą ekonomiką, kuriančią naujas
darbo vietas, gausinančią žmonių
pajamas. Tvirtai tikiu, kad Lietuva sustiprins euro šeimą. Europos
Sąjungoje esame ekonominio augimo lyderių smaigalyje. Ateiname kupini ryžto, susitelkimo ir
energijos siekti numatytų tikslų. Atsinešame stiprų partnerystės ir solidarumo jausmą“, – sakė
premjeras.

Parengta pagal LRV spaudos
tarnybos informaciją

BFL nuotr.

Premjeras A. Butkevičius
perdavė pirmąjį eurų
banknotą Lietuvos banko
Pinigų muziejui

Vyriausybės vadovas Algirdas Butkevičius sausio 9 d.
Lietuvos banko Pinigų muziejui perdavė saugoti bei eksponuoti Naujųjų metų naktį iš bankomato išimtą pirmąjį dešimties eurų banknotą.
Premjeras teigė, kad per pirmas 7 sausio dienas pakeista per 1,3 mlrd. grynųjų litų. Monetų jau priimta beveik 100 tonų, tačiau manoma, kad apie 30 proc. apyvartoje esančių monetų gali negrįžti į Lietuvos banką,
žmonėms pasilikus jas prisiminimui ar tiesiog pamiršus, kad jų turima.

Pasveikinti Lietuvos taip pat
atvyko Estijos premjeras Taavi
Roivasas ir Latvijos užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius, kurie drauge su premjeru A.
Butkevičiumi bankomate Naujųjų Metų naktį vieni pirmųjų išsiims naujosios mūsų valiutos – eurų – banknotus.
Pasak finansų ministro Rimanto Šadžiaus, įsivedę eurą simboliškai užbaigėme trijų svarbiausių
atkurtos Lietuvos valstybės darbų sąrašą: „Įstojome į NATO ir
Europos Sąjungą (ES), o dabar
prisijungėme prie stipriausiųjų
ES valstybių finansinio klubo,
kuriame būsime jau ne kažkieno priimtų sprendimų vykdytojai, bet jų priėmėjai. Tai sukuria
tvirtą geopolitinį ir ekonominį
pagrindą kurti klestinčią gerovės
valstybę, dosnią visiems mūsų šalies žmonėms“.

„Džiaugiuosi sėkmingu mūsų šalies perėjimu prie
bendrosios Europos Sąjungos valiutos – euro. Man teko atsakomybė inicijuoti euro įvedimo procesą, o Naujųjų metų naktį – garbė dalyvauti simbolinėje euro banknotų išėmimo ceremonijoje. 10 eurų kupiūrą perdaviau
Pinigų muziejui, kad ši akimirka, šis istorinis Lietuvai
įvykis, liktų užfiksuotas, o juo galėtų džiaugtis ne tik
mūsų šalies bet ir užsienio piliečiai“, – teigė premjeras
A. Butkevičius.
LRV spaudos tarnyba

Mieli laikraščio „Socialdemokratas“ skaitytojai ir bičiuliai,

Pradėkime Naujuosius metus su nauja
energija, mintimis ir idėjomis. LSDP infocentro komanda dirba Jums, todėl mums
svarbu žinoti Jūsų nuomonę apie laikraštį „Socialdemokratas“: kaip sukurti jį dar
įdomesnį, informatyvesnį, ką norėtumėte
jame skaityti, kokios temos reikalauja daugiau dėmesio, ką naujo galime pasiūlyti savo skaitytojams..

•
•
•

•
•
•
•

Regiono naujienų;
Platesnės LSDJS (socialdemokratinio jaunimo) rubrikos;
Regioninių LSDMS (Moterų klubo) naujienų;
Lyčių lygybės klausimų viešinimo;
Sakaliukų (jaunųjų socialdemokratų);
Respublikos renginių plano;
Pokalbių su įdomiais socialdemokratais;
Bičiulių kūrybos ar kitų tekstų;
Jūsų pasiūlymai.

•
Pakomentuokite plačiau – „Socialde•
mokrato“ laikraštyje reikia daugiau:
• Vyriausybės darbų viešinimo;
Jūsų idėjos – mūsų padėka. Laukiame
• Seimo naujienų;
Jūsų pasiūlymų ir komentarų iki š. m. ko• ES naujienų;
vo 1 dienos elektroniniu paštu infocen• Aktualių komentarų;

tras@lsdp.lt. Kompetentingos komisijos
išrinktas geriausios idėjos autorius laimės
pažintinę kelionę į Europos Parlamentą.

Ar žinote, kad www.lsdp.lt tinklalapyje galite ne tik perskaityti naujausią
informaciją iš Vyriausybės, Seimo, partijos, bet ir:
•
•
•
•

Užsisakyti RSS naujienų srautą;
Skaityti naujausią laikraščio „Socialdemokratas“ numerį bei peržiūrėti ankstesnius;
Patogiai naršyti po tinklalapį mobiliajame telefone ar planšetėje;
Kalendoriaus rubrikoje rasti visus

•
•
•
•
•
•
•

partijos renginius;
Audio rubrikoje perklausyti Ministro Pirmininko A. Butkevičiaus interviu;
Foto rubrikoje rasti naujausias fotografijas iš partijos renginių;
Video rubrikoje peržiūrėti aktualius ir įdomius politikų komentarus, sveikinimus, kitus reportažus;
Rasti su rinkimais susijusią informaciją;
Visos partijos atsakingų vadovų kontaktus;
Regionų tinkalapių adresus;
Nario mokėjimams skirtą aktualią
informaciją ir kita.
LSDP infocentras

socialdemokratas
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