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tinę teisę ir pareigą – balsuoti 
už tuos, kas spręs mūsų miestų, 
miestelių ir vietos bendruome-
nių problemas.

Šiemet savivaldos rinkimai ypa-
tingi tuo, kad pirmąkart mūsų ša-
lies istorijoje balsuosime tiesiogi-
niuose mero rinkimuose.

Savivaldybėse priimami spren-
dimai yra arčiausiai mūsų – pi-
liečių, jų pasekmes jaučiame kie-
kviename savo kasdienybės žings-
nyje – ar važiuotume automobiliu 
į darbą, ar eitume savaitgalį pasi-
vaikščioti į parką, ar leistume sa-
vo vaikus į darželį, ar į mokyklą, 
ar rūšiuotume šiukšles, ar grįžtu-
me vakare gatve į namus.

Todėl balsuoti savivaldos rinki-
muose yra labai svarbu. Jūsų bal-

sas iš esmės apspręs, ar Jūsų mies-
to, kuriame gyvenate, gatvės bus 
lygios ir apšviestos, ar turėsite, 
kur savo daugiabučio kieme pasi-
statyti automobilį, ar rasite vietą 
savo vaikui darželyje, ar patogus 
bus viešasis transportas.

Lietuvos socialdemokratų par-
tija padaro, ką pažada – pasirū-
pinome, kad per miestų ir rajo-
nų savivaldą valdžia būtų arčiau 
žmogaus – įteisinome tiesioginius 
merų rinkimus. Todėl kiekvie-
nas balsas savivaldos rinkimuo-
se taps dar svarbesnis ir nulems 
išrinktos tarybos pajėgumą pri-
imti sprendimus ir juos įgyven-
dinti kartu su tiesiogiai išrinktu 
meru. Todėl raginu rinkėjus atsa-
kingai pagalvoti, ar verta balsuoti 

už perėjūnus, atskalūnus ir įvai-
rius nepamatuotais pažadais be-
sisvaidančius populistus. Nauja 
savivaldos rinkimų sistema yra 
mūsų demokratijos brandumo 
išbandymas, todėl rinkimės la-
bai atsakingai.

Jeigu pasitikėsite mumis, soci-
aldemokratais, mes pasižadame: 
pasirūpinti šeimomis, auginan-
čiomis vaikus; ypatingą dėmesį 
skirti socialinių problemų spren-
dimui; mažinti šildymo ir komu-
nalinių paslaugų kaštus; spręsti 
susisiekimo miestuose ir rajonuo-
se problemas.

Savo darbais jau įrodėme, kad 
esame taikos ir stabilumo šaly-
je gynėjai. Pažadame tokiais bū-
ti ir ateity. 

LSDP kandidatas į Seimą Vilniaus 
Žirmūnų apygardoje A. Raslanas apie 
sveikatinimą

G. Paluckas. Vilniaus skola prislėgė  
ne merą, o daugelį vilniečių

Geriausi Lietuvos merai – 
socialdemokratai

Tauragės rajono meras Pr. Petrošius 
apie sutvarkytą automobilių 
parkavimą Tauragėje

Kovo 1 dieną ir vėl turėsime 
galimybę įvykdyti savo de-
mokratinę teisę ir pareigą – 
balsuoti už tuos, kas spręs 
mūsų miestų, miestelių ir vie-
tos bendruomenių proble-
mas.

Šiemet savivaldos rinkimai 
ypatingi tuo, kad pirmąkart 
mūsų šalies istorijoje balsuo-
sime tiesioginiuose mero rin-
kimuose.

Kovo 1 dieną ir vėl turėsime ga-
limybę įvykdyti savo demokra-

Ministras Pirmininkas  
Algirdas Butkevičius,  
LSDP pirmininkas

Su VaSario 16-ąja



Mes, Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), įsipareigojame siekti pažangios gerovės Lietuvos ir Europos, 
kurios būtų grįstos socialdemokratinėmis vertybėmis – laisve, demokratija, lygybe, teisingumu ir solidaru-
mu. Mes siekiame užtikrinti žmonėms galimybę gyventi visavertį gyvenimą vieningoje ir socialiai teisingo-
je visuomenėje. Dirbdami kartu kursime visų Europos Sąjungos (ES) piliečių bendrumo jausmą. Mes at-
kursime ES kaip visų žmonių vilties, pažangos, gerovės ir saugumo projektą, remdamiesi: nauja ekonomika, 
grįsta demokratiniu valdymu, užtikrinti darbo vietų kūrimą ir geresnį žmonių gyvenimą; nauja socialinio 
teisingumo visiems žmonėms strategija; nauju pažangiu Europos Sąjungos modeliu.
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Kairiųjų indėlis, atkuriant Lietuvos  
nepriklausomybę 1918 metais 

Vytautas Plečkaitis
Kovo 11-osios Nepriklausomybės 
Akto signataras, 
ambasadorius 

Prie pirmojo Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo 1918 
m. žiemą ypač daug prisidė-
jo Lietuvos socialdemokratai 
ir kiti kairieji.

Daugiataučiame Vilniuje – 
 politinis sambrūzdis dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 

Prieš Didįjį karą Vilniuje apie 40 
proc. visų gyventojų buvo žydai, 
apie 30 proc. – lenkai, apie 20 proc. 
– rusai, atkelti imperijos laikais iš 
Rytų. Pastarųjų dauguma pasitrau-
kė su Rusijos kariuomene 1915 m. 
Likusieji gyventojai buvo baltaru-
siai ir lietuviai, kurie sudarė didelę 
dalį Vilniaus gubernijos gyventojų.

Vieninteliams lietuviams Vilnius 
buvo jų sostinė. Kitiems Vilnius 
buvo Rusijos imperijos užkampis, 
„lenkų“ miestas ar žydų „Šiaurės Je-
ruzalė“, kurioje veikė nemažai kai-
riųjų žydų organizacijų. Vilnių žy-
dų istorikai laiko žydiško socializ-
mo ir jų proletariato centru. Beje, 
80 proc. Vilniaus pramonės pri-
klausė žydams.

veikė lietuviškos kultūros ir švietimo 
draugijos, savo gausa nusileisdamos 
tik lenkiškoms.

Vokietijos kariuomenė Lietuvoje 
įvedė griežtą tvarką. Ji uždraudė visą 
lietuvišką spaudą, pati leido vieninte-
lį laikraštį „Dabartis“. Įsakė ūkinin-
kams pririšti visus šunis, ant vežimų 
pakabinti lenteles su savininkų pa-
vardėmis, prie sodybų pastatyti lauko 
tualetus, kurių daug kur nebuvo. No-
rint išvykti iš savo valsčiaus, privalu 
buvo gauti leidimą, o sutikus vokiečių 
valdininką, nukelti kepurę. Vokiečių 
kalba, kaip anksčiau rusų, tapo priva-
loma valstybine kalba.

Stepono Kairio dėka į 
Lietuvos Tarybą – daugiau 
kairiųjų 

Iš pradžių vokiečiai bandė igno-
ruoti lietuvių interesus, manydami, 
kad Vilnius yra tik žydiškas, lenkiš-
kas bei rusiškas miestas. Tačiau lietu-
viams protestuojant imta su jais skai-
tytis. 1917 m. lietuviams buvo leista 
sušaukti Vilniuje lietuvių suvažiavi-
mą, kuris išrinko Lietuvos Tarybą 
iš 20 asmenų. Visi jie buvo lietuviai 
ir visi vyrai. Buvo numatytos kelios 
vietos tautinėms mažumoms. Tarp 
Vilniaus lietuvių suvažiavimo delega-
tų vyravo kunigai – 66 asmenys, ūki-
ninkai  – 65, inteligentai – 59. Pen-
ki buvo dvarininkai ir tik du – dar-
bininkai. Todėl iš pradžių į Tarybą 
buvo išrinkti net šeši kunigai. 

ni buvo krikščionys demokratai – 
S. Banaitis, K. Bizauskas, P. Dovy-
daitis, A. Petrulis, J. Staugaitis, A. 
Stulginskis, K. S. Šaulys ir J. Vai-
lokaitis; du socialdemokratai – M. 
Biržiška ir S. Kairys, du tautinin-
kai – A. Smetona ir V. Mironas, 
vienas valstietis liaudininkas – J. 
Vileišis ir septyni – nepartiniai: J. 
Basanavičius, P. Klimas, D. Mali-
nauskas, S. Narutavičius, J. Smil-
gevičius, J. Šaulys, J. Šernas. 

Iš 20 būsimų Vasario 16-osios 
Akto signatarų 19 buvo baigę 
aukštus mokslus, o S. Banaitis  
po gimnazijos buvo baigęs Peter-
burge 2 metų Komercijos kursus. 
Pagal specialybę Taryboje vyra-
vo teisininkai – 7 asmenys, keturi 
buvo kunigai, du agronomai, du 
ekonomistai, po vieną – spaustu-
vininkas, ūkininkas, gydytojas, is-
torikas ir inžinierius. Net šeši bū-
simi signatarai buvę kilę iš Sūdu-

vos (Užnemunės). Beveik visi būsimi 
signatarai buvo valstiečių vaikai, ke-
turi buvo kilę iš bajorų ir du gimę ne-
dideliuose miesteliuose – Viekšniuo-
se ir Višakio Rūdoje. 

Kaip liudijo savo atsiminimuo-
se Petras Klimas, Lietuvos Tarybo-
je, „buvo išlaikyta pusiausvyra tarp 
kairiųjų ir dešiniųjų, nors kai kurie 
krikščionys demokratai save dešiniai-
siais taip pat savęs nelaikė“.

Lietuvos Taryba pagal vokiečių ka-
riškių planą turėjo būti tik pataria-
muoju vokiečių valdžios organu. Ta-
čiau Lietuvos Tarybos nariai siekė 
tapti savo tautos tikraisiais atstovais. 
Kilus 1917 m. Rusijoje revoliucijai, 
vokiečių politika Lietuvos atžvilgiu 
ėmė keistis, siekiant lietuvių nepri-
klausomybę susieti su Lietuvos pri-
rišimu  prie Vokietijos. 

Socialdemokratai balsavo 
prieš 1917 m. gruodžio 11 d. 
deklaraciją 

1917 m. gruodžio 11 d. Lietuvos 
Taryba priėmė Lietuvos Nepriklau-
somybės deklaraciją, susidedančią iš 
dviejų dalių. Antroje dalyje buvo ra-
šoma: „Krašto Taryba pasisako už 
amžiną tvirtą sąjungą su Vokietijos 
imperija, kuri visų pirma bus įgy-
vendinama per karinę, susisiekimo, 
muitų ir pinigų ( sistemos) sąjungą.“

Vasario 16-osios Akto 
teksto autoriai – kairieji 

1918 m. vasario 16 d. vadina-
muose Štralio namuose, kur bu-
vo įsikūręs Lietuvių komitetas nu-
kentėjusiems dėl karo šelpti (dabar 
Signatarų namai Pilies g. 26), 11 
val. prasidėjo rytinis Lietuvos Ta-
rybos posėdis, kuriam pirminin-
kavo Jonas Basanavičius. Posėdyje 
dalyvavo visi Lietuvos Tarybos na-
riai, visi vieningai balsavo už  Lie-
tuvos Nepriklausomybės Aktą. 
Vasario 16 d. Nepriklausomybės 
Akto teksto autoriais yra laikomi 
Steponas Kairys, Mykolas Biržiš-
ka, Jonas Vileišis ir Stanislovas Na-
rutavičius. Taigi, kairysis Lietuvos 
Tarybos flangas.

Nepriklausomybės Aktu Lie-
tuvos Taryba paskelbė „atstatan-
ti nepriklausomą, demokrati-
niais pamatais sutvarkytą Lie-
tuvos valstybę su sostine Vilniuje 
ir tą valstybę atskirianti nuo visų 
valstybinių ryšių, kurie yra buvę 
su kitomis tautomis“. 

Žinoma, pats Aktas automatiš-
kai nepriklausomybės negaranta-
vo, o vokiečių okupacinė valdžia 
jo nepripažino. Tačiau neveltui 

Biblijoje rašoma: „Pradžioje bu-
vo žodis.“ Sekant Vasario 16 d. 
Akto žodžiais, lietuvių tauta sa-
vo veiksmais sukūrė nepriklauso-
mą valstybę.

Vasario 16 d. Aktas turi milži-
nišką reikšmę: buvo padėti teisi-
niai pagrindai mūsų modernios 
demokratinės Lietuvos valstybės 
sukūrimui. Juo vadovavosi ne tik 
ta Lietuvos piliečių karta, kuriai jis 
buvo skirtas ir kuri su ginklu ran-
kose dar dvejus metus kovojo už 
nepriklausomos valstybės sukū-
rimą, gindama ją nuo priešų. Ta-
čiau juo vadovaujasi ir visos kitos 
mūsų tautos kartos, kaip pamati-
ne mūsų valstybės vertybe. Vasa-
rio 16 d. Nepriklausomybės Aktu 
rėmėsi ir 1990 m. Kovo 11-osios  
Nepriklausomybės Akto kūrėjai. 

Vilniaus lietuviai, priklausantys 
įvairioms partijoms, buvo daugiau-
sia Lietuvos valstiečių vaikai, bai-
gę Rusijos, Vokietijos ar Šveicarijos 
aukštąsias mokyklas arba Vilniaus 
bei Kauno kunigų seminarijas, atsi-
kėlę į čia gyventi ir dirbti. (Vilniaus 
universitetas buvo rusų valdžios už-
darytas dar 1832 metais.) 

Panaikinus lietuviškos spaudos 
draudimą ir po 1905 m. revoliu-
cijos atleidus valdžiai priespaudos 
varžtus, Vilniuje 1911 m. buvo lei-
džiama net 20 lietuviškų laikraščių, 

 Jonas Vileišis (1872–1942) – kairysis 
politikas, valstietis liaudininkas; teisi-
ninkas, daugelio lietuviškų švietimo, 
kultūros ir mokslo draugijų steigėjas 
ir narys.

 Stanislovas Narutavičius (1862–1932) 
- kairysis politikas, nepartinis, advokatas, 
teisėjas, daug nuveikęs savivaldai.

 Mykolas Biržiška (1882–1962) – soci-
aldemokratas; lietuvių literatūros, kul-
tūros ir folkloro tyrinėtojas, švietimo 
ministras (1918–1919).

 Steponas Kairys (1879-1964) – 
LSDP lyderis ir ideologas; inžinierius, 
mokslininkas, kūrėjas. 1905 m. Di-
džiojo Vilniaus Seimo, 1917 m. Vil-
niaus Lietuvių Konferencijos, iki 1918 
m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos vi-
cepirmininkas, VLIK'o organizatorius 
ir pirmasis pirmininkas.

 Eurokomisaras V. P. Andriukaitis ir Seimo vicepirmininkas A. Sysas.

 A. Raslanas, buvęs Kūno kultūros 
ir sporto departamento direktorius, 
pats pirmenybę skiria aktyviam lais-
valaikiui gamtoje 

Lietuvos nacionalinio muziejaus nuotraukos

Ar Prezidentė įsitraukė į konservatorių 
rinkimų kampaniją?
Algirdas sysAs 
Seimo Pirmininko pavaduotojas, 
LSDP vicepirmininkas  

Įsibėgėjusi savivaldos rinkimų 
kampanija bei šiomis dienomis pa-
sirodžiusios prognozės, kad dau-
giausia gyventojų linkę pasitikė-
ti ir balsuoti už socialdemokratus, 
įsiutino valdžios išalkusius deši-
niuosius. Ieškodami galimybių at-
sikirsti, konservatoriai puolė kalti 
prie kryžiaus Lietuvos deleguotą 
Europos Sąjungos (ES) komisarą 
Vytenį Andriukaitį. Neva, jam pa-
valdus departamentas leido Rusijai 
pačiai spręsti, iš kokių ES šalių leis-
ti vežti maisto produktus.     

Labai greitai paaiškėjo, kad  vi-
sas triukšmas –  išpūstas „bur-
bulas“. Tenka eilinį kartą '''nu-
stebti“, kad į šią kampaniją buvo 
įtraukta ir šalies vadovė, išvadinu-
si Lietuvos deleguoto ES komisaro  
V.Andriukaičio veiklą „apgailėti-
na“ ir pareikalavusi  komisaro pri-
siimti asmeninę atsakomybę.

Nejaugi buvusi ES komisarė Da-
lia Grybauskaitė pamiršo vieną iš 
svarbiausių taisyklių –  pagal ES tei-
sę, šalis, delegavusi savo atstovą į ko-
misarus negali niekaip kištis, daryti 
įtaką, juolab politinį spaudimą Eu-
ropos Komisijos pareigūnui. Komi-
saro veiklą gali ir turi vertinti tik J. 
C. Junckeris. Matyt ir įvertins. Tik 
kaip atrodys šiame kontekste Lietu-
va, bandanti kaišioti pagalius į ratus 
savam Europos Komisarui?

Nežinau, kiek balsų rinkimuose 
sugebės tokiu būdu atsigriebti deši-
nioji politinių svarstyklių pusė, bet 

tokios rinkiminės kampanijos pa-
sekmės – apšmeižtas ir bandomas 
sukompromituoti Lietuvos dele-
guotas ES pareigūnas. Šitie pareiš-
kimai akivaizdžiai naudingi ir Ru-
sijai. Prezidentės ir konservatorių 
vieši pasisakymai tiesiogiai atitiko 
dabar  krizėje atsidūrusios Rusijos 
vykdomą politiką „skaldyk ir val-
dyk“. Ši šalis akivaizdžiai siekia dvi-
šalių santykių su atskiromis ES vals-
tybių įmonėmis. Jų, beje, nesislaps-
tydamos siekia ir pačios šalys na-
rės, jų įmonės. Taigi, ir Prezidentės 
minėtoji Prancūzijos įmonė eilinį 
kartą tariasi su Rusija. ES Komisa-
ras negali nurodinėti, leisti arba ne-
leisti  atskiroms valstybėms tartis su 
ne ES šalimis. Tačiau vis dėlto galu-
tinį susitarimų variantą ES šalis na-
rė derina su Europos komisija. Taip 
darydavo ir Lietuva. Tą turės pada-
ryti ir Prancūzija, jeigu jos įmonės 
preliminariai kažką susitarė.

bargo Rytų rinkose kone didžiausi. 
Aukščiausiu politiniu lygiu bu-

vo mesti vien tik tuščiais žodžiais 
paremti „reikalavimai“ Lietuvos 
verslininkams persiorientuoti į ki-
tas rinkas. 

Tuo tarpu Premjeras Algirdas 
Butkevičius, suprasdamas, kad no-
rint padėti žemdirbiams ir gamin-
tojams pereiti į naujas rinkas reika-
linga rimta politinė pagalba, kon-
krečiomis pastangomis prisideda 
prie rinkų paieškos. Buvo atver-
ti eksporto vartai produktams per 
Honkongą, JAV (Lietuva ir Airija 
yra vienintelės ES šalys, atvėrusios 
rinkas maisto produktų prekybai 
JAV), gauti leidimai į Saudo Arabi-
ją, Libaną, Serbiją. Seime priimtos 
ritualinį skerdimą reglamentuojan-
čios nuostatos, svarbios arabų ša-
lims. Kitą savaitę Premjeras vyksta 
oficialaus vizito į Omano Sultona-
tą, kur  stiprins bendradarbiavimą 
ir prekybą informacinių technolo-
gijų, transporto, maisto pramonės, 
medicinos įrangos srityse.

Esant dabartinei geopolitinei pa-

dėčiai,  ES šalims kaip niekad svar-
bu laikytis išvien. Tą pabrėžia ir mū-
sų deleguotas Europos komisaras V. 
Andriukaitis. Rašte, dėl kurio kelia-
mas triukšmas,  kalbama apie „grį-
žimą prie prekybos padėties prieš 
apribojimus“. Vadinasi, prie preky-
bos galimybių su visomis 28 ES ša-
limis. Dokumente taip pat rašoma, 
kad Rusija turi teisę vykdyti fitosa-
nitarinius patikrinimus visose ES 
narėse, kaip tai būdavo ir anksčiau. 
Galbūt čia ir buvo palikta erdvė abe-
jojimui, ar Rusija vėl nepasinaudos 
fitosanitarijos priemonėmis kaip 
politinėmis, kad vienų šalių pro-
duktus „išbrokuotų“, o kitų „palai-
mintų“ kaip tinkamus.  Tačiau to-
kia sąlyga – vykdyti fitosanitarijos 
patikrinimus yra abipusė ir  jos ne-
galima atsisakyti.

Įdomu tai, kad Lietuva yra vienin-
telė iš ES šalių, kaltinanti komisa-
rą. Kitų šalių politikai, pvz. Lenki-
jos žemės ūkio ministras Marek Sa-
wicki, sako, kad pačios valstybės, to-
kios kaip Prancūzija yra atsakingos 
už susitarimus su Rusija, ir griauna 

bendrus ES politinius sprendimus. 
Ar Lietuvos politikai bei jų patarė-
jai skaito kitus dokumentus?

Lietuvos žiniasklaida šį Preziden-
tūros akibrokštą, palaikomą kon-
servatorių, jau pavadino lietuviš-
kos politinės „kultūros“ pavyzdžiu. 
Verslininkų atstovai  irgi stebisi , 
kaip vidinės politikų priešpriešos  
gali  paveikti tarptautinius susitari-
mus, esant dabartinei geopolitinei 
padėčiai, kai bendromis pastango-
mis ieškoma naujų rinkų, alterna-
tyvų eksportui.

Kažin ar rinkėjai, nepaisant ak-
tyvių konservatorių pastangų, pa-
tikės, kad Vytenis Andriukaitis, gi-
męs tremtyje, sovietmečiu buvęs di-
sidentu, visuomet atkakliai laikęsis 
savo politinių ir moralinių princi-
pų, staiga pradėtų kenkti Lietuvai 
- ypač užimdamas tokį atsakingą 
postą, kur elgtis teisėtai ir etiškai, 
pasverti kiekvieną detalę yra gar-
bės reikalas?

Matyt tai nesuprantama konser-
vatoriams, įpratusiems pasitikėti 
partinių „mokyklų“ auklėtiniais, 
kurių turi ir savo gretose...

Skaičiuoti „neklystančios“ šalies 
vadovės klaidas – politologų dar-
bas, tačiau, kai oficialių  pareiški-
mų pasekmės kerta  visos valstybės 

Lietuvoje „nesveikai“ daug ligotų žmonių. 
Ką daryti?
Algirdas Raslanas
LSDP kandidatas į Seimą Vilniaus 
Žirmūnų apygardoje

Lietuvos gyventojų sveikata, 
pasak statistikos, tik blogėja, 
nes žmonės labai mažai ju-
da, valgo nesaikingai, nesu-
balansuotą maistą, nemoka 
valdyti streso, yra priklauso-
mi nuo psichiką veikiančių 
medžiagų. Pasak Higienos 
instituto Sveikatos informa-
cijos centro, 2013 m. Lietu-

klė ir sveikata kasmet vis prastėja. 
Norėdami pakeisti visuomenės 
požiūrį į sveikatą, pirmiausia tu-
rime mokyti vaikus rūpintis svei-
kata, ugdyti jų sveiką gyvenimo 
būdą. Tai daryti verta jau vien dėl 
ekonominių priežasčių, nes ligų 
gydymui valstybė skiria daugiau 
kaip milijardą eurų arba 4 milijar-
dus, skaičiuojant litais. O sveika-
tinimui užtenka kur kas mažes-
nių investicijų. Reikia tik daugiau 
pastangų ir kitokio požiūrio. Kai 
kuriose Europos šalyse darbda-
viai motyvuoja darbuotojus, ap-
mokėdami sporto klubų paslau-
gas. Galbūt tai galėtų tapti įkve-
piančiu pavyzdžiu ir Lietuvoje?

Džiaugiuosi mūsų gatvėse, par-
kuose sutikdamas vis daugiau 
sportuojančių žmonių: bėgio-
jančių, važinėjančių dviračiais, 
sportuojančių ant lauko treniruo-
klių, vaikščiojančių su šiaurietiš-
komis lazdomis. Vis dėlto, gyve-
name dar nepakankamai sveikai. 
Pasyviai gyvenančių žmonių, ne-
bėgiojančių, sėdinčių prie televi-
zoriaus ar kompiuterio, mes ne-
matome. O suskaičiavus, tokių 
– kur kas daugiau.

Kiekvienas žmogus pirmiausia 
pats turi ir gali pasirūpinti savo fi-
zine ir dvasine sveikata.  Bet ku-
riame rajone, bet kuriame mies-
te, gyventojas, išėjęs iš savo na-
mų, atranda bent nedidelį žemės 
plotelį, kur auga keli medžiai ar 
yra kokia nors aikštelė. Visas to-
kias vietas turime išnaudoti akty-
viam žmonių poilsiui, pabuvimui 
gamtoje, pasivaikščiojimui, paju-
dėjimui, pasportavimui su lauko 
treniruokliais. 

Savivaldybių lygmeniu ledai jau 
pajudėjo – dabar jos viena po ki-
tos investuoja į žaliųjų erdvių su-
tvarkymą, pėsčiųjų, dviračių, rie-
dučių takų įrengimą, lauko treni-
ruoklius. Tačiau pirmiausia patys 
žmonės turi žengti pirmą žings-
nį - prašyti, reikalauti ir stengtis 
įgyvendinti idėjas kartu su mies-
to savivaldybe ir valdžia, kad bū-
tų atitinkamai įrengtos žaliosios 
erdvės. Naudingiausi žmonėms 
dalykai padaromi bendruomenės 
iniciatyva, pačių gyventojų ran-
komis. Kiekvieno bendruomenės 
nario dėmesys sau, savo sveikatai 
– tai didžiulė nauda ir investicija 
ne tik sau, bet ir valstybei.

voje užregistruota 557 654 
žmonės sergantys hiperten-
zinėmis, 125 392 – lėtinėmis 
kvėpavimo takų ligomis, 95 
023 – cukriniu diabetu.
 

Mes Lietuvos edukologijos uni-
versitete kasmet atliekame stu-
dentų gyvensenos tyrimus, kurių 
duomenys rodo, kad jų fizinė bū-

Nejaugi buvusi ES komisarė 
Dalia Grybauskaitė pamiršo –  
pagal ES teisę šalis negali daryti 
įtaką, juolab politinį spaudimą 
EK pareigūnui. 

LSDP pirmininkas Steponas 
Kairys reikalavo, kad Lietuvos 
Taryboje daugiau vietų užimtų 
dirbančiųjų atstovai.

Vasario 16 d. Nepriklausomybės 
Aktu rėmėsi ir 1990 m. Kovo 
11-osios Nepriklausomybės 
Akto kūrėjai. 

Prezidentės ir konservatorių 
vieši pasisakymai tiesiogiai 
atitiko Rusijos vykdomą politiką 
„skaldyk ir valdyk“.

Lietuva principingai laikosi ben-
dro ES šalių susitarimo ir nesiekia 
dvišalių santykių su Rusija, nors 
mūsų praradimai dėl paskelto em-

patikimumui ir jos atstovų autori-
tetui, tenka priminti  ne tik politi-
nio korektiškumo, bet ir atsakomy-
bės principus.

Tokiems rinkimams pasipriešino 
LSDP pirmininkas Steponas Kairys 
ir dalis kairiųjų deputatų iš Vilniaus, 
reikalaudami, kad kunigų skaičius 
Taryboje būtų sumažintas, o jų vietą 
užimtų dirbančiųjų atstovai ir ūkio 
reikalus išmanantys žmonės. Į S. Kai-
rio reikalavimą buvo atsižvelgta. Du 
kunigai atsiėmė savo kandidatūras, o 
į jų vietą buvo išrinkti du kairiaisiais 
laikomi deputatai – Jonas Vileišis ir 
Stanislovas Narutavičius. Pastarasis 
buvo dvarininkas, bet savo sociali-
ne veikla ir balsavimais buvo pelnęs 
kairiojo reputaciją ir net dažnai buvo 
laikomas socialdemokratu. J. Vileišis 
buvo kilęs iš pasiturinčios Vileišių šei-
mos, bet buvo laikomas kairiuoju, nes 
balsuodavo svarbiausiais sprendimais 
kaip ir du tikrieji socialdemokratai – 
S. Kairys ir M. Biržiška. Lietuvos Ta-
ryba pirmininku išrinko A. Smeto-
ną, o generaliniu sekretoriumi libe-
ralių ir antiklerikalinių pažiūrų Jurgį 
Šaulį, Berno universitete draugavusį 
su socialdemokratu A. Janulaičiu. Vė-
liau J. Šaulys tapo pirmuoju Lietuvos 
diplomatu pasiuntiniu Vokietijoje. 

Iš 20 Lietuvos Tarybos narių aštuo-

Balsuojant už rezoliuciją socialde-
mokratai S. Kairys ir M. Biržiška bei 
valstietis liaudininkas J. Vileišis bu-
vo prieš, o krikščionis demokratas A. 
Stulginskis susilaikė. Tačiau kiti Ta-
rybos nariai balsavo už, todėl ir likę 
keturi pasirašė po rezoliucija, kad pa-
rodytų vokiečiams lietuvių vienybę. 

Tačiau ši rezoliucija ir vokiečių at-
sisakymas leisti Lietuvos Tarybos 
atstovams dalyvauti Bresto taikos 
derybose suskaldė Tarybą ir sukėlė 
krizę. Iš jos pasitraukė du socialde-
mokratai ir du kairieji – J. Vileišis ir 
S. Narutavičius. A. Smetonos opor-
tunistinei linijai prieštaravo nemažai 
krikščionių demokratų su A. Stul-
ginskiu priekyje.

Buvo nuspręsta deleguoti P. Kli-
mą derėtis su iš Lietuvos Tarybos 
pasitraukusiais kairiaisiais. Jam pa-
vyko įtikinti grįžti kairiuosius su 
sąlyga, kad iš pirmininko pareigų 
pasitrauks A. Smetona, o jo vietą 
užims J. Basanavičius. A. Smetona, 
nelabai to norėdamas, buvo privers-
tas sutikti (kaip istorija parodė – tik 
laikinai, vienam posėdžiui). Grįžę 
kairieji daug prisidėjo, kad atsirastų 
naujas Nepriklausomybės deklara-
cijos tekstas be jokių įsipareigojimų 
svetimai valstybei. 
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Socialdemokratiniai inkliuzai  Kas bijo Žaliojo tilto skulptūrų?

Vilniaus skola prislėgė ne merą, 
o daugelį vilniečių

Juozas BeRnAtonis 
Seimo narys,
teisingumo ministras, 
LSDP vicepirmininkas 

Rimantas Vaitkus
švietimo viceministras, 
kandidatas į Vilniaus m. tarybą  

Lietuvos įvaizdį sunku atsieti 
nuo gintaro, nuo prieš dešim-
tis milijonų metų susiformavu-
sio mūsų aukso. Ypač džiaugia-
mės, kai jo skaidriame gabale 
aptinkame kokį nors vabalė-
lį ar šapelį iš tolimos epochos. 
Gintarai su inkliuzais ypač ver-
tingi ir puošia gausiausias ko-
lekcijas bei muziejus. Tačiau to-
kius inkliuzus pastebiu ir politi-
koje, pastebiu įklimpusius se-
nosiose idėjose ir neturinčius 
sąlyčio su dabartimi. Jais gali-
me grožėtis ir mūsų partijoje.

Šiandien socialdemokratai už-
tikrintai pirmauja reitinguose, sė-
kmingai darbuojasi socialdemo-
kratų Vyriausybė. Todėl valdžios 
svaigulys gali užgožti nesunkiai nu-
spėjamus pavojus ir neaiškias pers-
pektyvas. Kai viskas sekasi, prabil-
ti apie socialdemokratijos atsinau-
jinimą ganėtinai rizikinga. Kai da-
lis bendražygių galvoja, kaip išsilai-
kyti valdžioje, kaip įsicementuoti 
esamoje padėtyje, kalbos apie pro-
gramines reformas juos gali tik su-
erzinti.

Tačiau pavojinga ir ignoruoti rai-
dos dėsnius, net galingos užtvankos 
nepajėgia sustabdyti visuomenės 
pažangos. Nenumaldomai artėja 
savivaldos rinkimai, padėsiantys 
pamatus ateities politiniam domi-
navimui. O mes į juos važiuojame 
su senuoju, gerokai aptrupėjusiu 

bagažu. Sunku judėti prisirišus prie 
kojų tartum girnapuses praėjusio 
šimtmečio dogmas. Į rinkimus va-
žiuojame su senokai demokratiniuo-
se kraštuose palaidota retorika. Vis 
dar tikimės, kad mus išgelbės žmo-
nių atmintis apie oponentų padary-
tas skriaudas ir apgavystes arba toks 
lietuviškas pavydas geriau gyvenan-
čiam kaimynui. Vargu. 

Nesunku pastebėti, kad šiandien 
ir kitose valstybėse nelengvas gyve-
nimas socialdemokratijai, kuri nesu-
gebėjo suvokti XXI amžiaus iššūkių. 
Tam labiausiai trukdo praeito šim-
tmečio teorijos, gimusios kovoje ir 
konkurencijoje su komunistine ide-
ologija. Socialdemokratai, norėdami 
aplenkti komunistus, tuomet prisi-
kūrė nemažai nerealių idėjų ir utopi-
nių planų. Kaip parodė mūsų parti-

jos organizuotas socialdemokratijos 
atkūrimo jubiliejaus paminėjimas, 
vis dar bandoma kovoti su praeities 
šmėklomis, nepamirštama pabrėž-
ti savo privalumų, palyginti su išny-
kusiais komunistais. 

Kai gyvename praeitimi ir visas 
pastangas skiriame jau atgyvenusių 
idėjų propagavimui, sunku žengti 
kartu su pažanga. Sunku ne tik ki-
tiems parodyti, bet ir patiems pa-
matyti perspektyvų kelią. Daugiau-
sia kritikos iš mūsų „inkliuzų“ su-
laukia Vyriausybė už šiuolaikišką 
valstybinį požiūrį, kuris dažniausiai 
pavadinamas liberalizmu. 

Tokie kritikai pamiršta, kad šian-
dien mūsų konkurentai – ne išny-
kę komunistai, o vis didesnį pagreitį 
įgaunantys liberalai. Prie liberaliz-
mo artėja ir mūsų koalicijos partne-
rių veiksmai. Šiandien turbūt svar-
biausias klausimas – kaip šioje su-
stiprėjusioje konkurencijoje mums, 
socialdemokratams, išlikti lyderiais. 

Akivaizdi ir kita pavojinga poli-
tinės raidos tendencija Lietuvoje. 
Tiek teoriškai, tiek praktiškai ban-
doma įpiršti visuomenei deideolo-
gizavimo idėjas. Kai kurios žinias-
klaidos priemonės, įtakingos inte-
resų grupės ir vadinami nepriklau-
somi veikėjai įrodinėja, kad politi-
nės partijos viena nuo kitos niekuo 
nesiskiria savo veikloje. Neva jos ne-
paiso deklaruotų rinkimuose pro-
gramų ir gina tik siaurus grupinius 
interesus. 

Taip Lietuvoje neigiamas tradici-
nės europinės demokratijos pama-
to – politinių partijų – vaidmuo 
visuomenės ir valstybės gyvenime. 
Dar daugiau, nepriklausymas par-

tijai ar net apolitiškumas pateikia-
mas kaip privalumas pretenduojant 
į mero, savivaldybės tarybos nario, 
Seimo nario, ministro, viceminis-
tro ar kitas politines pareigas. Nie-
kinamas politikos profesionalų vai-
dmuo politikoje ir uždegama žalia 
šviesa oligarchų bei įtakingų inte-
resų grupių marionetėms.

Teoretikai akcentuoja politinę 
konvergenciją arba ideologijų su-
panašėjimą ir, kaip pasekmę, – jų 
išnykimą. Žinoma, neketinu pa-
neigti tam tikrų pokyčių šia lin-
kme. Tačiau neturėtume to suab-
soliutinti. 

Šiuolaikinė pažanga ir idėjų 
mainai nepanaikino ir nepanai-
kins nei konservatyvizmo, nei li-
beralizmo, nei socialdemokrati-
jos. Ideologijų susiliejimas ir ide-
ologijų išgryninimas – tai viena 
kitos vertos utopinės idėjos, ku-
rių neįmanoma praktikoje reali-
zuoti. Tačiau programinėms re-

formoms paprastai priešinasi ir 
tie, kurie negali atsisakyti senųjų 
dogmų, ir tie, kurie nepripažįsta 
ideologijos bei politinių progra-
mų reikšmės. 

Galvodami apie socialdemo-
kratijos perspektyvas Lietuvo-
je, turime pradėti mūsų progra-
mos atnaujinimą, atsižvelgiant į 
pažangiausią Europos socialde-
mokratijos patirtį. Kaip kalbėjau 
viename LSDP tarybos posėdyje, 
pirmiausia privalome apsivalyti 
nuo pasenusių dogmų ir atskirų 
priemonių fetišizavimo. 

Privalome aptarti ir apibrėžti 
socialdemokratijos sąlytį su libe-
ralizmu ir krikščioniškąja ideolo-
gija. Privalome apmąstyti verty-
binę orientaciją naujoje geopoli-
tinėje situacijoje ir numatyti nau-
jus strateginius tikslus. Tam pri-
reiks ne vienerių metų, bet pradė-
ti galime jau šiandien. Norėdami 
laimėti, turime žengti priekyje!

Tūlas konservatorius, va-
žiuodamas į Druskininkus 
pro Grūtą, matyt, kelis kar-
tus persižegnoja. O jei kuris, 
neduok Dieve, lankėsi Grūto 
parke tik dėl to, kad koks sve-
čias prašė palydėti, tai turbūt 
iškart bėgo išpažinties ir pra-
šė išrišimo. O kaip kitaip? 

Garsiajame Grūto parke su-
vežti sovietiniai balvonai – leni-
nai, stalinai, melnikaitės, kapsu-
kai, rekašiai ir kiti sovietinių lai-
kų stabai. Būtent konservatoriai 
piktinosi pačia idėja į vieną vietą 
surinkti sovietinę praeitį menan-
čius paminklus ir parodyti visuo-
menei. Apie 2000-uosius buvo 
net svarstoma galimybė kreiptis 
į Konstitucinį Teismą. Tada kita 
visuomenės dalis gynė pačią idėją. 

Aistros nurimo, kada visi su-
prato, kad į liūdną praeitį gali-
ma žiūrėti kitaip – per istorinių 
įvykių prizmę. Sunaikinti Grū-
to parko ir jame esančių balvo-
nų nebesiūlo net konservatoriai. 
Šis parkas tapo patrauklia vieta 
užsienio turistams. Galime nu-
vežti savo vaikus ar anūkus, mū-
sų šalies svečius ir parodyti, kaip 
smarkiai ideologizuota buvo mū-
sų praeitis, koks absurdiškas buvo 
sovietinis menas, šlovinęs neken-

čiamą santvarką.
Iš tos sovietinės ir liūdnos mūsų 

šalies praeities miestuose liko labai 
nedaug ženklų. Turime vadina-
mus Mokslininkų rūmus Goštau-
to gatvėje Vilniuje. Jų smailėje jau 
nebėra sovietinės žvaigždės. Tie-
sa, jų niekas nebesiūlo griauti, nors 
pats pastatas nedviprasmiškai pri-
mena Kremlių. Kaunas artimiau-
siu metu nulups tilto per Nemuną 
pagražinimus, vaizduojančius so-
vietinius simbolius. 

O bene ryškiausias sovietmečio 
ženklas – Vilniuje ant Žaliojo til-
to pastatytos skulptūros: kareiviai, 
darbininkai, žemdirbiai ir inteli-
gentai – vis dar lieka. Dėl jų jau 
du dešimtmečius nesibaigia ginčai 
– nugriauti ar palikti. Praktiškai 
kaskart, išrinkus naujos sudėties 
Vilniaus miesto savivaldybės ta-
rybą, susilaukdavome „patriotų“ 
laiškų, siūliusių griauti šias skulp-
tūras. Ir kaskart tarybos sprendi-
mu buvo atsisakoma tai daryti.  

Šįkart konservatoriai pasitel-
kė visas jėgas. Tam, žinoma, pasi-
tarnavo ir įvykdyta Rusijos agre-
sija prieš Ukrainą. Lietuvos gy-
ventojai turi daug nuoskaudų dėl 
šios totalitarinės valstybės elge-
sio. Kultūros ministras pripažino, 
kad žvaigždės, herbai ir kiti sovie-
tiniai atributai negali būti verty-
bės. Tai tiesa. 

Manau, kad Žaliojo tilto skulp-
tūros greičiausiai nėra meninė ver-

tybė ar koks nors didžiulis kultū-
ros paveldas. Pagamintos iš bene 
pigiausios medžiagos – ketaus – 
skulptūros jau vietomis prakiu-
ro, surūdijo ir atrodo nykiai. Kai 
ką erzina ir sovietiniai simboliai. 

Bet negi dabar sovietinių ka-
rių skulptūros vėliavos antgalį 
užrišime kokiu maišeliu? Pame-

nu, mūsų mokyklos mokytoja, 
rodydama Rafaelo, Ticiano ir ki-
tų menininkų reprodukcijas, už-
dengdavo nuogybes popierinėmis 
kelnaitėmis, manydama, kad taip 
saugo mūsų dorovę. Ar tą daryti 
siūlo konservatoriai?

Prof. V. Landsbergis minėtą an-
samblį pavadino paminklu „me-
lagingai propagandai“. Tai tiesa 
– būtent jose ir matome visą so-
vietinį absurdą: neva laimingus 
veidus, iškilią laikyseną, darnią 
bendruomenę. 

Tačiau Žaliojo tilto skulptūros 
liko vienintelis akcentas Vilniuje 
iš niūrios ir tragiškos mūsų isto-
rijos. Šis ansamblis, priešingai nei 
mano oponentai, ne šlovina, o pri-
mena praeitį, todėl turėtų likti ten, 

kur yra. Vien tik todėl, kad galė-
tume didžiuotis, kad mes tų sta-
bų nebijome. 

Pasaulyje yra daug pavyzdžių, 
kada prieštaringai vertinami pa-
minklai nėra griaunami, o pa-
liekami. Štai Helsinkio Senato 
aikštėje stovi paminklas Rusijos 
carui Aleksandrui II. O juk suo-
miai yra patyrę daugybę skriaudų 
iš Rusijos, praradę dalį savo teri-
torijos. Tačiau paminklas buvu-
siam imperatoriui tebestovi iki 
šiol. Tiesa, 1917 m. Suomijai ta-
pus nepriklausoma, buvo ragini-
mai nugriauti šią skulptūrą; vė-
liau siūlyta pakeisti ją paminklu 
Manerheimui, 1939 m. Šiaurės 
kare įveikusiam Rusiją. Tačiau tai 
neįvyko. Suomių kultūra, matyt, 
yra aukštesnė nei mūsų. Suomiai 
balvonų nebijo.

Kas kita, kad šalia Žaliojo tilto 
skulptūrų turėtų būti išsamesnė 
informacija apie jų atsiradimą ir 
tai, ką jos simbolizuoja. Vadovuo-
se po Vilnių šį ansamblį galėtume 
pristatyti kaip sąmoningai mūsų 
pačių paliktas sovietines skulptū-
ras, kad miesto svečiai, kurie netu-
rės progos aplankyti Grūto parko, 
galėtų pamatyti, ką mes turėjome. 

Taigi, jų nereikėtų bijoti. Prie-
šingai. Kasdien praeidami pro me-
tale sukaustytą praeitį, galėtume 
didžiuotis, kad įveikėme ne tik 
totalitarinį režimą, bet ir savą-
sias baimes.

Šiandien turbūt svarbiausias 
klausimas – kaip šioje 
sustiprėjusioje konkurencijoje 
mums, socialdemokratams, 
išlikti lyderiais.

Žaliojo tilto skulptūros, 
priešingai nei mano oponentai, 
ne šlovina, o primena praeitį, 
todėl turėtų likti ten, kur yra, 
kad galėtume didžiuotis, kad 
mes tų stabų nebijome.

Sausio 27-ąją
minėjome 
Tarptautinę 
Holokausto aukų 
atminimo dieną 
Sausio 27-ąją Lietuva kar-
tu su visu pasauliu minė-
jo Tarptautinę Holokaus-
to Aukų atminimo dieną, 
skirtą Aušvico koncentra-
cijos stovyklos Lenkijoje 
išlaisvinimo 70-čiui. 

„Šiandien mes žvelgiame 
tiesai į akis ir dar kartą liu-
dijame žydų tautos tragedi-
ją, kuri yra ir mūsų tragedija. 
Holokaustas – tai visų mūsų 
skausmas. Lenkiu galvą prieš 
Aušvico tragedijos liudinin-
kus. Turime padaryti viską, 
kad daugiau tokios tragedijos 
nepasikartotų“, – teigė prem-
jeras Algirdas Butkevičius. 

Užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius sausio 27 
dieną dalyvavo pačiame Auš-
vico koncentracijos stovyklos 

išlaisvinimo 70-mečio minė-
jime Lenkijoje.  „Minėdami 
vienos didžiausių tragedijų 
žmonijos istorijoje – Holo-
kausto – aukų atminimą, da-
linamės bendru skausmu su 
išgyvenusiais šį košmarą. Liu-
dydami skaudžią istorinę at-
mintį, dar kartą pabrėžiame, 
kad Lietuvoje nėra ir niekuo-
met nebus vietos antisemitiz-
mui, ksenofobijai ir kitoms 
žmogaus neapykantos for-
moms“, – sakė L. Linkevičius.

Lietuvoje rugsėjo 23-iąją 
minima Lietuvos žydų geno-
cido aukų atminimo diena. 
Tądien, 1943-iaisiais, buvo su-
naikintas Vilniaus getas Pa-
neriuose. 

Parengta pagal LRV ir 
URM informaciją 

Ir Lietuvai 
reikia didelio 
Lietuvos žydų 
muziejaus
Vilniuje, Naugarduko gatvėje, 
veikia visame pasaulyje žino-
mas Valstybinis Vilniaus Gaono 
žydų muziejus, turintis penkis fi-
lialus. Tolerancijos centre – nuo-
latinės žydų istorijos, sakralinio, 
tradicinio ir modernaus meno 
ekspozicijos ir keičiamos paro-
dos. Paneriuose, masinių žudy-
nių vietoje, – Panerių memoria-
linis muziejus. Pamėnkalnio g. 
12. galima pamatyti Holokaus-
to ekspoziciją. Kurį laiką Teisuo-
lių galerija, kurioje buvo galima 
išvysti tarpukario ir nacių oku-
puotos Lietuvos žydų istoriją at-
spindinčias ekspozicijas, memo-
rialinius kambarius,  veikė Pyli-

mo g. 4. Druskininkuose yra čia 
gimusio skulptoriaus  Ž. Lipšico 
memorialinis muziejus, su lito-
grafijų ekspozicija. 

Kadangi labai didelė dalis Lietu-
vos žydų istorinio ir kultūrinio pa-
likimo buvo sunaikinta arba dingo 
per nacių okupaciją ir sovietmetį, 
Lietuvoje trūksta didelio, šimtme-
čių Lietuvos žydų istoriją visapusiš-
kai aprėpiančio muziejaus. 

Tokio, koks egzistuoja Lenkijo-
je, Varšuvoje, kur įsikūręs Lenkijos 
žydų istorijos muziejus, apimantis 
net 1000 metų Lenkijos žydų isto-
riją ir kultūrą bei lankytojams siū-
lantis daugiadisciplininę programą 

su nuolatine ekspozicija ir besikei-
čiančiomis parodomis, filmų per-
žiūromis, muzikos ir teatro vaidi-
nimais, paskaitomis ir seminarais. 

Šis unikalus muziejus yra unika-
lioje vietoje – priešais Geto Didvy-
rių paminklą Muranove, prieškari-
niame Varšuvos žydų rajone ir Var-
šuvos geto vietą. Muziejaus pasta-
tas, suprojektuotas suomių archi-
tektų, laikomas vienu iš gražiausių 
naujųjų pastatų Lenkijoje. 

Parengta pagal Valstybinio Vil-
niaus Gaono žydų muziejaus ir 

Lenkijos žydų istorijos muziejaus 
Varšuvoje informaciją 

 Lenkijos žydų istorijos muziejus Lenkijoje

Gintautas Paluckas
LSDP kandidatas į Vilniaus mero 
pareigas  

Vieša paslaptis – Vilnius da-
bar turi nemenkų finansinių 
problemų. Dėl to kenčia ko-
ne visos sostinės gyvento-
jų gyvenimo sritys. Vis dėl-
to susidaro įspūdis, kad kai 
kurie projektai sklandžiai ir 
sėkmingai finansuojami. Pa-
vyzdžiui, žymiosios Vilniaus 
avialinijos. Tuo tarpu ben-
druomenių, vaikų ir senjo-
rų užimtumo, sporto centrai 
statomi vangiai. 

Darželiai tapę ne vienos jau-
nos vilniečių šeimos rūpesčiu, 
bet apstu ir kitų įsisenėjusių pro-
blemų. Pavyzdžiui, socialinių 
darbuotojų algos Vilniuje nedi-
dėjo jau šešerius metus, o viešo-
jo transporto sistemos maršru-
tai šiuo metu yra ruošiami pri-
vatizavimui. 

Neformalaus ugdymo įstaigų 
padėtis taip pat liūdna. Jos ne-
gauna pakankamo finansavimo 
ir daugelis balansuoja ant išliki-

mo ribos. Kokio profesionalu-
mo, atsidavimo gali būreliuose 
tikėtis vaikai ir jų tėvai, kai tre-
neriams ar specialistams moka-
mi grašiai?

Vilniaus skolų krizė labiausiai 
slegia ne merą ir ne savivaldybės 
tarybos narius ar darbuotojus, 
dėl jos labiausiai nukenčia dau-
geliui vilniečių svarbios sociali-
nės sritys.

Savivaldybės vadovai lyg ir ra-

do išeitį – trūkstant pinigų, įvai-
rių socialinių paslaugų teikimą 
perleisti privačioms įstaigoms. 
Taip bent  laikinai užglaistoma 
problema. Nerimą kelia tai, kad 
tokių projektų ir planų ateityje 
numatoma vis daugiau. Dabar 
ketinama „reformuoti“ ir Vil-
niaus vaikų neformalų ugdymą. 
Privačių paslaugų teikėjai gaus 
savivaldybės pinigų, skiriamų 
vaikų užimtumui po pamokų, 

įvairiems būreliams, sportui ir 
panašiems dalykams. Tačiau sa-
vivaldybės įstaigos, teikiančios 
tokias pat paslaugas, stumiamos 
į šoną. Jos sulauks vis mažesnio 
finansavimo. 

Žinoma, privačių įstaigų tiks-
las yra pelnas. Tai nėra blogai. 
Bet blogai yra tai, kad tos pa-
slaugos privačiose įstaigose yra 
neįperkamos, per brangios dau-
geliui vilniečių. Vilniaus miesto 
savivaldybė, skirstanti visų vil-
niečių sumokamus mokesčius, 
privalo užtikrinti, kad paslau-
gos būtų kokybiškos ir įperka-
mos. Dabar kokybę savivaldy-
bės įstaigose sudėtinga užtikrin-
ti, nes lėšos numatytos miesto 
biudžete yra ne tik nepakanka-
mos, bet ir kyla grėsmė, kad dėl 
jų teks konkuruoti su privačio-
mis įstaigomis.

Yra manančių, kad Vilniaus sa-
vivaldybė turėtų užtikrinti vil-
niečių teisę rinktis tą paslaugų 
teikėją, kuris jiems patinka. To-
kių samprotavimų mes girdime 
ne iš vieno kandidato, dalyvau-
jančio artėjančiuose savivaldos 
rinkimuose. Bet vėl reikia pri-
minti Vilniaus pečius spaudžian-

čią skolą. Savivaldybės pinigų 
kiekis biudžete yra ribotas. Jei 
pinigus atiduodame privatiems 
paslaugos teikėjams (kad ir kon-
kurso keliu), savivaldybės įstai-
gos lieka be tos dalies lėšų. O 
tai reiškia, kad iš tikrųjų gyven-
tojai negalės rinktis. Jie privalės 
vesti vaikus į darželius ar būre-
lius privačiame sektoriuje. Vadi-
nasi, turės susimokėti brangiau, 
nes paslaugų kainos didės. Kai 
kurie gyventojai iš viso negalės 
įpirkti būrelių, darželių, trans-
porto ar kitų paslaugų. Galiu 
priminti panašią situaciją, kai 
2011 metais buvo įvestas vaiko 
(ikimokyklinio ugdymo) krep-
šelis, tokiu būdu pradėti finan-
suoti ir privatūs darželiai. Ar ta-
da kainos privačiuose darželiuo-
se sumažėjo? Ne. 

Siekdami užtikrindami vil-
niečių teisę rinktis, turime už-
tikrinti, kad pirmiausiai tinka-
mai būtų finansuojamos pačios 
savivaldybės įstaigos. Privačios 
įstaigos turi konkuruoti ir išlik-
ti tik geriausias paslaugas rinko-
je teikiančios. Jas ir galės pasi-
rinkti didesnes ar pakankamas 
pajamas gaunantys vilniečiai. 
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Tik suvieniję bendras pajėgas galime tikėtis realaus postūmio sprendžiant jaunimo nedarbo problemą. 

Ar tikrai mūsų socialinė politika pasiekia 
tuos, kam reikalingiausia pagalba? 
Juras Požela
Seimo narys,
LSDP Vilniaus miesto skyriaus 
pirmininkas

Ar iš tikrųjų skurdžiai gyvena 
tik mažiausias pajamas gau-
nantys asmenys? Ypatingą dė-
mesį norėčiau atkreipti į viduti-
nes pajamas gaunančias ir vai-
kus auginančias šeimas. Ma-
nau, jog mūsų mąstymas apie 
skurdų ar turtingą gyvenimą 
šiuo metu apipintas tam tikrais 
stereotipais ir dažnai pamiršta-
me, jog net ir didesnes nei mi-
nimalias pajamas gaunantis as-
muo, atsižvelgiant į jo šeimos 
sudėtį, gyvenamąją vietovę, 
auginamų vaikų skaičių ir kitus 
faktorius, gali gyventi santyki-
nai daug blogiau.

Įprasta manyti, jog didžiausią 
skurdo riziką visuomet patirda-
vo šeimos, kurių namų ūkio po-
būdis yra arba vieniši tėvai su vai-
kais, arba didelės šeimos, ką rodo 
ir įvairūs atlikti tyrimai. Deja, 
sunkmečio sąlygomis tendenci-
jos pasikeitė ir prarandant dar-
bo vietas ar susiduriant su darbo 
užmokesčio karpymais, skurdas 
smogė ir nedidelėms šeimoms, 
kurias sudaro du tėvai su vienu 
arba dviem vaikais. Su sunkia si-
tuacija sunkmečio akivaizdoje ri-
zikavo susidurti net ir vidutines 
pajamas gaunančios šeimos, ypač 
jei tai – šeimos, gyvenančios di-
desniuose miestuose ir auginan-
čios po kelis vaikus.

Vidutinis mėnesinis neto dar-

bo užmokestis siekia 541 eurą. 
Įsivaizduokime, jog abu tėvai yra 
dirbantys, nors taip yra ne visose 
šeimose. Šeimos pajamos per mė-
nesį sieks kiek daugiau nei 1.080 
EUR. 

Pragyvenimas Vilniuje bei ki-
tuose didžiuosiuose miestuose 
pareikalauja nemažų išlaidų iš 
būsto neturinčių žmonių už nuo-
mą arba būsto paskolą. Už ku-
klaus kelių kambarių buto mie-
gamajame rajone nuomą Vilniuje 
šiuo metu vidutiniškai tenka at-

seikėti apie 405 EUR. Tai lygiai 
pusė jų pajamų. Sumos ateityje, 
tikėtina, tik augs. Paskolos atveju 
mėnesinės įmokos gali būti kiek 
mažesnės, tačiau ne visos šeimos 
turi sukaupusios lėšų pradiniam 
įnašui ir gali gauti kreditą. O kur 
dar šildymas, patarnavimai, vai-
kų išlaikymas ir kiti poreikiai…

Blogiausias dalykas, kalbant 
apie vidutines pajamas gaunan-
čias šeimas su vaikais, yra tas, jog 
į jų padėtį nėra atsižvelgiama ir 
joms pragyventi yra sunkiau, kai 

nėra galimybės gauti jokios soci-
alinės paramos. Gaunant viduti-
nes pajamas nepriklauso nei pri-
oritetas patenkant į vaikų darže-
lius, todėl tenka leisti pinigus pri-
vačioms auklėms, nei kompensa-
cijos už šildymą žiemą ar karštą 
vandenį, o tai reikalauja didžiu-
lių išlaidų. 

Suvokiama rizika neskatina 
šeimų gimdyti daugiau vaikų. 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija, atsakinga už socialinę 
šalies politiką, per mažai dėme-
sio skiria vidutines pajamas ga-
nančioms šeimoms. Egzistuoja 
klaidingas įsitikinimas, jog šios, 
skirtingai nei socialinės rizikos 
sluoksnis, nesusiduria su pana-
šiais sunkumais. O būtent tokie 
asmenys turi tapti mūsų valsty-
bės pagrindu. Neskirdami tam 
dėmesio, neskatiname ir gims-
tamumo, todėl susiduriame ir 
su platesnėmis demografinėmis 
šalies problemomis – emigracija 
ir gyventojų skaičiaus mažėjimu. 

Norisi paskatinti Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeriją ak-
tyviau imtis reikalingų priemo-
nių, teikti LR Seimui svarstyti 
teisės aktus, galinčius pagerin-
ti vidutines pajamas gaunančių 
asmenų gyvenimo kokybę. Vai-
kų gimstamumas gali būti pa-
skatintas per mokesčių politiką. 
Suteikę vaikus auginančioms šei-
moms prioritetą, prisidėsime prie 
jau minėtų platesnių šalies pro-
blemų sprendimo. Negalime pa-
miršti ir tai, jog socialiai parem-
ti šias šeimas galime suteikdami 

lygias galimybes dėl prioritetų į 
vaikų darželius, o tai yra aktua-
lu sostinėje, kompensuojant šil-
dymo ar karšto vandens išlaidas 
ir kitomis priemonėmis. 

Reikia keisti požiūrį. Dabar-
tinė socialinės paramos sistema 
Lietuvoje, nors ir efektyvi, ta-
čiau nepasiekia pagrindinio tiks-
lo – neskatina asmenų siekti di-
desnių pajamų ir geresnio gyve-
nimo lygio. Nes tai jiems neap-
simoka. Tuo tarpu vidutines pa-
jamas gaunantys asmenys, maty-
dami tokią neteisybę, pasirenka 
emigracijos kelią arba netenka 
pasitikėjimo valstybės socialine 
sistema. Štai neseniai priimtas 
teisės aktas, gerinsiantis socialiai 
remtinų asmenų galimybę gauti 
socialinį būstą. Tačiau kodėl ne-
buvo pateiktas projektas, kurian-
tis municipalinio būsto fondą sa-
vivaldybėse, kuris spręstų būsto 
prieinamumo problemas ir jau-
noms šeimoms, vidutines paja-
mas gaunantiems asmenims? Ar 
socialinė šalies gerovė įsivaizduo-
jama vien tik minimalios algos 
kėlimu, kaip kad garsiai trimita-
vo viena valdančioji partija? Bet 
nejaugi visi dirbantieji tuoj gaus 
minimalias algas?

Nenoriu priešinti įvairių visuo-
menės grupių. Tačiau esmė ta, 
kad gelbėdami skurdžiausius ne-
darytume to vos skurdo lygį per-
žengusių asmenų sąskaita. Dau-
giau iniciatyvų realios socialinės 
politikos skatinimo srityje palin-
kėčiau atitinkamai ministerijai ir 
jos vadovei.

Ar įtikinsime rinkėjus savo socialine politika?

Ar visada sugebame tinkamai 
atsakyti į rinkėjų klausimus, kaip 
spręsime jų  socialines problemas? 
Dažnai vien rinkimų programų 
nepakanka. Žmones įtikina tik 
tai, kiek politikai sugeba įsigilin-
ti į jų problemas ir pasiūlyti rea-
lių sprendimų. Geriau pažinti sa-
vąjį miestą arba rajoną padės Lie-
tuvos socialinis žemėlapis, ku-
rį galima rasti tinklapyje www.
socialiniszemelapis.lt. Problemų 
sprendimai turėtų atitikti  savi-
valdai įstatymais deleguotas ga-
lias bei turimus resursus. Savi-
valdybės yra arčiausiai žmonių 
bei jų rūpesčių, todėl pirmiausia 
jos ir turi padėti. Tačiau dažnai 
vien savivaldos galių ir pastangų 
nepakanka. Mes esame stiprūs 
tuo, kad turime galimybę žmonių 
problemas spręsti kartu su social-
demokratų atstovais Vyriausybė-
je, Seime ir Europos Parlamente, 
bendradarbiaudami su sociali-

niais partneriais ir nevyriausy-
binėmis organizacijomis. Reikia 
plačiau viešinti ir tai, ką gero so-
cialdemokratai padarė žmonėms 
būdami valdžioje. Tik veikdami 
kartu esame stiprūs.

Daugelis mūsų kandidatų sa-
vo rinkimų programose pagrįs-

tai prioritetą teikia užimtumo 
skatinimui ir socialinių paslaugų 
plėtojimui. Savivaldybės turėtų 
panaudoti visus turimus svertus 
pritraukti į regionus investicijų, 
skatinti verslą bei dalyvauti ak-
tyvioje darbo rinkos politikoje. 
Per septynerius metus Lietuva iš 

Vilija Blinkevičiūtė
Europos Parlamento narė
LDSP vicepirmininkė ES gaus beveik  13 mlrd. eurų. Pa-

pildomai bus galima pasinaudoti 
ir naujai steigiamo 315 mlrd. eu-
rų ES investicinio fondo parama. 
Kaip įsisavinsime šias investicijas 
priklausys ir nuo savivaldybių ini-
ciatyvų bei atsakingo darbo. Rei-
kėtų siekti, kad europinės investi-
cijos turėtų ir socialinę prideda-
mąją vertę – didintų užimtumą, 
gyventojų kvalifikaciją, mažintų 
skurdą ir socialinę atskirtį. Soci-
aldemokratams ne mažiau svarbu 
yra užtikrinti, kad darbo vietos 
būtų legalios, ilgalaikės, norma-
liai apmokamos ir  saugios. Tik 
taip mes pajėgsime konkuruoti 
ES darbo rinkoje ir susigrąžin-
ti svetur išvykusius savo vaikus 
į gimtinę.  

Savivaldybės turėtų vis daugiau 
dėmesio skirti socialinės paramos 
plėtrai bei kokybei. Tai būtina da-
ryti dėl visuomenės senėjimo ir 
įvertinant ekonominės krizės pa-
mokas. Mes ne kartą tai siūlėme ir 
Europos Parlamente. Atsakinga 
ir taupi socialinė parama pinigais 
neturėtų sumažinti paskatų įsigi-

linti į kiekvieno pagalbos prašan-
čio bėdas ir rasti būdų jam padėti. 
Pritariu daugelio kandidatų pasi-
ryžimui artinti socialines paslau-
gas prie žmonių. Tačiau nereikėtų 
užmiršti ir stacionarių socialinių 
paslaugų įstaigų. Turime ne vie-
ną sektiną pavyzdį, kai ES lėšo-
mis pavyko  iš esmės pagerinti jų 
darbo kokybę. Socialinės politi-
kos sėkmė ypač priklauso nuo so-
cialinių darbuotojų. Todėl būtina 
visokeriopai juos remti ir skatinti. 
Mūsų rinkimų kampanijos siekis 
– pateisinti įvairių socialinių gru-
pių lūkesčius. 

Neturėtų būti pamirštos ir šios 
sritys: vaikų teisių apsauga, socia-
linių būstų problemos, galimybės 
derinti darbą su įsipareigojimais 
šeimai, aplinkos pritaikymas ne-
įgaliesiems. Socialdemokratų šū-
kiu „Svarbiausia – žmogus“ rin-
kėjai patikės tik tada, kai mes su-
gebėsime pateikti konkrečius jo 
įgyvendinimo būdus kiekvieno-
je seniūnijoje ir savivaldybėje. Esu 
įsitikinusi, kad kartu mes galime 
tai padaryti.

Viskas, kas nėra meilė, yra politika
Lietuvos Respublikos Seimo 
narė, socialdemokratų partijos 
frakcijos Seime seniūnė Irena 
Šiaulienė vasario 19 dieną pa-
sitinka gražų jubiliejų. Šven-
tės išvakarėse – pokalbis apie 
kelionę nuo Klaipėdos iki Vil-
niaus, nuo politikos iki literatū-
ros ir muzikos rytmečių...

Kodėl, tiek metų dirbdama Sei-
me, nepersikėlėte į Vilnių, likote 
klaipėdiete?

Kaip ir daugelio mano kolegų – 
namai išliko tose vietose, kuriose 
buvome rinkti, nors dirbame Vil-
niuje. Mano namai – Klaipėdo-
je. Pagal Zodiaką esu Žuvis, todėl 
džiaugiuosi galimybe gyventi prie 
jūros. Be to, visa mano giminė kilu-
si iš Klaipėdos krašto, o ir mano pa-
čios „ėjimas į gyvenimą“ prasidėjo 
Klaipėdoje. Tai perspektyvus mies-
tas, turintis savo tradicijas, šventes 
ir dar daug ką, ko gali pavydėti ki-
ti miestai. Galima padejuoti, kad 
Klaipėda toli nuo Vilniaus ar kad 
Klaipėda ne „sostinė“, kai aplink 
Baltijos jūrą besirikiuojančių šalių 
sostinės yra prie jūros. O ko ver-
ta istorija? Vienintelis šalies mies-
tas tiksliai žinantis savo gimtadie-
nį  – 1252 m. rugpjūčio 1 d. Klai-
pėdos krašte XIX a. antroje pusėje 
tvarkingi ūkininkai jau gėrė „kafi-
ją“, skaitė laikraštį, žinojo, kas yra 
taupomoji knygelė ir daugelį kitų 
dalykų, kurie bylojo apie šio krašto 
kultūros lygį.

Ar nepavargote važinėti?
Jaučiu didžiulį malonumą vai-

ruodama. Trijų šimtų kilometrų 
atstumas, esant geram orui, man 
tampa savotišku atsipalaidavimo 
laiku. Kol važiuoju, išvalau smege-
nis, „prasuku“ galvos kasetes. Tai 
savotiška terapija.

Pažįstame Jus ne tik kaip Seimo 
narę, bet ir kaip aistringą literatū-
ros gerbėją. Smalsu daugiau suži-
noti apie Jūsų rengiamus literatū-
ros ir muzikos rytmečius.

suskaičiuoti, kiek metų, gal šešio-
lika, tiems mūsų literatūriniams 
muzikiniams rytmečiams. Kasmet 
kovo pradžioje Simono Dacho na-
muose (esu labai dėkinga šių namų 
šeimininkams) organizuoju ir vedu 
renginį, skirtą Tarptautinei moters 
dienai ir Kovo 11-ajai. Temą siūlau 
pati. Pirmenybė teikiama asmeny-
bėms, turėjusioms ar turinčioms 
įtakos mūsų dabarčiai ir kultūri-
niam palikimui, medžiagai, susiju-
siai su Prūsų Lietuvos ir Klaipėdos 
krašto istorija. Dažniausiai tai bū-
na naujos knygos, dalyvaujant au-
toriui, pristatymas. Klaipėdiečiai 
galėjo susipažinti su prof. V. Dau-
jotytės, D. Kauno, V. Bagdonavi-
čiaus monografijomis, A. Juozaičio, 
N. Strakauskaitės, J. Saulėnienės, B. 
Aleknavičiaus knygomis, vyko Ša-
trijos Raganos („Nė viena ašara ne-
nukrenta veltui“), G. Petkevičaitės-
Bitės („Sąmoningai paverčiau savo 
gyvenimą kietos pareigos kalve“), 
Žemaitės („Nėra vargo, nėra šir-
dies skausmo, kurio nebūčiau ken-
tėjusi“), I. Simonaitytės („Aš nie-
kam nesilenksiu“), karalienės Lui-
zės („Klaipėdietiškoji karalienės 

asmenybės gyvenimas, veikla ir kū-
ryba turi daug sąskambių, paralelių 
su šiandienos aktualijomis.  

Teko girdėti apie Jūsų rengia-
mas vasaros keliones.

Išvykos dažnai papildo rytme-
čių metu aptartas temas. Norisi ap-
silankyti tose vietovėse, pažinti sa-
vo kraštą ir artimą aplinką. Esame 
lankęsi Karaliaučiuje ir keliavę po 
„Karalių miestą be karalių“, lydimi 
tuomet čia kultūros atašė dirbu-
sio ir knygą parašiusio A. Juozaičio, 
pūtėme dulkes nuo Rytprūsių is-
torijos ir įsitikinome, kad kiekvie-
ną lietuvį baltiška siela turi atvilioti 
prie karalių pilies griuvėsių, kur bu-
vo išspausdinta pirmoji lietuviška 
knyga, iš kur kilęs mūsų literatūros 
pradininkas K. Donelaitis. Vykome 
į Ventspilį, Rundalę, Rygą. Kelionės 
visada susilaukia didžiulio pasiseki-
mo. Dažniausiai keliauja kultūros 
žmonės, besidomintys ir patys ga-
lintys nemažai papasakoti apie lan-
komas vietoves.

O kas šių kelionių metu yra gi-
dai?

Tai yra mano sumanymas, todėl 
pati ir pasakoju. Kitam išaiškinti, 
kaip įsivaizduoju kelionę, sudėtin-
giau, nei pačiai pasiruošti. Esu isto-
rikė, man nesudėtinga patikslinti, 
prisiminti, atnaujinti žinias. Kartais 
kelionėje turime ne vieną gidą, pa-
kaitomis kalba keli išmanantys te-
mą žmonės. Keliauninkai atvyks-
ta į objektą paruošti, žinantys me-
džiagą, kontekstą. Taip keliavome 
į Biržų kraštą, į Dubingius, Kėdai-

Politikoje reikalinga intuicija 
ir charizma. Gebėjimas 
derinti išmintį ir humorą, 
mąstymo lankstumą, frazių 
taiklumą, nebūti nykiam 
ir sudėtingą problemą 
išspręsti paprastai.
 

Savivaldybės yra arčiausiai žmonių bei jų rūpesčių, todėl 
pirmiausia jos ir turi padėti.

nių kraštą. Apie šių vietų istoriją ir 
su ja susijusią Dubingių Biržų Ra-
dvilų giminės atšaką pasakojo doc. 
A. Baublys, J. Saulėnienė. Jei keliau-
jame per dvarus, muziejus, tai neiš-
vengiamai juose sulaukiame pianis-
tės I. Maknavičienės muzikinės do-
vanos. Visada grįžtame kupini tei-
giamų emocijų. Praėjusią vasarą lan-
kėmės Suvalkijoje, maršrutas buvo 
skirtas lietuvių tautinio atgimimo 
budintojams – J. Basanavičiui, V. 
Kudirkai, K. Griniui.

Kokia Jūsų ideali atostogų die-
na?

Gražų rytą sėsti ant dviračio, pa-
sidžiaugti miško budimu minant 
12 km iki jūros, nusimaudyti, per-
žvelgti spaudą, pasivaikščioti pajū-
riu. Gulinėti pliaže nemėgstu, grįž-
tu nuo jūros apie 11.30 – visa die-
na prieš akis, galima planuoti kitus 

darbus. Lengvai  užkandu, manau, 
kad esu to nusipelniusi. Virtuvė nė-
ra kančia, mėgstu ką nors iškep-
ti, kad būtų ką ragauti užsukus bi-
čiuliams. Boba, medaus, varškės ir 
braškių tortas, obuolių pyragas, pel-
nę mano bičiulių pripažinimą, daž-
nai tampa dovana ir jų šventėms. 
Mėgstu gėles ir, žinoma, knygas.

Ar Seime galime atskleisti savo 
moteriškąsias savybes?

Cha-cha-cha... Klasikai teigia, 
kad moters vaidmuo gyvenime la-
bai paprastas – sujaudinti ir nura-

minti. Tai tą ir darau. Ketvirtą 
kartą esu renkama frakcijos seniū-
ne. Geras valdymas neįmanomas 
blogų tarpusavio santykių aplin-
koje, todėl jų vengiame. Turime 
savų tradicijų. Pavyzdžiui, ren-
giame Kūčių pusryčius. Pati juo-
kauju, kad tada tampu frakcijos 
kunigu. Tai yra valanda be politi-
kos, kai skiriame dėmesį vieni ki-
tiems. Susirenkame prie baltai pa-
dengto stalo, kūčiukai, degančios 
žvakės, prisimename išėjusius. Visi 
žino, kad aš ką nors ypatingesnio 
paskaitysiu, todėl kasmet laukia iš 
manęs vis „naujos vinies“. Pavyz-
džiui, apaštalo Pauliaus I laiškas 
korintiečiams. Geresnio himno 
meilei nežinau. Susiformavo tra-
dicija ir kolegos vyrai pritaria ma-
no programai – yra kūrę epigra-
mas vieni kitiems, sekę labiausiai 
įsiminusią pasaką. Visa tai palydi 
visų menų karalienė – muzika...

Lyginant vyrus ir moteris, tei-
giama, kad moterys dažnai va-
dovaujasi intuicija ir siekdamos 
tikslo pajungia visą savo žavesį. 
Ar ir Seime taip yra?

Nepasakyčiau. Politikoje žave-
sys ir intuicija reikalinga ne tik 
moterims, bet ir vyrams. Bet ku-
riam viešam asmeniui būtina cha-
rizma. Gebėjimas derinti išmintį 
ir humorą, mąstymo lankstumą, 
frazių taiklumą, nebūti nykiam 
ir sugebėti sudėtingą problemą 
išspręsti paprastai – tokios savy-
bės būtinos kiekvienam viešam 
asmeniui. O jei moteris greta vi-
so to dar sugeba šiltinti santykius 
komandoje – tai didžiulė vertybė, 
nes politikoje daug įtampos. Poli-
tika yra toks veiklos laukas, kur 
labai greitai pasitvirtina posakis: 

„Kuo aukščiau beždžionė lipa, tuo 
geriau matosi užpakalis.“

Kodėl esate socialdemokrate?
Socialdemokratai ne tik skelbia, 

bet ir siekia didesnio socialinio tei-
singumo, labiau rūpinasi paprasto 
žmogaus gerove, be to, šie principai 
yra universalūs pažangios valstybės 
principai. Tai neabejingų žmonių, 
besivadovaujančių ne tik protu, bet 
ir širdimi, vertybės.

Dėkoju už pokalbį!

Kornelija Petravičienė

Esu istorikė, po studijų dirbau 
socialinių mokslų dėstytoja Kauno 
politechnikos instituto Klaipėdos 
fakultete (dabar – Klaipėdos uni-
versitetas). Ko gero, nuo tada man 
būdingi pedagogės bruožai, kurie 
verčia dalytis kai kuo daugiau nei 
politika, nors viskas, kas nėra mei-
lė, yra politika. Dabar jau sunku ir 

Luizės legenda“), Vydūno („Spin-
dulys esmi šviesos begalinės“) bio-
grafiniai skaitymai, buvo pristaty-
ta V. Jasukaitytės, A. Juozaičio, V. 
Bubnio bei jo žmonos E. Kurklie-
tytės kūryba, su F. Taunyte ieško-
jome tikro lietuvio. Šįmet rytmetį, 
pažymint 250-ąsias gimimo meti-
nes, skirsime M. K. Oginskiui. Šios 

Reikia keisti požiūrį. Gelbėdami skurdžiausius, nedarytume to 
vos skurdo lygį peržengusių asmenų sąskaita.

 Su LSDP pirmininku, Lietuvos premjeru Algirdu Butkevičiumi 

 Su Gediminu Kirkilu, Lietuvos premjeru 2006-2008 metais, vienu iš vos 
keleto Seimo narių nuo 1992 metų 
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Pusė geriausių Lietuvos merų -  
socialdemokratai, geriausias -  
Mindaugas Sinkevičius

Birštonas – „ant bangos“

Mero pareiga – sutelkti tarybos 
narius bendram darbui

„Birštonas – „ant bangos“, 
Birštonas sužydėjo, pagaliau 
ir į Birštoną atėjo pavasaris“, – 
dabar dažnai girdžiu tokius at-
siliepimus apie mūsų savival-
dybę. Kaip nė joks kitas kom-
plimentas, jie man glosto širdį. 
Mes, birštoniečiai, laukėme ši-
to pavasario. Ne šiaip laukėme, 
dėjome daug pastangų, daug 
darbų nudirbome, kad paga-
liau viskas pasikeistų.

Didžiosios permainos pasiektos, 
nes per pastaruosius metus pavy-
ko sutvarkyti kurorto infrastruk-
tūrą, viešąsias erdves, senus, apleis-
tus pastatus, įrengti kurorto gydy-
klas, pritraukti įvairių investicijų – 
ir privačių, ir iš Europos Sąjungos. 
Iš viso – apie 200 milijonų litų. Tai 
yra dideli skaičiai nedidelei Biršto-
no savivaldybei.

Investicijų naudą pajuto ne tik 
birštoniečiai, bet ir aplink gyve-
nantys žmonės. Vietoj pastatų vai-
duoklių išdygo nauji statiniai, buvo 

Pokalbis su Akmenės rajono meru Vitalijumi Mitrofanovu,  
savivaldybei vadovaujančiu jau antrą kadenciją

nijolė Dirginčienė 
Birštono savivaldybės merė 

atidaryta „Eglės“ sanatorija, kurio-
je dabar įkurta apie 170 naujų dar-
bo vietų. Dar šiais metais duris at-
vers ir šios sanatorijos gydyklos, to-
dėl planuojama įkurti dar apie 100 
naujų darbo vietų. Taip pat kuror-
te buvo atidaryti nauji poilsio, sve-
čių namai, įsikūrė smulkaus verslo 
atstovai – atidaryti jaukūs salonai, 
butikai, restoranai, kavinės. Biršto-

niečiai, turintys atitinkamas  profe-
sijas, kvalifikacijas, įsidarbino šioje 
įstaigose, įmonėse. Dabar birštonie-
čiams nedarbo problema nebėra aš-
tri. Anksčiau savivaldybėje nedar-
bas buvo vienas skaudžiausių klau-
simų, o dabar jau ne tik yra darbo 
vietų, bet ir galima pasirinkti.

Džiugina ir ženkliai išaugę tu-
ristų srautai kurorte – pernai apie 
40 procentų daugiau turistų atvy-
ko į Birštoną. Esame vienas iš spar-
čiausiai augančių turistų skaičiu-
mi kurortas, per metus sulaukiame 
daugiau kaip 40 tūkstančių svečių. 
Dažniausiai jie atvyksta ne vienai 
dienai, todėl nakvynių skaičiuoja-
me daugiau kaip 200 tūkstančių, 
ir šie skaičiai kasmet didėja. Džiau-
giuosi, kad mes išliekame ir pačiu 
lietuviškiausiu kurortu – 80 pro-
centų, skaičiuojant atvažiuojančius 
poilsiautojus, sudaro Lietuvos gy-
ventojai. Užsieniečių pas mus at-
vyksta 20 procentų. Jie atvažiuoja 
net iš 35 įvairiausių šalių, ne vien 
iš Rytų. 

Dabar svečiams siūlome puikias 
sveikatinimo, sveikatingumo, SPA 
paslaugas sanatorijose, SPA cen-
truose, nes esame sveikatos kuror-
tas. Siūlome puikų savaitgalinį po-

2008 metų lapkričio mėnesį po 
sunkios ligos mirė mūsų rajono 
lyderė Eugenija Meškienė. Pagal 
koalicijos susitarimą socialdemo-
kratams priklausė mero pareigy-
bė. Šias pareigas socialdemokratai 
patikėjo man. Laikas buvo nedė-
kingas, nes 2009-aisiais prasidėjo 
krizė. Biudžetą turėjome suma-
žinti 30 proc. Sulaukdavau kriti-
kos, kad esu jaunas, nepatyręs, ne-
turiu ryšių Vyriausybėje. Džiau-
giuosi, kad per dvejus metus pa-
vyko įtikinti gyventojus, kad so-
cialdemokratų partijos komanda 
– geriausia. 

2011 metais per rinkimus laimė-
jome didžiąją daugumą, nuo 6 vie-
tų pasididinome iki 8, vėl tarybos 
buvau paskirtas eiti mero pareigas. 

Ką manote apie naują įstaty-
mą, kai merai bus renkami tie-
siogiai? 

Žmonės turėtų suvokti mero 
funkciją. Yra galvojančių, kad už 
viską visada yra atsakingas me-
ras. Bet pagal naują įstatymą me-
ro funkcijos nelabai pakito. Tai 
labiau reprezentuojantis asmuo, 
kaip sakau, – savivaldybės vėliava. 
Aišku, jei jis turi tarybos palaiky-
mą, jei jo komanda atėjusi kartu su 
juo, tai darbas vyksta sklandžiai. 

Kai žmonės išrinks merą, jam 
teks didesnė atsakomybė ir naš-

ta, nes jis bus išrinktas gyventojų. 
Vienintelė nuostata, kurios įsta-
tyme reikėjo, kaip aš juokauju, – 
visas funkcijas atimti, palikti tik 
vieną – skirti administracijos di-
rektorių. Nes vykdomoji valdžia ir 
visa struktūra šiandien yra admi-
nistracijos direktoriaus rankose. 
Meras be įrankių, be palaikymo 
negalės įgyvendinti savo pažadų 
rinkėjams. 

Akmenės rajono savivaldybė-
je esate sudarę koalicinę sutartį. 
Papasakokite apie savo koaliciją.

Praėjusioje kadencijoje mes bu-
vome koalicijoje net su konserva-
toriais. Į rinkimus einame kaip 
skirtingos partijos, bet kai susi-
renka 25 tarybos nariai, prašau 
pamiršti „opozicijas“ ir „pozicijas“ 
ir dirbti kartu, nes visi pelnėme 
žmonių pasitikėjimą. Dabar pas 
mus sudaryta koalicija iš 4 partijų: 
LSDP, Liberalų sąjūdžio, „Tvarkos 
ir teisingumo“ bei Valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos partijos. Ir dirbome 
visus 4 metus stabiliai. 

Mero pareiga yra sutelkti tary-
bos narius bendram darbui. Liū-
dna, kai tarybos nariai ginčijasi 
dėl tarkime, 3000 litų. Tada pra-
dedama ieškoti „savų“ ir „nesa-
vų“... O žiūrėti į problemas reikia 
kompleksiškai.

Mes turime 4 dideles gyvenvie-

tes, kurioms reikia paskirstyti biu-
džetą. Reikia žiūrėti ne tik į rajo-
no centrą – Naująją Akmenę, bet 
ir į Ventą, Papilę, Akmenės mies-
telį. Mes turime paskirstyti pini-
gus per visas gyvenvietes. Džiau-
giuosi, kad bendrai sprendžiame 
visus klausimus. 

Sovietmečiu Naujoji Akmenė 
tapo nemažu pramonės centru. 
Kokie dabar pramonės reikalai? 

„Akmenės cementas“ buvo di-
džiulė įmonė. Atkūrus nepriklau-
somybę, Akmenės r. nedarbas pa-
kilo virš 40 proc. Cemento gamy-

kloje dirbo 3,5 tūkst. žmonių, da-
bar dirba tik šiek tiek virš 500. 

Džiaugiuosi, kad per 6-7 me-
tus Akmenės įvaizdis pasikeitė. 
Akmenė nebėra bedarbių kraštas. 
Per pastarąjį laikotarpį Akmenės 
rajonas pateko į mažiausiai pasi-
skolinusių savivaldybių penketu-
ką. Geriausių savivaldybių pagal 
investicijas vienam žmogui Šiau-
lių apskrityje sąraše pirmaujame, 

maždaug 15 proc. Ir kitos įmonės 
pradėjo augti, pvz., UAB „Bigso“ 
dabar turi apie 400 darbuotojų, 
AB „Naujasis Kalcitas“. Investici-
jos tikrai ateina. 

Akmenės rajonas šiandien galė-
tų būti statybinės pramonės klas-
teriu. Veikia „Eternit Baltic“ ga-
mykla, dabar planuoja dar 200 
mln. investiciją – statys gamyklą, 
kuri gamins apdailos fasado plokš-
tes. Taip bus sukurta dar 100 dar-
bo vietų. 

Jei būsite perrinktas meru, ko 
sieksite? 

Aš, kaip meras, to vienas nepa-
darysiu, reikia ateiti su koman-
da. Pas mus administracijoje įvy-
ko stipri kaita – pasikeitė apie 25 
proc. administracijos darbuotojų. 
Džiaugiuosi, nes atėjo jauni speci-
alistai, nemažai jų grįžo iš užsie-
nio, pusė seniūnų pasikeitė. Tik 
bendrai kartu dirbant galima pa-
siekti gerų rezultatų. 

Mes visų pirma turėtume baig-
ti jau pradėtus darbus. Pirmos ka-
dencijos tikslas buvo pakeisti įvaiz-
dį, o šios kadencijos tikslas yra 
įveikti iššūkius. Svarbiausia – in-
vesticijų pritraukimas ir darbo vie-
tų sukūrimas. Kartais net pasinau-
dojant padėtimi artimose valsty-
bėse – nemažai dabar yra atvyks-
tančių iš Ukrainos, kurie norėtų 
investuoti. Dabar pas mus dirba 
pora baltarusių gydytojų. 

Verslininkui, atėjusiam į savi-
valdybę, svarbu, kad jis jaustųsi 
reikalingas. Mes garsiai sakome, 
kad „jūs, verslininkai, esate rei-
kalingi!“ 

Parengta pagal „Žinių radijo“ 
laidą „Noriu būti meras“

ilsį, sveikatinimo naujoves, kurių, 
galbūt, trūksta kituose kurortuose. 
Tai yra unikalios mineralinio van-
dens, purvo, gintaro, Kneipo tera-
pijos procedūros. Birštono centri-
niame parke jau įrengtas originalios 
architektūros mineralinio vandens 
garinimo bokštas, kurio sienomis 
tekantis mineralinis vanduo, vei-
kiamas saulės ir vėjo, garuos savai-
me ir pačiame bokšte bei 50–80 
metrų spinduliu aplink jį leis kvė-
puoti sveikatai naudingų mineralų 
prisodrintu oru. Jau šį pavasarį ku-
rorto gyventojai ir svečiai mėgausis 
jūros klimato oru, o žiemą kurorto 
lankytojai gali pasigėrėti išskirtinės 
architektūros, įvairiomis spalvomis 
šviečiančiu nauju objektu. 

Atnaujinti dviračių takai, pasi-
plaukiojimai laivais, karšto oro ba-
lionai, teniso kortai – tikrai daug 
aktyvaus laisvalaikio pramogų, ku-
rias gali išbandyti visi, atvykę į mū-
sų kurortą.

Džiaugiuosi, kad gyvenu Biršto-
no kurorte, nes čia dirba savo kraš-
tą mylintys, darbštūs žmonės. Tik 
su vieninga, aktyvia bendruomene, 
su gerai dirbančia komanda pavy-
ko pasiekti, kad Birštoną „atrado“ 
ir investuotojai, ir turistai iš Lie-
tuvos ir užsienio valstybių. Mes ir 
toliau sieksime, kad Birštonas tap-
tų tarptautiniu turizmo bei unika-
lių sveikatos paslaugų karališkuo-
ju kurortu. 

vidutinis darbo užmokestis – di-
džiausias visoje Šiaulių apskrityje.

 „Akmenės cementas“ padarė 
investiciją apie 350 mln. litų, šio-
je rinkoje vyksta didžiulė konku-
rencija. Latvijoje, veikia Brocenų 
gamykla. Jie turi kelias „Akme-
nės cemento“ akcijų dalis. Užsie-
niečiai norėjo gamyklą uždaryti. 
Tai specifinė pramonės šaka, ku-
riai darbuotojai rengiami įmonės 
viduje. Šalia įmonės dirba aptar-
naujančios įmonės, per kurias į 
darbą įtraukta per 1,5 tūkst. žmo-
nių. Naujajai Akmenei, kurioje 
gyvena apie 10 tūkst. gyventojų, 

Lietuvos 2014 metų mero 
rinkimuose ekspertų komi-
sija nugalėtoju paskelbė Jo-
navos rajono merą, jauniau-
sią Lietuvos merą – trisde-
šimtmetį Mindaugą Sinke-
vičių. „Metų meru – lyderiu" 
tapo Druskininkų meras Ri-
čardas Malinauskas. „Me-
tų meras – racionalus pro-
tas" išrinktas Neringos me-
ras Darius Jasaitis.

Savaitraštis „Veidas“ septintą 
kartą sudarė geriausių Lietuvos 
merų trisdešimtuką, į kurį pate-
ko net 15 socialdemokratų. Ap-
klausti merai, valstybės instituci-
jų vadovai, verslo organizacijų at-
stovai. Metų sidabrą pelnė Drus-
kininkų meras R. Malinauskas, 
kuris miestą pavertė klestinčiu 
tarptautiniu kurortu. 

Penktoje reitingo vietoje – 
Kauno rajono meras Valeri-
jus Makūnas, įvertintas už sa-
vo konkrečius darbus, požiūrį į 
verslą ir pagarbą verslininkams. 
Kauno rajone gerai sutvarkyta 
infrastruktūra, aplinka, reno-
vuotas Raudondvario dvaras. 
Puikiai išspręstas vaikų darže-

lių trūkumo klausimas. Nuo-
lat didėja vietinės investicijos ir 
mažėja pašalpų gavėjų skaičius. 

Daug gražių žodžių iš įvai-
rių sričių profesionalų sulaukė 
Klaipėdos rajono meras Vaclo-
vas Dačkauskas, Jonavos rajono 
meras M. Sinkevičius, Neringos 
meras D. Jasaitis, Akmenės rajo-
no meras Vitalijus Mitrofanovas 
ir Marijampolės meras Vidman-
tas Brazys. 

Geriausių merų trisdešimtuke 
už pritrauktas investicijas, pro-
duktyvumą ir efektyvų savival-
dybės darbą įvertinta Birštono 
merė Nijolė Dirginčienė. Pagal 
merų nuveiktus darbus – komu-
nalinį ūkį, socialinę rūpybą, in-
vesticijas, mokesčius ir kitus pa-
rametrus – įvertinti Tauragės 
rajono meras Pranas Petrošius, 
Šiaulių miesto meras Justinas 
Sartauskas, Kelmės rajono me-
ras Vaclovas Andrulis, Pakruo-
jo rajono merė Asta Jasiūnienė 
ir Mažeikių rajono meras Anta-
nas Tenys.

Kaip vieną kylančių savivaldy-
bių įvertino Utenos rajoną, vado-
vaujamą Alvydo Katino. Čia kas-
met daugėja vietinių ir užsienio 

investicijų, mažos komunalinių 
paslaugų kainos. Tarp geriau-
sių vadovų pateko Telšių rajono 
meras Vytautas Kleiva ir Alytaus 
miesto meras Jurgis Krasnickas. 

Kornelija Petravičienė

Savivalda ir verslas. Kaip rasti aukso vidurį? 
ričardas Malinauskas
Druskininkų meras, Savivaldybių 
asociacijos prezidentas

Nors per Lietuvą praūžė savi-
valdybių tuštėjimo metas, dabar, 
kaip ir per kiekvieną rinkimų 
kampaniją, aidi pažadai – kur-
sime darbo vietas, sutvarkysime 
miestą, rajoną, infrastruktūrą. 
Savivaldybės ar tais žodžiais be-
sižarstantys politikai tikrai darbo 
vietų nekuria. Darbo vietas suku-
ria verslas. Verslas sumoka ir mo-
kesčius, iš kurių tvarkomi mies-
tai, jų infrastruktūra. Todėl svar-
bus savivaldos ir verslo ryšys, ben-
dradarbiavimas. Bet būtinas ir 
tam tikras šių santykių balansas.

Tokie politikų pažadai, jog „su-
darysime geriausias sąlygas vers-
lui arba padarysime nemokamą 
transportą, sukursime gerovę gy-
ventojams“ ir panašūs prieštarau-
ja vieni kitiems. Geriausios sąly-
gos verslui – jokių mokesčių, va-
dinasi, nieko neliktų savivaldy-
bės biudžetui. Geriausios sąly-
gos gyventojams – reiškia, kaip 
įmanoma daugiau apmokestintas 
verslas, iš kurio mokesčių suren-
kamos lėšos, puošiamas miestas, 
kuriama infrastruktūra. Bet mo-
kesčiais prispaustas verslas nega-
li nei plėstis, nei kurti darbo vie-

tų, nei iš viso kurtis tokioje savi-
valdybėje.

Ieškoti aukso vidurio tarp vers-
lo ir gyventojų poreikių – geriau-
sias pažadas visiems. Atsakymas 
nevienareikšmis. Kiekvienoje sa-
vivaldybėje tie poreikiai – gy-

ventojų ir verslo – skirtingi. Juos 
subalansuoti įmanoma tik dis-
kutuojant, įsiklausant į abi pu-
ses. Iki detalių išnagrinėjus visas 
problemas.

Galvoti apie bendruomenės ge-
rovę, apie miesto, regiono vysty-

mą savivaldai nebendradarbiau-
jant su verslu arba negirdint vieni 
kitų neįmanoma. Savivaldos biu-
džetas taip pat priklauso nuo vers-
lo sėkmės. Darbo vietos atsiranda 
tik sėkmingo verslo atveju. Savival-
dybės turi sudaryti palankias sąly-
gas sėkmingam verslui, taip pat ir 
darbo vietoms sukurti. Tai jau ap-
ima įvairiapusį bendradarbiavimą. 

Džiaugiuosi, kad Druskinin-
kuose žemės paskirties pakeiti-
mas ir panašios procedūros atlie-
kamos per vieną trumpiausių ter-
minų. Per 5–6 mėnesius atlie-
kami visi reikalingi dokumentų 
tvirtinimo,  teritorijų ir detalių-
jų planų parengimai. Tai yra di-
delė pagalba verslui, kai verslo 
įmonės, verslo atstovai gali pla-
nuotis trumpiausiais terminais 
susitvarkyti dokumentus. Kai 
Druskininkuose buvo visus Lie-
tuvos rekordus sumušęs didžiau-
sias nedarbas šalyje – per 30 pro-
centų, savivaldybė pirmiausia pa-
darė daug įvairių sprendimų, pa-
lengvinančių verslui naštą. Buvo 
kompensuojamos verslo investici-
jos už kiekvieną papildomą darbo 
vietą. Bet ir tuomet negalėjome 
Druskininkų leisti užvaldyti vien 
tik verslo interesams. Savivaldy-
bė, jos taryba turi rūpintis ir biu-

džeto surinkimu, negalima buvo 
galvoti vien apie tai, kaip iki mi-
nimalių sumažinti žemės ar tur-
to mokesčius, kuriuos nustato sa-
vivaldybė. Kiekvieną klausimą ir 
sprendimą reikėjo subalansuoti, 
galvojant ir apie biudžeto surin-
kimą, ir apie pagalbą verslui. Tuo-
met ir dabar diskusijose su versli-
ninkais buvo randamas aukso vi-
durys, sutarimas, kuris yra priim-
tinas tiek verslui, tiek savivaldai.

Savivaldybių, taip pat ir mano 
vadovaujamos Druskininkų ta-
rybos, sprendimai ne visuomet 
būna kuo palankesni verslui. Pa-
vyzdžiui, Druskininkuose po il-
gų diskusijų su verslininkais nu-
statėme maksimalų – 4 procen-
tų mokestį  už netvarkomą žemę. 
Rezultatai nustebino ir druski-
ninkiečius, ir verslininkus. Prak-
tiškai visi apleisti, apžėlę, apaugę 
krūmynais ir nešienaujamomis 
pievomis sklypai buvo sutvarky-
ti. Kai kur teko pratęsti termi-
nus, bet tai pavyzdys, kad priim-
tų griežtesnių sprendimų pase-
kmės – naudingos visiems. Savi-
valdybė tapo tvarkingesnė. Todėl 
svarbu, kai savivaldybei suteikia-
ma teisė pačiai savarankiškai pri-
imti sprendimus, o taryba įverti-
na ir verslo ir savivaldos interesus. 

Ieškoti aukso vidurio tarp verslo ir gyventojų poreikių – 
geriausias pažadas visiems.

Mes turime baigti 
pradėtus darbus. 
Pirmos kadencijos 
tikslas buvo 
pakeisti įvaizdį, 
o šios –  įveikti 
iššūkius. Svarbiausia 
– investicijų 
pritraukimas 
ir darbo vietų 
sukūrimas.

Didžiosios permainos pasiektos, 
nes pavyko sutvarkyti kurorto 
infrastruktūrą, viešąsias erdves, 
senus, apleistus pastatus, 
įrengti kurorto gydyklas.
 

 Premjeras A. Butkevičius ir 
Jonavos meras M. Sinkevičius

 Premjeras A. Butkevičius ir Druskininkų meras R. Malinauskas

Nuotraukos iš Lietuvos geriausių merų apdovanojimų Valdovų rūmuose
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Moteris į politiką – politikai sveikiauSocialdemokratai Kauno rajone mato 
daug verslo plėtros galimybių

Vien komplimentų moterims nepakankaAudrius Karvelis: ,,Verslo ir sporto patirtis 
suformavo politikui reikalingas savybes“

Andrius PAlionis
LR Seimo narys

Šiame pasaulyje esame dviejų 
lyčių: moterys ir vyrai. Su skir-
tingais privalumais ir trūku-
mais, įvairiais sugebėjimais, 
įžvalgomis, patirtimis. Jei vi-
suomenės gyvenime būtų va-
dovaujamasi tik vienos kurios 
gyventojų grupės patirtimi, tai 
ta visuomenė judėtų lyg šlu-
buodama. Taip ir valstybė, ku-
rioje labiausiai paisoma tik vy-
rų nuomonės, o moterų pata-
rimai atmetami kaip „naivūs“ 
ar „verksmingi“, – negali har-
moningai vystytis.

Šiandien jau nebemąstome, kad 
vergija yra kokiu nors apsektu ge-
rai, nors kadaise buvo manoma, 
kad panaikinus vergovę, civiliza-
cija sugrius. Kai moterys siekė gau-
ti balsavimo teisę ir tapti savo vals-
tybės pilietėmis, patriarchalinės 
visatos garbintojai (tarp tokių ne-
mažai ir moterų) visomis įmano-
momis priemonėmis stabdė tokias 
pastangas. Ar yra šiandien manan-
čių, kad moterys neturėtų balsuoti 
rinkimuose, nes nepajėgios pačios 
apsispręsti už ką balsuoti?

Tai kodėl dar manome, kad mo-
terys yra mažiau reikalingos mū-
sų šalies politikai? Tokią mąstyse-
ną įrodo faktai: dalyvaujant aukš-

čiausio lygio pasitarimuose naci-
onalinėje vyriausybėje, miestų ir 
rajonų savivaldybėse, už derybų 
ir sprendimų priėmimų stalo pa-
prastai daugiausia sėdi kostiumuoti 
vyrai. Dabartiniame Seime iš 140 
dirbančių narių yra 33 moterys, t. 
y. vos ketvirtadalis. Deja, net soci-
aldemokratų vadovaujamoje Vy-
riausybėje šiandien iš 14 ministrų 
yra tik 3 moterys. 

Tai, kad šiuo metu net dvi iš tri-
jų aukščiausių Lietuvos vadovų yra 
moterys, nėra lyčių lygybės Lietu-
voje įrodymas. Tai galima laikyti 
ir atsitiktinumu lietuviškoje poli-
tinėje konjunktūroje. Reali situa-
cija mūsų šalies politikoje ir maža 
moterų dalis atstovaujamoje ir vyk-
domojoje valdžioje rodo ką kitką. 

Moterys politikoje pasižymi tuo, 
kad yra labiau organizuotos, atsa-
kingiau vertina pažadus ir produk-
tyviau rūpinasi jų įgyvendinimu. 
Moterys politikės aktyviau remia 
socialinių klausimų sprendimus, 
rūpinasi skurdo ir nelygybės pro-
blemomis, vaikų ir šeimų auginan-
čių vaikus poreikiais bei yra taikos 
ambasadorės.

Po daugelio pamąstymų ir ana-
lizių vis dėlto nebesakau, kad rei-
kia balsuoti už moteris, nepaisant 
jų politinių pažiūrų. Stebėjusi ne 
vieno klausimo, tiesiogiai liečian-
čio moterų ir šeimos gerovę, svars-
tymus Seime, įsitikinau, kad regre-
syviai konservatyviai mąstančios 

moterys ne tik kad nepadeda, bet 
dažnai ir diskredituoja pačią mo-
terų dalyvavimo politikoje idėją. 
Todėl ragindama palaikyti mote-
ris politikoje nesiūlau to daryti be-
sąlygiškai, o rinktis progresyvias ir 
iš tiesų kovojančias už visuomenės 
solidarią gerovę.

Lygiavertis moterų dalyvavi-
mas politikoje sprendžia daug 
mūsų visuomenės sopulių: korup-
ciją (moterys yra aktyvesnės skai-

drios politikos rėmėjos), ekono-
minį šeimų gyvenimo gerėjimą; 
tose šalyse, kur moterų daugiau 
aukščiausiuose postuose, dides-
ni gamybos augimo tempai, dau-
giau tolerancijos, mažiau smurto. 
Ir vyrų socialinės tragedijos iške-
liamos ir išryškinamos būtent gi-
linantis į lyčių nelygybę. Statisti-
kos analizė, kad moterų su aukš-
tuoju išsilavinimu Lietuvoje yra 
gerokai daugiau negu vyrų, ir ta 

disproporcija vis didėja, privertė 
ieškoti tokios situacijos priežas-
čių. Viena tokių – jaunos darbo 
jėgos emigracija. Jauni vyrai lietu-
viai išvyksta uždarbiauti statybo-
se, vietoj to, kad studijuotų, keltų 
savo kvalifikacijas, pradėtų karje-
ras ir kurtų šeimas.

Didelis vyrų savižudybių skai-
čius irgi nebūtų suprantamas be 
gilesnių socialinių ir lyčių lygybės 
studijų, kurios atskleidžia pos-
tmodernioje visuomenėje, bet 
vis dar patriarchalinių stereoti-
pų spaudžiamo, jauno vyro dra-
mą, kuomet iš jo vis dar yra rei-
kalaujama laikytis lyčių stereoti-
pų, vyrui būti pagrindiniu šeimos 
maitintoju, šeimos „galva“, bet tai 
yra nebeįmanoma dėl naujai be-
siklostančių ekonominių ir soci-
alinių santykių.

Kvotų moterims įvedimas nėra 
šiaip vyrų diskriminavimas. Tai 
yra geresnių sąlygų suteikimas tai 
grupei, kuri dar tik trumpą laiką 
turi teisiškai vienodas teises, bet 
dėl visuomenės inercinio mąsty-
mo neturi vienodų galimybių.

Suprasdami, kad sukursime lai-
mingesnę ir teisingesnę visuome-
nę tik tuomet, kai politinių spren-
dimų priėmimui panaudosime 
geriausius vyrų ir moterų suge-
bėjimus, turime savo pasirinktų 
kandidatų penketuke būtinai pa-
sižymėti moterų vardus. Sėkmin-
gų mums visiems rinkimų!

auksė kontriMienė
Ministro Pirmininko patarėja,
kandidatė į Vilniaus m. tarybą

Lietuvoje moterims gyventi 
gera, o mūsų valstybės vyk-
doma moterų ir vyrų lygių ga-
limybių politika gali būti pa-
vyzdžiu kitoms šalims. Šią, 
ko gero, ne vieną skaitytoją 
(ypač moteriškos lyties) nu-
stebinusią mintį išgirdau Ja-
ponijos ambasados reziden-
cijoje, kalbėdama su Japoni-
jos ambasadore Kazuko Shi-
raishi. Ambasadorė pasako-
jo apie ambicingus Japonijos 
ministro pirmininko Shinzo 
Abe tikslus, kad iki 2020 me-
tų 30 proc. aukštų verslo ir po-
litikos postų užimtų moterys. 
Pasak jos, moterų ir vyrų lygių 
galimybių klausimas – vienas 
iš trijų svarbiausių prioritetų 
Japonijos Vyriausybės pro-
gramoje. Nors dar neseniai 
Kazuko Shiraishi buvo vienin-
telė ambasadorė moteris tarp, 
berods, 178 Japonijos aukš-
čiausiojo rango diplomatų. 

Man irgi buvo malonu papasa-
koti ambasadorei, kad Lietuvos 
moterys – vienos labiausiai išsila-

vinusių ES. 2013 m. net 41,5 pro-
cento 25–64 metų amžiaus mo-
terų buvo įgijusios aukštąjį išsi-
lavinimą. Lietuvą pagal šį rodiklį 

lenkia keturios ES šalys – Suomi-
ja, Estija, Airija, Švedija. Tokio 
pat amžiaus grupės lietuviai vy-
rai su aukštuoju išsilavinimu su-

darė 28,3 procento.
Bet visada apsikeitus kompli-

mentais, tenka aptarti ir proble-
mas. O jas nesunku pastebėti mū-
sų elementarioje kasdienybėje. 

Gal darbdaviai pagaliau išmoko, 
kad ieškodami darbuotojų, į darbo 
skelbimą nebegali įrašyti: „Ieškau 
sekretorės ar referentės“, bet darbo 
pokalbio metu jaunas vyras vis dar 
turės nemenką pranašumą prieš 
jauną mamą ar ištekėjusią jauną 
moterį, kuriai netrukus gali pri-
reikti motinystės atostogų. Dar-
bą praradusioms vyresnio amžiaus 
moterims taip pat yra gerokai sun-
kiau jį vėl susirasti. Moterys vis dar 
sunkiau ryžtasi imtis verslo, ypač 
Lietuvos regionuose.   

Vyrų ir moterų atlyginimų už tą 
patį darbą skirtumai taip pat dar 
bado akis, nors situacija po trupu-
tį gerėja. 2012 metais šis skirtumas 
sumažėjo iki 12,6 procento ir bu-
vo 3,9 proc. mažesnis nei Europos 
Sąjungoje (16,5 proc.). 2013 m. 
moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
atotrūkis šalies ūkyje ir valstybės 
sektoriuje, išskyrus viešąjį valdymą 
ir gynybą, privalomąjį draudimą, 
sudarė po 13,3 proc., privačiajame 
sektoriuje – 15,8 proc. 

Politikoje Lietuva yra tikrai uni-
kali, nes du aukščiausius valstybės 
postus užima moterys, bet valsty-

bės valdyme moterų skaičius au-
ga ne taip sparčiai, kaip norėtų-
si. 2000–2004 m. Seimo kaden-
cijoje buvo 15 Seimo narių mo-
terų, 2012–2016 m. kadencijoje 
jų yra 33. Tačiau iki Europos Są-
jungos šalių vidurkio dar yra kur 
pasitempti. Vyriausybėje moterų 
taip pat mažuma. Penkiolikto-
je Vyriausybėje iš 13 Vyriausybės 
narių ministrų dvi buvo moterys, 
o dabartinėje Vyriausybėje – trys. 
2007 m. savivaldybių tarybose bu-
vo 22 proc. moterų, 2011 m. – 22 
proc. Europos Sąjungos šalių vi-
durkis 10 proc. didesnis. Belie-
ka tikėtis, kad šių metų kovo 1 d. 
vyksiantys rinkimai savivaldybių 
tarybas situaciją pagerins. 

Visos mano išvardintos proble-
mos atsispindi Valstybinėje mote-
rų ir vyrų galimybių 2015–2021 
metų programoje. Ši programa 
Vyriausybės posėdyje bus tvirti-
nama jau šią savaitę. Ją patvirti-
nus bus parengti veiksmų planai 
2015–2017 m. ir 2018–2021 m., 
o taip pat bus skiriamos lėšos šių 
planų įgyvendinimui. 

Visa tai yra gražu ir teisinga, bet 
laukia didesnis iššūkis – keisti vi-
suomenės požiūrį, kad į vyrų ir 
moterų lygių galimybių klausimus 
būtų žiūrima rimtai, be kikenimo 
ir pašaipų. 

Jolanta Bielskienė
kandidatė į Trakų rajono tarybą

irena Šiaulienė
LR Seimo narė,
LSDP frakcijos Seime seniūnė, 
LSDP Verslo, inovacijų ir ūkio komi-
teto pirmininkė

Socialdemokratų partijos vers-
lo, inovacijų ir ūkio komitetas, 
vadovaujamas LR Seimo Soci-
aldemokratų frakcijos seniū-
nės I. Šiaulienės, sausio 16 d. 
surengė išvažiuojamąjį posė-
dį į Kauno oro uostą ir Laisvąją 
ekonominę zoną (LEZ).

Drauge su komiteto nariais, kau-
niečiais Seimo nariais Antanu Nes-
teckiu, Orinta Leipute svarbiausius 
Kauno rajono investicinius projek-
tus aptarė ūkio ministras Evaldas 
Gustas, viceministrė Rasa Norei-
kienė, Ministro pirmininko pata-
rėjai, Kauno rajono meras Valerijus 
Makūnas, administracijos direk-
torius Ričardas Pudževelis, Kauno 
oro uosto ir LEZ vadovai. 

Kauno rajono meras Valerijus 
Makūnas posėdžio dalyviams pri-
statė Kauno rajono plėtros perspek-
tyvas, pasidalijo rajono laimėjimais 
bei nerimu dėl stringančio projektų 
finansavimo. 

Meras akcentavo išskirtinę stra-
teginę Kauno rajono investicinių 
projektų svarbą Lietuvos BVP kūri-
me, perspektyvomis sukurti per 20 
tūkst. darbo vietų. Buvo diskutuo-
jama apie Kauno laisvosios ekono-

minės zonos (LEZ) plėtros finansa-
vimą, galimybes nutiesti geležinke-
lio atšaką tarp Palemono ir Karmė-
lavos, anhidrito kasyklos projektą, 
sprendimus dėl darbų prioritetišku-
mo ir trikdžius.

Karmėlavos seniūnijoje įsikūru-
si Kauno LEZ jau sulaukė milijar-
dinių investicijų. Tiesioginės užsie-

nio investicijos sudaro 70 proc. visų 
LEZ investuotojų, 2 kartus lenkia 
Lietuvos vidurkį, sukurtos 1726 
darbo vietos, o jų gali būti sukur-
ta dar 10 kartų daugiau, nes Kau-
no LEZ – unikalus mazgas, tei-
kiantis galimybių tinklą, tik reikia 
nedelsti sujungimo su oro uostu ir 
intermodaliniu geležinkelio maz-
gu Palemone. Logistikos specia-
listai tvirtina, kad atsiradus tokiai 
jungčiai ir nutiesus geležinkelio at-
šaką nuo Palemono terminalo iki 
Karmėlavos, visa ši zona taptų dar 
patrauklesnė stambiems užsienio 
investuotojams. LEZ yra numa-
tęs darbų prioritetiškumą, tačiau 
juos stabdo iki galo nesutvarkyta 
infrastruktūra. Pavyzdžiui, lietaus 
nuotekų tinklams įrengti pritrūko 
daugiau kaip 8,5 mln. eurų. Pla-
nuojamai Kauno oro uosto ir LEZ 
jungčiai taip pat reikia rasti lėšų.

Pagirių kaime planuojama anhi-
drito kasykla taip pat galėtų atverti 
daug galimybių. Lietuva taptų vie-
nintele Baltijos šalimi, išgaunančia 
šį medicinos ir statybų pramonėje 
naudojamą mineralą, būtų sukurta 
maždaug 700 darbo vietų.

„Kauno LEZ, oro uostas ir anhi-
drito telkinys yra Kauno rajono te-
ritorijoje. Tai nacionalinės reikšmės 
projektai, galintys teikti daug nau-
dos visai šaliai. Savivaldybės pastan-
gų juos įgyvendinti nepakanka, rei-
kia Vyriausybės ir Seimo paramos”, 
– teigė Kauno rajono meras V. Ma-
kūnas.

V. Makūnas, kaip rajono šeimi-
ninkas nepamiršo ir greta pramoni-
nių zonų gyvenančių žmonių gyve-
nimo kokybės – plėtra neturi vykti 
jų sąskaita, o gaunamą naudą turi pa-
justi ir gyventojai. 

Posėdyje buvo apžvelgtos ir Kau-
no oro uosto ateities perspektyvos. 
VĮ Lietuvos oro uostai komercijos 
direktorė Jūratė Baltrušaitytė įsitiki-
nusi, kad dėl palankios geografinės 
padėties ir didelių infrastruktūros 
resursų Kauno oro uostas turi pui-
kias ateities perspektyvas.  Sukurtos  
950 darbo vietos. Lietuvoje trūksta 
lėktuvų pilotų ir gerų technikos spe-
cialistų, tad planuojama bendradar-
biauti su Švietimo ir mokslo minis-
terija, universitetais. Tikimasi, kad 
naujų investicijų pritraukti pavyks 
kartu su Kauno laisvąja ekonomine 
zona įgyvendinamas oro parko pro-

V. Makūnas, kaip rajono 
šeimininkas, nepamiršo 
ir greta pramoninių zonų 
gyvenančių žmonių 
gyvenimo kokybės – plėtra 
neturi vykti jų sąskaita, o 
gaunamą naudą turi pajusti 
ir gyventojai. 

Lygiavertis moterų dalyvavimas politikoje sprendžia 
daug mūsų visuomenės sopulių.

jektas, kuris sujungs LEZ ir Kauno 
oro uosto teritorijas.  

Posėdžio dalyviai aplankė oro 
uoste įsikūrusią bendrovę „FL 
Technics”, kuri praėjusiais metais 
atidarė įspūdingą lėktuvų aptarna-
vimo centrą. Bendrovė turi ambi-
cingų planų statyti dar vieną cen-
trą, kuris aptarnautų dar didesnius 
orlaivius. 

Kauno LEZ vadovas Vytautas Pe-
tružis informavo, kad jau šių metų 
pirmąjį pusmetį turi būti baigti ties-
ti privažiavimo keliai, tuomet Oro 
parkas bus visiškai pasirengęs pri-
imti investuotojus. Skaičiuojama, 
kad šis parkas galėtų sukurti apie 
600 naujų darbo vietų.

Kauno rajono mero kvietimu 
taip pat apžiūrėjome atstatytą Rau-
dondvario pilį dvarą.  V. Makūnas 
džiaugiasi puikia reprezentacine er-
dve rajono žmonėms, kurioje vyks-
ta reikšmingiausi rajono renginiai.

Tokie išvykstamieji posėdžiai, 
ypač politikams, labai naudingi. 
Apsilankę vietoje, įsigilinę į pro-
blemas, Seimo nariai gali tarti savo 
žodį numatant plėtros prioritetus, 
siekiant didžiausio efekto. Mes, Sei-
mo nariai, ir Vyriausybės atstovai, 
esame suinteresuoti, kad LEZ gau-
tų investicijų ir šis projektas kuo sė-
kmingiau plėtotųsi. Tos investicijos 
bus efektyvios ir valstybei.

LSDP Verslo, inovacijų ir ūkio 
komiteto nariai dėkoja Kauno ra-
jono merui V. Makūnui ir jo pa-
tarėjai V. Boreikienei už nuošir-
dų rajono pramoninės ir kultū-
rinės zonos pristatymą, galimybe 
susipažinti su pasiektais rezulta-
tais ir kartu pasidžiaugti nuveik-
tais darbais. 

Pokalbis su Audriumi Karveliu, LSDP kandidatu į Švenčionių rajono mero pareigas
Jums sausio 2-ąją suėjo 35. Ar 

politikoje užteks gyvenimiškos 
patirties?

Brandą žymi atsakomybės jaus-
mas. 14 metų vadovauju verslui – 
tėvo dr. Prano Karvelio Vaistažo-
lių arbatas gaminančiai terapijos – 
fitoterapijos įmonei, o tai geriausia 
gyvenimo mokykla. 

Jauni, novatoriškai mąstantys 
politikai tampa būtinybe, kad bū-
tų įmanoma naujai pažvelgti į pro-
blemas, o politika būtų kuriama 
bendradarbiaujant įvairių pažiū-
rų, amžiaus ir tautybių grupėms, 
o ne izoliuojantis partijų viduje ir 
sprendžiant partinius konfliktus. 

Rajonuose, kuriuose gyvena 
daugiau pensinio amžiaus žmo-
nių, greitai papuolama į rutiną, nes 
naujovės kelia stresą. Bet juk senieji 
standartai negerina gyvenimo ko-
kybės.  Sukūrus „vieno rajono tie-
są“, atitinkančią siaurus partinius 
interesus, nepadėsime vyresniems 
ir silpnesniems. 

Ignoruoti vyresniųjų patirties 
nedera, reikia užtikrinti pažangių 
dalykų tęstinumą. Europos insti-

tucijose ir šalies Vyriausybėje daug 
jaunimo. Tai naujos kokybės išsila-
vinimus įgiję žmonės, suprantantys 
tarptautinius santykius, tolerantiš-
ki kitokioms pažiūroms, mokantys 
argumentuoti ir apginti vertybes, 
naudingas bendruomenei. Manau, 
esu iš tokių žmonių būrio. 

Kodėl Jūs pasirinkote socialde-
mokratų partiją?

Mano vertybinės nuostatos soci-
aldemokratinės. Mano gyvenimiš-
ka pozicija – padėti, ir  pats verslas 

yra socialiai atsakingas – padėti vi-
suomenės nariams būti sveikiems. 

Valdančiosios partijos narys ra-
jone gali daug padėti. Galimybės 
tiesiogiai išsakyti rajono proble-
mas, su Vyriausybe ieškoti palan-
kių sprendimų, siekiant gerovės 
žmonėms.

Kokias problemas įžvelgiate 
Švenčionių rajone?

Neramu dėl savivaldybės biu-
džeto. Esu verslininkas ir žinau 
pagrindines verslininkų proble-

mas, todėl, manau, nebus sudėtinga 
teikti sprendimus, gerinančius vers-
lo aplinką, kuriančius darbo vietas 
bei didinančius įplaukas į biudžetą. 
Tai leis užtikrinti kokybišką mo-
kinių mokymosi aplinkos kūrimą, 
socialinių ir medicininių paslaugų 
įvairovę senyvo amžiaus ir neįga-
liems žmonėms. 

Rajone teikiamų paslaugų koky-
bė ne visada atitinka kainą, kurią su-
mokame. Tai tinkamo skatinimo ar-
ba kvalifikacijos kėlimo nebuvimo 
pasekmė. Juk svarbu susigrąžinti į 
rajoną jaunimą, mažus vaikus augi-
nančias šeimas ir užtikrinti kokybiš-
ką ne tik miestelių, bet ir vienkiemių 
žmonių gyvenimą. 

Esame pasienio regionas. Tai ir 
didesnė atsakomybė, ir privalumas, 
kurį menkai išnaudojame. Čia le-
dynas suformavo unikalų krašto-
vaizdį, bet neturime infrastruktū-
ros jo panaudojimui, menkai ben-
dradarbiaujama su saugomų terito-
rijų administracijomis. Esame viena 
iš nedaugelio Aukštaitijos vietovių, 
kuriose vykdomi archeologiniai ka-
sinėjimai. 

Tiek neišnaudotų galimybių plė-
toti įvairias edukacines veiklas, ku-
rios galėtų tapti finansiškai rentabi-
liomis, pritrauktų lankytojų iš Lie-
tuvos ir užsienio. 

Pats augau įvairiakalbėje aplin-
koje. Beveik visi rajone gyvenan-
tys yra unikalūs – kalba bent trimis 
kalbomis. Tai bene stipriausias pa-
grindas turizmo plėtrai, ekonomi-
nių ryšių stiprinimui, gerinančiam 
rajono ekonomiką. 

Reikalinga ir kultūrinės veiklos 
plėtotė. Papuolame į Rytų Lietu-
vos regioną, kuriam bus skiriamas 
papildomas finansavimas tautinių 
mažumų bendruomenių kultūri-
nei saviraiškai. 

Mano tikslas – sudaryti sąlygas 
žmonėms laisvai pasirinkti, kaip 
gyventi, nevaržomai išsakyti savo 
nuomonę. Valstybė ar savivaldybė 
nėra dvaras ir jos valdymo struk-
tūrose negali būti telkiami kraujo 
ar interesų ryšiais susieti žmonės. 

Nesitaikstysiu su korupcija, pro-
tekcionizmu, viešųjų ir privačių in-
teresų konfliktais, piktnaudžiavi-
mu tarnyba. Noriu matyti aktyvias 
bendruomenes, tiesiogiai savivaldy-
bės administracijos sprendimams 
įtaką darančių žmonių dalyvavi-
mą tvarkant vietos reikalus, pilie-
tiškas ir socialiai atsakingas seniū-
naičių veiklas ir jų bendrą darbą su 
seniūnijomis. 

Kalbėjosi Dalia Savickaitė

Laukia didesnis iššūkis – keisti visuomenės požiūrį, kad į vyrų 
ir moterų lygių galimybių klausimus būtų žiūrima rimtai, be 
kikenimo ir pašaipų.

 LSDP Verslo, inovacijų ir ūkio komitetas Kauno LEZ

 Premjeras A. Butkevičius ir A. Karvelis
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Tauragė įrodė – automobilių parkavimą 
galima sutvarkyti

Dažniausias į Tauragę 
atvykusių svečių klausimas: 
Iš kur gavote pinigų? 
Negavome. Kiekvienais 
metais šiems darbams 
skirdavome ir tebeskiriame 
po tam tikrą sumą, biudžete 
numatome atskirą eilutę.

VILNIUS

BIRŽAI

ŠIAULIAI

KELMėKLAIPėDA

PRIENAI

KAUNAS PABERŽėŠAKIAI

LSDP Kelmės skyriaus Pašiaušės ir Kiauno-
rių grupėse vyko susirinkimai, juose dalyva-
vo Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis, 

LSDP Kelmės skyriaus garbės pirmininkas Zeno-
nas Mačernius, Kelmės rajono tarybos narys Sta-
nislovas Baltrušaitis, LSDP Kelmės skyriaus atsa-
kingasis sekretorius Ramūnas Baranauskas, Ty-
tuvėnų apylinkių seniūnas Valdas Ivanauskas.

Meras V. Andrulis gražaus jubiliejaus progą pa-
sveikino Aldoną Baranauskienę, jai įteikė Lietu-
vos socialdemokratų partijos pirmininko Algirdo 
Butkevičiaus sveikinimo raštą. Simbolinę social-
demokratų dovanėlę įteikė Z. Mačernius. Gražių, 
ilgų metų linkėjo seniūnas V. Ivanauskas, Pašiau-
šės grupės pirmininkas S. Baltrušaitis. 

LSDP Klaipėdos skyriaus bičiu-
liai, vadovaujami pirmininkės 
Lilijos Petraitienės, aplankė 

Klaipėdos aukštąją jūreivystės mo-
kyklą. Ekskursiją vedė LSDP Klaipė-
dos skyriaus narys, Lietuvos aukš-
tosios jūreivystės mokyklos dės-
tytojas ir dviejų vadovėlių autorius 
Vladas Stonkus. Buvo galima apžiū-
rėti ir išbandyti vieną moderniau-
sių Europoje navigacinį laivo valdy-
mo treniruoklį. Beje, šį treniruoklį iš-
bandė ir įvertino Premjeras  Algirdas 
Butkevičius. Bičiuliai užsiėmimuose 
„Kaip valdyti laivą“ laivo navigacinio 
treniruoklio dėka susipažino su re-
alia jūrinio laivo įranga, jos valdymo 

Sausio 22 d. Biržų pilies salėje pagerbti 2014 m. geriausi Biržų rajono sportininkai, treneriai, sporto dar-
buotojai, padėkota rėmėjams. Vakare dalyvavęs Seimo narys socialdemokratas Aleksandras Zeltinis 
džiaugėsi sportininkų pergalėmis, garsinančiomis Biržų vardą, dėkojo treneriams už įdėtą triūsą bei rė-

mėjams už paramą sportininkams, vykdant įvairias varžybas bei turnyrus, linkėjo sėkmės. Biržų rajono savi-
valdybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto socialdemokrato Audrio Muko tei-

gimu, 2014 m. Biržų sportininkai įvairiuose čempionatuose ir 
turnyruose laimėjo 14 pirmųjų, 18 antrųjų ir 20 trečiųjų vietų.

Už aukštus pasiekimus ugdant jaunąją kartą apdovanoti kū-
no kultūros mokytojai socialdemokratas Egidijus Žaldokas, 
Jūratė Jankauskienė, Rimantas Ramonas, Audrius Unglinin-
kas. Vakaro metu padėkota sportininkų ir sporto renginių rė-
mėjams, tarp kurių UAB „Hochdorf Baltic Milk“ vadovui Audriui 
Juknai - socialdemokratų kandidatui į Biržų rajono savivaldy-
bės tarybą.

Sportininkų pasiekimais džiaugėsi vakare dalyvavusi Sei-
mo nario Aleksandro Zeltinio žmona Simin ir socialdemokratai 
– kandidatai į Biržų rajono savivaldybės tarybą Alvydas Braz-
džius (buvęs galiūnas) ir Giedrius Mociūnas.

Socialdemokratai - geriausių Biržų rajono sportininkų, trenerių 
ir rėmėjų apdovanojimų vakaro dalyviai

Klaipėdos bičiuliai mokėsi valdyti laivus

Sausio 27 d. vyko Prienų jaunimiečių susitiki-
mas su Lietuvos socialdemokratinio jaunimo 
sąjungos (LSDJS) vadovu Ramūnu Buroku. 

LSDJS Prienų skyrius vienija 40 narių iš viso rajono. 
LSDJS pirmininkas R. Burokas supažindino jaunuo-
sius prieniečius su sąjungos struktūra, veiklomis ir 
galimybėmis. Buvo diskutuojama apie jaunimo už-
imtumo didinimą, išsilavinimą ir įsidarbinimą. Kaip 
viena iš jaunimo užimtumo didinimo priemonių ga-
lėtų būti Atviro jaunimo centro įkūrimas Prienuose, 
kurio steigimo galimybėmis žadėjo užsiimti miesto 
jaunimiečių skyriaus vadovas Mindaugas Rukas.

„Niekas kitas tarp Lietuvos jaunimo taip nekalba 
apie rimtas socialines problemas – jaunimo įsidarbi-
nimą ir užimtumą, vyresniųjų ir jaunesniųjų atotrū-
kį, kultūrinių ir kitų žmogaus kompetencijų ugdymą 
visą gyvenimą, švietimo problemas ar apie tai, kad 
kiekvienas jaunuolis būtinai turėtų įgyti bent vidurinį 
išsilavinimą, – kaip socialdemokratinis Lietuvos jau-
nimas“, – įsitikinęs renginyje dalyvavęs Seimo na-
rys, jaunimietis Domas Petrulis.

Šakių šventėje „Bičiuli, duok ran-
ką“ – ir Mindaugo Basčio jubi-
liejus 

Kaune pristatyta knyga 
„Lemties posūkis“

VISI KELIAI - Į PABERŽĘ

Prienuose – susitikimas su 
LSDJS vadovu Ramūnu Buroku

galimybėmis.
Pabuvota Klaipėdos aukštosios jūreivystės moky-

klos katedrose. Apsilankyta mokyklos muziejuje. Nu-
stebino atnaujinta mokyklos bazė. 

Pagerbta Kelmės socialdemokratė 
sukaktuvininkė A. Baranauskienė

Sausio 31 d. Lietuvos socialdemokra-
tų partijos (LSDP) Šakių rajono sky-
rius šventė tradicinę, jau ketvirtąją 

šventę „Bičiuli, duok ranką“, kuri šiemet 
vyko Gelgaudiškio kultūros centre. 

Be gausaus šakiečių bičiulių būrio 
šventėje dalyvavo Lietuvos premjeras, 
LSDP lyderis Algirdas Butkevičius, Euro-
pos Parlamento narys Zigmantas Balčytis, 
LSDP frakcijos Seime seniūnė Irena Šiau-
lienė, susisiekimo ministras Rimantas Sin-
kevičius, premjero patarėjas Justas Pan-
kauskas bei bičiuliai iš LSDP sekretoriato 
ir aplinkinių partijos skyrių. 

Šventės „Bičiuli, duok ranką“ Gelgau-
dišky svečiams koncertavo Šakių miesto 
choras ir Romualdo Juzukonio vadovauja-
mas vyrų ansamblis „Dainava“ iš Radviliš-
kio. Tradiciniu zanavykų bulvių plokštainiu 
vaišino Seimo narys, LSDP Šakių rajono 
skyriaus pirmininkas Mindaugas Bastys. 
Jį šakiečių šventės metu bičiuliai sveikino 
gražaus 50-mečio proga. 

Sausio 22 d. vyko knygos „Lemties 
posūkis: prisiminimai ir pamąsty-
mai“ pristatymas. Prisiminimų ir 

pamąstymų knygą apie istorinius Lietu-
vos Nepriklausomybės įvykius pristatė 
Česlovas Juršėnas, buvęs ilgametis Lie-
tuvos Respublikos Seimo  narys, signa-
taras ir Justas Vincas Paleckis, politinis 
veikėjas, signataras ir buvęs europarla-
mentaras. Lietuvos Respublikos Seimo 
narės Orinta Leiputė ir Birutė Vėsaitė bi-
bliotekos skaitytojams įteikė padėkas.

Vasario 7 d. LSDP kandidatas į Vilniaus rajono merus 
Stanislovas Giedraitis ir partijos kandidatai į savival-
dybės tarybą – jaunimiečių atstovai Robertas Duch-

nevič, Dovainis Padegimas, Algis Šatas, Aivaras Rūkštelis – 
susitiko su Paberžės bendruomene. 

Pasak LSDP Vilniaus rajono skyriaus pirmininko S. Gie-
draičio, „tokiame daugiataučiame kaip Vilniaus rajone svar-
biausia – susitikimai ir pokalbiai su čia gyvenančiais lietu-
viais, lenkais, rusais, ukrainiečiais, kitų tautybių atstovais. 
Aplankykime kiekvieną – nuo to priklausys mūsų rinkimų 
rezultatai“. 

Vilniaus rajono bičiulių partijos patriarchu vadinamas Jo-
nas Garelčikovas pabrėžė:  „Turim būti viena komanda. Ne-
reikėtų rinkiminėje kampanijoje konkuruoti, o kartu siek-
ti, kad savivaldybės taryboje būtų ne vienas ir ne du mū-
sų  nariai, o kur kas daugiau. “Jaunimiečiai užtikrintai teigė: 
„Šiuos rinkimus laimėsim“. 

Susitikime  dalyvavę Seimo nariai Giedrė Purvaneckienė 
ir Aleksandras Zeltinis linkėjo sėkmės išėjus „į rinkimų ke-
lio tiesiąją“. 

                                                                 

Pranas PetroŠius 
Tauragės rajono meras

Dabar didmiesčių gyventojai, 
atvykę į provincija vadinamą 
Tauragę, nustemba, kad čia 
sugebėjome sutvarkyti neį-
veikiamą tarybinių laikų pa-
likimą – automobilių parka-
vimą daugiabučių kiemuo-
se ir įvažiavimus į juos. Tau-
ragiškiai jau įprato, kad taip 
yra ir turi būti. Kaip gali likti 
toks absurdas, kad grįžęs na-
mo neturi, kur automobilio 
pastatyti. O štai Klaipėdos, 
Kauno, Vilniaus gyventojai 
su šia kasdienybe susitaikė. 
Pasakysiu tiesiai, žemaitiš-
kai, – gėda nesusitvarkyti sa-
vo kiemo!

Tauragiškiai ir jiems atstovau-
jantys rajono politikai greitai 
įvertino, kad susiduria su dide-
le problema – daugiabučių na-
mų kvartalai suprojektuoti dar 
tarybiniais laikais ir buvo pritai-
kyti mažam automobilių skai-
čiui. Anuomet iš tikrųjų vos ke-
lios šeimos daugiabutyje turėdavo 
automobilius. Tai ir vietų stovė-
jimo aikštelėje paprastai būdavo 
įrengtos vos kelios, kokios 5–8. Ir 
tos pačios išgriuvę, apleistos, au-
tomobiliai kiemuose buvo laužo-
mi išmuštose duobėse.

Dabar, kai kiekvienai šeimai 
automobilis ar net pora pasidarė 
kasdienė būtinybė, prie daugia-
bučio nebeliko, kur statyti. Ne-
gana to, užstatomos mikrorajo-
nų gatvės, įvažiavimai į kiemus. 
Didžiausia bėda, kai prie namo 
reikia privažiuoti specialiems au-
tomobiliams – gaisrinėms, gelbė-
tojams, greitosios pagalbos, poli-
cijos ar šiukšlių išvežimo. Būda-

rajono tarybai planą, kaip spręsti 
automobilių parkavimo ir įvažia-
vimų problemas žaliųjų zonų sąs-
kaita. Buvo parengtas projektas, 
kaip mikrorajonuose padidinti, 
paplatinti važiuojamąsias gatves, 
nes jos buvo labai siauros. Prie 
daugiabučių gyvenamųjų namų 
suplanavome įrengti naujas par-
kavimo vietas. Iš viso mieste bu-
vo įrengta daugiau kaip 500 nau-
jų automobilių parkavimo vietų.  

Po truputį buvo sutvarkyti trys 
Tauragės mikrorajonų keliai ir 
kiemai. Kartu vyko ir kai kurių 
namų renovacija. Renovuoto na-
mo vertė kitokia, kai ne tik sienos 
apšiltintos, bet ir įrengtas erdvus 
kiemas, įvažiavimai į jį. 

Dažniausias į Tauragę atvyku-
sių svečių klausimas: „Iš kur gavo-
te pinigų?“  Negavome. Kiekvie-
nais metais šiems darbams skir-
davome ir tebeskiriame po tam 
tikrą sumą, biudžete numatome 
atskirą eilutę.  Iš pradžių biudžetą 
su tokiais užmojais subalansuoti 
buvo sunkoka, teko ir pasiskolin-
ti. Antraip, darbai  užsitęstų de-
šimtmečius. Vis dėl to nei iš vals-
tybės biudžeto, nei iš Europos Są-
jungos, kaip daug kas įsivaizduo-
ja, investicijų nebuvo. Tauragės 
biudžeto, vadinasi, visų gyvento-
jų, mokėjusių mokesčius, sąskaita 
buvo sutvarkyti tų pačių gyven-
tojų  kiemai, įvažiavimai, keliai.

Kiemų  ir aikštynų platinimo 
ir įrenginėjimo darbus pradėjome 
2011-ais metais ir baigėme 2014 
metais. Per tuos metus buvo pla-
tinami įvažiavimai prie daugia-
bučių, dėl saugumo išvažiavimų 
sankryžos buvo perdarytos į žie-
dus. Buvo sutvarkyti ir visi priva-
žiavimai prie visuomeninių pas-
tatų. Iš viso Tauragei kiemų ir 
kelių sutvarkymas kainavo 9 su 

puse milijono litų. Tačiau niekas 
nepriekaištauja, kad pinigai išleis-
ti vėjais. Naudą, patogumą paju-
to kiekvienas gyventojas. Kai kur 
darbai dar tęsiami ir šiais metais.

Šiandien tauragiškiai jau pa-
miršo neįvažiuojamų kiemų pro-
blemas. Jas primena tik nustem-
bantys, į svečius atvykę kitų mies-
tų gyventojai. Paradoksalu, bet 
Lietuvoje, net mažėjant gyvento-
jų skaičiui, automobilių kiemuo-
se daugėja. Tačiau prie Tauragės 
daugiabučių kiekvienas vairuoto-
jas ramus, nes turi, kur pastatyti 
savo mašiną.

Tauragiškiams niekur nereikia 
mokėti už automobilių parkavi-
mą, įvažiavimą ar panašių mo-
kesčių. Nors buvo investuotos ne-
mažos lėšos, tačiau jos – mūsų gy-
ventojų pinigai. Jie buvo panau-
doti žmonių patogumui ir antrą 
kartą neketinama iš jų reikalauti 
mokesčių. Tauragė įrodė, kad už-
sispyrus savo kiemą įmanoma su-
tvarkyti. Net tarybinių laikų pa-
likimą – automobilių parkavimo 
aikšteles.

Lazdijų konservatoriai „pavarė“!
Lazdijų konservatoriai „pava-
rė“! Lazdijų karalystėje ir toliau 
valdoma principu „kišk savus ir 
valdyk“. Lazdijų ir mero Artūro 
Margelio vardas kelerius pasta-
ruosius metus skambėjo per vi-
są Lietuvą dėl šio rajono valdy-
mo ypatumų. Per besibaigian-
čią savo kadenciją Lazdijų me-
ras garsino Lazdijus korupcijos 
skandalu. Vos ne vos „atsiplo-
vė“ kaltinimų dėl savų žmonių  
kaišiojimo į postus. 

Meras A. Margelis buvo kalti-
namas piktnaudžiavimu tarnyba 
įdarbinant į savivaldybės įmonę 
moteriškę, kurios, pasak žinias-
klaidos, balsas galėjo būti lemia-
mas renkant merą taryboje. Į kal-
tinamųjų suolą sėdusiam merui te-

Kaimynai druskininkiečiai 
prisikėlė iš pelenų. Kadaise 
jiems buvo dar blogiau, bet 
viskas pasikeitė dėl vadovų 
požiūrio.

ko net gultis į partiečio Raimundo 
Aleknos vadovaujamą kliniką, ku-
ri specializuojasi psichikos ligų gy-
dyme. Ko nepadarysi, kad išlaiky-
tumei karūną savo rankose.

Dabar naujas karalystės išsau-
gojimo planas. Jis vadinasi taip: 
„Kišk savus į rinkimų komisijas, 
kad būtų išrinkti savi!“ Be abejo-
nių, Lazdijų karalystę ir toliau nu-
siteikęs valdyti A. Margelis. Jis - ir 
pirmas numeris Lazdijų konserva-
torių rinkimų sąraše, ir kandidatas 
į merus kitai kadencijai. Tuo tarpu 
jo žmona Lina Margelienė – Kros-
nos rinkimų apylinkės pirminin-
kė, o mero brolio Vido Margelio 
žmona Asta Margelienė  - tos pa-
čios Krosnos rinkimų komisijos 
narė. Konservatorių sąraše – to-
kių giminystės ryšiais susaistytų 
kandidatų apstu. 

Sąrašas sudarytas taip, kad 
Lazdijų karalystės karūna liktų 
išsaugota, kai savus kandidatus 
rinkimų komisijose palaikys sa-
vi. Neveltui rajono konservato-
rių šūkis byloja, kad kartu gali 
ir pavaro. Lazdijų konservato-
riai „pavarė“!

Liūdna tik tai, kad karalystės 
klestėjimas suvokiamas kaip ge-
rovės giminėms ir artimiesiems 
kūrimas. Tuo tarpu pakėlęs ap-
smukusią karūną karalius pro 
vešlius antakius galėtų įžvelgti ir 
kone didžiausią nedarbą ir skur-
dą Lietuvoje. Pažiūrėkite, kara-
liau, rajone beliko vieni senukai. 
Neįmanoma rasti jauno žmo-
gaus, norinčio pasilikti, dirbti ir 
kurti Lazdijuose. Fasadiniai pa-
gražinimai, pablizginimai nepa-
deda žmonėms čia geriau jaustis 

ir gyventi. Baigėsi kontrabandos 
keliai, baigėsi geri laikai.  

Gal kai kas bandys sakyti, kad 
visoje Lietuvoje panašiai? Kaimy-
nai druskininkiečiai prisikėlė iš 
pelenų. Kadaise jiems buvo dar 
blogiau, bet viskas pasikeitė dėl 
vadovų požiūrio. 

Kai miesto ar rajono vadovas 
tampa karaliumi, tada visas jo 
mąstymas, veikla – nukreipiami į 
savo  ir savo dvariškių ratą. Lazdi-
jams trūksta idėjų, užsibrėžto tiks-
lo, atkaklaus juodo darbo, kad le-
dai čia pajudėtų, kad Lazdijai būtų 
ypatingi ne valdymo būdais, o gy-
ventojams ir svečiams sukurtomis 
sąlygomis. Dabar jos kuriamos tik 
giminių klaneliams...

Žurnalistė  
Irmina Frolova-Milašienė

vo ne tik nepatogumų, kartais to-
kiais atvejais kildavo žmonių gy-
vybės ar mirties klausimas. 

Taip tęstis negalėjo. Būdamas 
rajono meru, pasiūliau Tauragės 
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Lietuvos jaunųjų socialdemokratų sąjungai – 25!

„Zero tolerance“ patyčioms

Šiais metais Lietuvos jaunų-
jų socialdemokratų sąjunga 
(LSDJS) mini 25-ąsias atkū-
rimo metines. Paminėti šią 
gražią progą praėjusį sausio 
31 d. Vilniuje rinkosi jaunieji 
socialdemokratai, organiza-
cijos Alumni nariai bei bičiu-
liai ir svečiai iš visos Lietuvos. 

LSDJS jubiliejaus proga pasvei-
kinti atvyko LR Ministras Pir-
mininkas Algirdas Butkevičius, 
Europos Parlamento narė Vilija 
Blinkevičiūtė, LR Ministro Pir-
mininko patarėja Auksė Kontri-
mienė, LSDP pirmininko pava-
duotojai Algirdas Sysas, Birutė 
Vėsaitė, Justas Pankauskas, Gie-
drė Purnaveckienė, LR Seimo na-
riai Marija Aušrinė Pavilionienė, 
Benediktas Juodka, Arūnas Du-
dėnas, taip pat LSDP Vilniaus 
skyriaus pirmininkas, LSDJS 
Garbės pirmininkas Juras Pože-
la bei kiti. Gimtadienio šventėje 
dalyvavo svečiai iš kitų jaunimo 
organizacijų: LiJot pirmininkas 
Mantas Zakarka, Lietuvos jau-
nųjų liberalų (LLJ) pirmininkas 
Mantas Šnioka, Lietuvos sakaliu-
kų sąjungos (LSS) pirmininkas 
Romas Turonis bei žiniasklaidos 

atstovai. Visi jie jaunųjų socialde-
mokratų organizacijai linkėjo sė-
kmingų veiklų ir tikslų įgyvendi-
nimo, toliau ugdyti jaunuosius ly-
derius bei tobulėti. 

Vakaro akcentu tapo LSDP 
Pirmininko A. Butkevičiaus tei-
kiamos padėkos už ilgametę vei-
klą skleidžiant socialdemokrati-
nes vertybes. Jas gavo aktyviausi 

dorų ir sąžiningų piliečių. Kartu 
esame ir atsakingų politikų kal-
vė, kuri ruošė ir ruoš ne tik poli-
tikus, trokštančius postų, bet ir 
žmones, kurie turi idėjų ir nori 
prisidėti prie geresnės Lietuvos 
kūrimo. Jūs visi esate ne tik pa-
prasti nariai. Kiekvienas iš jūsų 
kartu yra ir organizacijos amba-
sadoriai. Jūs esate šios organizaci-
jos kūrėjai. Tik jūs savo kasdieni-
niu darbu, veiklomis ir idėjomis 
kuriate šią organizaciją, tik nuo 
jūsų pastangų, įdėtos energijos ir 
entuziazmo priklauso tai, kokią 
organizaciją, kokią socialdemo-
kratiją, kokią valstybę mes maty-
sime jau artimiausiu metu.  Noriu 
visiems padėkoti už skirtą laiką, 
už darbą, už pastangas, už kriti-
ką. Ačiū visiems, kurie tiki jau-
naisiais socialdemokratais, ačiū 
visiems, kurie negaili savo laiko 
organizacijos veiklai.“ 

Šventiško vakaro gera dalyvių 
nuotaika ir atmosfera pasirūpi-
no vedėjai Rūta Bertašiūtė ir To-
mas Šileika. Susirinkusiems pa-
sirodymus surengė šių metų TV 
laidos „Lietuvos talentai“ fina-
lininkai grupė J.I. bei tradiciš-
kai LSDJS renginius džiuginan-
ti grupė „Skyders“.

Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjunga oficialiai atsikū-
rė 1989 m. gruodžio 5 d. LSDP 
XIV suvažiavimo metu. LSDJS 
atkuriamoji konferencija 1989 
m. gruodžio 5 d. patvirtino orga-
nizacijos veiklos tęstinumą, pro-
gramą, įstatus. Pirmuoju atsikū-
rusios LSDJS pirmininku išrink-
tas Jūrius Bruklys. 1990 m. sausio 
mėn. ji buvo įregistruota kaip vi-
suomeninė organizacija Ministrų 
Taryboje, vėliau persiregistravo 
Lietuvos Respublikos Teisingu-
mo ministerijoje. 1991 m. LSDJS 
tapo pirmąja jaunimo organiza-
cija Lietuvoje, pripažinta pasau-
liniu mastu. 

ramūnas Burokas, 
LSDJS pirmininkas,
kandidatas į Marijampolės m. tarybą   

Po keturiolikmetės savižudy-
bės Šilalės rajone šių metų 
sausį bendraklasiai neslėpė, 

doje nuolat aprašomi atvejai, kai 
14–19 metų jaunuoliai dėl smur-
to ir patyčių mokyklose pasitrau-
kia iš gyvenimo. 

2013 metais 44 jaunuoliai jau-
nesni nei 19 metų pasitraukė iš 
gyvenimo, per mėnesį įvyksta po 
3–4 savižudybes. Sausio mėnesio 
įvykiai nėra išimtis. Kiekvienais 
metais vyksta daug akcijų ir pro-
jektų, skirtų savižudybių preven-
cijai, bet situacija negerėja.

Kiekvienas atvejis yra unikalus, 
tačiau visus juos vienija bendras 
vardiklis – tai abejingas švietimo 
įstaigų vadovybės, mokytojų, tėvų 
ir bendraklasių požiūris į patyčių 
ir smurto problemą mokyklose. 

ES statistikos duomenimis, 
Lietuva „pirmauja“ Europos Są-
jungoje pagal vaikų ir paauglių 
savižudybių skaičių. Tai tik įro-
do, kad savižudybių prevencijos 
sistema mūsų šalyje neveikia. Ži-
niasklaidoje garsiai aptariamos 
tragedijos niekaip nevirsta kon-
krečiais valdžios sprendimais ir 
veiksmais.

Dažnai į patyčias nereaguojama, 
sakoma, kad jos gali „užgrūdinti“ 
asmenybę, tačiau kai įvyksta savi-
žudybė, suprantame, kad nėra vis-
kas tvarkoje. Kartais girdime nuo-
monę, kad patyčios iki tam tikros 
ribos yra pateisinamos, o žmonės 
patys prisišaukia tokį aplinkinių 

požiūri į save. Tačiau reaguoti į 
patyčias privalome ne tik tada, 
kai kas nors įvyksta. Kiekvieno-
je mokykloje ar bendruomenėje 
patyčios iš esmės neturi būti tole-
ruojamos. Net tada, kai jos atro-
do kaip nekaltas dalykas, moky-
tojai privalo reaguoti labai rimtai. 

Reikia žinoti, kad kaltas ne tas, 
iš kurio tyčiojamasi. Problemų 
turi tie mokiniai, kurie tyčiojasi 
– tokie vaikai negauna šilumos 
namuose, todėl jie reikalauja dė-
mesio patyčių būdu. 

Vieną kartą reikia pasakyti 
„Zero tolerance“ patyčioms mo-
kyklose, socialiniuose tinkluose, 
darbe, gatvėje ar šeimoje. 

Negalime leisti sau priprasti Tikslas – užauginti sparnus

Liberalų respublika, arba kam reikalinga 
„Kinijos siena“ LietuvojeVilma BariŠauskaitė

LSDJS narė

artūras rudomanskis 
LSDP kandidatas į Vilniaus m. savi-
valdybės Tarybą

aušrytė ramanauskienė
LSDP Kazlų Rūdos skyriaus narė
LSDP kandidatė į Kazlų Rūdos 
savivaldybę

Į jauno žmogaus sąmonę daž-
nai yra kalama, jog egzistuoja 
nekintančios normos ir tradi-
cijos, su kuriomis reikia susi-
taikyti ir kurių negalima pa-
keisti, nes taip karta iš kartos 
gyveno mūsų tėvai, seneliai, 
proseneliai... Aklai diegiamos 
normos ir tradicijos visuome-
nėje naikina laisvės, lygiatei-
siškumo ir bendrumo (solida-
rumo) principus. Aklai sek-
dami normomis ir tradicijo-
mis galime pateisinti bet ką, 
net vaikų mušimą, ir kartu 
pasmerkti Norvegijos vaikų 
teisių apsaugos tarnybą, ku-
ri atskiria vaikus nuo smur-
tautojo.

Su egzistuojančiomis normo-
mis pirmą kartą susiduriame dar 
vaikystėje, nes fizinės bausmės 
vaikams, jų žeminimas, psicho-
loginis smurtas yra ne tik įprastas 
dalykas Lietuvoje, tačiau kartais 
net bandomas pateikti kaip sekti-
nas pavyzdys, nes atsiranda ir be-
sididžiuojančių, kad gavę „berži-
nės košės“ išaugo „nuostabiais“ 
žmonėmis. Tačiau nereikėtų pa-
miršti, kad vaikai puikiai jaučia, 
kai su jais elgiamasi neteisingai, 
supranta, kad taip neturėtų bū-
ti, ir tai neduoda jiems ramybės 
bei kelia vidinį nepasitenkinimą. 
Užguiti lyg žvėriukai, jie pradeda 
jausti neapykantą net savo arti-
miausiems žmonėms, nes smur-
to žaizdos yra gilios.

Tokio „auklėjimo“ pavyzdžių 
Lietuvoje apstu ir niekas nesusi-

mąsto, kad augdami jauni žmonės su 
tuo susitaiko (pripranta) ir atitolsta 
nuo minties, kad galima gyventi ki-
taip, kad visi visuomenės dalyviai ga-
li būti lygiateisiai. Žmonės pripran-
ta nepasitikėti kitais, jie nebesitelkia 
ties idėjomis ir tampa ciniški.

Būti kritiškam svarbu, tačiau ne-
galima leisti skepticizmui tapti ci-
nizmu. Atsakymų į daugybę klausi-
mų nežinome, nėra tokio žmogaus, 
kuris atsakytų į visus klausimus. Be 
to, yra tokių atsakymų, kurie dažnai 
prasilenkia su mūsų patirtimi ir ži-
nojimu, nes kažkas žino daugiau ne-
gu kiti. Tačiau nėra ir neklystančių, 
todėl nė vienas žmogus negali pre-
tenduoti į mūsų gyvenimą ir siek-
ti mus „pripratinti“ prie įvairių ne-

kintančių normų, kurios, 
anot jo, kyla iš tradicijų.

Tradicinės normos yra 
pagrindinis stabdis žmo-
gui siekti progreso, pa-
grindinis stabdis būti 
laimingu ir kurti gero-
vės valstybę. Kodėl? Nes 
šiandieninėje Lietuvoje 
vis dar yra norma jaunąją 
kartą auklėti diržu, nor-
ma – pasakyti, kad ber-
niukai neverkia, o mer-
gaitėms derėtų žaisti tik 
su lėlėmis, norma – teig-
ti, kad patyčios užgrūdina 
vaikus, norma – nesileisti 
į diskusijas ir paklusti vy-
resniam, net jei jis ir ne-
teisus, norma – žinoti sa-
vo vietą: „Quod licet Jovi, 
non licet bovi“ („Kas ga-
lima Jupiteriui, negalima 
jaučiui“), nes „nieko šia-
me gyvenime nepakeisi“, 
ir begalė kitų normų, prie 
kurių, aukodami savo lais-
vę ir lygiateisiškumą, mes 
esame verčiami priprasti.

Tačiau negalime leis-
ti sau priprasti, nes nėra 
nekintančių normų. Tu-
rėtume kritiškai įvertin-
ti tradicines normas, prie 
kurių nuo mažumės bu-
vome „pratinami“. Turė-
tume pagalvoti, ar tradi-
cinės normos kartais ne-
sikerta su svarbiausiomis 
kiekvieno žmogaus gyve-
nimo vertybėmis – lais-
ve, lygiateisiškumu, ir ieš-
koti išėjimo iš to tradici-
nių vertybių gardo, nes 
juk esame ne gyvuliai, o 
žmonės.

kad prie tokio poelgio ją ga-
lėjo pastūmėti patyčios mo-
kykloje. Moksleiviai po ne-
laimės internete prisipažino 
šaipęsi iš bendraklasės ir tei-
gė dėl to nė truputį nesigai-
lintys: „Dėl visų tų patyčių 
pati kalta”, - rašė komenta-
ruose bendraklasiai. Tai jau 
trečias paauglys, nusižudęs 
šį mėnesį. 

Lietuvoje per metus iš gyveni-
mo pasitraukia virš 1000 piliečių, 
kiekvieną dieną – po 2–3 žmo-
nes. Pagal mirtingumo priežastis, 
savižudybės yra trečioje vietoje po 
avarijų ir paskendimų. Žiniasklai-

bei labiausiai nusipelnę LSDJS 
nariai už jų indėlį prisidedant 
prie LSDJS organizacijos kūri-
mo ir klestėjimo.

LSDJS Pirmininkas Ramū-
nas Burokas kalbėjo: „Šiandien 
mes minime 110-ąjį organizaci-
jos įkūrimo ir 25-ąjį atkūrimo 
jubiliejų. Per 25-erius organizaci-

jos gyvavimo metus tapome viena 
didžiausių ir įtakingiausių jauni-
mo organizacijų visoje Lietuvo-
je – buvome jaunimo politikos  
pradininkai. Jaunųjų socialde-
mokratų organizacija išugdė ke-
liolika tūkstančių jaunų žmonių. 
Ne vien tik politikų, o svarbiausia 
– žmonių – mūsų šalies patriotų, 

Kazlų Rūdos Trečiojo amžiaus 
universiteto studentai  – smalsūs 
ir šiuolaikiški garbaus amžiaus 
klausytojai – vasario pradžioje 
džiaugėsi sulaukę atvykusio che-
miko Rimanto Vaitkaus, kuris 
skaitė paskaitą apie maistų prie-
dus. Klausytojų susirinko pilna 
salė. Tuo tarpu dr. Rimantas Vait-
kus, Švietimo ir mokslo viceminis-
tras, nusprendė pasinaudoti pro-
ga ir susitiko su šio krašto pedago-
gais, mokyklų vadovais, kuriems 
rūpi švietimo aktualijos, galimi 
pokyčiai šioje sistemoje. Žmonės 
turėjo klausimų, problemų, skau-
dulių. Kaip viceministras R. Vait-
kus susitikinėja su įvairių regionų, 

miestų ir rajonų švietimo sistemos 
darbuotojais, kad tiesiogiai išgirs-

tų iš jų informaciją ir padėtų. 
Bet, pasirodo, Kazlų Rūda – ats-

kira, liberalų valdoma, respublika. 
Ir tik vietinė valdžia čia nustato, su 
kuo žmonėms bendrauti, o su kuo 
– ne. Paranojiškos priešų antpuo-
lio baimės apimti vietiniai valdan-
tieji neleido Kazlų Rūdos mokyto-
jams susitikti su švietimo vicemi-
nistru. Žinoma, jis deleguotas ne 
jų partijos į viceministro pareigas. 
Bet ar tai reiškia, kad, jei dabar ša-
lies valdančiojoje koalicijoje libe-
ralų nėra, tai Kazlų Rūdoje nebus 
priimami jokie valdžios atstovai? 
Tai gal ir įstatymų nereikia, ir pi-
nigų, per ministerijas skirstomų?

Kazlų Rūdos valdžios sutiktas 
kaip priešas, viceministras nepra-
puolė Suvalkijoje. Susitikimas su 
šio regiono pedagogais įvyko Ma-
rijampolėje, Meilės Lukšienės mo-
kytojų švietimo centre. Čia žmo-
nės neišsigando, kad kas nors atvy-

kęs iš ministerijos staiga politiškai 
išplaus jų smegenis. Tokios baimės 
neturi ir tos pačios Kazlų Rūdos 
mokytojai. Dalis jų vis dėlto at-
važiavo į susitikimą Marijampolę. 

Liūdna dėl Kazlų Rūdos savi-
valdybės vadovų. Meras liberalas 
Vytautas Kanevičius kartu  su sa-
vo pavaldine Švietimo skyriaus ve-
dėja Beta Zaveckiene „pasirūpi-
no“, kad jiems pavaldžių švietimo 
įstaigų vadovai, neva, dėl didelio 
užimtumo neatvyktų į susitikimą 
Kazlų Rūdoje.

Jei liberalai tokiais būdais ban-
dys išsaugoti savo partijos valdy-
mo neliečiamybę, tai greitai praras 
gyventojų pagarbą ir pasitikėjimą. 
Juk neatsitvers Kazlų Rūda „Kini-
jos siena“ nuo visos Lietuvos, nuo 
kitų žmonių ir  kitų nuomonių.

Nuo rudens startavusi visuotinia-
me susirinkime išrinkta Lietuvos sa-
kaliukų sąjungos (toliau LSS) Valdy-
ba pasiruošusi naujiems žingsniams, 
kurie padės atgaivinti prigesusią sky-
rių veiklą ir įžiebs naują ugnį jaunų-
jų sakaliukų širdyse. Nelengvos misi-
jos vadovauti nepriklausomai vaikų ir 
jaunimo sąjungai, jau tapusiai šeimi-
ne organizacija, ryžosi Romas Turo-
nis. Jam į pagalbą jaunimo preziden-
te išrinkta 16-metė alytiškė Brigita 
Rėklaitytė. Valdyboje vidaus komu-
nikatoriaus pareigos patikėtos Jonui 
Spruogiui, tarptautinių projektų ku-
ratorė – Elnora Jachjajeva, Egidijus Se-
mėnas stiprins ryšius su kitomis orga-
nizacijomis, Jolanta Grigorjevienė ku-
ruos viešuosius ryšius, finansinę dalį 
tvarkys Jonas Daukantas.

Druskininkų kaimo sodyboje žie-
mą vykę mokymai „Organizacijos 
veiklos strateginis planavimas“ – ne 
pirma patirtis Vilniaus skyriaus va-
dovui Pijui Serbentai ir Jonui Spruo-
giui vedant mokymus visos respubli-
kos sakaliukams. Tik gerai paruošę 
metodiką, praskaidrinę ją įdomiomis 
užduotimis ir neapsiėję be nuotykių 
vyresnieji sakaliukai užkūrė tikrą gal-
vosūkių pirtį jauniesiems. Skanus Ru-
gilės Gečaitės ruoštas maistas, kūry-
binga veikla ir motyvuojanti aplinka 
– tokius prisiminimus išsivežė jaunieji 
mokymų dalyviai. Mokymų tikslas – 

pažinti save organizacijoje ir mokėti ją 
pristatyti savo aplinkai. O laukia daug 
darbų: aplankyti skyrius, paruošti vei-
klos planus, rašyti ES fondams pro-
jektus, tęsti socialinį projektą romų 
vaikams „Padėk pritapti“, išlaikyti ir 
motyvuoti darbuotojus, įveikti biuro-
kratines kliūtis ir pan. O kur dar nau-
jai inicijuojama kovos su patyčiomis 
mokyklose programa, į kurią siekia-
ma aktyviai įtraukti šeimas...

Vasarą vyksianti stovykla prie jūros 
yra iššūkis visai organizacijai. Beveik 
70 vaikų kaskart tikisi, kad stovykla 
bus ne tik poilsinė, bet ir motyvuo-
janti, uždeganti, kūrybinga. 

Pradėtas visuotinis respublikinis sa-
kaliukų surašymas padės išsiaiškinti 
organizacijos padėtį, kuri ir bus ats-
pirties taškas naujiems darbams bei 
iššūkiams. Sakaliukų anketą rasite 
tinklalapyje www.sakaliukai.lt ->Vi-
suotinis sakaliukų surašymas.

Turi energijos ir noro dalintis savo 
idėjomis bei keisti pasaulį aplink? Tau 
svarbu, kokia aplinka tave supa? No-
ri praleisti vasarą ir visus metus pras-
mingai? Suburk veiklių vaikų ar jau-
nimo grupę savo mieste ar miestelyje 
ir junkis prie sakaliukų ar tapk socia-
linio projekto „Padėk pritapti“ sava-
noriu. Svarbu pradėti, o mes palaiky-
sime ir pagelbėsime!

Jolanta Grigorjevienė

 Sakaliukų vadovai Romas Turonis ir Inesa Karsten

Nereikėtų pamiršti, kad vaikai 
puikiai jaučia, kai su jais elgiamasi 
neteisingai, supranta, kad taip 
neturėtų būti.
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Skanios idėjos:

Siautulingos Užgavėnės – primiršta  
miestiečių tradicija Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

Jei nebėgsi, išvarysim,
Su botagais išbaidysim!

Smagios žiemos varytuvės
Užgavėnės – žiemos pabaigtuvės, 

džiaugsmo, juoko, pokštų ir kvaitu-
lio šventė su ore tvyrančia artėjan-
čio pavasario nuojauta. Šioje senoje 
šventėje, kaip ir kitose lietuviškose 
šventėse, glaudžiai susipynė krikš-
čioniškos ir pagoniškos tradicijos. 
Seniau ji buvo vadinama Ragučio 
švente. 

Užgavėnės visada švenčiamos an-
tradienį. 2015 m. švęsime vasario 
17 d. – gavėnios išvakarėse, likus 7 
savaitėms arba 46 dienoms iki Ve-
lykų, todėl šis laikotarpis gali kisti 
nuo vasario 3 iki kovo 9 dienos. Po 
Užgavėnių einanti diena vadinasi 
Pelenų diena ir nuo jos prasidedan-
ti Gavėnia trunka iki pat Velykų, 
šiuo laikotarpiu skatinamas pas-
ninkavimas.

Velykų data priklauso nuo astro-
nominių reiškinių (švenčiama sa-
vaitgalį po pirmos Mėnulio pilna-
ties po pavasario lygiadienio), to-
dėl Užgavėnių diena priklauso nuo 
Mėnulio judėjimo. Šventės pavadi-
nimas kilęs nuo gavėnios pavadini-
mo, o pastarasis nuo žodžių „gavėti“ 
(silpti) bei „gautis“ (žemė gaunasi iš 
po žiemos miego). 

Tradicijos regionuose
Užgavėnių šventė žinoma ne tik 

Lietuvoje, bet ir daugelyje krikš-
čioniškos Europos šalių. Šiais lai-
kais Užgavėnių šventė dažnai virs-
ta prašmatniais karnavalais, kurie 
drebina Venecijos, Rio de Ženeiro 
ir kitus miestus bei sutraukia mili-
jonus turistų.

Lietuvoje – paprasčiau, karnava-
lų nešvenčiame, tačiau Užgavėnes 
paminime. Iš visų žiemos išvary-
mo šventės ritualų žmonės dažniau-
siai praktikuoja kelis. Nežinodami 
gilios šios tradicijos esmės, dides-
nių miestų gyventojai dažniausiai 
renkasi tik pramogų stebėtojo vai-
dmenį. Daugelis Užgavėnių tradi-
cijų praktikuojamos tik gyvos tra-
dicijos sergėtojų atmintyje, o tradi-
cijoms įgyvendinti mieste nėra tin-
kamų sąlygų.

Iki šiol Užgavėnės tradiciškai 

švenčiamos centrinėse miestų aikš-
tėse, savaitgalį prieš Užgavėnes – 
Lietuvos liaudies buities muziejuje 
Rumšiškėse. Žemaitijoje paplitu-
sios kaukėtų persirengėlių vaikšty-
nės. Aukštaitijoje mėgstama važinė-
tis rogėmis, lenktyniauti ir dainuo-
ti. Dzūkijoje Užgavėnes mini sim-
boliškai – kaimo žmonės susirenka 
kartu pavakaroti, prisikepę blynų, 
eidavo vieni pas kitus, išsivirdavo 
riebią karką ir pan. Etnologai teigia, 
kad Dzūkijoje Užgavėnių nešvęsda-
vo, todėl gilių tradicijų ten ir nėra.

Kiekviena apylinkė Užgavėnės 
švenčia kitaip. Arčiausiai pirmapra-
dės šventės eigos šiandien turbūt yra 
Alsėdžių, Grūšlaukės, Kurtuvėnų 
Užgavėnės, nes jų vyksmas nebu-
vo nutrūkęs, o papročius gaivinant 
ir skatinant jau mūsų laikais, buvo 
stengiamasi laikytis vietinių tradi-
cijų. Dabar tai visų laukiama links-
ma, išlaikiusi daug autentiškų bruo-
žų, žiemos pabaigos šventė. Šauniai 
atgaivintos Užgavėnės vyksta ir Pla-
teliuose, Žemaitijos nacionalinio 
parko centre. Jo darbuotojai rengia 
kaukių – „ličynų“ parodas, moko 
jas drožti tautodailės stovyklose. 
Didžiuosiuose Lietuvos miestuose 
Užgavėnės vis daugiau įgauna „že-
maitiškumo“, nes būtent šio regio-
no šventėje išsaugota daugiausia ar-
chajiškumo. Tačiau kituose Lietu-
vos etnografiniuose regionuose pa-
tartina gaivinti vietinius papročius; 
mūsų etninė kultūra įdomi įvairove.

Per burną varvėjo, burnoj 
neturėjau... 

Užgavėnės – paskutinė žiemos 
mėsiedo diena, per kurią daug val-
goma, ypač mėsiškai. Iš ankstyvo 
ryto moterys virdavo ir kepdavo. 
Sunkesnių darbų nedirbdavo, nes 
buvo sakoma, jei sunkiai per Už-
gavėnes dirbsi, tai „per visus metus 
nebus poilsio, nepabaigsi darbų”. 

Patiekalais buvo vaišinami visi į 
namus užėjęs žmonės. Jie privalė-
davo po truputį paimti kiekvieno 
mėsiško valgio. Užgavėnių valgių, 
priešingai negu Kūčių, ant stalo 
palikti negalima. Užgavėnių dieną 
mėsos ruošiama daug ir visa ji turi 
būti suvalgoma, nes po Užgavėnių 
mėsą valgyti draudžiama. 

Tikima, kad jei per Užgavėnes ge-
rai ir sočiai valgysi – būsi sotus ir sti-
prus visus metus. Užgavėnių dieną 
valgoma nuo 7 iki 12 kartų.

Šiais laikais bene vienintelis Už-
gavėnių patiekalas yra įvairių rū-
šių blynai. Tačiau istoriškai pagrin-
diniai šios šventės patiekalai buvo 
mėsiški.

Šiupinys – labiausiai paplitęs Už-
gavėnių patiekalas. Jis verdamas iš 
kruopų, žirnių, miltų, pupelių, laši-
nių arba riebios kiaulienos ir kiaulės 
uodegos. Tikima, kad tas, kuris šiu-
pinyje pirmas suras kiaulės uodegą, 
pirmas ir žmoną susiras. 

Kiunkė – šutintos bulvės su mėsa. 
Bulvės nuskutamos ir kartu su mė-
sa sudedamos į vandenį, kurio už-

pilama mažiau negu verdant sriu-
bą, bet daugiau negu paprastas bul-
ves. Viskas šutinama, kol bulvės ge-
rai išverda. 

Grūdai (rugių, kviečių) – virti 
taukuose ir gerai nusausinti.

Šaltiena – tradicinis žiemgalių 
Užgavėnių valgis. Ją verda iš kiau-
lės ausų, kojų, galvos, šiam reikalui 
paliktų nuo Kalėdinių skerstuvių.

Spurgos (pončkos), įdarytos dže-
mu – jų kepimo tradicija atkeliavo 
iš Lenkijos. 

Blynai – dažniau miltiniai. Kar-
tais į jų tešlą įplakdavo ir kiauši-
nių. Kiek rečiau valgydavo tarkuotų 
bulvių blynus. Vėliau blynai pama-
žu pakeitė šiupinį. Jais būtinai vai-
šindavo svečius. Valgydavo vakare. 
Rūgščius blynus kepdavo iš mieli-
nės tešlos, raugintos apie parą. Jie 
ypač populiarūs Žemaitijoje.

Visus patiekalus užgerdavo mie-
žiniu alumi, kurį specialiai užraug-
davo dar per Kalėdas. 

Užgavėnių burtai.
Jei Užgavėnių oras sausas – bus 

sausas ir pavasaris.
Užgavėnių mėsos palikus, pelės 

drabužių nekapos.
Kas per Užgavėnes sotus, tas so-

tus bus ištisus metus.
Jaunavedžiai per Užgavėnes turi 

svečiuotis, kad gera sveikata būtų ir 
daug vaikų.

Besivažinėjančius reikia lais-
tyti vandeniu – pasėliai vandens 

nepristigs.
Jei per Užgavėnes sutrypsi ko-

jom kepurę – baravykai augs kaip 
kepurės.

Per Užgavėnes pavakarieniavu-
sios merginos triskart apeidavo apie 
gryčią ir klausydavosi, kurioje pu-
sėje šunys loja. Jei rytuose – piršliai 
atvažiuos tuoj po Velykų, jei kitur – 
atvažiuos ne bernas, o našlys.

Jei Užgavėnių diena saulėta, pava-
sarį reikia anksti sėti. Jei drėgna, tą 
metą gerai augs javai ir bet kur pa-
sėti. Jei ant stogo yra sniegas, tai ir 
Velykos bus su sniegu.

Užgavėnių vakare merginos ei-
na iš kiemo malkų glėbio atnešti. 
Parnešusios skaičiuoja pagalius: jei 
būna lyginis skaičius, tai tais me-
tais ištekės. 

Per Užgavėnes prisiskinama vyš-
nių šakelių ir, paženklinus, kuri kie-
no yra, pamerkiama į vandenį. Ku-
ri šakelė ligi Velykų pražysta, tas 
greitai ves/ištekės, kurio tik lapai 
neišsiskleidžia, tai šiais metais dar 
nesusituoks, o tas, kurio sukrauna 
žiedus ir Velykų rytą nubyra, ne-
trukus mirs.

Mergaitės paima tris lėkštes: į vie-
ną įpila žemių, į antrą įdeda žiedą, o 
į trečią – rūtų vainiką. Užriša vienai 
akis ir paveda toliau. Paskui ji turi 
sugrįžti ir rinktis lėkštę. Jei nutvers 
už lėkštės su žiedu, tai po Velykų 
ištekės, jei su vainiku, tai liks sen-
mergė, o jei už lėkštės su žeme, tai 
po Velykų mirs.

Pasidaryk pats:
Kaukei pagaminti nereikia bran-

gių medžiagų ar sudėtingų įrankių. 
Griebkite žirkles, medžiagos skiau-
tę, kailinės apykaklės lopelį, siūlų 
gniužulėlį, seną kepurę ar skarą ir 
kibkite į darbą. Paprasčiausią kaukę 
galima pasigaminti iš batų dėžutės. 
Reikia prakirpti kiaurymes akims, 
burnai, priklijuoti kokią nors nosį, 
antakius, plaukus ir su šypsena ga-
lite eiti gąsdinti žiemos.

Ko reikėtų nedaryti, norint pasi-
daryti užgavėnių kaukę?

Nenaudokite flomasterių ar da-
žų tiesiai ant savo veido. Nes juos 
gali būti sunku nusiplauti, gali kil-
ti odos infekcija. Nenaudokite ne 
veidui skirtų dažų ir kitų tepamųjų 
priemonių. O kosmetinės priemo-
nės – nebloga išeitis! 

Lietuvos social-
demokratų par-
tijos kandidatė į 

Kauno miesto merės pareigas 
Orinta LEIPUTĖ siūlo para-
gauti jos firminio Užgavėnių pa-
tiekalo.

Šiupinys
Reikės: 0,5 kg kiaulės snukio 

(šnipo), kiaulės kojos, uodegos, 2–3 
l vandens, 1 stiklinė miežinių kruo-
pų, 1 stiklinė žirnių, 2 svogūnai, 1 
morka, 1 grūstas česnakas, druska, 
petražolės, pipirai, čiobreliai, mai-
rūnas, druska.

Gaminimas: Kiaulės snukį, koją 
ir uodegą reikia gerai nuvalyti, nu-
skusti ir susmulkinti. Mėsą pusva-
landžiui pamerkti į šaltą vandenį, 
virti apie 1,5 val., pridėjus grieži-
nėliais supjaustytą morką, į 4 dalis 
perpjautų svogūnų, petražolių, pi-
pirų. Išvirusią mėsą išgriebti iš puo-
do, supjaustyti mažesniais gabalais, 

pašalinti dalį (arba visus) kaulų, iš-
skyrus uodegos. Į mėsos sultinį įdė-
ti kruopų, per naktį mirkytų žirnių 
ir išvirti košę. Košę sukrėsti į du-
benį, padaryti duobutę ir į ją sudė-
ti mėsą. Kiaulės uodegai šiupinyje 
skirtas duobutės vidurys. Patieka-
lą galima pagardinti druska, čio-
breliais, mairūnu, grūstu česnaku.

Kitas receptas 
atkeliavo iš Žemai-
tijos krašto. Traš-
kių blynų receptu 
pasidalijo Kretin-
gos rajono savival-

dybės administracijos direkto-
rius Virginijus DOMARKAS – 
Lietuvos socialdemokratų par-
tijos kandidatas į Kretingos ra-
jono savivaldybės mero parei-
gas.

Traškūs bulviniai blynai 
Reikės: 10 vnt. bulvių, pagal 

skonį: juodų maltųjų pipirų ir 
druskos. Kepimui naudojamas 
alyvuogių aliejaus.

Gaminimas: bulves nulupkite 
ir sutarkuokite šiaudeliais. Nu-
plaukite jas, sudėkite į kiaura-
samtį ir gerai nuvarvinkite. Su-

dėkite ant švaraus audinio ir ge-
rai nusausinkite. Kuo mažiau liks 
skysčio, tuo traškesni bus blynai. 
Tarkius pabarstykite druska ir 
pipirais.

Keptuvėje gerai įkaitinkite alie-
jų ir dėkite po didelį šaukštą bul-
vių, padarydami plokščią blyną. 
Kai apačia pasidarys traški ir gra-
žiai apskrus, apverskite ir kepki-
te kitą pusę. Blynus patiekite su 
grietine. 

Linksmų ir riebių 
Užgavėnių! 


