socialdemokratas
Laikraštis, tęsiantis šimtametes tradicijas. Leidžiamas nuo 1919 m. rugsėjo 11 d.

www.lsdp.lt

Didžioji ambicija –
kurti ateities Lietuvą

2016 m. balandis, Nr. 4 (72)

Anonsas
Socialdemokratija

3 p.

Italų dailininkas futuristas Luigi Russolo (1885-1947). „Maištas“ (La rivolta) (1911 m.)

Interviu su buvusiu Islandijos socdemų
lyderiu Jonu Baldvinu Hanibalsonu

4 p.

Darbas

Socialinis modelis: ieškant sutarimo
tarp darbuotojų ir verslo

6p.

Ambicija
Algirdas BUTKEVIČIUS
Lietuvos Respublikos Ministras
Pirmininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas

Atitrūkti nuo kasdien iškylančių ir sprendžiamų daugybės klausimų, problemų
ir temų mane privertė vienas
užduotas iš viso srauto išsiskiriantis klausimas: Ką Jūs darytumėte, jeigu būtų galimybė
vien socialdemokratams formuoti Vyriausybę?
Klausimas vertas dėmesio.
Ne dėlto, kad įkūnytų mano,
kaip partijos ar Vyriausybės
vadovo, troškimus, bet kaip
proga atsigręžti į esminius socialdemokratinius principus.

Ar laimė įperkama už minimumą?
Ieškodamas atsakymo, priėjau
prie keletos išvadų. Pirmiausia,
valstybė ir jos žmonės privalo vėl
turėti tikslus, kurių siekti ne tik sudėtinga, bet ir įdomu. Šiandien susidaro įspūdis, kad mūsų valstybės
pagrindiniai siekiai yra užtikrinti
įvairiausius minimumus: minimali
alga, atlyginimas, pajamos, išmokos, pensijos ir taip toliau.
Jeigu socialdemokratai būtų vieni
valdžioje, garantuoju – orientacija į
išgyvenimo minimumus pasibaigtų. Minimumai yra išgąsdintų, pažemintų ir bejėgių žmonių visuomenės rodikliai. Mes nebegalime
būti tokia visuomene, mūsų žmonės
nebegali gyvento tokioje valstybėje.

Nepriklausoma Lietuva yra stipri
ir pajėgi. Mes privalome turėti stiprų
vidurinį sluoksnį, o ne minimalių
algų ir pensijų bendruomenę. Remiuosi savo kolegų socialdemokratų
iš Skandinavijos šalių pavyzdžiu. Ten
vidurinysis sluoksnis sudaro didžiąją dalį visuomenės. Tai ir Lietuvos
socialdemokratų siekiamybė. Mūsų
žmonės visada turėjo troškimų ir gebėjimų juos įgyvendinti. Šios dienos
jaunoji karta tai pasieks – mūsų jauni
žmonės savarankiški, laisvi, ambicingi
ir išsilavinę.
Beje, tai ir mažiau kantrybės turinti
karta. Tačiau tai yra labai gerai – jaunas žmogus gyventi nori šiandien. Ir
jis atkaliai ieškos būdų, kaip gyvenimu džiaugtis dabar, o ne sulaukus
pensijos. Štai tokia ambicija mane,

socialdemokratą, vilioja.
Antras dalykas – psichologinis klimatas šalyje. Mes ketvirtį amžiaus
esame laisvi, užaugo nauja nepriklausomybės karta, tačiau psichologinė
atmosfera valstybėje yra tragiška. Manau, tai ir viena iš emigracijos priežasčių.
Kalbu ne tik apie politinės kultūros
stoką, kai kurių partijų nesugebėjimą
diskutuoti apie idėjas, siūlymus, sprendimus, o vis – apie asmenis, menamas
arba sukurtas problemas. Taip, tai
prisideda prie bendros būsenos valstybėje.
Tačiau mane labiau neramina
visuomenės santykiai platesne prasme. Mes gyvename baimės, abejingumo, nepasitikėjimo, nepagarbos
vieni kitiems atmosferoje.

Valstybės prioritetas –
laimingi žmonės

Pasiekimai
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Brangiosios Mamos,
Jūs dovanojote mums gyvenimą. Lydėjote keliu, apgaubdamos didele meile, gerumu ir rūpestingumu. Visada
skiepijote pasitikėjimą, drąsinote, guodėte ir mokėte kantriai įveikti sunkumus. O svarbiausia – raginote
ryžtingai eiti pirmyn ir niekada neprarasti tikėjimo.
Esame ir būsime Jums amžinai dėkingi už įskiepytą pagarbą pamatinėms vertybėms, už įžiebtą meilę žmonėms,
už skatinimą visomis išgalėmis kurti, gražinti gimtąją šalį.

10 svarbiausių LSDP
vadovaujamos Vyriausybės
(2012–2016) darbų

LSDP programa
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Brangiosios, mielosios Mamos, šį gegužės sekmadienį visais Lietuvos keliais skubėsime Jus apkabinti, pabūti
drauge ir dar kartą išsakyti pačius nuoširdžiausius dėkingumo žodžius. Ačiū Jums už didįjį stebuklą – gyvenimą.
Nuoširdžiai
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas,
Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas
Algirdas Butkevičius
Socialdemokratai kuria saugią,
solidarią ir laimingą Lietuvą

LSDP – 120
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LSDP – 120 metų: kurti gerovės valstybę
Vytautas Plečkaitis
Kovo 11-osios Akto signataras

1896 m. gegužės 1 d. Vilniuje
Andriaus Domaševičiaus bute įvyko keliolikos Lietuvos socialdemokratų ir į svečius pakviestų varpininkų su Kaziu
Griniumi priešakyje susirinkimas, skirtas socialdemokratų
programai aptarti. Jis laikomas
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) steigiamuoju susirinkimu, o 1896 m. gegužės 1
d. – LSDP įkūrimo data.
Pati pradžia...
Steigiamojo susirinkimo metu
buvo priimta Alfonso Moravskio ir
Andriaus Domaševičiaus parengta
partijos programa. Programoje dėl
Lietuvos ateities buvo sakoma, kad
LSDP tikslas: „Savistovi demokratinė respublika, susidedanti iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių, paremta ant liuosos federacijos.“ Vėliau federacijos apibrėžimą LSDP
pakoregavo. Didžiajame Vilniaus
Seime 1905 m. socialdemokratai
pritarė kitų politinių jėgų reikalavimui siekti Lietuvai autonomijos

LSDP įsteigimo Vilniuje puoselėjo
taip pat lenkų, žydų, rusų ir baltarusių atstovai. Čia nelegaliai veikė
Lenkijos socialistų partija (PPS),
žydų Bundas ir kitos. LSDP organizavo ne tik lietuviškai, bet ir lenkiškai kalbančius darbininkus. Todėl tarp lietuvių ir lenkų socialdemokratinių partijų vadovybės kurį
laiką vyko tautinė kova, kuri baigėsi
1906 m., kai lenkiška PPS pakeitė
pavadinimą – tapo Socjaldemokratyczna Partia Litwy, prisijungė prie
LSDP ir priėmė jos programą. Prie
LSDP šliejosi ir kai kurios žydų socialistinės grupės.
Lietuvos socialdemokratai,
ypač jos vadovai, buvo carinės
valdžios nuolat persekiojami, suimami ir kalinami. A. Moravskis,
siekdamas išvengti arešto, pasitraukė į Vokietiją. A. Domaševičius buvo kalintas Peterburge
ir Vilniuje, po to ištremtas 4 metams į Sibirą.
XX a. pradžioje LSDP kurį laiką liko be vadovybės. Juos pakeitė jaunesnioji karta – Peterburgo
ir Maskvos universitetų studentai: Vladas Sirutavičius, Steponas Kairys, Augustinas Janulaitis. Ypač aktyviai veikė V. Sirutavičius, apvienijęs sociademokratines grupes bendrai kovai prieš carizmą 1905 m. revoliucijos metu,
o vėliau – S. Kairys, grįžęs po studijų į Lietuvą. 1907 m. LSDP turėjo apie 3 000 narių ir buvo aktyviausia politinė jėga Lietuvoje.
Rinkimuose į II Rusijos Valstybės Dūmą LSDP turėjo penkis

Signatarų namai, kuriuose 1918 m. vasario 16 d., buvo paskelbta
Lietuvos nepriklausomybė (Pilies g. 26).

su sostine Vilniumi.
Pagrindiniais LSDP įkūrimo organizatoriais buvo du nuo Panevėžio kilę smulkių Lietuvos bajorų
vaikai: A. Moravskis ir A. Domaševičius. Steigiamojo susirinkimo dieną pirmajam, būsimam ekonomistui, buvo 28-eri, o antrajam, gydytojui, – 31-eri. Partijos įkūrimo iniciatoriumi laikomas A. Moravskis, ne
kartą suimtas ir kalintas, o 1892 m.
apsigyvenęs Vilniuje. Čia nelegaliai
ėmė vadovauti miesto amatininkų
ir darbininkų būreliams, šviesdamas juos ir organizuodamas politinę veiklą. A. Domaševičius apsigyveno Vilniuje 1893 metais. A.
Domaševičius socialdemokratinę
mintį daugiausia propagavo tarp
Vilniaus inteligentų ir palaikė gerus ryšius su kitomis lietuviškomis
organizacijomis, pirmiausia – su
varpininkais.
Socialdemokratinę mintį dar iki

savo atstovus.
Tarp LSDP narių dominavo dvi
kryptys: autonomistų, siekusių autonomijos statuso Rusijos sudėtyje,
ir federalistų, siekusių nepriklausomos Lietuvos, sujungtos federaciniais ryšiais su kitomis valstybėmis.
Buvo ir tokių, kaip P. Eidukevičius,
Z. Aleksa Angarietis, F. Dzeržinskis, kurie siekė LSDP įjungti į Rusijos socialdemokratų darbininkų
partiją. Kai to padaryti nepavyko,
jie, kaip ir buvęs LSDP narys V.
Mickevičius - Kapsukas, įstojo į Rusijos bolševikų partiją.
Per visą XX amžių LSDP veikė
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje:
Rusijos, Latvijos miestuose, JAV,
Didžiojoje Britanijoje. Leido ne vieną socialdemokratinį leidinį. Pirmojo pasaulinio karo metais socialdemokratai aktyviai dalyvavo tautinėje veikloje, siekdami demokratinės Lietuvos valstybės sukūrimo,

V. P. Andriukaitis, A. M. Brazauskas ir Č. Juršėnas per LSDP susijungimą 2001 metais

kovodami prieš monarchijos įvedi- tais LSDP, kaip ir kitos demokramą ir vokiečių ketinimus aneksuo- tinės partijos, buvo uždraustos. S.
ti Lietuvą.
Kairys karo metais buvo išrinktas
pogrindinio VLIK‘o (Visos LiePirmoji nepriklausomybė ir tuos išlaisvinimo komiteto) pirmininku. Lietuvos socialdemokratai
perversmas
Socialdemokratų atstovai S. Kai- po karo veikė Vokietijoje, Anglijorys, M. Biržiška 1917 m. vasarą buvo je, JAV, sudarė LSDP Užsienio deišrinkti į Lietuvos Tarybą ir 1918 m. legatūrą, kuriai priklausė S. Kairys
vasario 16 d. savo parašais patvirti- (emigracijoje pasivadinęs Kaminsno Nepriklausomybės Aktą. 1920 ku), K. Bielinis, J. Paknys ir V. Sim. Steigiamajame Seime iš 112 Sei- rutavičius.
mo narių LSDP turėjo14 žmonių
Sovietų Sąjungoje vykstant Pefrakciją. Pirmajame Seime – 10, an- restrojkai, o Lietuvoje kilus Sąjūtrajame – 8, trečiajame – 15 atsto- džiui, 1989 m. įsisteigė iniciatyvų iš 92-jų Seimo narių. Trečiajame vinė grupė LSDP atkurti. Jai priSeime nuo 1926 m. birželio 2 d. iki klausė Kazimieras Antanavičius,
1926 m. gruodžio 17 d. valstybės Vytenis Andriukaitis, Dobilas Kirperversmo LSDP kartu su valstie- velis, Aloyzas Sakalas ir kiti. 1989
čiais liaudininkais buvo valdančio- m. gruodį vykusiame XIV LSDP
je koalicijoje ir sudarė vyriausybę. suvažiavime pirmuoju jos pirmiLSDP pasmerkė 1926 m. kariš- ninku buvo išrinktas ekonomiskių ir su jais veikusių tautininkų tas Kazimieras Antanavičius. Jam
bei krikščionių demokratų įvykdy- vadovaujant LSDP tapo pilnateise
tą valstybės perversmą kaip neteisė- Socialistinio Internacionalo nare.
1990 m. rinkimuose į Aukščiautą, antikonstitucinį veiksmą. Tačiau
LSDP nebuvo vieninga autoritari- siąją Tarybą, kuri paskelbė Lietuvos
nio A. Smetonos režimo atžvilgiu. nepriklausomybę, eilė socialdemoDalis socialdemokratų, ypač Lie- kratų dalyvavo ir buvo išrinkti retuvos regionuose, vadovaujami vi- miant Lietuvos Persitvarkymo Sąsų kadencijų Seimo nario Jeronimo jūdžiui. LSDP vadovybei neparėPlečkaičio (karo metais gelbėjusio mus pirmininko K. Antanavičiaus
žydus, o po karo išsiųsto į Sibirą), kandidatūros 1993 m. prezidento
Juozo Paplausko, Juozo Kedžio ir rinkimuose, o remiant S. Lozoraikitų mėgino prieš autoritarinį re- tį, atvykusį iš JAV ir pralaimėjusį A.
žimą kovoti karinio sukilimo bū- Brazauskui, pirmasis LSDP pirmidu, patraukiant į savo pusę dalį ka- ninkas pasitraukė iš partijos.
riškių. Tokiai kovos formai nepri1992 m. parlamento rinkimuose
tarė LSDP Centro komitetas. Su- LSDP dalyvavo atskiru sąrašu, vekilusius socialdemokratus palaikė dama naujo pirmininko A. Sakalo. Iš 141 Seimo narių LSDP pardalis valstiečių liaudininkų.
Mėginimai organizuoti sukili- lamente turėjo vos aštuonis savo atmus Suvalkijoje, Tauragėje bei Aly- stovus. LDDP – 73. 1996 m. Seimo
tuje baigėsi nesėkme. Keli šimtai su- rinkimuose LSDP gavo 12 vietų,
kilėlių, daugiausia socialdemokratų LDDP – 11. LSDP Vilniaus skybei liaudininkų ir jiems prijaučian- riaus pirmininkui R. Dagiui tapus
čių, buvo suimti, karo lauko teisia- Seimo vicepirmininku dešiniųjų
mi, virš dešimties sušaudyti, kiti – valdomame Seime, partijoje kilo
įkalinti, dešimtys emigravo į kaimy- trintis bei nesutarimai dėl jo vyknines šalis: į Vokietiją, Latviją, Len- domos politikos.
kiją. Dėl tautininkų režimo represijų prieš socialdemokratus, LSDP LSDP susijungimas
narių skaičius sumažėjo ir ketvirta1999 m. LSDP pirmininku išme dešimtmetyje siekė vos apie 700 rinkus V. Andriukaitį, paspartėjo
narių. Anot istoriko dr. Algimanto derybos tarp LSDP ir LDDP dėl
Kasparavičiaus, „tarpukariu lietu- galimo susijungimo į vieną partiją.
viška socialdemokratija nebuvo įta- Deryboms iš LDDP pusės, kurios
kinga ir turtinga. Tad ir jos indėlis daugumą sudarė buvę LKP nariai,
valstybingumo statyboje neprano- vadovavo G. Kirkilas ir J. Bernatonis, o iš LSDP – V. Andriukaitis ir
ko jos galimybių.“
J. Olekas. R. Dagys bei jo šalininkai pasitraukė iš LSDP. 2000 m.
Antroji demokratija po
Seimo rinkimuose jau dalyvavo
sovietmečio
Sovietinės ir nacių okupacijos me- jungtinis Socialdemokratinės ko-

alicijos sąrašas, kurį sudarė LDDP,
LSDP ir Lietuvos rusų sąjunga.
Gauta 51 vieta Seime ir beveik trečdalis rinkėjų balsų. 2001 m. sausio
mėn. LSDP galutinai susijungė su
LDDP ir tapo didžiausia Lietuvos
partija, turėjusia tuo metu 6 000 narių. Pirmuoju susijungusios partijos
pirmininku buvo išrinktas Algirdas
Brazauskas.
Partijų susijungimas buvo naudingas abiem politinėms jėgoms.
Vienai LSDP ilgainiui būtų buvę
sunku išlikti parlamentine partija, jos galimybės skleisti socialdemokratines idėjas būtų gerokai
apribotos. LDDP partijos nariai
gavo istorinę galimybę evoliuciniu keliu nusimesti komunistinių idėjų, kuriomis beveik niekas
netikėjo, naštą ir tapti normalios
europietiškos socialdemokratijos dalimi.
Socialdemokratų partija tapo
politine jėga, galinčia spręsti šalies likimą, atsveriančia dešiniųjų
partijų dominavimą. Po susijungimo LSDP teko būti ir valdžioje, ir opozicijoje. Jos gretos išaugo
iki 22 tūkstančių narių.
Nepamiršti socialdemokratinės misijos
Deja, pastaruoju metu partijai
trūksta veržlumo ir naujų idėjų,
jaučiasi dalies Seimo narių nuovargis. Tarp jaunesnės kartos socialdemokratų netrūksta iniciatyvių žmonių, bet yra nemažai ir
atviro karjerizmo bei savo galimybių pervertinimo, nematyti naujų
lyderių, galinčių ir mokančių patraukti, užkrėsti kitus.
LSDP derėtų nepamiršti, kad
jos tikslas nėra valdžia savaime.
LSDP turėtų būti pašaukta atstovauti daugumos dirbančių žmonių interesams, kurti gerovės valstybę daugumai. Tik tokia partija
turės ateitį ir žmonių palaikymą
ateinančiuose Seimo rinkimuose.

socialdemokratas

Europos socialdemokratija

Socialdemokratija yra apie...

Interviu su p. Jonu Baldvinu Hanibalsonu (Jón Baldvin
Hannibalsson), buvusiu Islandijos socialdemokratų
partijos (SDP) lyderiu, finansų, užsienio reikalų ir išorinės prekybos ministru, kurio
dėka Islandija pirmoji pripažino Lietuvos nepriklausomybę 1991 metais, Vilniaus
garbės piliečiu ir Vilniaus
universiteto garbės daktaru.
Jūs apibūdinate save kaip trečiosios kartos Šiaurės Europos
socialdemokratą. Šiaurietiškasis gerovės modelis neoliberalizmo iššūkį, regis, atlaikė geriau nei daugelis kitų. Kokia
yra šios sėkmės formulė?
Pagrindiniai šiaurietiškojo
modelio elementai buvo kaip
atsakas į milžiniškus socioekonominius perversmus tarpukaryje. Vakaruose mes matėme nereguliuojamos kapitalizmo rinkos nesėkmes, kurios nuvedė į
Didžiąją depresiją. Rytuose –
sovietų eksperimentą su valstybiniu socializmu, centralizuota
komandine ekonomika, valdoma policinės valstybės be žmogaus teisių, demokratijos ir įstatymo viršenybės.
Mes nusprendėme sekti „trečiuoju keliu“. Pripažinome konkurencingos rinkos sistemos
naudą, kai ji tinkama gerovei
kurti. Tačiau valstybei mes suteikėme griežtą jos kontrolę, kad
išvengtume rinkos iškraipymų
ir pasirūpintume bendruoju interesu. Mes primygtinai reikalavome, kad viešasis, o ne privatus sektorius, teiktų švietimą,
sveikatos priežiūrą ir pagrindines paslaugas (energiją, vandenį,
viešąjį transportą ir t. t.). Ir mes
naudojome valstybės galią kaip
priemonę prieš privilegijuotus

Atmintis. Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signatarai socialdemokratai

Atmintis. Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signatarai socialdemokratai

Kazimieras Antanavičius
(1937 11 25 – 1998 04 16)

Stanislovas Gediminas Ilgūnas
(1936 03 29 – 2010 05 08)

Kūrė ir gynė Lietuvos ekonominio savarankiškumo koncepciją, sovietinės ekonomikos transformavimo į rinkos ekonomiką projektus. Dalyvavo kuriant Sąjūdį, buvo išrinktas Sąjūdžio tarybos ir
Sąjūdžio Seimo nariu. Paruošė Lietuvos
ekonomikos reformos įstatymų bazę.
Aukščiausios Tarybos (1990–1991) deputatas, Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signataras. Seimo narys (1992–
1996). Dirbdamas parlamente parengė
per šimtą įstatymų, Seimo nutarimų
projektų, Lietuvos ekonomikos atkūrimo ir plėtojimo metmenis.
1988–1989 m. LSDP iniciatyvinės grupės narys, pirmasis atkurtos LSDP pirmininkas.

Išleido knygas „Jonas Čerskis“ , „Vincas
Pietaris“, „Prie Sasnos ir Šešupės“, „Kazys Grinius“. Bendraautoris knygos „Lietuvos Respublikos prezidentai“, knygos
sudarytojas, įvado autorius „Lietuvos
Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas“. Lietuvos ir užsienio spaudoje
paskelbęs apie 400 straipsnių istorijos,
kultūros ir politikos klausimais.
Vienas Sąjūdžio kūrėjų Jonavoje, Sąjūdžio Seimo narys. Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. Lietuvos Respublikos prezidento patarėjas (1997–
1998). Nuo 1990 m. LSDP narys.

interesus ir teisingam socialinės
gerovės paskirstymui visų labui.
Šiaurės Europos gerovės valstybės priemonės yra visur panašios:
tai – socialinis draudimas, laisvas
priėjimas prie kokybiškos sveikatos priežiūros ir išsilavinimo, progresiniai mokesčiai, aktyvi darbo
rinkos politika, mažinant nedarbą, „įkandamas“ būstas visiems.
Neoliberali era prasidėjo kaip
maištas prieš gerovės valstybę.
Anot neoliberalų, gerovės valsty-

jos ir profesinės sąjungos buvo
sudėtinė darbo judėjimo dalis
ankstyvosiose industrializacijos
ir urbanizacijos stadijose. Gamybinė pramonė buvo pagrindinis
darbo šaltinis industrializuotose valstybėse. Daugiausiai darbininkų dirbo gamyklose, solidarumo jausmas jiems buvo natūralus. Dabar taip nebėra. Gamyba persikėlė į Kiniją ir kitas
augančias šalis. Tai susilpnino
tradicinių darbininkų pozicijas

Pagrindiniai socialinės sutarties
principai buvo pažeisti. Pelnas
buvo privatizuotas, bet skolos –
nacionalizuotos. Mokesčių mokėtojai buvo priversti remti bankus – kapitalo turėtojus per didesnius mokesčius ir net per žiaurų socialinių paslaugų mažinimą.
Griežto taupymo politika –
vaistas, kuris blogesnis nei ekonomikos recesijos liga. Daugelyje šalių socialdemokratų partijos
ne tik nesugebėjo išvengti krizės,

Jonas Baldvinas Hanibalsonas, Morta Vidūnaitė ir Gediminas Kirkilas Vilniuje 2016 m. vasarį

bė su stipriu viešuoju sektoriumi
ir aukštais progresiniais mokesčiais yra netvari ir nekonkurencinga; neva ji trukdo inovacijoms,
ekonomikos augimui ir rinkos
efektyvumui. O valstybės biurokratijos plėtimasis yra grėsmė individo laisvei ir galiausiai baigiasi
totalitarine valstybe.
Tačiau Sovietų Sąjungos seniai
nebėra. Nereguliuojamas kapitalizmas vėl atsiduria egzistencinėje
krizėje. Šiaurietiškasis modelis –
vienintelis, kuris atlaikė laiko išbandymus. Faktai kalba už save.
Tai, kad Šiaurės valstybės yra
aukščiausioje lygoje, įrodo daugybę rodiklių: ekonominis augimas, moksliniai tyrimai, technologinės inovacijos, darbo našumas, darbo vietų kūrimas, lyčių
lygybė, išsilavinimo lygis, socialinis mobilumas, skurdo nebuvimas, sveikata ir ilgaamžiškumas,
infrastruktūros kokybė, bendra
gyvenimo kokybė.
Mažiau nelygybės visur ir klestinti demokratija. Ko norėtumėte
dar daugiau?

Europoje ir Šiaurės Amerikoje.
Be to, didelė dalis darbininkų
klasės pakilo socialiniais laiptais
ir pateko į viduriniąją klasę. Namų nuosavybė, individualios darbo sutartys ir specializuotų profesijų augimas visuomenės paslaugų sektoriuje daugelį žmonių padarė imlesnius individualizmui,
mažiau priklausomus nuo klasės
identiteto ir solidarumo.
Mūsų misija yra apginti darbą
prieš kapitalą, bendrąjį interesą prieš įsigalėjusias privilegijas,
darbuotojų teises prieš darbdavių galią. Esmė – mes siekiame
įteisinti demokratinės valstybės
galias prieš nežabotą plutokratinio elito galią.
Štai apie ką yra socialdemokratija. Ir štai, ko Europos socialdemokratija nepadarė, prasidėjus tarptautinei finansinei krizei.

Kodėl tuomet socialdemokratinės partijos Europoje, taip pat
ir Šiaurės Europos valstybėse,
daugeliu atvejų yra ne valdžioje ir užima gynybinę poziciją?
Kai kurios priežastys yra susijusios su nuo mūsų nepriklausančiais socialiniais pokyčiais. Kitos,
galima sakyti, dėl mūsų kaltės,
įskaitant ir lyderystės trūkumą.
Pirmiausia, tai – laipsniška
mūsų tradicinio elektorato bazės
erozija. Socialdemokratų parti-

Islandija

bet dar blogiau – nesugebėjo stovėti kartu su žmonėmis prieš plutokratinį elitą per krizę ir po jos.
Kaip dabartinėmis aplinkybėmis Jūs įsivaizduojate socialdemokratų laimėjimo strategiją?
Atkreipkite dėmesį, kas dabar
vyksta JAV prezidento rinkimų
lenktynėse. Pagyvenęs džentelmenas, Bernis Sandersas (Bernie
Sanders) netikėtai iškyla su kertinėmis socialdemokratinėmis idėjomis. Jauni ir nusivylę amerikiečiai būriuojasi jo susitikimuose ir
priima jo skleidžiamą žinią. Net
jei jis nelaimės vietos Baltuosiuose rūmuose šį kartą, jo kampanija turės daug įtakos ateities pokyčiams šioje neoliberalizmo citadelėje.
Amerika buvo galimybių žemė,
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tačiau tapo labiausiai nelygia visuomene tarp išsivysčiusių šalių.
Daug požymių, kad Amerikos
demokratija yra perimta ypač turtingųjų. Kas valdo Vašingtoną?
Keli šimtai kongresmenų, kurie
yra priklausomi nuo itin turtingųjų aukų jų perrinkimui, ar 40
tūkst. korporacijų lobistų, kurie
turi paskutinį žodį įstatymų leidyboje? 60 proc. rinkėjų (80 proc.
jaunimo) nesibodi balsuoti – dauguma amerikiečių prarado tikėjimą amerikietiškos sistemos veiksmingumu.
Todėl Bernio Sanderso kampanija atstovauja „žmonių valiai“.
Ar jis sugebės prasiveržti pro privilegijų ir galios barikadas ant
Kapitolijaus kalvos bei atgauti
amerikietiškąją demokratiją?
Kokia yra Sanderso žinia? Karas prieš Volstrytą (Wall Street).
Leiskite mums atgauti amerikietiškąją demokratiją iš pinigų magnatų. Mokesčiai – ypač turtingiems. Laisva prieiga prie medicininių paslaugų. Nemokamas
mokslas visiems. Minimali alga.
Ir taip toliau – ad infinitum.
Puikus socialdemokratinis manifestas! Europos socialdemokratams siūlau pasirinkti puslapį ar
porą iš jo. Beatodairiškas karas
prieš finansinį elitą, kad atgautume demokratiją. Tvirtas solidarumas su Europos jaunimu, kuris buvo paliktas rūpintis savimi
bedarbių eilėse ir neteko vilties.
Imtis kovos už aplinką ir bendrą
šios planetos ateitį. Kitos tokios
neturime.
Netolimoje ateityje mūsų laukia trys pagrindiniai iššūkiai. Pirmasis – išvalyti korumpuotą finansų sistemą ir sugrąžinti jai
tvirtą demokratinę kontrolę. Antrasis ragina masiškai investuoti į
švarius ir atsinaujinančius energijos šaltinius, jais pakeisti iškastinį
kurą, kad jie taptų mūsų ekonomikos šerdimi. Trečiasis – pradėti
planuoti dabar, kaip spręsti technologinės revoliucijos pasekmes.
Masinio ir sisteminio nedarbo perspektyva ragina radikaliai
mąstyti apie pajamų paskirstymą
ir demokratinių valstybių atsakomybę. Politinėje darbotvarkėje turėtų atsirasti pasiūlymai dėl
„minimalaus palikimo kiekvienam, sulaukusiam 18 metų“, ir/
arba „bazinių pajamų“ visiems.
Prielaida mūsų sėkmei yra politinis aljansas tarp socialdemokratų, profesinių sąjungų, aplinkosaugininkų ir apleisto radikaliosios kairės jaunimo (tokio, kaip
„Podemos“ Ispanijoje).
Prisiminkime Švedijos premjero Erlanderio (Erlander) (1946–
1969) posakį: „Rinka yra parankus tarnas, bet nepakenčiamas
šeimininkas.“ Popiežius Pranciškus sutinka: „Pinigai turi tarnauti, o ne valdyti.“ Visa kita –
tik detalės.
Kalbėjosi Morta Vidūnaitė
Vertė Akvilė Rudytė
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Seimo rinkimai artėja. Gal galima ramybės?
Mindaugas Sinkevičius
LSDP vicepirmininkas, Jonavos r. meras

Prieš artėjančius Seimo rinkimus ramybę kasdien drumsčia nauji pseudoskandalai, mažareikšmės politinio gyvenimo istorijos, kaltinimai ir kaltų ieškojimai, nesibaigiančios
senos ir naujos pseudoproblemos. Visas šis procesas įgauna tokią dinamiką, kad norisi klausti – kas čia vyksta, kur
mes lekiame ir ką norime pavyti? Gal laiką?
Politinę įtampą palaiko apsimestinės šypsenos, „draugiški“ rankų
paspaudimai ir visai greta į vaizdą neskaniai įsikomponuojantis
proginis bei nuolatinis dergimasis.
Amžinas galinėjimasis dėl alfa patino pozicijų. O kur dar nenuilstanti
kova dėl reitingų!
Apskritai – viskas pradėta ma-

tuoti reitingais. Dzin realūs pokyčiai ar rezultatai – reitingai ir tik reitingai dabar yra viskas. Ir nauji, ir
seni politiniai veidai – visi vien reitingų vergai. Tad, taip išeitų, kad
ateinantį pusmetį valstybės laivelį
vairuosime pagal reitingų vėją, o ar
kam įdomu, kur plaukiame? Akivaizdu, kad šiandien prioritetas –
kuo aukščiau iškelti savo reitingų
vėliavą ir žūtbūt išvengti seklių reitingų rifų bent iki spalio.
O kur dingo devizas – „Vardan
tos Lietuvos“? Šiuo metu laikas
toks, kad besipešantys stoti prie laivelio vairo drąsiai galėtų skanduoti
– „Vardan tų Reitingų!“ Kadangi
neretai vengiama tiesmukiškumo,
šūkis transformuojamas į kokį gražesnį, tarkime, „Už Lietuvą, kurioje
norisi gyventi“. Panašu, kad vis mažiau kam rūpi realios problemos,
jų sprendimai, ar jaudina politinių
sprendimų trumpalaikės/ilgalaikės pasekmės valstybei, piliečiams.
Nežinau, kiek sąmoningai, kiek
ne, ypač opozicinių partijų politikai pamiršo, kad ne reitingai turėtų būti didžiausias galvos skausmas
šiandien. Kita vertus, galbūt galima
juos pateisinti, juk kol nestovi prie
valstybės laivo vairo, tol darbo dirbti nereikia. O turint daug laisvo lai-

ko, galima sėkmingai kelti triukšmą ir nuolat rėkti, kad skęstame.
Matyt, kai kas dėl jauno amžiaus ir pavarde dengtos lyderystės dar puikiai atsimena darželio
pasakas apie katinėlį, kuris visus
stengėsi įtikinti, kad dangus griūva. Gal darželio pasakų temos tokios dažnos, jog pamirštama, kad
realybė yra kiek kitokia. Ir kaip
dirbti Premjerui, Vyriausybės nariams, kai reikia nuolat kaip auklei
raminti anūkėlį? Bet ramybės nėra ir nebus, nes pieniniai-politiniai

dantys tik pradėjo kaltis.
Lyg to būtų maža, ramybę
drumsčia ir eterį okupuoja skverbauskio tandemas – dar nieko nenuveikęs, bet jau siuvasi kapitono apdarus ir matuojasi vietą už
laivo šturvalo. Galėtume sakyti,
kad tai – girtų šnekos, jei apsirikęs nežinotum, kad alkoholio lyg
nevartoja.
Svarstau, kad čia tikrai pavasaris
kaltas, dažnai tokiu metu žvėrims
– ruja, o politikams? Irgi iš „r“, tik
ne ruja, o rinkimai. Ir tokiame su-

Socialinis modelis: ieškant sutarimo tarp
darbuotojų ir verslo
Kristina Miškinienė
Seimo Socialinių reikalų ir darbo
komiteto pirmininkė, LSDP
Druskininkų m. skyriaus pirmininkė

Seimo Pavasario sesijos darbų programoje įrašytas didelis
paketas mokslininkų parengtų ir Vyriausybės pernai rudenį pateiktų Seimui svarstyti
vadinamo „Socialinio modelio“ įstatymų.
Jais siekiama sudaryti palankesnes
sąlygas investicijoms, verslo aplinkai, gyventojų integracijai į darbo
rinką, žmonių pasitraukimą iš socialinių pašalpų prieglobsčio.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo
komitetas (SRDK) jau pritarė patobulintiems projektams ir pateikė Seimui savo išvadas dėl naujojo
Darbo kodekso, Užimtumo įstatymo bei Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektų.
Šiuo metu Komitete dar svarstomi svarbūs Valstybinio socialinio
draudimo dalies įstatymo projektai.
Ypač daug diskusijų visuomenėje
vyko dėl parengto Darbo kodekso

projekto. Visą vasarą jis buvo svarstomas Trišalėje taryboje, Seimui
Vyriausybė jį pateikė spalio 15 d.
Nuo pateikimo laiko SRDK surengė 26 komiteto posėdžius, per kuriuos apsvarstė per 800 pasiūlymų,
gautų dėl Darbo kodekso projekto:
152 Teisės departamento, 159 institucijų, asociacijų ir piliečių, 452 Seimo narių ir 37 papildomo komiteto.
Susitarimai Trišalėje taryboje –
ypač svarbūs
SRDK pritarė beveik visoms Teisės departamento pastaboms, kurios daugiausia buvo susijusios su
juridine technika, taip pat – daugiau nei pusei Seimo narių pasiūlymų, atsižvelgė į dalį institucijų, asociacijų ir piliečių pastabų ir pasiūlymų. Po ilgo svarstymo vasario 24
d. komitetas pritarė patobulintam
Darbo kodekso projektui ir komiteto išvadoms, atsižvelgiant į gautus
pasiūlymus.
Noriu atkreipti visų dėmesį į tai,
kad komitetas, svarstydamas visus
pasiūlymus, labai vertino darbą, atliktą Trišalėje taryboje, ir siekė išsaugoti tas nuostatas, dėl kurių buvo
susitarta Trišalėje taryboje. Iš esmės
joms visoms buvo pritarta.
SRDK, svarstydamas profesinių
sąjungų ir darbdavių pasiūlymus,
ieškojo pusiausvyros, kad darbdaviams būtų sudaromos palankesnės
sąlygos plėsti šalies ekonomiką, kur-

ti naujas darbo vietas, sudarant darbuotojams galimybę daugiau užsidirbti čia, Lietuvoje, bei išsaugojant
būtinas socialines garantijas, suteikiant didesnę apsaugą pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms.
Komitetas iš esmės pritarė darbo
sutarčių įvairovei. Nuo Darbo kodekso sureguliavimo priklausys ir
kitos visuomenės galimybės derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus,
galimybė dirbti ir mokytis, kelti savo kvalifikaciją arba persikvalifikuoti, prisitaikant prie darbo rinkos pokyčių.

jami apie tai, kas vyksta įmonėje ar
įstaigoje, kad jiems būtų teikiamos
ataskaitos.
Šiandien socialinis dialogas yra
būtinas. Tam, kad kiekvienoje įmonėje būtų galima pasiekti geresnių
rezultatų, judėti į priekį, sėkmingai
konkuruoti, būtina daugiau kalbėtis. Juk ne vien nuo darbdavio, bet
ir nuo visų darbuotojų, nuo jų kvalifikacijos, nuo bendro tikslo siekimo priklauso verslo sėkmė.
SRDK siūlo palikti Profesinių
sąjungų įstatymą, nes būtent profesinėms sąjungoms Darbo kodekse palikta išimtinė teisė derėtis dėl
Daugiau dialogo tarp darbuo- kolektyvinių sutarčių sudarymo ir
jas sudaryti.
tojų ir darbdavių
Kodeksu siekiama mažinti darbuotojų ir darbdavių susipriešini- Atsižvelgta į visuomenės pramą, stiprinti socialinį dialogą kie- šymus
Komitete buvo pritarta įspėjimo
kvienoje darbovietėje. Komitetas
pritarė Darbo tarybų sudarymui, laikotarpio trumpinimui, paliekant
kad darbuotojai daugiau žinotų, išimtis jautrioms darbo grupėms,
būtų informuojami ir konsultuo- t. y. asmenims, šeimoms, auginan-

lyginime yra ne tik lingvistinių panašumų. Gyvūnai siekia dėmesio,
dažnai elgiasi neadekvačiai, stoja į
kovą su priešininkais.
O politikus, panašu, dar net nesulaukus rinkimų, jau veikia jų
psichozė. Pavasaris atėjo, vėl vyks
akcija „Darom“. Ir visi darys, net
tie, kurie dar nėra darę. Ir vėl nebus ramybės, nes reikės palyginti,
kieno šiukšlių maišas pilnesnis,
kuris nuoširdžau kapstėsi ar net
labiau išsipurvino.
O aš prašau – apsikuopkime pirmiausiai bent savo galvas, jei įmanoma – ir širdis. Per daug ten pagiežos, pykčio, neapykantos ir kito mėšlo (jei minėtose vietose dar
yra likę kas nors gero). Juk nesinori dienos nuolat pradėti klausimu: „O kas blogesnio Lietuvoje šiandien?“
Ir dar vienas prašymas: kolegos
politikai, žurnalistai, pasiūlykite
normalų turinį, ne nuolat ramybę
dirginantį „spam’ą“. Jei nėra vilties
dėl ramybės, tai bent pasiūlykite
turinį. Tebūnie jis nekomercinis,
nesusietas su rinkimais produktas
ir ne vardan reitingų.
Ramaus ir santūraus turinio...
Juk galima tikėtis bent šiek tiek
ramybės?

čioms vaikus, turinčioms šeimoje neįgaliuosius. Taip pat – didesnėms išeitinėms išmokoms darbuotojams, atsižvelgiant į darbo stažą
darbovietėje, mokant jas iš Ilgalaikių išmokų fondo.
SRDK pasisakė už tai, kad, kai
kyla abejonių dėl darbo santykių,
jos turėtų būti aiškinamos darbuotojų naudai. Reaguodamas į visuomenės reakciją, komitetas siūlo išsaugoti vadinamus mamadienius,
tėvadienius, taip pat palikti pailgintas atostogas darbuotojams, kurių
darbas susijęs su didesne nervine,
emocine, protine įtampa.
Atsižvelgta ir į verslo prašymą.
Tada, kai darbovietėje mėnesinis
darbo užmokestis yra ne mažesnis kaip 2 vidutiniai darbo užmokesčiai, siūloma leisti nukrypti nuo
Darbo kodekso, išskyrus kai kurias
privalomas nuostatas.
Siekiame proveržio ir pusiausvyros
Seime prasidėjęs Darbo kodekso svarstymas pakoreguos pateiktą
projektą, apsisprendžiant dėl Seimo narių pasiūlymų. Šioje svarstymo stadijoje dar anksti daryti išvadas dėl atskirų nuostatų, dėl kurių
kyla daug diskusijų.
Tikiuosi konstruktyvaus darbo,
kad būtų priimti geriausi sprendimai, kurių reikia tam, kad mes Lietuvoje padarytume proveržį ir kad
būtų rasta ta pusiausvyra. Galutinai
dėl visų nuostatų Seimas turės apsispręsti priimant Darbo kodeksą.
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,,Jei gali padėti žmogui, padėk“
Pokalbis su Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto nare Raminta Popoviene

Prieš ateidama į politiką, Jūs dirbote muzikos mokykloje muzikos
mokytoja ir choro dirigente. Baigėte
studijas (tuometinėje) Lietuvos muzikos akademijoje, Klaipėdos menų
fakultete. Ką Jums reiškia muzika?
Ar dar lieka laiko prisėsti prie muzikos instrumento?

Taip, esu muzikos mokytoja. Šia
profesija didžiuojuosi, nes ji mane
daug ko išmokė ir suteikė labai daug
galimybių – savarankiškumo, kūrybiškumo, atsakomybės, nebijoti
auditorijos, oratorinio meno ir daugybės kitų dalykų, kurie gyvenime
labai reikalingi. Muzika žmogų daro
jautresnį, pastabesnį kasdieniniame
gyvenime, moko susikaupti, įsiklausyti į subtiliausius gamtos ir gyvenimo reiškinius, nepraeiti abejingai
pro mus supančią aplinką. Muzikos
mokytoja dirbau tik šešerius metus.
Deja, prie instrumento prisėsti jau
nelieka laiko. Profesinė veikla taip
susiklostė, kad laimėjusi konkursą
tapau Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktore. Susibūrus
profesionaliam jaunam kolektyvui,
pradėjome organizuoti, plėtoti socialines paslaugas vienišiems, pagyvenusiems, turintiems negalią
Kauno rajono gyventojams. Taip į
šią sritį įsiliejau visa širdimi, pradėjau
domėtis užsienio patirtimi, naujais
metodais ir galimybėmis, kad kuo
daugiau kokybiškų ir šiuolaikiškų
paslaugų galėtume suteikti žmonėms.

Mokslininkai, nagrinėjantys socialinio darbo temas, dažnai pabrėžia,
kad socialinis darbas yra ir mokslas,
ir menas. Tokios savybės, kaip atsakomybė, problemų sprendimas, rezultato siekimas, kūrybiškumas – būtinos
kiekviename darbe. Mano gyvenimo
credo: „Jei gali padėti žmogui, padėk“.
Šiuo principu vadovaujuosi dirbdama
ir Seime.
Esate meniškos prigimties, malonus ir šiltas žmogus. Ar nesunku
politikoje, kur vis dar dominuoja
vyrai?
,,Politikai reikia širdies“, – taip sakiau prieš rinkimus. Įsiklausyti, suprasti ir padaryti. Tai man yra svarbiausia, tą stengiuosi ir daryti, todėl
negalvoju, ar tai sunku, ar lengva. Visada turiu savo poziciją, tik laikausi
taisyklės, kad nebūtinai ją reikia išsakyti garsiai. Svarbiausia, kad ta pozicija
padėtų žmonėms. Esu vienmandatėje
Kauno-Kėdainių apygardoje išrinkta
Seimo narė. Man svarbiausia yra išlaikyti ryšį su savo krašto, kuriam atstovauju, žmonėmis. Prieš rinkėjus jaučiu
didelę atsakomybę. Tik pasibaigus
darbams Vilniuje, skubu į susitikimus.
Stengiuosi visada dalyvauti svarbiuose
apygardos renginiuose, lankytis savivaldybėje, įstaigose ir organizacijose,
susitikimuose su gyventojais, kaimo
bendruomenėmis. Per susitikimus
pristatau esamą valstybės ekonominę,
socialinę situaciją, priimtus įstatymus,

parengtus teisės aktų projektus, kurie
aktualūs daugeliui žmonių.
Seime dirbate Socialinių reikalų
ir darbo komitete. Aktyviai rūpinatės neįgaliaisiais, pagyvenusiais
žmonėmis, teisinėmis priemonėmis
stengiatės jiems kuo labiau padėti.
Kodėl nusprendėte dirbti būtent
šioms visuomenės grupėms?
Būtent šiame komitete norėjau
darbuotis, nes ir iki tol teko dirbti
panašų darbą, prisiliesti prie žmonių
problemų ir kartu jas spręsti. Dirbant
Seime tik pirmą kadenciją, stengiuosi
įsigilinti į visus klausimus, susijusius

su darbo santykiais, socialine parama,
pensijų reforma ir kt. Tačiau mano
prioritetas – tęsti darbus, susijusius
su atskirties mažinimu, neįgaliųjų
asmenų ir šeimų, auginančių neįgalius
vaikus, problemų sprendimu, socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo
plėtros klausimais, vaiko gerovės ir
globos sistemos gerinimu. Žingsnis
po žingsnio kartu einame neįgaliųjų
problemų sprendimų link. Dirbau
rengiant Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimo projektą. Bendradarbiauju su neįgaliųjų draugijomis,
aktyviai dirbu su Lietuvos kurčiųjų
draugija ir Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija. Kartu organizuojame
konferencijas, akcijas, kuriomis siekiame atkreipti visuomenės dėmesį
į klausos negalią turinčių žmonių
problemas. Džiaugiuosi, kad pagaliau šiais metais pritarta pasiūlymui
62 tūkst. eurų padidinti finansavimą lietuvių gestų kalbos vertėjų
centrams. Už skirtas lėšas bus įsteigti
7 nauji lietuvių gestų kalbos vertėjų
etatai, kurių labai reikėjo. Kartu su
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo
sąjunga organizavome akciją ,,Viena diena su Seimo nariu“ kurčiajam
jaunimui. Šiuo metu įgyvendiname
projektą Lietuvos savivaldybėse ,,Mes
ir klausos negalią turintis žmogus“.
Tai nedideli darbai, tačiau šiems žmonėms labai svarbūs.

Norėčiau ir toliau tęsti pradėtus
darbus. Dėl nuolatinio skubėjimo
ne visada pajėgiame visapusiškai
pasirūpinti savo artimaisiais, todėl
ypatingą dėmesį turime skirti socialinių paslaugų plėtojimui kaimiškose
vietovėse, mobilių paslaugų į namus
slaugomam asmeniui dėl negalios
ar ligos organizavimui – slaugytojo,
kineziterapeuto ir kitų specialistų.
Šiuo metu rengiu projektus poilsio ir žaidimų aikštelių įrengimo
vaikams su negalia teisės aktų reglamentavimui. Norėčiau tęsti šį darbą,
kad vaikams su negalia būtų pritaikytas ne tik būstas, bet ir laisvalaikio
zonos.
Daugelį metų trunkantis bendradarbiavimas su Lietuvos kurčiųjų
draugija iškelia naujus iššūkius –
turime naujų planų ir sumanymų,
kuriuos stengsimės įgyvendinti jau
šį rudenį.Šią kadenciją dirbau Jaunimo ir sporto komisijoje, todėl mane domina jaunimo reikalai. Skatinu mokinių domėjimąsi menu,
esu daugelio moksleivių konkursų
globėja ir iniciatorė. Domiuosi gabių vaikų ugdymu, norėčiau ir toliau
aktyviai dirbti šioje srityje. Šiandien
žmonėms stinga elementaraus bendravimo, dėmesio, patarimo. Džiaugiuosi, kad kasdien galiu bendrauti
su žmonėmis, išklausyti juos ir kartu
ieškoti problemų sprendimo būdų.

Kokių sumanymų turite artimiausioje perspektyvoje?

Kalbėjosi Kornelija Petravičienė

Lietuvos aukštasis mokslas:
nuveikti darbai ir ambicingi planai
Pokalbis su švietimo ir mokslo viceministru Rolandu Zuoza

Studijų ir mokslo finansavimas
– vienas sudėtingiausių klausimų
švietimo politikoje. Kokius pastaraisiais metais nuveiktus darbus
išskirtumėte?

Džiaugiuosi, kad pavyko padidinti
finansinę paramą studentams. Nuo
šių metų balandžio didinamos socialinės stipendijos. Tai sudarys geresnes
sąlygas siekti mokslo studentams iš
nepasiturinčių šeimų, taip pat – neįgaliesiems ir našlaičiams. Nuo rugsėjo
ketvirtadaliu didėja lėšos skatinamosioms stipendijoms.
Nuo pernai rudens kur kas daugiau
geriausiai besimokančių studentų –
apie 2,3 tūkst. – atgauna už studijas
sumokėtas lėšas. Lyginant su ankstesniais metais, šių studentų dalis gerokai
išaugo ir beveik pasiekia maksimalią
galimą 10 proc. ribą.
Siekiant skatinti proveržį moksle,
didinamas doktorantų skaičius. Doktorantūros studijoms 2014–2020 m.
skiriama 22,4 mln. eurų iš ES struktūrinių fondų. Tai sudarys galimybę
papildomai finansuoti 400 doktorantūros studijų vietų.
Nuo pernai spalio ketvirtadaliu
padidintos doktorantų stipendijos,
jas numatoma didinti ir toliau.
Ne vienerius metus keliami studijų kokybės ir efektyvaus valstybės

lėšų naudojimo klausimai. Kaip pavyksta juos spręsti?
Siekiant, kad į aukštąsias mokyklas
ateitų studijoms pasiruošę stojantieji,
keliama stojamojo balo kartelė. Švietimo ir mokslo ministerija kreipėsi į
aukštąsias mokyklas dėl minimalaus
stojamojo balo nustatymo 2016 m. priėmimo taisyklėse. Aukštųjų mokyklų
vadovai yra sutarę, kad 2016 m. į universitetus būtų priimama surinkus ne
mažiau kaip 2, į kolegijas – ne mažiau
kaip 1,2 stojamojo balo.

Kuriama valstybinės absolventų
įsidarbinamumo
stebėsenos sistema.
Galimybė stebėti
darbo rinkos situaciją ir absolventų
įsidarbinamumą
padės valstybės
institucijoms daryti
sprendimus dėl studijų finansavimo ir
specialistų poreikio, o abiturientams – dėl studijų
pasirinkimo.
Siekiant užtikrinti efektyvų
valstybės lėšų naudojimą ir reikalingų specialistų rengimą, būsimų pedagogų studijoms
šiemet skiriamas tikslinis finansavimas. Tikslinės vietos pedagoginėms
studijoms bus skiriamas savivaldybėms konkrečiai pagrindus mokytojų
poreikį šalies mokyklose. Dalis 2016
m. priėmimui numatomų lėšų kaip
ir anksčiau bus skiriama per studijų
krepšelius, kita dalis – per tikslinį
studijų finansavimą.
Abiturientų skaičiui mažėjant, finansavimas studijoms 2016 m. išlieka
stabilus. Tenkinant darbo rinkos ir
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valstybės poreikius 50 proc. didinamas informacinių technologijų studijų vietų skaičius.
Kokie darbai gerinant studijų kokybę laukia artimiausioje ateityje?
Vyriausybė yra pateikusi Seimui
Mokslo ir studijų įstatymą, kuris sukėlė daug diskusijų, todėl toliau intensyviai svarstomas Seime, siekiame,
kad pavasario sesijos metu įstatymas
butų priimtas. Pagrindinis jo tikslas –
siekti geresnės studijų ir mokslo kokybės, prieinamumo, tarptautiškumo,
pritaikant aukštojo mokslo sistemą ir
mokslą lanksčiai reaguoti į pokyčius.
Vyriausybės strateginis komitetas
pritarė Švietimo ir mokslo ministerijos parengtiems siūlymams dėl
mokslo ir studijų kokybės gerinimo,
kuriuose numatoma pertvarkyti aukštųjų mokyklų tinklą įvedant būtinus
minimalius reikalavimus universitetams ir kolegijoms, keisti mokslo ir
studijų finansavimo sistemą, studijų
akreditavimo tvarką bei finansuoti tik
kokybiškas studijas ir mokslinius tyrimus vykdančias aukštąsias mokyklas.
Švietimo ir mokslo ministerija iki
2016 m. birželio 1 d. parengs mokslo
ir studijų kokybės didinimo planą
pertvarkant mokslo ir studijų institucijų tinklą. Pagrindiniai mokslo ir

studijų sistemos iššūkiai šiuo metu
yra neefektyviai veikiantis mokslo ir
studijų tinklas, demografinė duobė,
nepakankama mokslo ir studijų kokybė ir menkas tarptautinis konkurencingumas.
Kokią matote Lietuvos socialinės
gerovės viziją, kokią vietą ją įgyvendinant užima Jūsų minėti pokyčiai
mokslo ir studijų srityse?
Nors Lietuvoje aukštajam mokslui
tenkanti viešųjų išlaidų dalis viršija ES
vidurkį, neefektyvus lėšų naudojimas
finansuojant išskaidytą potencialą
neleidžia pagerinti studijų kokybės,
pasiekti tarptautinėje erdvėje konkurencingo mokslo, padidinti akademinio personalo atlyginimų.
Turime pasiekti, kad kuo daugiau
studentų galėtų studijuoti nemokamai. Investicijos į žmogų – svarbiausias socialinės gerovės plėtros kelias.
Laukiami rezultatai – aukščiausio lygio, konkurencingas mokslas ir
studijos, kurios atitinka tarptautinius
standartus ir veikia globaliu mastu,
Tai konsoliduotos Lietuvos aukštosios mokyklos, tapusios tarptautiniais
studentų ir mokslininkų traukos centrais. Tai prioritetinėse šalies mokslo ir
studijų plėtros srityse sutelkta tarptautinio lygio mokslininkų kritinė masė.
Kai šie tikslai bus pasiekti, tyrėjo
ir dėstytojo darbas mūsų šalyje taps
prestižiniu, mokslas glaudžiai bendradarbiaus su verslu, kurdamas šalies
ir visuomenės gerovę. Siekiame, kad
Lietuva taptų kūrybinės ir žinių visuomenės šalimi.

Kalbėjosi Ridas Viskauskas
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Valstybės prioritetas – laimingi žmonės
Dr. Gintaras Chomentauskas
psichologas, psichoterapeutas,
Žmogaus studijų centro prezidentas,
žurnalo „Psichologija tau“ redaktorius

Mirtys nuo išorinių priežasčių (PSO duomenys)

Jei manęs paklaustumėte, kaip
matuoti šalies pasiekimus, sakyčiau, skaičiuokite, kiek joje
gyvena laimingų žmonių.

Esame linkę suvokti žmogaus laimę, pozityvumą, ar, priešingai, negatyvumą, depresiją kaip individualų
reiškinį. Sakome – tai priklauso nuo
auklėjimo šeimoje, gebėjimo tvarkytis
su kritiniais įvykiais, sėkme ir pan.
Man, kaip sistemų psichoterapeutui,
pripratusiam matyti vaiko problemą
kaip šeimos, o ne jo individualią problemą, toks požiūris atrodo naivus.
Visuomenės nario emocinės gerovės klausimas nėra vien individo
klausimas. Tik matydami, kas vyksta
socialinėje sistemoje, galime supranti,
kas vyksta atskirame žmoguje.
Skandalingi psichologo Zimbardo
eksperimentai parodė, kad per kelias
valandas studentai iš esmės pakeitė
savo elgesį, kai jie buvo nominuoti
kaliniais arba kalėjimo prižiūrėtojais.
Keičiasi sistema, paskui seka elgesys,
jausmai, fiziologija.
Ar gali įvykiai didelėse socialinėse sistemose, pavyzdžiui, šalies
mastu, paaiškinti psichologinės gerovės arba šalies gyventojų sveikatos
pokyčius?
Žmogaus studijų centro ekspertų
grupė nutarė giliau pažvelgti į pačių
liūdniausių Lietuvos problemų dinamiką ir jos priežastis.
Esame čempionai pagal savižudybių skaičių, skaičių mirčių nuo išorinių priežasčių, mirčių nuo širdies
kraujagyslių ligų. Kodėl?
Ar tai – dėl „blogų LT genų“, potrauminio streso sutrikimo? Per kartas perduodamos traumos? Tai negali
būti tiesa, nes mūsų kaimynės Latvija
ir Estija patyrė panašius dalykus. Tai
taip pat negali būti tiesa, nes padidėjusio mirtingumo banga palietė visas
posovietines šalis.
Analizuodami suicidų, mirčių
nuo išeminės ligos, mirčių dėl išorinių priežasčių posovietinėje erdvėje
ir Europos Sąjungoje (ES), pastebėjome ne tik didžiulius skirtumus tarp

šalių, bet ir dinaminius panašumus
šalyse, pergyvenančiose pokyčius, kurių negalima paaiškinti nei sveikatos
apsauga, nei mitybos pokyčiais, nei
epidemijomis, nei karais.
Statistika leidžia spėti, kad šiuos
skirtingus elgesio, emocinius ir medicininius sutrikimus galimai sąlygoja
tos pačios priežastys. Kokios jos?
1985–1991 m. laikotarpis: vilties
atsiradimas, šviesesnės ateities vizija.
Tautos susitelkimas aplink nepriklausomybės idėją, vieningumo potyris,
„dainuojanti revoliucija“, bendras
džiaugsmas pasiektais laimėjimais;
1991–1996 m. laikotarpis: formalių

kapitalui“, kuris žymi visuomenės
narių sutelktumą, pasitikėjimą
vieni kitais ir institucijomis (M.
Cullen, H. Whiteford).Anomija –
tai pasitikėjimo ir bendrumo krizė
valstybėje.
Šis pirmas faktorius yra apie prigimtinius „klijus“, kurie laiko žmones kartu. Būti kartu ir džiaugtis
bendrumu. Pasitikėti vienas kitu.
Padėti vienas kitam. Su pasitikėjimu ir geresnio gyvenimo viltimi
žvelgti į ateitį. Atimk bendrumo,
priklausymo jausmą, sukurk paranoją, neviltį. Ir žmonės miršta.

nių faktorius“: Jis jungia negatyvų
ekonominės ir politinės situacijos
interpretavimą, neatitikimą tarp
lūkesčių ir vykstančių pokyčių bei
bejėgiškumo išgyvenimą.
Faktiniai pokyčiai net tada, kai jie
ryškūs, nelabai teigiamai veikia pokyčio suvokimą, net laikotarpiu, kai
ekonomika augo 5–8 proc. per metus. Juodus akinius mums padeda
išlaikyti ir žiniasklaidos potraukis
„juoduliams“.
Reziumė. Yra gerų naujienų – kylame iš emocinės duobės,
tampame, nors ir lėtai, laimingesni.

vilčių atsiradimas.
2008–2010 m. krizė ir su ja susijęs
padidėjęs nerimo lygis, „naktinė“ mokesčių reforma.
Atrodo, kad visi šie visuomenėje
vykstantys pokyčiai gali būti glaudžiai
susiję su individualiais psichologiniais
įvykiais: patiriamu stresu, kintančiais
socialiniais ryšiais, pasitikėjimu kitais
ir tikėjimu ateitimi, apibendrinus –
psichologiniu klimatu, emocine gerove.
Kokie veiksniai šiandien daro įtaką vyraujančiai emocinei būsenai
Lietuvoje? Koks jų tarpusavio ryšys?
Kokie įmanomi sprendimai?

Tiesiogine prasme…
Pozityviau vertiname savo progresą.
Antras faktorius: pozityvi – ne- Labiau pasitikime valstybe ir vienas
gatyvi socialinė identifikacija. Vie- kitu.
na vertus, pasididžiavimas Lietuva,
vertinimas, kad esu reikalingas, priKą turime daryti?
klausau, o kita vertus – ketinimas
1. Iškelti pagrindinį valstybės
emigruoti. „Aš didžiuojuosi pri- sėkmės rodiklį – kuo didesnį laiklausydamas tautai“ versus „Kaž- mingų žmonių skaičių.
kur kitur yra man pažadėtoji žemė“.
2. Didinti visuomenės sutelktuEmigracija... Per nepriklauso- mą ir pasitikėjimą vienas kitu bei
mybės metus svetur išvyko tiek, valdžios institucijomis (versus ieškiek gyvena Vilniuje... Priežastys? koti priešų).
Pinigai? Emigracija – ne apie pragy3. Skatinti pozityvius jausmus
venimo lygį... Ketinimas emigruoti valstybei ir jos pasiekimams, kurti pasididžiavimą dėl įveikiamų ir
ir pajamų lygis nekoreliuoja!
Išvažiuoja tie, kurie emociškai įveiktų problemų versus nuolat danepatenkinti gyvenimu Lietuvoje, ryti žeminančius palyginimus su
Jau ne vieneri metai Danija laikoma valstybe, kurioje gyvena laimingiausi pasaulyje žmonės. čia neranda bendrumo jausmo bei geriau išsivysčiusiomis šalimis.
Nuotraukoje – Danijos „Legoland“
ryšio su kitais žmonėmis, nesijaučia
4. Kovoti su tendencija negatyreikalingi.
Emigracijos
problemos
viai
interpretuoti realybę, taikant
ir neformalių socialinių struktūrų paPagal Pasaulio laimės indeksą,
sprendimas
–
gyvenimo
Lietuvoje
kritišką,
racionaliais argumentais
sikeitimas (privatizacija, padidėjęs nu- Lietuva 2016 m. užėmė 60 vietą
patrauklumo
„pardavimas“
Lietuparemtą
tikrovės
aptarimą.
sikalstamumas, kriminalinio pasaulio tarp 160 šalių (pernai buvome 56
vos
piliečiams
ir
pasididžiavimo
5.
Formuoti
masinės
informacijos
įtaka valstybinėms struktūroms, anks- vietoje). Pagal Žmogaus studijų cenjausmo
Lietuva
puoselėjimas,
pipriemonių
ir
politikų
įsisąmoninitesnio socialinio statuso nuvertini- tro 2008–2015 m. reprezentatyvios
mas), didelis nerimas (nesaugumas Lietuvos gyventojų apklausos tyri- liečių reikalingumo jausmo šaliai mą, kokį poveikį turi nesubalandėl darbo, pajamų, ateities, įmonių mą (apklausti 8733 asmenys, atliko vystymas. Tai – ne ekonominis suota, neigiamomis emocijomis nuspalvinta informacija vyraujančiai
bankrotai), per trumpą laiką atsiradę UAB „Baltijos tyrimai), kuriame klausimas.
Trečias faktorius – „juodų aki- žmonių nuotaikai.
milžiniški pajamų ir gyvenimo lygio remiamasi tik subjektyviu būsenos
vertinimu, Lietuvoje laimingų žmoskirtumai;
2004 m. – įstojimas į ES, naujų nių mažiau nei 2008 m.
Ar laimė – piniguose? Jei pajamos siekia iki 400 eurų šeimos Mirtys nuo išeminės širdies ligos (PSO duomenys)
nariui, toks ryšys yra. Jei pajamos
Savižudybių dinamika (PSO duomenys)
nuo 401–450 eurų, ryšys yra, bet labai silpnas. Jei pajamos daugiau nei
450 eurų, tokio ryšio visai nebėra,
tad atsakymo reikia ieškoti kitur...
Norint pakeisti balansą ir pagerinti emocinę būseną, reikia
didinti svorį kairėje svarstyklių
pusėje ir mažinti dešinėje (žr. į
pav.).
Didelis svoris šiame faktoriuje
priklauso anomijai. Ką ji reiškia?
Socialinė, vertybinė dezintegracija,
„svetimas tarp savų“ (L. Srole). Tai
– terminas, atvirkščias „socialiniam

Saugi, solidari ir laiminga Lietuva
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Didžioji ambicija – kurti ateities Lietuvą
>Atkelta iš 1 p.

Kaip mes bendraujame, koks mūsų
diskusijų vienas su kitu tonas? Kaip
mes priimame kito nuomonę? Kitą
žmogų? Kaip mes sprendžiame savo
rūpesčius? Kodėl atsitinka taip, kad
šalies ekonomika auga, mes materialiai gyvename geriau, o liekame vis
tokie pat nelaimingi?
Daug keliauju po Lietuvą, susitinku
su žmonėmis, kurių klausiu – kaip jūs
gyvenate? Sako – blogai. Ar trūksta
maisto, stogo virš galvos? Sako – ne.
Bet iki šviesos akyse ir šypsenos veide
tiems žmonėms kažko vis dar trūksta.
Ekonominius rodiklius šalyje galime pamatuoti – jie rodo, kad gyvenimas Lietuvoje žingsnis po žingsnio
gerėja. Ar mūsų žmonės jaučiasi dėl
to laimingesni?
Todėl kita mano socialdemokratinė ambicija yra tokia: ekonomizuotą
požiūrį į gyvenimą reikia pakeisti
atsižvelgimu į visuomenės savijautą.
Iš čia kyla klausimas – kada valdžia
dirba gerai? Ar kai žmonės turi daugiau pinigų? Ar kai žmonės geriau
valstybėje jaučiasi?
Geresnis psichologinis klimatas
– ne vizija, o būtinybė

Žmonės Lietuvoje nebeturėtų
kankintis ir sukti galvos apie darbą,
uždarbį, laisvalaikį, užtikrintą socialinę apsaugą, orią savijautą. Tai yra
dalykai, kurie civilizuotoje valstybėje privalo būti savaime suprantami.
Tuomet, manau, žmonės ims skirti
daugiau dėmesio savo asmenybių
ugdymui, ambicingoms svajonėms ir
jų realizacijai, santykiams – šeimoje,
darbe, visur. Aš suprantu jaunų žmonių norą jau šiandien taip gyventi. Ir

aš jiems pritariu.
Tiesą sakant, viduriniojo visuomenės sluoksnio auginimas ir psichologinio klimato gerinimas vargu
ar gali būti laikomi tik vizijomis.
Manau, tai yra labai aiškūs socialdemokratų tikslai artimai ateičiai.
Privalau paminėti ir dar du dalykus. Gyvenimas Lietuvoje neturėtų
telktis keliuose miestuose. Esame
gražus ir nedidelis kraštas. Darbštūs
ir sumanūs žmonės šį kraštą keičia, tobulina, bet... Mūsų šiandien
yra per mažai. Todėl didžioji mano
vizija – didėjantis gimstamumas
ir augantis mūsų piliečių skaičius.
Leiskite optimistiškai pafantazuoti
– norėčiau, kad Lietuvoje būtų ne
tik tie apdainuoti 3 milijonai, bet ir
daugiau gyventojų.
Kalbant rimtai, jeigu socialdemokratai ateitų į valdžią vieni, jie išorinę emigraciją pakeistų sveika vidine
migracija ir daugiau investuotų į
jaunus žmones, šeimas. Ką tai reiškia? Kokybiško ir oraus gyvenimo
sąlygų sukūrimas yra galimas ne tik
didžiausiuose miestuose. Modernus
kaimas, miesteliai, gera infrastruktūra, kokybiškas ir visavertis gyvenimas
juose – jokia pasaka, o realybė, kurią
galima materializuoti. Taip gyvena
Vakarų Europa.
Šiuolaikinės technologijos didumą
žmonių paverčia kaimynais, draugais.
Socialiniai tinklai leidžia bendrauti su
kuo nori ir kada nori. O ir visų šalies
gyvenviečių pasiekiamumas supaprastėjo. Ko trūksta? Darbo, užsiėmimo
ir tinkamų gyvenimo sąlygų. Tik
pamėginkime atsakyti į klausimą:
ar dviejų šimtų kilometrų spinduliu

1) pozityvaus psichologinio klimato
sukūrimas,
2) stiprus vidurinis sluoksnis,

3) išorinės emigracijos keitimas
vidine migracija bei gimstamumo
skatinimas,
4) kūrybinga ir aktyviai kurianti
visuomenė.

aplink Kauną galima sukurti orų gyvenimą? Taip, tai įmanoma. O toks
spindulys – bemaž visa mūsų Lietuva.
Jei žmonės turės ką veikti čia, Lietuvoje, jei mes išmoksime pagarbiai
bendrauti tarpusavyje, o valdžia teiks
visavertes ir kokybiškas paslaugas, niekam nekils noro perkelti visą savo
gyvenimą toli, į svetimas šalis.
Manote utopiška? Nesutinku. Toks
visaverčio gyvenimo modelis veikia ne
tik Skandinavijoje. Pažvelkite į Olandiją, Vokietiją, Šveicariją, Izraelį. Šalys,
kuriose gyvena ne mažiau ambicingi
žmonės nei mes. Tokį gyvenimą jie
jau susikūrė.
Tad ketvirtas ambicingas mano siekis – kūrybinės asmenybės pergalė
prieš rutiną. Kalbu apie visus kuriančius žmones: mokslininkus, menininkus, verslininkus, aukštas ir ne tokias
aukštas pareigas einančius žmones...

Daugiau vaikų gimsta, kai valstybė
nešykšti paramos šeimoms
AUKSĖ KONTRIMIENĖ
LSDP vicepirmininkė, Ministro
Pirmininko patarėja moterų ir vyrų
lygių galimybių klausimais

Statistikos departamentas suskaičiavo praėjusių metų naujagimių
derlių. Galime pasidžiaugti, kad
2015 m. gimė 1600 daugiau vaikų
nei ankstesniais. Deja, tai neprimena 2009 m. gimstamumo bumo, kai
pasaulį išvydo 5,5 tūkst. daugiau
mažųjų piliečių.
Anuomet buvo priimti geri sprendimai
dėl gimstamumo skatinimo ir šeimos susi-

laukė daugiau vaikų. Tai ir „vaiko pinigai“,
ir nemokamas pradinukų maitinimas mokyklose, apmokamos motinystės, tėvystės
atostogos, o tai itin svarbu, kai stinga vietų
lopšeliuose ir darželiuose.
Visi šie sprendimai davė apčiuopiamų
rezultatų. Kaip tik šiais metais buvę naujagimiai pravėrė mokyklų duris.
Gaila, kad tuometinę sėkmės istoriją nutraukė konservatorių ir liberalų
vyriausybė, kuri taupymo politiką pirmiausia pradėjo vaikų sąskaita. Vietoj
realios ir konkrečios paramos šeimai, kad
gimstamumas ir toliau būtų skatinamas,
vyko diskusija apie šeimos apibrėžimą.
Kodėl negrįžtama prie praktikoje jau
patikrintų gimstamumo skatinimo priemonių? Ne visai taip. Vyriausybė ėmėsi
laipsniškai didinti minimalią algą, priimtas sprendimas nuo 2016 m. neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) didinti
nuo 166 eurų iki 200 eurų. Papildomas
NPD didinamas už vaikus – 2015 m. už
vieną vaiką jis sudarė 60 eurų, o nuo 2016
m. sausio 1 d. – 120 eurų.
Esant sudėtingai geopolitinei situacijai,
kai tenka didinti išlaidas krašto apsaugai,
apmaudu, kad nemažą likusio biudžeto
pyrago dalį tenka atiduoti už praeities
politikos klaidas. Valstybei tenka gyventi
praeitimi – mokėti prarastas pensijas – toks
buvo Konstitucinio Teismo sprendimas.

Galėčiau vardinti ir vardinti. Tačiau
esmė nesikeičia: proveržiui privalome
sukurti tokią valstybę, kurioje būtų
suteikta galimybė įgyvendinti naujas
idėjas – verslo, mokslo, meno ar kosminių technologijų.
Žmonės turi tikėti, kad čia, Lietuvoje, jie turi šansą. Pasinaudos ar ne
– tai jau kiekvieno piliečio apsisprendimas. Bet valstybė privalo parodyti,
kad tiki savo žmonėmis, rūpinasi jais
ir pasirengusi pasinaudoti jų siūlomu
potencialu.
Kad augtų ne tik BVP, bet ir laimės indeksas
Tokiomis mintimis praėjusį savaitgalį pasidalinau su į konferenciją
Kaune susirinkusiu jaunimu. Noriu
pasidalinti ir su visais Lietuvos gyventojais - kokia keturių dalių vizija
mane domina:

Tai yra siekis, vardan kurio jau
dabar pasirašyčiau po valstybiniais,
nacionaliniais, strateginiais ar dar
kitaip pavadintais susitarimais.
Beje, tai yra siekiai, neakcentuojantys finansų. Pinigais labai lengva
manipuliuoti ir apgaudinėti – štai
BVP kyla, o gyventi geriau kažkodėl nepradedame.
Bet žmonių savijauta manipuliuoti neįmanoma. Todėl ji man ir
rūpi. Užsukęs pas Lietuvos žmones noriu matyti daugiau šviesos
jų akyse. Tada būsiu tikras, kad jų
piniginėse tikrai vėjai nebešvilpia.
Mano aptarti siekiai neturi būti
atidedami tolimai ateičiai, jie gali
būti įgyvendinti neilgai trukus.
Mano, kaip dabar einančio Premjero pareigas – skaičiai, planai – savaime suprantama darbo dalis. Bet
vien jais nepamatuosi žmogaus laimės pojūčio. Šiandien mano tikslas
– pasidalinti su jumis tais siekiais ir
ambicijomis, kurias aš, socialdemokratas, mielai paversiu realiu darbų
planu. Aš kaip ir daugelis Jūsų laukiu palaikymo ir pozityvaus nusiteikimo iš aplinkinių, kad kartu
sukurtume galimybių Lietuvą.

Pergalinga Lietuva – lyderio strategija
ALGIRDAS KAUŠPĖDAS
Architektas, roko grupės „Antis“ solistas

Kas yra pasitenkinimas, džiaugsmas, malonumas, laimė, išsipildymas, pergalė? Kaip tai pasiekti? Yra dvi strategijos: išgyvenimo (arba aukos) ir gyvenimo (arba lyderio). Aukos strategija
veda į pasitenkinimą, aukojant sveikatą, gerovę
orumą. Lyderio strategija veda į pasitenkinimą,
įgyjant sveikatą, gerovę, orumą.

Lyderio strategijai būdinga drąsa, kilnumas, atvirumas,
kritinis mąstymas, kūrybiškumas ir proaktyvumas. Kas
yra proaktyvumas? Mokėjimas naudotis laisve! Drąsa ir
atsakomybė! Būti laisvam – tai būti atsakingam, pozityviam, pasitikėti savimi ir kitais, nesikrimsti, nepriklausyti,

6-7 psl. parengti pagal pranešimus LSDJS konferencijoje „Didžioji ambicija: kurti ateities Lietuvą“ balandžio 2 d. Kaune

nesusireikšminti, neprisirišti.
Išmanyti – tai įsiklausyti, tyrinėti,
gilintis, sisteminti, pažinti, planuoti,
tikrinti, valdyti, bendradarbiauti. Veikti
– tai kurti, dalintis, nelaukti padėkų,
būti nesavanaudišku, bendruomenišku,
būti savimi. Esminė lyderio motyvacija
– savęs, pasaulio pažinimas, kūryba.
Ką reiškia būti pergalingu? Per–galintis, turintis galios, galingas, galintis
veikti. Turintis galių kurti. Žodžio „pergalė“ priešdėlis „per“ reiškia viršumą,
pirmenybę, kokybę, lyderystę. Per-galėti
save, aplinkybes, kliūtis, rutiną – tai
reiškia būti geru, geresniu, geriausiu.
Kur slypi galia? Laisvėje būti ir kurti,
norėjime ir motyvacijoje, gebėjime ir išmanyme. Gebėjimas
yra pagrindinė lyderio
savybė – AŠ GALIU.
Aš galiu tapti laisvu:
išsilaisvinti iš prietarų, skurdo, nevalyvumo, negalėjimo, tapti
savimi.
Išsilaisvinti – išsilavinti. Pergalingas
mąstymas. Pergalės
šūkis, aistra ir meistriškumas. Lietuva,
siekdama tvarumo,
turi griebtis pergalingos gyvenimo strategijos.

Svarbiausia – Žmogus!
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10 svarbiausių LSDP vadovaujamos
Socialdemokratai grąžino Lietuvos gyventojams pasitikėjimą valdžia, vals- 51 ir 47%). 2015 m. A. Butkevičiaus Vyriausybe pasitikėjo 34% gyventojų (ES
tybe ir demokratija. 2012 m. vos 15% Lietuvos žmonių pasitikėjo A. Kubiliaus – 31%), o Seimu – 16%. Lietuvoje veikiančia demokratija buvo patenkinti 34%
vyriausybe (ES vidurkis – 28%), o Seimu – 7% (ES – 28%). Lietuvoje veikiančia žmonių, o 62% – nepatenkinti (ES – 53 ir 45%).
demokratija buvo patenkinti tik 18% gyventojų, o 79% – nepatenkinti (ES –

Darbo užmokestis šalyje

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2015 m. III ketvirtį:

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2015 m.
III ketvirtį, palyginti su 2012 m. III ketvirčiu, šalies
ūkyje padidėjo 16,9 %

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2015
m. III ketvirtį, palyginti su 2014 m. III ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 5,5 %

2015 m. III ketvirtį, palyginti su 2015 m. II ketvirčiu, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo 3 %

1.

Sumažino skurdą – padidino pajamas
labiau skurstantiems gyventojams
Keturis kartus pakėlė minimalią mėnesio (MMA)
algą, kuri nuo liepos padidės iki 380 eurų. Nuo sausio pakėlė ir neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD)
nuo 166 iki 200 eurų, o papildomą NPD už kiekvieną
vaiką (jau trečiąkart) – nuo 60 iki 120 eurų.
Ne tik pradėjo per krizę konservatorių-liberalų neteisėtai sumažintų pensijų kompensavimą, bet ir jau
dukart jas pakėlė.
Padidino viešojo sektoriaus darbuotojų algas:
- socialinių paslaugų darbuotojų nuo 2016 m. – 15%;
- kultūros ir meno darbuotojų 2016 m. liepos 1 d.
(jau trečią kartą) – vidutiniškai 71 euru;
- darželių auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogams dukart – iš viso 15%. (2015 m. – 5%,

2.

3.

Birželį turėtų priimti revoliucinį socialinį modelį
Socialinis modelis Lietuvos
darbo rinką padarys lankstesne, modernesne, veržlesne ir patrauklesne samdomiems darbuotojams, verslininkams ir užsienio
investuotojams. Jis padidins visos
Lietuvos ekonomikos konkurencingumą ir augimo tempus bei
sukurs naujų darbo vietų. Sudarys sąlygas žmonėms gauti didesnes pajamas, mažins skurdą ir socialinę nelygybę.

Žymiai sumažino nedarbą ir padidino užimtumą
Nedarbas Lietuvoje nukrito nuo 17,8%
2010 m. (2012 m. – 13,4%) iki 9,1% 2015 m.,
o 2016 m. prognozuojama 8,6%. Lietuva veržiasi į ES lyderius kovoje su jaunimo nedarbu: jis nukrito nuo 26,7% 2012 m. (2010 m.
– 35,7%) iki 16,3% 2015 m.
Užimtumas mūsų šalyje išaugo nuo 62%
2012 m. iki 65,7% 2014 m., jaunimo – nuo
21,5% iki 27,6%. Daug darbo vietų Vyriausybė sukūrė, vykdydama masinę pastatų renovaciją bei stambių energetinių ir infrastuktūros projektų statybą. Sėkminga tiesioginių užsienio investicijų politika padėjo sukurti daugiau nei 5,5 tūkst. darbo vietų.

4.

Pradėjo ir sėkmingai įgyvendina masinę pastatų renovaciją
2013 m. pradėjo masinę daugiabučių renovaciją
visose Lietuvos savivaldybėse. 2013–2016 m. atnaujinti 831 daugiabučiai, t. y. daugiau nei 21 tūkst.
butų, kuriuose gyvena per 50 tūkst. žmonių. Šiuo
metu atnaujinami 1715 namai, suderinti 3658 investiciniai planai. Jei bus renovuoti visi planuojami daugiabučiai, iš viso renovacija palies maždaug

2013–2016 m.

831

atnaujinti
daugiabučiai

5.

Užtikrino didesnę energetinę nepriklausomybę ir sumažino energijos kainas
2014 m. gruodžio 3 d. užbaigė suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo, kuris
užtikrina nepriklausomą dujų tiekimą ir rezervinę elektros gamybą, statybą Klaipėdoje
ir Klaipėdos-Kuršėnų dujotiekį, kuris garantuos energetinį saugumą, jei būtų nutrauktas
dujų tiekimas iš Rusijos.
2016 m. pradžioje baigta „NordBalt“ su Švedija ir „LitPol Link“ su Lenkija elektros jungčių statyba, vyksta jų bandymai. Lietuva bus
sujungta su technologiškai skirtingais Vakarų Europos ir Skandinavijos tinklais bei galės
įsigyti trūkstamą elektrą ne tik iš Rusijos, bet
ir iš Vakarų Europos.
Šilumos ūkio pertvarka su šiais projektais

2016 m. – 10%);
- pedagogų – 3%, jaunų pradedančių mokytojų –
5% nuo 2016 m. (nuo rugsėjo pedagogų atlyginimų
kėlimui skirs papildomus 8 mln. eurų);
- policijos pareigūnų iki 2016 m. liepos 1 d.: žemiausios grandies – nuo 375 iki 600 eurų, vidurinės grandies – nuo 425 iki 700 eurų „į rankas“;
- ugniagesių gelbėtojų, dirbančių pamainomis, –
10%, o visų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų – 5%. nuo liepos 1 d.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto)
2013–2015 m. išaugo daugiau nei 100 eurų: nuo 647
iki 757 eurų. 2014 m. Lietuvoje buvo mažiausiai gyventojų, gyvenančių ties skurdo rizikos riba (prieš socialines išmokas), per visą nepriklausomybės laikotarpį – 27,3% (2010 m. – 34%).

Svarbiausia – Žmogus!

socialdemokratas

2016 m. balandis, Nr. 4 (72)

9

Vyriausybės (2012–2016) darbų
7.

Per trejus
metus iš
„šešėlio“
ištraukė virš

Per pusantrų metų atverė 13 naujų rinkų lietuviškiems produktams
2014 m. rugsėjį Seimas skubos tvarka pritarė Gyvūnų gerovės įstatymo pakeitimui ir įteisino ritualinį skerdimą, kuris
atvėrė Lietuvai naujas eksporto rinkas į islamo ir kitas šalis.
Per 2015 m. gauti leidimai ir sudarytos sąlygos Lietuvos įmonėms eksportuoti įvairius lietuviškus maisto produktus į 13
naujai atvertų rinkų: JAV (mėsos produktus), Braziliją (pieno produktus), Argentiną (pieno produktus), Maroką (jau-

tieną), Tunisą (jautieną ir galvijus), Honkongą (jautienos gaminius), Bosniją ir Hercegoviną (jautieną ir jos produktus),
Ukrainą (pieno ir mėsos produktus), Egiptą (jautieną), Čilę
(pieno produktus), Kosovą (jautieną ir jautienos gaminius),
Juodkalniją (jautieną ir jautienos gaminius) ir Kiniją (pieno produktus). Su Kinija pasirašytas protokolas dėl veislinių
galvijų eksporto į šią šalį reikalavimų. Protokolai derinami su
Maroku bei Kosta Rika.

1 mlrd. €
6.

Iš šešėlinės ekonomikos ištraukė
virš 1 mlrd. eurų
Sėkmingai kovoja su korupcija. 2015 m.
Lietuva pagal „Transparency International“ korupcijos suvokimo indeksą pakilo
per septynias vietas ir dabar užima 32 vietą 168 valstybių sąraše.
Per trejus metus iš „šešėlio“ ištraukė virš
1 mlrd. eurų: vien 2014 m. – apie 348 mln.,
o 2015 m. – apie 580 mln. eurų!
Socialinė politika ir kova su skurdu tapo priemone prieš šešėlinę ekonomiką, nes
žmonės prarado poreikį slėpti savo pajamas
ar nelegaliai dirbti.

8.

Įvedė eurą ir pagerino šalies skolinimosi reitingus
Darė viską, kad atitiktų Mastrichto kriterijus ir įsivestų eurą 2015 metais. A. Butkevičiaus Vyriausybė valdžios sektoriaus deficitą sumažino nuo 3,1%. 2012 m. iki 0,2%. 2015 m.

Lietuvos valdžios sektoriaus bendroji skola (nominali vertė laikotarpio pabaigoje), % su BVP

125 tūkst. butų, kuriuose gyvena beveik trečdalis
milijono žmonių.
2014 m. atskirose savivaldybėse jau vykdoma
kvartalinė renovacija bei centrinės valdžios viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo modernizavimas.
Po namo renovacijos šilumos energijos suvartojimas sumažėja apie 40%. Senų namų gyventojams
už šildymą tenka mokėti daugiau nei 10 kartų daugiau negu renovuotų namų gyventojams.

Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas (-) , % su BVP
Euro įvedimas ir Lietuvos vyriausybės finansinis atsakingumas labai pagerino Lietuvos ilgalaikio skolinimosi
perspektyvą – 2015 m. pavasarį Moody`s agentūros reitingas nuo Baa1 padidintas iki A3, Lietuva skolinosi istoriškai mažomis palūkanomis – vidutiniškai nuo 0,85% iki 0,87%.

juose gyvena

50
000
žmonių
sumažino dujų, šilumos ir elektros kainas. 2013–2015 m. gamtinių dujų kaina
maisto ruošimui sumažėjo nuo 0,9 iki
0,75 euro už kubinį metrą, o būsto šildymui – nuo 0,65 iki 0,44 euro. 2014 m.
dujų kaina Lietuvoje nukrito daugiausiai
Europoje. Panaikinus teikėjų monopolį,
biokuro kaina sumažėjo 20%.
Elektros energijos kaina gyventojams
2014 m. mažėjo 6%, 2015 m. – 7%, 2016
m. – 4,6%. Mažės ir kitais metais. 2013–
2016 m. elektros energijos kaina sumažėjo net 17,6%.
2015 m. spalį atidaryta „Rail Baltica“,
sujungsiančios Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir, pasitelkus geležinkelio keltą,
Suomiją, nuo Lenkijos – Lietuvos sienos
iki Kauno atkarpa.

9.

Išlaikė Lietuvos ekonomikos augimo
tempus
Lietuva išlieka viena iš
greičiausiai augančių Europos ekonomikų. Vidutiniškai 2011–2014 m. metais realusis BVP augo 4,1%. BVP
šiemet Lietuvoje turėtų augti 1,6%, kitąmet – 2,9%. Šios
Vyriausybės valdymo laikotarpiu Lietuva pasiekė aukščiausią BVP lygį savo istorijoje ir 2014 m.* siekė 75%. ES
vidurkio.

BVP (bendrojo vidaus produkto) augimas Lietuvoje, 2005–2015 m., %. Šaltinis: „Eurostat“
Premjero A. Butkevičiaus pastangų dėka Lietuva pradėjo derybas dėl narystės Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje, kuriai priklauso turtingiausios pasaulio valstybės.

10.

Sustiprino Lietuvos
saugumą
Nuosekliai vykdo įsipareigojimą, duotą NATO, padidinti Lietuvos krašto apsaugos finansavimą
iki 2% BVP ir sugebėjo užsitikrinti
dar didesnes saugumo garantijas iš
NATO ir JAV.

2% BVP krašto
apsaugai

Lietuvos krašto apsaugos biudžetas. * - %, ** - mln. eurų; *** - 2013 m. biudžetą tvirtino dar konservatoriai su liberalais. Šaltinis: Krašto apsaugos ministerija
NATO, kaip kolektyvinės gynybos organizacija, yra saugiausia ir pigiausia gynybos
sistema. NATO sąjungą sudaro 28 šalys. NATO biudžetas yra didesnis už bet kokio
įmanomo priešo. Lietuvos oro erdvę saugo NATO valstybių lėktuvai, kartu su mumis
– sausumos pajėgų kariai iš įvairių NATO šalių. Pagal Lietuvos susitarimą su NATO
mus gintų ir kitų NATO valstybių kariai, kurie yra mūsų šalies teritorijoje. Per 48 ar
74 val. atvyktų ir daugiau karių iš kitų šalių – vadinamos greitojo reagavimo pajėgos.
* 2015 m. duomenys dar tikslinami.
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LSDP programa

Socialdemokratai kuria saugią,
solidarią ir laimingą Lietuvą

Pokalbis su Juozu Bernatoniu, LSDP vicepirmininku, vadovaujančiu LSDP politinės programos rengimo grupei

Esate atsakingas už LSDP programos rengimą. Jei prie Jūsų gatvėje prieitų žmogus ir paklaustų,
koks svarbiausias Lietuvos socialdemokratų partijos tikslas, ką
jam atsakytumėte? Ar šis tikslas
įrašytas į Jūsų parengtą naują socialdemokratų programą?
Saugi, solidari ir laiminga Lietuva. Toks yra naujos LSDP programos pavadinimas, toks yra ir
mūsų svarbiausias tikslas. Šio tikslo
turėtų siekti ir kitos pažangios politinės partijos, visuomenės grupės,
visi Lietuvos žmonės.
Jei pažiūrėtume į Lietuvos istoriją, visos mūsų sėkmės buvo grįstos
vienybe ir solidarumu – kalbu apie
1990 m. iškovotą Lietuvos laisvę,
apie Lietuvos stojimą į Europos
Sąjungą (ES) ir NATO.
Prisiminkime netolimą praeitį,
kai solidarumo nebuvo Lietuvą
apėmus pasaulio finansų krizei
2008 metais. Tuomet valdę konservatoriai ir jų satelitai didžiausią
naštą užkrovė ant skurdžiausiųjų ir silpniausiųjų, atėmė iš jų bet
kokią viltį ir paskatino didžiulę
emigraciją.
Panašiai elgėsi dešinieji ir kitose
Europos valstybėse, tačiau Lietuvoje ypač kvailai ir žiauriai. Pamename į gatves išėjusius žmones,
jų susipriešinimą, nepasitikėjimą
valdžia, peraugusį į nepasitikėjimą
savo valstybe.
Ar norime grįžti į tuos laikus?
Manau, kad niekas nenori ir prisimena konservatorių valdymą kaip
juodžiausią košmarą.
Kokius 5 reikšmingiausius socialdemokratų prioritetus įvardintumėte, jei toks pats žmogus,
Jūsų sutiktas gatvėje, paklaustų,
ko LSDP siekia, kad Lietuvos
žmonės gyventų geriau ir būtų
laimingesni, o mūsų valstybė būtų pavyzdys kitiems?
Lietuvos žmonės yra vieni darbščiausių ir labiausiai išsilavinusių
visoje ES, tačiau jų darbas nėra deramai vertinamas. Turime sudaryti
ekonomines bei finansines sąlygas
augti žmonių atlyginimams.
Ir kalbėti reikia ne apie minimalios algos didinimą, o apie vidutinio
darbo užmokesčio kilimą. Reikia
sudaryti sąlygas didinti vidutinius
atlyginimus ne lozungais, o ekonominiais svertais, kuriant naujas,
modernias ir gerai apmokamas darbo vietas, pasitelkiant pažangias
užsienio investicijas.
Kitas prioritetas – kova su korupcija. Esu Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti
pirmininkas. Mūsų Komisija nedalyvauja propagandos akcijose prieš

rinkimus, tačiau sistemingai dirba.
Per pastaruosius metus Lietuva čia
pasiekė didelį proveržį.
Turime nesustoti ir toliau sistemingai dirbti, pirmiausia, šalinti
korupcijos priežastis, tobulinti
įstatymus ir dar aktyviau panaudoti informacines technologijas.
Turėtume lygiuotis į tokias šalis,
kaip Danija ar Naujoji Zelandija,
kurios laikomos skaidrumo pavyzdžiu. Tuomet augs ir žmonių
pasitikėjimas valdžia, ir Lietuvos
patrauklumas užsienio investuotojams.
Trečias tikslas, kurį paminėjau
anksčiau, – užsienio investicijų
pritraukimas. Lietuva turi būti
lydere šioje srityje. Turime kurti
tokias darbo vietas, kur jauni specialistai gautų ne minimalų atlyginimą, o 1000, 2000 eurų. Tik
tokios darbo vietos padės išlaikyti
mūsų žmones Lietuvoje ir kurti
šeimą Tėvynėje.

Užsienio investicijoms svarbu
palankios ekonominės sąlygos ir
politinis stabilumas. Šiandien socialdemokratai tai sugeba išlaikyti. Mūsų valdžios tęstinumas po
rinkimų gali dar labiau paskatinti
užsienio investicijas. Juolab mūsų
Vyriausybės darbo dėka Lietuva
yra aštunta pagal sąlygas verslui
ES, o pagal verslo pradžios sąlygas,
nuosavybės perdavimo registravimą ir sutarčių vykdymo užtikrinimą – pirmoji.
Ketvirtas tikslas – mokesčių
politika. Turėtume sukurti ne tik
socialdemokratinėmis vertybėmis,
bet ir realiu situacijos vertinimu
grįstą mokestinę sistemą, mažinant mokesčių naštą mažiau uždirbantiems, jauniems žmonėms.
Atėjo laikas įgyvendinti pagrindinį socialdemokratinį principą
– subalansuoti darbo ir kapitalo
apmokestinimą. Laikas sugrįžti
prie mokesčių tarifų, buvusių iki
konservatorių „naktinės“ reformos.
Esu įsitikinęs, kad Lietuvai

anksčiau ar vėliau teks įsivesti nekilnojamojo turto mokestį, kurį
mokėtų stambūs kapitalo savininkai. Tas lėšas galima būtų panaudoti kompensuojant praradimus
biudžetui sumažinus mokesčius
mažiau uždirbantiems.
Penktas ir, mano galva, svarbiausias prioritetas – skurdo mažinimas. Skurdžiai, vos galą su
galu suvedantys žmonės negali
būti laimingi. Jaunas ir darbštus
– emigruos, pensininkas – mąstys
apie išgyvenimą, o ne gyvenimą.
Todėl visos mūsų priemonės, visos
mūsų pastangos turi būti nukreiptos į skurdo mažinimą.
Po ketverių mūsų valdymo metu ekonomika atsigauna, valstybė lipa iš skolų, atsiranda realios
galimybės išplėsti socialines programas. Privalome pateikti aiškią
skurdo ir socialinės nelygybės
mažinimo bei pajamų didinimo
programą 2017–2020 metams. Jei

to nepadarysime mes, socialdemokratai, to tikrai net nebandys
daryti liberalai ar konservatoriai.
Paraleliai LSDP rengiama partijos rinkimų programa. Kuo jos
tarpusavyje skiriasi ir dera? Ar
nėra tarp jų prieštaravimų, turint galvoje, kad jas rengia dvi
skirtingos darbo grupės?
Partijos programa ir partijos
rinkimų programa yra du skirtingi
programiniai dokumentai: skiriasi
ne tik tikslai, bet ir žanras.
LSDP programa – tai mūsų
politinė doktrina, atspindinti
mūsų vertybes ir idėjų sistemą. Ši
programa kuriama ne vieneriems
metams, joje pateikiami į ilgalaikę
perspektyvą orientuoti partijos
veiklos principai ir strateginiai
tikslai, svarbiausi uždaviniai.
Praeitame LSDP suvažiavime
buvo priimtas sprendimas pradėti
partijos atsinaujinimą, o naujoji
programa – kol kas ryškiausias
šio atsinaujinimo pavyzdys. Dabartinė LSDP programa ne tik pa-

senusi, bet ir gremėzdiška, sunkai
suvokiama.
O partijos rinkimų programa
kuriama konkretiems rinkimams, šiuo atveju kalbame apie
2016 m. Seimo rinkimus. Tokios
programos sudaromos remiantis
partijos ideologija ir ta pačia idėjų
sistema, todėl neturėtų prieštarauti pačiai LSDP programai.
R inkimų programos būna
įvairios – nuo didelės apimties,
konkrečios prognozuojamos vyriausybės veiklos programos iki
kelių rinkimų šūkių rinkinio. Pagal mūsų partijos tradicijas rinkimams dažniausiai buvo rengiami
du programos variantai.
Plačioji rinkimų programa,
kurią rengdavo LSDP komitetai
atskiroms veiklos sritims. Joje atsispindėdavo ne tik svarbiausios
problemos, aktualiausi uždaviniai,
bet ir konkrečios priemonės, pažadai rinkėjams, kaip juos spręsime.

Trumpoji rinkimų programa –
puslapis prieš rinkimus duodamų
pažadų, atspindinčių mūsų prioritetus.
Platųjį variantą daugiau nagrinėja ekspertai, apžvalgininkai ir
oponentai, o trumpoji programa
turėtų pasiekti visus rinkėjus.
Šiemet rinkimų programoje labai
svarbu ne tik išdėstyti pažadus
rinkėjams, bet ir priminti, ką mūsų
valdžiai pavyko padaryti.
2016 metų Europos Komisijos
metinėje ataskaitoje apie Lietuvą mūsų valstybė kritikuojama,
kad per mažai pasiekta, mažinant
skurdą bei socialinę atskirtį ir
nelygybę. Pajamų nelygybė išlieka viena giliausių ES. Kodėl
socialdemokratams, kaip kairiajai politinei partijai, ideologiškai
orientuotai į socialines garantijas piliečiams, per savo valdymo
kadenciją nepavyko padaryti
proveržio, mažinant skurdą ir
socialinę nelygybę?
Kai po ketverių konservatorių ir
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jų satelitų liberalų valdymo metų
2012-aisiais socialdemokratai grįžo į valdžią, Lietuva ir jos žmonės
buvo visiškai nustekenti: mažiausiai uždirbantiems mokytojams,
gydytojams ir kitiems biudžetininkams apkarpyti atlyginimai,
priimtas Konstitucijai prieštaraujantis sprendimas, leidęs atimti
pensijas iš mūsų senjorų, naktine
konservatorių mokesčių reforma
sužlugdytas arba į šešėlį nuvarytas
verslas, sugriautas gynybos biudžetas...
Galėčiau tęsti konservatorių klaidų ir nusikaltimų tautai įvardijimą.
Priminsiu tik tuos laikus, kai dirbau
Algirdo Brazausko Vyriausybėje.
Tuomet Lietuva pirmavo tarp Baltijos valstybių visais ekonominiais
rodikliais ir vystymosi tempais. Dabar ekspertai sako, kad nuo Estijos
atsiliekame ketveriais metais. Taip,
tai – tie patys ketveri nevykusio
konservatorių valdymo metai.
Deja, konservatorių Vyriausybės
sprendimai ne tik sustabdė Lietuvos raidą, bet ir nubloškė ją atgal.
Turėjome skubiai imtis valstybės
stabilizavimo veiksmų, grąžinti
žmonėms pasitikėjimą valdžia,
Konstitucinio Teismo sprendimais grąžinti piliečiams tai, ką iš
jų pasisavino buvusi Vyriausybė
– nurėžtas pensijas ir atlyginimus.
Taip Lietuvoje susiklostė, kad
socialdemokratams nuo pat Nepriklausomybės atgavimo tenka
tvarkyti tai, ką po savęs palieka
su darbais nesusitvarkę konservatoriai ir jų partneriai. Po 2000 m.
laimėtų rinkimų LSDP reikėjo
dorotis su nemokšiškai konservatorių suvaldytos 1998 m. Rusijos
krizės ir rublinių indelių grąžinimo padariniais. Po 2012 m. istorija
pasikartojo.
Skurde gyvenančių žmonių skaičius ir socialinės nelygybės statistika nedžiugina. Todėl 2017–2020
m. naujajai socialdemokratų
vadovaujamai Vyriausybei turi
tapti skurdo ir nelygybės mažinimo metais.
Nes būtent iš čia kyla visos pagrindinės socialinės problemos –
emigracija, alkoholizmas, savižudybės, nusikalstamumas. Lietuvoje
netrūksta darbo vietų, tačiau tos
darbo vietos yra menkai apmokamos. Būdami didžiausia ekonomika tarp Baltijos šalių ir sukurdami
daugiausiai BVP vienam žmogui,
pagal atlyginimų ir pensijų didžius
atsiliekame nuo estų ir latvių.
Galime kaltinti konservatorių
Vyriausybę, kurios klaidos nulėmė
šį atsilikimą, tačiau niekas nuo to
nepasikeis. Jei žmonės patikės ta
šmeižto lavina, kuri šiandien liejasi ant socialdemokratų galvų, ir
balsuos už kokius nors liberalus ar
Ramūno Karbauskio sąrašą, niekuo negalėsime padėti.
Todėl privalome padaryti viską,
kad laimėtume rinkimus ir tęstume savo socialines programas.

Kalbėjosi Morta Vidūnaitė
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Nuskriaustą motinystę apgynė
Konstitucinis Teismas

Auksė Kontrimienė
LSDP vicepirmininkė, Ministro
Pirmininko patarėja moterų ir vyrų
lygių galimybių klausimais

Lietuvos Konstituciniam Teismui tikrai netrūksta darbo
narpliojant konservatorių –
liberalų valdžios naktinės reformos priimtus sprendimus.
Dėl jų ydingumo, galimai pažeidžiamų piliečių lūkesčių
jau ir tuo metu valdantieji
buvo įspėti tuometinės opozicijos.
Įspėjimai buvo teisingi, Konstituciniam Teismui teko įvardinti
dar vieną konservatorių – liberalų
vyriausybės padarytą klaidą – jis
pripažino, kad teisinis reguliavimas, kuriuo ribojamas motinystės
pašalpos dydis, prieštarauja Konstitucijai. Motinystės pašalpa, kuri mokama už nėštumo ir gimdymo atostogų laiką (70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 (arba
70) dienas po gimdymo), turi siekti dirbančios moters iki atostogų
gauto atlyginimo vidurkį.
Tenka tik apgailestauti, kad da-

bartinė Konstitucijai prieštaraujanti pašalpų skaičiavimo tvarka
tai – vienas iš praeitos kadencijos
Konservatorių-liberalų vyriausybės ir Seimo daugumos vykdytų
„karpymo“ reformų. Tuomet buvo sumažintos pensijos, ligos pašalpos biudžetinių įstaigų darbuotojų algos, taip pat „apkarpytos“ ir
ligos bei motinystės pašalpos. Kaip
dabar aiškėja, daugelis tos vyriausybės veiksmų buvo neteisėti.
Konstitucijai prieštarauja Ligos
ir motinystės socialinio draudimo
įstatymo 6 straipsnio 5 dalis tiek,
kiek joje nustatyta, kad maksimalus kompensuojamasis uždarbis
motinystės pašalpai apskaičiuoti negali viršyti teisės į ją atsiradimo mėnesį galiojusių Vyriausybės
patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 3,2 dydžio sumos, įstatymuose neįtvirtinus per
nustatytą laikotarpį iki nėštumo ir
gimdymo atostogų gauto atlyginimo vidurkį atitinkančių išmokų visoms dirbančioms moterims.
Konstitucijoje įtvirtinta mokamų atostogų dirbančioms motinoms iki gimdymo ir po jo garantija yra specifinė motinystės ir vaikystės apsaugos priemonė, skirta
dirbančios nėščios ir pagimdžiusios moters ypatingos būklės ir
sveikatos apsaugai, taip pat ypatingam motinos ir vaiko ryšiui
pirmosiomis jo gyvenimo savaitėmis užtikrinti sudarant sąlygas
dirbančiai moteriai tam tikrą pagrįstą laiką iki gimdymo ir po jo
atsitraukti nuo darbinės veiklos.

Atsižvelgiant į tai, kad šio Konstitucinio Teismo nutarimo įgyvendinimas yra susijęs su viešųjų
finansų planavimu, taip pat į tai,
kad būtina tinkamai pasirengti
gauto atlyginimo vidurkį atitinkančių motinystės pašalpų skyrimui ir mokėjimui, šis Konstitucinio Teismo nutarimas Teisės aktų
registre oficialiai bus skelbiamas
2017 m. sausio 2 d.
„Sodra“ jau preliminariai paskaičiavo, kad panaikinus motinystės išmokų „lubas“ papildomai
prireiktų 4,6 mln. eurų per metus.
Dar nėra aišku, ar šią sumą teks
skolintis, ar ji bus sukaupta balan-

Ko reikia, kad šeimos politika
netaptų motinų išnaudojimu?
Margarita Jankauskaitė
Lygių galimybių plėtros centro
ekspertė, LSDP Vilniaus m. skyriaus
vicepirmininkė

Šeima į Lietuvos politikų akiratį pateko praėjusio šimtmečio pabaigoje, kai gyventojų skaičius pradėjo mažėti ir
1994 m. mirtys nustelbė gimimus . Prabilus apie grėsmę
keliantį demografinį nuosmukį, ieškota galimų problemos sprendimo būdų.
Siekiant užtikrinti biologinę tautos
reprodukciją, pradėta formuoti šeimos politika, viešą diskursą užvaldė
nuostata, kad tautos stiprybė slypi jos
skaitlingume.
Žvelgiant globaliai, didesnio visuo-

menės narių skaičiaus (dažniausiai
vyrų) poreikis kyla dėl skirtingų
priežasčių. Jų gali būti pageidaujama
kaip karių, kolonistų ar darbo jėgos.
Lietuvoje demografinio nuosmukio
problemos dažniausiai aptariamos
konkurencingumo (dirbančiųjų stygius stabdo ekonomikos augimą) ir
socialinio saugumo (pensijų fondų
kaupimo) kontekste, todėl ir šeimos
politika vis labiau tampa laisvosios
rinkos interesų, o ne asmens gerovės
užtikrinimo įrankiu.
Politiniuose debatuose pripažįstama, kad, gimus vaikui, šeimos
pajamos mąžta, o išėjus priežiūros
atostogų, randasi profesinio paaukštinimo ar net darbo išsaugojimo
kliūčių, tačiau atsakomybė rūpintis
jaunąja karta tradiciškai užkraunama motinoms. Vyrai raginami padėti
moterims atliekant vaikų priežiūros ir
namų ruošos darbus, tačiau pastarieji
nėra laikomi jų pareiga.
Formuojant politiką Lietuvoje nepaisoma milžiniško atotrūkio tarp
vyrų ir moterų atliekamo namų ruošos ir globos darbo. 2012 m. Lyčių
lygybės indekso duomenimis, Lietuva
iš 100 galimų surinko 22,8 taško,
o tai rodo ypač didelius skirtumus

laiko, kurį vyrai ir moterys skiria vaikų priežiūrai, mokamam darbui ir
visuomeninei veiklai (Nyderlanduose
šis rodiklis yra 71,2) .
Diskusijos apie šeimą Seime – valstybės remiamas vaikų priežiūros ar
šeimos ir darbo derinimo schemas –
rodo, kad teisingumas lyčių požiūriu
daugumai išrinktųjų nėra svarbus
. Vaiko ir šeimos gerovės siekiama
motinų sąskaita – vyrai retai minimi
kaip globėjai.

suojant vidinius srautus. „Sodros“
specialistai tvirtina, kad techninis
KT nutarimo įgyvendinimas neturėtų būti problema.
Galima tik apgailestauti, kad
praeitos Vyriausybės drastiškos
priemonės „nurėžė“ ne tik išmokas, bet ir demografinius rodiklius
Lietuvoje. Todėl reikia pasveikinti
Konstitucinio Teismo sprendimą
ir laukti konkretesnių Vyriausybės
žingsnių skatinant gimstamumo
didinimo politiką.
Nauja motinystės pašalpų mokėjimo tvarka yra numatyta Seimo svarstomame socialinio modelio projekte. Jame numatyti ir

nauji išmokų dydžiai.
Vyriausybė tokios problemos
sprendimą jau pasiūlė naujo socialinio modelių teisės aktų pakete. Numatoma, kad socialinio
draudimo įmokos būtų mokamos nuo pajamų sumos, neviršijančios 120 vidutinių darbo užmokesčių per metus. Tai ir bus
natūralus didžiausių išmokų ribojimas. Motinystės pašalpa tiesiogiai priklausys nuo sumokėtų
įmokų. Belieka tikėtis, kad Seimas palaikys šią socialinio modelio nuostatą.

Dominuojanti politinė darbotvarkė pabrėžia dviejų šeimos maitintojų,
bet ne dviejų globėjų, modelį. Politiką
siekiama kreipti taip, kad vis labiau
laisvėjanti rinka turėtų galimai didesnę darbo jėgos pasiūlą. Šeimos ir
darbo derinimo priemonės tampa
moterų į(si)liejimo į darbo rinką
(dažnai suteikiančią tik minimalias
pajamas) svertu, tačiau ne įrankiu,
skatinančiu vyrus keisti požiūrį į savo
vaidmenį šeimoje ir dalintis globos
pareigomis su partnere.
Net ir didėjantis jų įsitraukimas į
vaikų priežiūrą viešoje erdvėje vertinamas kaip apskaičiuotas ekonominis
(tradiciniu suvokimu – vyrui deran-

tis) sprendimas, o ne progresyvus
žingsnis teisingesnės ir solidaresnės
visuomenės link. Motinos ir toliau paliekamos tempti dvigubą jungą – „lygiomis teisėmis“ su vyrais konkuruoti
darbo rinkoje ir prisiimti atsakomybę
už šeimos gerovę.
Paradoksalu, bet kuo stipriau šeimos politika siejama su biologiniais
tautos ir darbo jėgos (re)produkavimo
tikslais, tuo mažiau ji duoda siekiamų
rezultatų – nepaisant titaniškų pastangų vaikų Lietuvoje gimsta mažai,
o ir tie patys, sulaukę pilnametystės,
darbo skuba ieškotis svetur.
Kodėl? Lyginamoji Europos valstybių analizė rodo , kad demografiniai
rodikliai tampriai susiję su lyčių (ne)
lygybe visuomenėje. Pastaroji daro
ženklesnį poveikį natūraliam gyventojų prieaugiui (sąsaja .763) nei
socialinė nelygybė (.306). Didesnė
lyčių lygybė lemia ir stipresnį pasitenkinimą gyvenimu, o laimingi žmonės
gerovės svetur neieško.
Ko reikia Lietuvai, kad šeimos
politika būtų veiksminga ir nevirstų
moterų išnaudojimu? Integruoti sėkmę lemiantį ingredientą – užtikrinti
lygias galimybes tiek visuomenėje,
tiek šeimoje. Pažangi politika privalo
atsigręžti į žmogų, nes motinos nėra
tik įrankis kitų interesams pasiekti.
Jos – visaverčiai visuomenės nariai,
kurių gerovė ir turi tapti pagrindiniu
vykdomos politikos siekiu.
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Daugiau solidarumo tarp maisto gamintojų,
perdirbėjų ir prekybininkų!

Lietuvos žemės ūkio pieno
gamybos sektorius ne pirmus
metus išgyvena krizę. Pieno
supirkimo kainos mūsų šalyje nuosekliai mažėja jau nuo
2014 metų ir dėl pasaulinių
pieno gaminių kainų kritimo,
ir dėl Rusijos paskelbto embargo Lietuvai.
Dėl to 2015 m. mūsų pieno gamintojų pajamos buvo 75,7 mln. eurų
mažesnės nei 2014 m.
Europos Komisijai neseniai atmetus

Lietuvos prašymą papildomai skirti 75
mln. eurų mūsų šalies pieno sektoriui,
Vyriausybė ir Seimo Kaimo reikalų
komitetui priklausantys LSDP frakcijos nariai toliau ieško būdų, kaip
pagelbėti mūsų pieno gamintojams ir
kompensuoti jų nuostolius.
Milžiniškomis Algirdo Butkevičiaus vadovaujamo ministrų kabineto
pastangomis Lietuvai pavyko atverti
keliolika naujų užsienio rinkų (Kiniją,
Braziliją, Argentiną, Ukrainą, Čilę)
Lietuvos maisto produkcijai. Be to,
dar šiais metais pieną gaminantiems

ūkiams Vyriausybė iš viso skyrė 60,5
mln. eurų paramos.
18 mln. eurų nacionalinė finansinė
parama bus skiriama pieno gamintojams, kurių valda registruota ne vėliau
kaip iki kovo 1 d., o pienas parduotas
gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais.
Tęsiama ir pereinamojo laikotarpio
nacionalinė parama, kuri sudaro 17,2
mln. eurų. Ji bus mokama už 2006–
2007 kvotos metais pristatytą pieno
kiekį tiems pieno gamintojams, kurie
šiuo metu laiko pienines karves. Be to,
pasinaudojant ES susietąja parama,
numatyta skirti 25,3 mln. eurų už
pienines karves ir 4,6 mln. eurų už
pieninių veislių bulius.
Balandžio 13 d. Seimo LSDP frakcijos nariai Bronius Pauža ir Edmundas
Jonyla dalyvavo išplėstiniame Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos
prezidiumo posėdyje. Jame ypač daug
dėmesio buvo skiriama konkretiems
pasiūlymams, kuriems mes, socialdemokratai, pritariame.
Pasiūlymai susiję su tikslu siekti
didesnio solidarumo, pirma, tarp
įvairių sričių žemės ūkio produkcijos
gamintojų, perdirbėjų ir prekybininkų bei, antra, tarp skirtingų žemės

ūkio sektorių (augalininkystės, gyvulininkystės) ūkių, iškilus krizinei
situacijai ar kovojant su nesąžiningu
verslu, ypač su nesąžininga prekyba.
Siūloma skatinti glaudesnį, neišsiskiriant nė vienos maisto pramonės
grandies, bendradarbiavimą, ieškant
visų interesams naudingų sprendimų, tarp pieno (ir kitų maisto gamybos sektorių) gamintojų, perdirbėjų
ir prekybininkų, o ne priešinti juos.
Lietuva galėtų pasinaudoti kitų
Europos Sąjungos valstybių narių
gerąja praktika. Daugelyje jų toks
bendradarbiavimas yra arba savireguliuojamas rinkos dalyvių iniciatyva, arba reglamentuojamas teisės

aktais. Suomijoje maisto prekybos subjektai negali užimti daugiau nei 30
proc. rinkos. Portugalijoje negalima
parduoti prekės už mažesnę kainą (be
tiekėjo platintojui suteiktų nuolaidų)
nei mokėjo tiekėjui.
Be to, siūloma sukurti specialų fondą, į kurį tiek gyvulininkystės, tiek
augalininkystės sektoriaus ūkininkai,
supirkėjai, perdirbėjai, prekybininkai,
žemės ūkio paslaugų tiekėjai skirtų po
vienodą procentą nuo savo produkcijos
realizacijos atnešto pelno. Fondo surinktos lėšos būtų naudojamos iškilus
krizinėms situacijoms, kaip kad dabar
pieno supirkimų kainų nuosmukiui,
gyvulių epidemijoms, didelių finansinių nuostolių atnešusioms sausroms,
audroms ir kitoms gamtos stichijoms.
Fondo įkūrimas, veikla ir jo lėšų panaudojimo taisyklės turėtų būti aiškios
ir reguliuojamos teisės aktais, siekiant,
kad jis pateisintų savo misiją.

Į Gedrimų savarankiško gyvenimo namus
atkeliavo skaitymo džiaugsmas

T

elšių rajono Gedrimų savarankiško gyvenimo
namuose draugiškai gyvena suaugę asmenys
su fizine negalia, stokojantieji sveikatos, negalintys savimi pasirūpinti pagyvenę žmonės.
Neseniai LSDMS Telšių moterų klubą pasiekė žinia,
kad Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose neliko
neskaitytų knygų. Sutapo, kad balandžio 2 d. minėta
Tarptautinė vaikiškos knygos diena, o ir 2016 metai –
„Bibliotekų metai“. Taigi, paraginus klubo pirmininkei
Vilijai Bačionienei, buvo surinkta apie 100 romantiškų
istorijų, detektyvinių, nuotykių romanų. Balandžio 6 d.
knygos įteiktos Gedrimų savarankiško gyvenimo namų žmonėms.

Vis dažniau kalbame apie neveikiantį Lobistinės veiklos
įstatymą Lietuvoje. Kodėl jis
neveikia? Kodėl žodis lobistas asocijuojasi su siekiu daryti savanaudišką įtaką valstybės politikams, pareigūnams, tarnautojams? Kodėl
manome, kad lobistinės veiklos užsakovo interesai neretai nulemia, kad būtų priimami arba nepriimami vieni
ar kiti teisės aktai? Šie retoriniai klausimai tik pabrėžia,
jog Lobistinės veikos įstatymą reikia tobulinti.
Lietuvoje lobizmas įteisintas. Lobistinės veiklos įstatymas priimtas 2000
m., o 2003 m. atnaujinta jo redakcija
tebegalioja ir šiandien. Buvo bandymų
šį įstatymą keisti, tačiau konkrečių
rezultatų pasiekti nepavyko.
2013 m. Seimo valdybos sprendimu buvo sudaryta darbo grupė Lobistinės veiklos įstatymo pakeitimo
projektui parengti, kuriai vadovauti
buvo pavesta man, joje dirbo ministerijų atstovai, Specialiųjų tyrimų
tarnybos, Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos, Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto

atstovai, Seimo nariai ir kt.
Įstatymo projektą parengėme, jam
po pateikimo buvo pritarta Seime.
Tačiau po to gavome nemažai pasiūlymų, pastabų, ne kartą rengėme
pokalbius su suinteresuotais asmenimis, klausymus. Projekte kėlėme pagrindinį tikslą – užtikrinti teisėkūros
proceso ir lobistinės veiklos viešumą,
skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai
lobistinei veiklai.
Šiuo metu Lieutvoje registruoti 36
lobistai, o realiai veiklą deklaruoja vos
6. Šis skaičius metai iš metų beveik
nesikeičia. Tačiau puikiai žinome, ir
tai rodo įvairūs tyrimai – Lietuvoje
lobistine veikla užsiima labai daug
žmonių. Paprastai pasinaudojama
pažintimis, už palankų sprendimą
siūlomas koks nors atlygis. Dažniausiai įtakos siekiama alkoholio ir tabako gaminių rinkose, energetikos,
farmacijos, sveikatos apsaugos statybų
ir kt. srityse.
Dabar galiojančiame įstatyme
nustatyta, kad lobistas yra fizinis ar
juridinis asmuo, įrašytas šio įstatymo
tvarka į lobistų sąrašą. O tai reiškia,
kad lobistu pripažįstamas ne realiai
lobistinę veiklą vykdantis asmuo, bet
tik tas, kuris atitinka formalų požymį
– yra įrašytas į lobistų sąrašą.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), būdama vienintelė
lobistinę veiklą kontroliuojanti institucija, gali tikrinti tik įrašytų į lobistų
sąrašą lobistų veiklą. Manoma, kad iš
visų lobizmo atvejų legalus lobizmas
sudaro apie 10 proc.
Šiandien Lietuvoje lobizmas yra
sudėtingas procesas, lobistinė veikla
vykdoma ne tik parlamentiniu lygiu,
įtaka daroma ir vykdomajai valdžiai,
savivaldybėms. Sprendimų priėmimui dažniausiai įtaką daro asociacijos,
ne pelno siekiančios organizacijos,

įmonių savininkai, viešųjų ryšių agentūros ir pan.
Visuomenės požiūriu, lobistinė veikla – tai kažkas negero, nusikalstamo,
siejama su korupcija, piktnaudžiavimu. Vyrauja neigiamas požiūris ir į
įtakos darymą. Tačiau demokratinėje

visuomenėje rinkos ekonomika be
įtakos darymo vargu ar įmanoma.
Tad formuotųsi nauja tendencija –
oficialiai pripažintu lobistu būtų ne
prievolė, o privalumas. Būtų aiškiau
deklaruojama, kokiems valstybės politikams, pareigūnams ar tarnautojams
siekiama daryti įtaką ir dėl kokių įstatymų, teisės aktų pakeitimų. Pastarieji
savo kontaktus su lobistais nurodytų
Privačių interesų deklaracijoje.
Mes, įstatymo rengėjai, atkreipėme
dėmesį į Europos Tarybos GRECO
(Valstybių grupės prieš korupciją)
rekomendacijas Lietuvai, kad ši patvirtintų Seimo narių santykius su
lobistais ir trečiosiomis šalimis, siekiančiomis daryti įtaką įstatymų leidybos procesui.
Skubus ir tinkamas lobistinės veiklos reglamentavimas yra svarbus ir
Lietuvos stojimui į EBPO (Europos

Konkursas „Įgyvendink svajonę Šiauliuose“

T

rečią kartą įvyko 5–8 klasių kūrybinių darbų ,,Įgyvendink
svajonę Šiauliuose“ konkursas. Šiemet konkursui pateikti 43
darbai, dalyvavo12 mokyklų, mokiniams talkino 17 mokytojų.
Konkurso rėmėjas – Seimo narys Arvydas Mockus. Konkurso
darbų vertinimo komisijai vadovavo Šiaulių Salduvės progimnazijos
direktorė Natalija Kaunickienė.
Beatričė ir Ema, Salduvės progimnazijos aštuntokės, siūlė, kad
„įvažiuojant į mūsų miestą visus pasitiktų miesto simbolis – šiluma
trykštanti bei spindinti saulutė“.
Austėja iš 6a klasės rašė: „O jei papuoštume šiukšliadėžes? Virš
šiukšliadėžių būtų galima pakabinti geltoną krepšinio lanką su raitytais auksiniais saulės spinduliais. Galėtum įsivaizduoti save taikliu
krepšininku, dedančiu iš viršaus į krepšį.“
Penktokė Merita jaudinosi: „Vaikščioti parkuose pasidarė nemalonu, nes šunų mylėtojai neatlieka savo pareigų. Reikia įdomių, dėmesį
pritraukiančių šiukšliadėžių. Tokia galėtų būti metalinė šiukšliadėžė:
šuniuko formos, kai, pakėlus metalinę šuns uodegą, ten galima išmesti šunų išmatas.“

2016 m. balandis, Nr. 4 (72)

13

Aštuntą kartą pagerbti projekto
,,Pasveikink vienišą senjorą” laureatai

B

alandžio 11 d. baigėsi Seimo nario Domo Petrulio inicijuotas projektas „Pasveikink vienišą senjorą“. Panevėžio rajono savivaldybės salėje buvo pagerbti Velykinių atvirukų
nugalėtojai bei juos ruošę mokytojai. Laureatais tapo Justas Kaminskas iš Naujamiesčio, Elinga Kudrauskaitė iš Krekenavos
bei Jonas Kavaliauskas iš Panevėžio „Draugystės“ lopšelių-darželių, pirmokė Simona Oksaitė iš Bernatonių mokyklos-darželio, dembaviškiai šeštokai Martyna Pelutytė ir Liucijus Trinkūnas, trečiokė
Kornelija Petrauskaitė iš Paliūniškio, Goda Vrubliauskaitė iš Paįstrio
Juozo Zikaro gimnazijos Skaistgirių skyrius, maironietė iš Karsakiškio Samanta Šaparnytė, dešimtokas Ignas Bukauskas iš Panevėžio
Skaistakalnio pagrindinės mokyklos.
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Ar įmanomas viešas ir skaidrus lobizmas?
Milda PETRAUSKIENĖ
Seimo Valstybės valdymo ir
savivaldybių komiteto pirmininko
pavaduotoja

Regionai

socialdemokratas

bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją). EBPO rekomendacijoje dėl
lobistinės veiklos skaidrumo pažymima, kad vienas iš būtinų tinkamos lobistinės veiklos principų yra užtikrinti, kad lobistinės veiklos reguliavimas
apimtų visus subjektus, užsiimančius

lobistine veikla ir visus pagrindinius
lobistinės veiklos tikslus.
Pabrėžiama ir lobistinės veiklos
atvirumo svarba, informacija turi
būti prieinama visuomenei tiek iš
lobisto, tiek iš asmens, kuriam buvo
siekiama daryti įtaką, pusės. Todėl
svarbus tinkamas lobistinės veiklos
reglamentavimas.
Rengdami projektą pirmiausiai siekėme kuo didesnio lobistinės veiklos
skaidrumo. Kad sistema veiktų efektyviai, turėtų būti mažinama administracinė našta, išvengiant biurokratizmo. Taip pat norime paskatinti
žmones nebijoti deklaruoti.
Įstatymo projekte siūlome Lobistu
laikyti tik fizinį asmenį. Nebekiltų
esamo ar menamo užsakovo bei juridinio asmens administracinės atsakomybės vertinimo dviprasmybių.
Būtų išskirtos 3 kategorijos asmenų,

vykdančių lobistinę veiklą: lobistai
konsultantai (profesionalūs lobistai),
lobistai, einantys pareigas pelno siekiančiose įmonėse, ir lobistai, einantys
pareigas ne pelno siekiančiose įstaigose ir organizacijose.
Be to, siūlome atsisakyti metinio
deklaravimo. Pakanka nuolatinio
lobistinės veiklos deklaravimo, kuris
būtų vykdomas per protingą 7 kalendorinių dienų terminą nuo lobisto
veiksmų dėl atitinkamo teisės akto
priėmimo ar nepriėmimo pradžios.
Lobistų registracijos mokestis (150
EUR) yra neadekvatus, per didelis.
VTEK deda pastangas, kad šis mokestis būtų iš esmės simbolinis – 10 EUR.
Praėjusių metų pabaigoje VTEK
sukūrė lobistų paieškos informacinę
sistemą, kurioje lengvai galima gauti
informaciją apie kiekvieną registruotą lobistą, jų kontaktus ir veiklą.
Atsižvelgdama į išaugusį lobistų
skaičių, artimiausiu metu VTEK
ketina patobulinti sistemą, su atitinkamu VTEK patvirtinimu, įgalindama pačius lobistus pildyti tam
tikrus duomenis. Priėmus įstatymo
projektą, per įstatymo įsigaliojimo
laikotarpį VTEK įgalins deklaruojamos informacijos pateikimą elektroniniu būdu.
Lobistinė veikla neturėtų būti
vertinama kaip neigiamas reiškinys.
Lobizmas gali pagerinti sprendimų
priėmimo kokybę, atverdamas kelią
specifinių žinių turintiems profesionalams padėti įstatymų leidėjams ir
sprendimų priėmėjams sprendžiant
vis sudėtingesnius klausimus. Iki šiol
aiškių taisyklių, skaidrumo stoka
visuomenei kelia ne tik abejones, bet
ir nepasitikėjimą. Todėl tinkamas
lobistinės veiklos reglamentavimas,
skaidrumas ir viešumas yra ne tik
svarbus, bet ir būtinas.

telšiai
kelmė

Panevėžys

Raseiniai
Kėdainiai

VILNIUS

Kelmės rajone vyko vienas didžiausių teatrų
festivalių vaikams ir jaunimui

B

alandžio 11–15 d. Kelmės rajone vyko penktasis Nacionalinis teatrų vaikams ir jaunimui ASITEŽO festivalis. Tai, kad penktasis nacionalinis festivalis vyko Kelmėje, lėmė kelios aplinkybės: neseniai
asociacijos narių gretas papildė Kelmės mažasis teatras, kuriam
vadovauja socialdemokratas Algimantas Armonas.
Festivalio rengėjai pasiūlė parodyti spektaklių vaikams, gyvenantiems Tytuvėnuose, Kražiuose, Šaukėnuose ir kt. Bilietas į bet kurį festivalio spektaklį kainavo tik 1 eurą.

Baigėsi krepšinio turnyras ,,Ariogala 2016‘‘

N

esenai baigėsi du mėnesius trukęs tradicinis Lietuvos Respublikos Seimo nario Edmundo Jonylos organizuotas krepšinio taurės turnyras „Ariogala – 2016“.
Turnyre dalyvavo 7 komandos – Ariogala, Ariogalos gimnazija,
Gėluva, Betygala, Julisa (Raseiniai), Pernarava (Kėdainiai), Sparta (Kaunas). Sužaistos 28 rungtynės.
Rungtynėse dėl III–IV vietų rungtyniavo Julisos (Raseiniai) ir Spartos
(Kaunas) komandos. Rungtynėse nugalėjo Julisos komanda rezultatu
87:72. Rungtynėse dėl I–II vietų susirungė Raseinių rajono Ariogalos ir
Gėluvos bendruomenių komandos. Nugalėjo Ariogalos bendruomenės
komanda rezultatu 85:67.
Nugalėtojai ir prizininkai apdovanoti taurėmis, medaliais ir garbės raštais. Apdovanojimus įteikė LR Seimo narys Edmundas Jonyla su padėjėjomis Diana Kaupaitiene ir Zita Vazgiene.

LSDP Kėdainių skyriaus ataskaitinė
konferencija

K

ovo 24 d. LSDP Kėdainių skyriuje vyko ataskaitinė konferencija, kurioje dalyvavo LSDP
Pirmininko pavaduotojas, Ministro Pirmininko patarėjas, siūlomas kandidatas į 2016 m.
Lietuvos Respublikos Seimo narius Kėdainių rinkimų apygardoje Justas Pankauskas; LSDP Pirmininko pavaduotojas, Kauno apskrities kuratorius, Kauno
rajono meras Valerijus Makūnas; LSDP veiklos Kauno apskrityje koordinatorius, Lietuvos Respublikos
Seimo nario padėjėjas Antanas Jodauga.
LSDP Kėdainių skyriaus pirmininkė Tereza Sotnik
pateikė informaciją apie skyriaus veiklą per ataskaitinį laikotarpį, akcijų organizavimą ir kitą partinę veiklą.
Savo veiklos ataskaitą Kėdainių rajono savivaldybės
taryboje pateikė Kėdainių rajono mero pavaduotoja,
Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkė Olga Urbonienė, kuri konferencijos dalyviams papasakojo,
ką rajono taryboje nuveikė kaip tarybos narė, komiteto pirmininkė ir kaip mero pavaduotoja. Ataskaitą
pateikė ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė,
Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininko pavaduotoja Jūratė Judickienė.
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Moksleivių praktikos savaitė „Seimas gyvai“
Daugiau nei 30 moksleivių
savaitę galėjo iš arčiau susipažinti su LSDP frakcijos nariais, stebėjo jų darbą,
atliko praktiką - dalyvavo
projekte „Seimas gyvai“.
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lumo ugdymas ir jų užimtum iš įvairių miestų diskutavo apie tai, ko
as
vivaldybės pavyzdys“. Jaunim imui ir darbui rinktųsi regionus.
reikia, kad jauni žmonės gyven

Kairioji poezija

socialdemokratas

Paulius Širvys (1920–1979)
– legendinis vienišas „lietuviškas beržas“, vienas talentingiausių lietuvių pokario
poetų.

Savi artojus
Varo
Ir šaudo
Tarp vagų.
Ant lingės Lingu lingu Palinkusi galva.
Linguoja
Beržo lingę
Našlaitė Lietuva.

Jis gimė Padustėlio kaime, Zarasų apskrityje. „Mano kelias su berželiais, pušynėliais, su tyliais liūdnais smūtkeliais
prie upelių – šaltinėlių veda giriom pro
Sartus nuo Padustėlio...“, – vėliau su
graudžiu ilgesiu prisimins. Mirus tėvams, su broliu Leonu glaudėsi pas gimines, ganė gyvulius, vėliau vaikystę
praleido vaikų namuose. 1940 m. baigė dvimetę Salų žemės ūkio mokyklą.
1940–1941 m. mokėsi sovietinėje karo
pėstininkų mokykloje Vilniuje.

Būsimo poeto biografijoje ypač
margi karo metai. Šis jį užklupo
Švenčionėlių poligone. Prie Vitebsko pateko į vokiečių nelaisvę. 1942
m., pabėgusį iš belaisvių mirties stovyklos prie Minsko, vokiečiai vėl
suėmė ir išvežė darbams į Vokietiją.
1944 m. P. Širvys vėl pabėgo iš Rytprūsių, Lietuvoje perėjo frontą ir
grįžo į kariuomenę.
1945 m. iš kariuomenės paleistas,
redagavo laikraščius Rokiškyje, Pandėlyje, Merkinėje... Kūrybą periodikoje pradėjo spausdinti nuo 1948 m.
1954–1955 m. dirbo „Literatūros ir
meno“ redakcijoje, 1958–1962 m. –
„Moksleivio“, „Genio“ redakcijose.
1957 m. baigė Maskvos Maksimo
Gorkio literatūros instituto aukštuosius literatūros kursus.
Nusivylęs idėjomis, už kurias
kovojo, netikrais draugais, nenusisekus asmeniniam gyvenimui, poetas išplaukė į jūrą: 1967–1969 m.
Klaipėdoje, žvejybos laivyne, dirbo
jūreiviu, vėliau – tolimojo plaukiojimo vairininku.

www. maironiomuziejus.lt nuotrauka

Dulka.
Nutolsta - tolsta
Brolelių pulkas.
Vien tik pėdos
Smėly.

www. maironiomuziejus.lt nuotrauka

Išleido eilėraščių rinkinius
„Žygio draugai“ (1954), „Ošia
gimtinės beržai“ (1956), „Beržų
lopšinė“ (1961), „Ir nusinešė saulę
miškai“ (1969), rinktinę „Ilgesys
– ta giesmė“ (1972). 1972 m. gavo
respublikinę literatūros premiją.
1973-iųjų „Poezijos pavasario“ laureatas. Rinktinę „Ilgesys – ta giesmė“ sudaro 78 eilėraščiai, parašyti
maždaug per 15 kūrybingų metų.
Karas, tėviškė, meilė – svarbiausios poezijos temos. Poeto kūrybai
svarbi romanso poetika. Romansinė eilėraščių prigimtis lėmė jų
virtimą populiariomis dainomis.
Nuo sužeidimo fronte randuotas

veidas, romantiškų meilės istorijų
atšvaitai, gyvenimo būdas puoselėjo daug iškentėjusio, vienišo,
materialines vertybes niekinančio
poeto mitą, kuris stipriai veikė ir
kūrybos suvokimą.
Vysta žiedas smėly
Žengia brolių pulkai.
Bet kuris ten,
Kuris
Gintariniais plaukais
Mano pilkas karys?
O kelias dulka.
Dulka.

Klampoja smėliu –
Balta bure
Mojuoja ilgesys –
Į kopas pasislėpt
Nuo vėjo –
Nedrąsiai skuba
Pamesta viltis.

Jonavoje
Protmūšis ir bėgimas
nimieičiai
i atminti Jonavos skyriaus jau gikams
na
die
mo
ūri
atk
s
bė
my
uso
Lietuvos Neprikla
Jonava“ dalino bė
e „Obeliskas A. Kulviečiui –
organizavo protmūšį, bėgim anizavo bei įsijungė į kitų akcijų rengimą.
vandenį ir vaisius, aktyviai org

„Pusė metų iki Seimo
rinkimų: ko galima
tikėtis?“

Kauno rajone – diskusija prekybos žmonėmis tema
LSDJS Kauno rajono skyriaus jaunimiečiai suorganizavo
paskaitą–diskusiją jaunimui tema: „Prekyba žmonėmis Lietuvoje – kodėl tyli aukos? Iššūkiai mūsų teisėsaugai ir socialinei sistemai“.

Greičiau nei po pusmečio Lietuvoje
vyks LR Seimo rinkimai, todėl balandžio 14 dieną Vilniaus jaunieji
socialdemokratai rinkosi į diskusiją
„Pusė metų iki rinkimų: ko galima
tikėtis“. Diskusija siekta aptarti esamą politinę situaciją, politinių partijų reitingų svyravimus, pabandyti
nuspėti galimus rinkimų rezultatus.
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Vienišą „lietuvišką beržą“ prisiminus

Išleista nauja Dariaus Rekio eilėraščių knyga
Nauji veidai LSDJS Valdyboje ir Kontrolės
komisijoje!
Kovo 19 d. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos skyrių delegatai Vilniuje
rinko tris naujus valdybos ir Kontrolės komisijos nariais. Dviejų metų kadencijai valdybos nariais buvo išrinkti Vilma Barišauskaitė, Karolina Petrenčiuk ir Vytenis Vitkauskas. Kontrolės komisijos nariais išrinkti - Vaidas Rusys (išrinktas komisijos pirmininku), Jonas Gritėnas, Adomas Juknevičius, Agnė Buzūnaitė, Arnas Žerbrauskas. Linkime sėkmės atnaujintai komandai!
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Prieš penkerius metus išleidęs eilėraščių knygą „Pasislėpusios saulės
šviesoj“, o prieš dvejus – pasaką „Viską susapnuoti dar kartą“, parašęs ir
apsigynęs edukologijos daktaro disertaciją, klaipėdiškis Darius Rekis
naujais eilėraščiais įrodo, kad ir šiais
laikais galima gyventi be sumaišties,
bet sudėtingai, o rašyti suprantamai,
tačiau ne paprastai.
„Eglės leidyklos“ išleista knyga
„Pražydusios klumpės“ (iliustracijų
autorius Vytautas Bikauskas) rekomenduotina tiems, kurie jau nebeskaito poezijos, teisindamiesi, kad
nesupranta šiandieninių autorių...
„Socialdemokrato“ skaitytojams
siūlome kelis eilėraščius iš naujos
poeto knygos.
Tėviškės ilgesys
Prunkščiantis žirgas
Ryto rasa aptaškytas pasagas
Blizgina saulėje –

Dūzgiančios bitės
Dienai suteikia prasmę,
Gyvybės medžiams –

Gyvuoki, nemirtinga

Labas, ištartas vėjui...
Ašaros liko žemei...
Klūpo šešėlis mano,
Prisiminimų apakintas...
Paguoda
Bangų rauda

Beveik negimei,
Bet gimęs
Negali beveik numirti.

Beveik gražus,
Beveik protingas –
Tyčiojasi beveik.
Beveik surakintas,
Kad ką pakeistum.
Beveik per stiprus...

Ant lingės Lingu lingu Palinkusi galva...
Gyvuoki,
Nemirtinga,
Motule Lietuva.

Kultūra mus sujungia į visumą

Beveik

Beveik niekada
Neguodžia
Nei tą, nei kitą kartą...

Kardais
Didžiūnus kirtę,
Nesimeldėm
Klūpom.
Sutikom
Narsūs mirtį
Krūtinėm
Atlapom - - -

O kelias dulka.
Dulka.
Dulka.
Nutolo - tolo
Brolelių pulkas.
Vysta žiedas
Smėly.

Ir tyliai,
Taip,
Kad niekas
Negirdėtų,
Ant molo
Jūrai kalba
Nepažįstamosios
Siluetas...
Girgždantys vyriai –
Sukrypusių svirno durų
Daina pasauliui...

Išėjom
Vyža vyžon
Į mūšį Daugavos.
Išėjom
Ir negrįžom...
Kiti kovas
Kovos.

Dūmuos dulkių baltų
Žengia mano
Karys.
Jam žiedelį metu...
Atsigrįžta Ne jis...

Liepsnoja,
Dega dvaras.
Liepsnoja?
Ir tegu!

Mes ją
Kaip saulę
Nešėm
Ant žibančių
Kardų.
Istorijon įrašėm
Gražiausiuoju
Vardu.

Foto D. Matvejev

Balandžio 15-ąją minime
Pasaulinę kultūros dieną. Šia
proga nuoširdžiai sveikinu
visus kultūrą mylinčius ir
globojančius žmones –
menininkus, kultūros įstaigų
darbuotojus, kultūros
vertybių saugotojus, kultūros
propaguotojus ir puoselėtojus,
pedagogus, mokslininkus,
visus neabejingus kultūrai ir
jos likimui.
Iš visos širdies dėkoju už
kasdienius Jūsų darbus,
nuolat kuriančius mūsų šalies
savastį, papildančius Lietuvos
ir pasaulio kultūros lobynus
ir gerai suprantančius, kad
tik kultūra mus gali sujungti
į visumą, nes nei žmogus,
nei miestas, nei valstybė
neįmanomi be kultūros.

F austas Latenas
kompozitorius

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
Ministro Pirmininko patarėjas kultūrai

LSDP – 120

16

socialdemokratas

„Arčiau artimo“

„Iš kartos į kartą“

Fotografijų konkursas „LSDP – 120!“
Brangūs bičiuliai,
atėjo laikas paskelbti fotografijų konkurso „LSDP –
120!” nugalėtojus! Džiaugiamės gavę gausybę Jūsų
nuotraukų. Vertinimo komisija skelbia, kad nugalėjo nuotraukos „Arčiau artimo“ ir „Iš kartos į kartą“.
Sveikiname autores Dianą Jagėlaitė-Čeginskienę ir
Giedrę Krajauskienę. Nugalėtojas apdovanosime
2016 m. gegužės 1 d. per LSDP XXXIV suvažiavimą. Šis konkursas buvo skirtas seniausios Lietuvos politinės partijos – Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) – 120 jubiliejui paminėti.
„ Matomi“

„Kartų draugystė“

„Kryptis aiški“

„ Turėk drąsos dalintis gerumu“

„ Vertybių žiedas“

„ Svarbiausia - Ateitis“

„ Esame ir būsime“
„ Įžiebti Tėvynės meilę mažose širdelėse“
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