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

2016 m. birželis, Nr. 6 (74)

www.lsdp.lt

Socialdemokratai turi būti
socialdemokratiški

Anonsas
Politika

5 p.

Anton Prokopov nuotr.

Nilas Losonas. Socialdemokratija – be
socialdemokratų? Kaip gali atgimti kairė? (I)

Šeima

6 p.

Socialdemokratų tėčių ir vieno būsimo
tėvelio trumpas interviu apie tėvystę
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Lietuvos socialdemokratų partijos autobusiukas

Pokalbis su Mindaugu Jurkynu, Vytauto Didžiojo
palankesnė, nes pagrindiniai var- meta šešėlį visai politinei sisteuniversiteto (VDU) profesoriumi

Lietuvą sukrėtus Liberalų sąjūdžio politinės korupcijos skandalui, keičiasi ir prognozės dėl
Seimo rinkimų bei būsimos vyriausybės. Kokios Jūsų prognozės? Kas laimės rinkimus, kas formuos vyriausybę ir jai vadovaus?
Prognozavimas – kasandriška
veikla. Prognozės gali keistis kaip
vėjo kryptis jūroj, todėl tai nėra dėkingas užsiėmimas. Sunku dėlioti
būsimą Seimą, nes net apklausos
prognozuoja tik Seimo sudėtį, išrenkamą pagal proporcinį balsavimą. Vienmandatėse apygardose
vyksiantys dviejų turų (praktiškai
neįmanomi prognozuoti) rinki-

mai apspręs galutinę Seimo sudėtį.
Dabartinis liberalų skandalas ir
įtarimai mažina šios partijos potencialą, nukreipia dėmesį nuo socialdemokratų problemų viešuosiuose ryšiuose. Vasarą viskas prisimirš, o rugsėjį bus nuožmiausia
kova dėl rinkėjų balsų tiek viešojoje
erdvėje, tiek susitikinėjant su žmonėmis. Rugsėjo įvykiai iš esmės bus
svarbūs daliai rinkėjų, o šiandienos
įvykiai, jei nebus eskaluojami, taipogi prisimirš.
Pagal šiandienos situaciją, panašu, kad daugiausiai mandatų galėtų surinkti socialdemokratai. Jų
galimybė formuoti koaliciją yra

žovai, konservatoriai, turi daugiau
„priešų“ politikoje. Jei socialdemokratai išliks didžiausia frakcija ir į
Seimą pateks Darbo partijos ar net
partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovai, tai centro kairės branduolio politinė gravitacija turėtų būti stipresnė.
Jei gerai pasirodys konservatoriai ir su jais susitars valstiečiai bei
liberalai, tada iniciatyva priklausys
centro-dešinės flangui. Bendradarbiavimo taktikos atsiskleis per paramą prieš antrąjį turą.

mai. Jei tyrimas užkabintų pagrindines partijas, tai blogiausiu atveju grėstų partinės sistemos transformacijai kaip Italijoje
1994–1998 m., kai senas partijas
pakeitė naujos.
Kita vertus, jei liberalų atvejis
mažina jų populiarumą, tai yra
naudinga toms partijoms, kurios
perims dalį liberalų balsų. Konservatoriams liberalų reikia kaip
partnerių, prezidentei palankesnė buvo centro–dešiniųjų koalicija, tai iš šio skandalo gali laimėti
valstiečiai kaip a la nauja partija,
Kam liberalų skandalas yra konservatoriai ir Darbo partija,
naudingas?
perimantys galimai nusisukanJis niekam nenaudingas, nes čius nuo liberalų rinkėjus.
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Rasa Budbergytė: „Investicijos į žmogų
kloja klestinčios valstybės pamatą“
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Lilija Petraitienė: „Klaipėdai reikia socialinio
saugumo, teisingumo ir lygybės “

Iš praeities semiamės stiprybės šiandienai ir ateičiai
Birželio 14-ąją minime Gedulo ir
vilties dieną. Šiemet sukanka 75eri metai nuo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Apie mūsų tautos naikinimą, sunkių išbandymų,
pasipriešinimo ir tikėjimo laikotarpį kalbamės su Krašto apsaugos ministru Juozu Oleku.

Trys Olekų kartos tremtyje. Tėvai Joana Kulbokaitė-Olekienė ir
Juozas Oleka, seneliai Izabelė Česnaitė-Olekienė ir Antanas Oleka
su anūku Juozu Oleku. Mažasis Ungutas. 1956.

Iš Lietuvos buvo ištremta apie 132
tūkstančius žmonių. Kaip ši skaudi
tremtis palietė Jūsų šeimą?
Ištremti buvo mano seneliai ir dar paaugliai tėvai. Mamytei tuo metu buvo dvylika, tėčiui – šešiolika metų. Tam tikra pra-

sme buvo sugriauti jų gyvenimai, likimai.
Nepriklausomoje Lietuvoje mano šeima
kabinosi į gyvenimą. Vieni ir kiti seneliai
gyveno kaime, mylėjo savo valstybę, žemę,
puoselėjo ūkius, tėveliai mokėsi, ir staiga
viskas griuvo.
Ištremti į tolimą Rusijos gilumą, į didelį
vargą, prarado galimybę mokytis, studijuoti, visus užgyventus turtus. Ten praleistas
dešimtmetis visus pasiekimus nubloškė atgal. Mūsų šeimai ši istorija baigėsi laimingai tuo, kad visi ištremtieji išgyveno. Tremtyje gimė ir mano 7 pusbroliai.
Kai grįžome į Lietuvą, viską teko pradėti nuo nulio, radome sugriautus namus. Po
dešimties metų su tam tikru spaudu bio-

grafijoje vėl reikėjo pakilti. Džiaugiuosi,
kad Birželio 14-oji yra ne tik gedulo, bet
ir vilties diena, parodanti, ką gali lietuviai
iškentėti ir kaip sugeba vėl pakilti. Iš praeities galime pasisemti stiprybės mūsų šiandienai ir ateičiai.
Jūs gimėte Krasnojarsko krašte, tolimame Sibiro kaimelyje Ungute. Kokie vaikystės prisiminimai išliko Jūsų
atmintyje?
Mane tėvai į Lietuvą parsivežė mažą, trejų metukų. Tačiau prisiminimuose labiausiai atgyja nepaprastai graži tolimojo Sibiro gamta, įvairūs statiniai.
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Aktualijos

Prezidentės metinis pranešimas
skirtas artėjantiems rinkimams

Birželio 9 d. Seime skaitytas
metinis Prezidentės pranešimas – laukiamas įvykis valstybėje, laikomas pagrindu įvertinti Prezidentūros ir kitų institucijų veiklą, šalies situaciją.

Tačiau šiemet pranešimas nuskambėjo taip, tarsi šalies ekonomika augtų pati savaime, be jokių
Vyriausybės pastangų arba, pasak
Prezidentės, strateginių sprendimų.
Šalies vadovės pranešime paminėti valstybės stabilizavimo, finansinės atsakomybės, saugumo pasiekimai, energetinė nepriklausomybė, priartėjimas prie ekonomiškai
stiprių valstybių klubo – tarsi savaiminiai šalies raidos įvykiai, pasiekti be jokių šios valdžios – Seimo ar
Vyriausybės – iniciatyvų ir darbo.
Visi laukė didžiausio pastarųjų
metų politinio-kriminalinio įvykio
įvertinimo – įtarimų dėl korupcijos
vienam stambiausių Lietuvos verslo
koncernų „MG Baltic“ ir vienai didžiausių Liberalų sąjūdžio partijai
bei jos vadovui. Skandalas perdėliojo politinių jėgų žemėlapį prieš rinkimus, smarkiai sukrėtė visuomenę. Tačiau Prezidentės pranešime
šis įvykis sulaukė trumpų užuominų, vietoje atsakingų skandalo veikėjų įvardijimo ir jų veiklos įverti-

nimo, skirtingai nuo valdančiųjų
partijų linksniavimo.
Tuo tarpu skambiausi pagyrimai
iš Prezidentės lūpų nuskambėjo pačios Prezidentės iniciatyvoms. Tokioms akcijoms kaip, pvz., „Už saugią Lietuvą“, raginančioms įsivaikinti, globoti, mažinti patyčias.
„Pranešime nebuvo Prezidentūros ar Prezidentės darbų ataskaitos,
tai – kalba, skirta artėjantiems rinkimams ir valdančiųjų kritika“, –
Prezidentės pranešimą įvertino Seimo vicepirmininkas Algirdas Sysas,
LSDP pirmininko pavaduotojas.
„Metiniame pranešime Preziden-

tė neišvengė rinkimų atmosferos. O
tai rodo, kad iš esmės dėmesys skiriamas tik valstybės vidaus problemoms, o ne užsienio politikai, už
kurią Prezidentė tiesiogiai atsakinga“, – teigia Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė Irena
Šiaulienė.
Socialdemokratai pasigedo ne tik
Prezidentės dėmesio užsienio politikai, santykiams su svarbia kaimyne ir partnere Lenkija, bet taip pat
ir Vyriausybės veiklos, skirtos ankstesnės Vyriausybės klaidų taisymui,
įvertinimo.
LSDP informacinis centras
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Socialdemokratai – "Birštonuokimės!".
Gegužės 10 d. socialdemokratai dalyvavo Birštono kurorto šventėje "Birštonuokimės!". Šis renginys miestui
ypatingas – kurortas švenčia
savo 170-ies metų jubiliejų.
Ta proga buvo atidaryta ilgamečio Birštono mero, daktaro
Antano Serafino Zenkevičiaus
atminimo krantinė. Iškilmėse dalyvavo ir sveikinimo kalbas sakė
premjeras Algirdas Butkevičius
ir rajono merė Nijolė Dirginčienė, negailėję gerų žodžių kurortą
išpuoselėjusiam buvusiam LSDP
bičiuliui A. S. Zenkevičiui.
Po iškilmingo krantinės atidarymo buvo surengtos eitynės Birštono gatvėmis. Lietingo oro nepabūgo ir jose dalyvavo gausus būrys miestelėnų, Premjeras A. Butkevičius, Seimo nariai Algirdas
Sysas, Andrius Palionis, Artūras
Skardžius, Birutė Vėsaitė, krašto
apsaugos ministras
Juozas Olekas, teisingumo ministras
Juozas Bernatonis,
Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė, Izraelio
ir Japonijos ambasadoriai bei miesto
valdžios atstovai.
Svarbiausia renginio dalis vyko

Jūs išgeriate 15,4 litro gryno alkoholio
per metus. Nežinojote?
Mindaugas Bastys
Seimo Informacinės visuomenės
plėtros komiteto pirmininkas
LSDP kandidatas į Seimą Zanavykų
apygardoje Šakių rajone

Alkoholizmo mastai Lietuvoje dideli. Visi tai žino. Kiekvienas mūsų išgeria daugiau
kaip 15 litrų grynojo alkoholio per metus. Sakote, tiek nesuvartojat? Vadinasi, kitas suvartoja ir jūsų dozę, dar išgeria jūsų artimųjų, kaimynų,
kurie negeria.
Taigi, kai kuriems išgeriantiems
vidutiniškai tenka ir po statinę per
metus. Statistika iškalbinga. Kyla
klausimas, kaip dar tie lietuviai, ką
nors sugeba veikti be gėrimo. Lietuva yra viena iš lyderių – trečia šalis pasaulyje pagal alkoholio kiekio
suvartojimą tūkstančiui gyventojų.
Nesaikingo alkoholio vartojimo
įpročiais išsiskiriame ir iš kitų Baltijos šalių. Nors geriančių alkoholinius gėrimus Lietuvoje yra mažiau
nei Estijoje ir Latvijoje, tačiau lie-

tuviai vienu metu alkoholio išgeria kur kas daugiau nei kaimynai.
Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaita apie alkoholio vartojimą ir sveikatą, paaiškėjo,
jog vienam vyresniam nei 15 metų
žmogui mūsų šalyje tenka 15,4 litro grynojo alkoholio per metus. Šis
kiekis daugiau nei dvigubai viršija
Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduotiną neperžengti ribą – 7
litrus absoliutaus alkoholio. Be to,
alkoholio suvartojimą skaičiuojančios organizacijos tikriausiai ne visuomet gali suskaičiuoti ir į alkoholinių gėrimų suvartojimą įtraukti
naminę degtinę arba, pavyzdžiui,
kokius langų plovimo skysčius.
Problema didelė ir aiški, tačiau vien tai suvokti negana. O
ką gi darome, kad situacija keistųsi? Kairiosios politinės jėgos šia problema susirūpino dar
2008-aisiais. Vieną iš būdų kovai su alkoholizmu socialdemokratai pasirinko akcizų didinimą. 2008, 2013, 2014, 2015, 2016
metais atskiroms alkoholio kategorijoms akcizas buvo padidintas
nuo 27 iki 120 proc. Nuosekliai
didinamas akcizas alkoholiniams
gėrimams padėjo išvengti nelegalios rinkos augimo ir biudžeto pajamų praradimo.
Regis, kai kurie šalies politikai
mano, kad valdyti „apgirtusią“

tautą gerokai paprasčiau. Kitokiomis nuostatomis vadovaujasi
socialdemokratų partijos atstovai, kurių iniciatyva kovai su alkoholio vartojimu buvo sukurtas
specialus Sveikatos fondas ir jam
skirtas finansavimas.
Tam panaudotos iš akcizo mokesčio surinktos lėšos. Už parduotus alkoholinius gėrimus pusė
procento faktinių įplaukų iš akcizo programų, o tai sudaro 1,3
mln. eurų, skiriama alkoholio
vartojimo mažinimui. Pasaulio
sveikatos organizacijos duomenimis, alkoholis yra vienas labiausiai pasaulyje reklamuojamų pro-

duktų. Nustatyta, kad jo reklamos ribojimas mažina vartojimą.
Šalyse, kuriose draudžiama stiprių gėrimų reklama, jų suvartojama 16 proc. mažiau nei tose, kuriose draudimų nėra. Jau
anksčiau, vadovaujant socialdemokratams, buvo priimtas alkoholio reklamos draudimas, tačiau
į valdžią atėję konservatoriai netruko šį draudimą atšaukti.
O kiek emocijų Seime sukėlė
siūlymai leisti alkoholiu prekiauti tik specializuotose parduotuvėse ir drausti juo prekiauti degalinėse? Akivaizdu, jog liberalizuota alkoholio politika tarnauja

centrinėje miesto aikštėje. Čia birštoniečius jubiliejaus proga sveikino
merė N. Dirginčienė bei premjeras
A. Butkevičius. Šventės kulminacija tapo iškilmingas Europos Garbės vėliavos įteikimas. Šį garbingą
apdovanojimą miesto vadovei įteikė Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos atstovas, Seimo
narys Artūras Skardžius ir Seimo
narė, Europos reikalų komiteto narė Birutė Vėsaitė.
Europos Garbės vėliava – svarbus Europos Tarybos Asamblėjos
įvertinimas, kuris miestams teikiamas už aktyvią veiklą plečiant
tarptautinius ryšius, Europos idėjų ir vertybių propagavimą.
Į Birštoną pirmą kartą išvažiavo
ir specialus LSDP autobusiukas,
kuris visą vasarą važinės po įvairius Lietuvos miestus bei miestelius ir kvies žmones bendrauti, dalintis mintimis su socialdemokratų atstovais.

ne žmonių sveikatai, o alkoholio
pramonės interesams.
Bet koks pasipriešinimas ar siekis įvesti draudimus sulaukė didžiulės kritikos. Alkoholio gamintojai piktinasi ketinimais riboti
gėrimų pardavimo vietas, vadindami tai tiesiog populizmu. Konservatorių partijos atstovas Antanas Matulas bandė atšaukti degalinių draudimą prekiauti alkoholiu, tačiau šioje koalicijoje jam to
padaryti nebuvo leista.
Nesisekė prie valdžios vairo buvusiems konservatoriams kovoti ir
su šešėline alkoholio rinka – šešėlis išaugo iki 45 proc., kai šiuo metu šešėlis sumažintas iki 22 proc.
Nuo šių metų lapkričio 1 d. bus
uždrausta ir alkoholinių gėrimų
kainų nuolaidų reklama. O taip
pat ir konkursai, žaidimai, akcijos, loterijos, kurios skatintų įsigyti ar vartoti alkoholinius gėrimus.
Kainų akcijų reklamą draudžiančios nuostatos buvo suformuluotos dar 2008 metais socialdemokratų vadovaujamoje koalicijoje, tačiau į valdžią atėjus konservatoriams, deja, šis projektas nebuvo priimtas.
Suprantama, alkoholio vartojimą vien draudimais ir apribojimais sumažinti nėra lengva, tačiau
kompleksinėmis priemonės galima
pasiekti konkrečių teigiamų rezultatų. Dėka Vyriausybės nuosekliai
vykdytos politikos, per pastaruosius kelerius metus alkoholio suvartojimas mažėja. Ši tendencija ir
naujausi Statistikos departamento
duomenys liudija, jog situaciją pagerinti tikrai galima.
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Lietuvos nekomunistai, vienykimės!
Auksė Kontrimienė
LSDP vicepirmininkė, Ministro
Pirmininko patarėja, LDSP kandidatė į Seimą Anykščių – Panevėžio
apygardoje

Konservatoriai mobilizuoja savo rinkėjus. Birželio 9 d. Seime turėtų būti PRIVALOMAI
svarstoma rezoliucija „Dėl Lietuvos komunistų partijos nusikalstamos veiklos įvertinimo“.
Įtraukti šį klausimą į artimiausio parlamento posėdžio darbotvarkę įpareigoja surinkti 47
tam pritariančių parlamentarų
parašai.

veiklos požymių, organizuojant
ir per pavaldžias represines struktūras vykdant nusikaltimus prieš
Lietuvos gyventojus – genocidą,
nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus.
Konservatorių desperaciją galima suprasti, naujasis lyderis nepateisino nei partijos, nei rinkėjų vilčių. Reitingai neauga netgi
po garsiai nuskambėjusio liberalų
skandalo. REIKIA kažką daryti.
Taip ir gimsta dar viena nauja
(o tiksliau jau ne kartą bandyta)
iniciatyva įvertinti Lietuvos komunistų partijos žalą. Suprask,
visuomenė iki šiol atsakomybę už
komunistinę praeitį deleguoja socialdemokratams, tai bus puiki
proga prieš rinkimus pasitaškyti
raudonais dažais.
Ironiškai skamba vieno iš iniciatorių džiaugsmas, jog nepaisant
partinių takoskyrų iš trečio karto pavyko suburti deramą paramą rezoliucijos projekto svarstymui Seime: „Galbūt tai požymis,
kad parlamente atsiranda pakankamai brandos, kad drąsiai kalbėtume apie skausmingą valstybės
praeitį ir bandytume su ja susitaikyti“. Negaliu patikėti noru susitaikyti su praeitimi, kuris gimsta
tik prieš rinkimus.
Ir tikrai būtų labai įdomu suskaičiuoti, kurioje partijoje – socialdemokratų ar konservatorių
– surastume daugiau ekskomunis-

tų? Tik kažkodėl vieni eks yra gavę praeities nuodėmių atleidimą,
nes pasirinko „teisingą“ partiją,
o kiti ne? Ironiška, kad šių dienų
partijose gerokai daugiau nei pusė narių ne tik niekada nėra buvę komunistais, bet daugelis jau
nespėję pabūti nei spaliukais, nei
komjaunuoliais.
Tad bandymą į politinę darbotvarkę sugražinti praeities šmėklas
galima vertinti tik priešrinkimine
akcija ir bandymu mobilizuoti savo elektoratą. Tik labai abejotina,
ar tai gali būti patrauklu jauniems
žmonėms, kurie spalio 9 d. jau ateis prie balsadėžių, ar jie norės žiūrėti į priekį, ar visgi dairysis atgal.
Kitas konservatorių žingsnis tu-

rėtų būti grįžimas prie „Dėl SSRS
okupacijos žalos atlyginimo“, kurį jie spėjo priimti 2000 m. birželio 13 d. prieš iškeliaujant į ilgąją
pertrauką Seimo opozicijoje. Maža keistenybė, kad į valdžią sugrįžę 2008 metais kažkaip jo visai neprisiminė ar nenorėjo prisiminti.
O juk buvo ekonominė krizė, teko
karpyti pensijas, atlyginimus, mažinti socialines pašalpas.
Argi ne puikus kontekstas priminti kaimynei apie okupacinę žalą ir taip papildyti suveržtą šalies
biudžetą? Deja, didvyriški užmojai gimsta tik sėdint opozicinėse
kėdėse, o kai tenka atsistoti prie
valstybės vairo, įsijungia visai kiti
mechanizmai.

Oligarchas, kuris apsimetė žaliu valstiečiu

didesnės galimybės laimėti.
Nes Ramūnas ilgisi valdžios. Nepaisant deklaracijų, kad į jokius
postus nepretenduos, sėkmės atveju, matyt, bus pilkuoju partijos kardinolu arba lietuviškuoju Jaroslavu
Kačinskiu, diriguojančiu asmeninių užgaidų batuta. Tokį energingą Ramūną jau matėme ir už savo... t. y. kaimo gerovę kovojantį.
Tiesa, tada jis postų nesibaidė ir
buvo net Seimo vicepirmininku.
Ar prisimenate jo palikimą? Aišku tik viena, Ramūnui Karbauskiui patinka daryti įtaką valstybės
valdymui ir jis dabar tikrai nepraleis tokios galimybės.
Gal ir gerų ketinimų turi Ramūnas. Gal. Ir sėkmės jam. Tačiau mes
ir pasaulis matėme ne viena gelbėtoją – oligarchą, kad ir apšviestąjį. Nusvilome ir mes, ir kiti. Pokyčiams reikia dialogo, o ne monologų ir vieno žmogaus kuriamo pasakojimo, primetamo kitiems.

Pasak iniciatorių, rezoliucijos
projekto atsiradimą paskatino
Lietuvos patriotinių organizacijų
iniciatyva ir bendras suvokimas,
jog buvusioji Lietuvos komunistų partija iki šiol oficialiai nėra
įvertinta už prisidėjimą prie Lietuvos okupacijos ir nusikaltimų
prieš tautą sovietiniu laikotarpiu.
Rezoliucijoje konstatuojama,
kad SSKP padalinio Lietuvoje
Lietuvos Komunistų partijos veikloje galimai yra nusikalstamos

Domas Petrulis
Seimo Europos reikalų komiteto,
Jaunimo ir sporto reikalų komisijos
narys, LSDP kandidatas į Seimą
Aukštaitijos apygardoje, Panevėžio
rajone

Spėkite, apie kokią personą
Kazimiera Prunskienė, kai iš
jos buvo bandoma paveržti
partijos pirmininkės regalijas,
pasakė: „Tik tegu nebando apsimesti baudžiauninku ar valstiečiu!“? O koks žmogus, valdantis agrokoncerną ir tūkstančiais tonų importuodamas
trąšas bei pesticidus, bando
apsimesti žaliuoju? O nuostabų Naisių miestelį pavertė ne
tiek kultūriniu rezervatu, kiek
prekės ženklu, reklamuojančiu
minimą personą?
Nesuklydote, tai – Ramūnas
Karbauskis, žmogus, kuris vis dažniau artėjančių Seimo rinkimų
kontekste šmėkščioja nauju lietuviškos politinės padangės mesiju,
kažkuo viršpartiniu, kažkuo tarp
Robino Hudo ir Supermeno, lyg

su žaliai baltu kombinezonu ir ant
krūtinės įsprausta gandro sparnų
mostu apkabinto Lietuvos žemėlapio emblema.
Jis pavergia gausybės žmonių simpatijas savo sveikintinu požiūriu į
kultūrą, literatūrą, teatrą. Ir jis išties primena tą šviesiąją mūsų išnykusios aristokratijos pusę, lyg koks
garbus LDK laikų didikas, linkęs
mecenuoti menus. Tiesa, žmonės
kalba, kad Ramūnas Karbauskis
labiau primena ankstyvuosius mecenatus. Štai Radviloms užsakius ir
globojant Jonui Abromavičiui XVI
a. pabaigoje buvo sukurta Mikalojų
Radvilą Rudąjį (m. 1584) išaukštinanti Vilniaus poeto Jono Radvano
poema „Radviliada“. O jaunojo Ramūno kančias ir epinį žygį laimės
žiburio link dalis žmonių atpažįsta
„Naisių vasaros“ serialo epizoduose.
Ir todėl jam niekaip neprilipdysi įprasto oligarcho, įtikėjusio savo
nežemiška pinigų galia, etiketės.
Priešingai, jo pinigai – labai žemiški. Tiesa, ne viską mums lemta žinoti, bet ką galime žinoti, tuo pasidalinkime. Jis ir jo valdomas koncernas deklaravo beveik 27 tūkst. ha
pasėlių ir vien tik per vienerius metus gauna apie 2 mln. eurų išmokų.
Trys R. Karbauskio pieno ūkių bendrovės 2015 m. gavo virš 1 mln. eurų pajamų. O kur dar pinigai skirti
nuo Rusijos embargo ir kitos paramos priemonės. Jo valdomo kon-

cerno žemės ūkio įmonės pagal SAPARD per 16 metų iš viso gavo 5,6
mln. eurų. Taigi, prie Ramūno Karbauskio gerovės prisidedame ir mes
visi – mokesčių mokėtojai.
Tačiau jis kitoks oligarchas – „apšviestasis oligarchas“. Tiesa, sklando
gandas, kad dar ir absoliutas, ypač
savo partiečiams, tiems šauniems,
nuoširdžiai tikėjusiems ir ilgai dirbusiems žmonėms, ypač žaliesiems,
kurie dabar nustumti į antrąjį planą. Nes jis neperka futbolo ar krepšinio klubų, jachtų ar jaunų gražių
moterų. Jis perka visą lietuvišką kaimą ir buria Lietuvos gelbėtojų komandą – Valstiečių ir žaliųjų sąjungą Lietuvos Respublikos Seimo lygai. Buria į ją kviesdamas politikos
legionierius ir žvaigždes su antpečiais ir be jų tam, kad rudenį būtų
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Birželio 10 d. premjeras A. Butkevičius
priėmė JAV žemės ūkio sekretoriaus pavaduotoją M. Scuse‘ą, su kuriuo aptarė
ne tik prekybą Lietuvos pieno ir mėsos
gaminiais JAV, bet ir apie eksporto leidimus kviečiams ir kiaušinių produktams.
Kalbėta ir apie Transatlantinės prekybos
ir investicijų partnerystės (angl. TTIP) susitarimo tarp ES ir JAV, kuris būtų parankus ne tik Lietuvos žemės ūkio produktų eksportui, bet ir kitų verslo paslaugų
sektoriams. Derybas dėl TTIP ketinama
baigti iki 2016 m. pabaigos.

Lyginant su 2015 m. penkiais pirmaisiais mėnesiais, surenkamos biudžeto
pajamos išaugo net 8,5 proc. Tai lemia
ne tik ūkio augimas, bet ir veiksminga
Vyriausybės kova su šešėline ekonomika ir diegiama išmanioji mokesčių
administravimo sistema. Todėl tikimasi dar geresnio biudžeto augimo,
o tai padidintų galimybes įvairių sričių
asignavimui ir atlyginimų didėjimui.
Birželio 3 d. premjeras A. Butkevičius Briuselyje susitiko su Europos
Komisijos (EK) vadovu Ž. K. Junkeriu ir paprašė papildomos paramos
Lietuvos pieno pramonei, akcentavo elektros sistemų sinchronizacijos
svarbą bei išreiškė susirūpinimą dėl
Astravo AE grėsmių regionui. Ž. K.
Junkeris teigiamai vertino Vyriausybės pastangas įveikiant krizę pieno
sektoriuje. Anot jo, EK palaiko Lietuvą dėl aplinkosaugos ir branduolinės
saugos reikalavimų Astravo AE, ir pabrėžė, kad šiuos klausimus būtina kelti reguliariai.

Gegužės 27 d. Kaune premjeras A. Butkevičius Žemės ūkio rūmų įkūrimo 90–
mečio renginyje pažymėjo, kad nepaisant to, jog sukuriamos pridėtinės vertės
žemės ūkio dalis sumažėjo, žemės ūkis
įdarbina didelę dalį gyventojų, ypač kaimiškosiose vietovėse. Anot jo, Vyriausybė sėkmingai įgyvendina aktyvią naujų
rinkų paieškos politiką, sustiprino ekonominės diplomatijos veiklą, ypač pabrėžė
atsiveriančios Kinijos rinkos svarbą. Iš viso buvo atidaryta daugiau kaip 20 naujų
pieno ir mėsos eksporto krypčių.

socialdemokratas
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Birželio 14-oji
Iš praeities semiamės stiprybės šiandienai ir ateičiai

Atkelta iš 1 p.

Ypač įstrigo tas vargas, kurį teko
patirti žmonėms, prastos gyvenimo sąlygos.
Kadangi tose vietovėse dar kartą esu buvęs jau paauglystėje, tai tie
prisiminimai pinasi su tuo, ką mačiau gyvendamas Sibire.

sių auklėtoją Oną Venckevičiūtę,
kuri sugebėdavo labai žmogiškai
pasižiūrėti į vaiko gyvenimą ir padėti už jo kabintis.
Labai džiaugiuosi, kad senelių,
tėvų, mokytojų pagalba man pavyko baigti mokyklą, aukštuosius
mokslus, pasiruošti gyvenimui ir
Kokio amžiaus buvote, kai su dabar jau dirbti laisvai Lietuvai.
tėvais sugrįžote į Lietuvą? Kokie
pirmieji įspūdžiai įstrigo labiauAr netrukdė praeities šešėlis
siai?
mokytis, studijuoti, siekti karMūsų šeima kūrėsi labai sunkiai. jeros?
Daliai grįžusiųjų nebuvo leista reTrukdžių pasitaikydavo, kartais
gistruotis, o neturint registracijos, pavadindavo „buožiuku“. Studinebuvo galima įsidarbinti. Sugrįžus, juojant Vilniaus universitete, tiemane stipriai paveikė klimato pasi- sioginio dėstytojų „kitokio“ pokeitimas, prasidėjo didžiulė alergi- žiūrio nejutau, tačiau konfliktinių
ja. Gana gerai prisimenu geltonus situacijų pasitaikė net keletą kartų.
tvarsčius ant savo pūslėtų rankų.
Viena istorija ypač įsirėžė į atVisą gyvenimą būsiu dėkingas mintį. Aš, besimokydamas uniamžiną atilsį gydytojui Kalvaičiui. versitete, dalyvavau dainų ir šoTėvai net buvo pagalvoję, kad gali kių ansamblyje, šokau. Buvome
tekti sugrįžti, nes darbo gauti ne- pakviesti į festivalį atstovauti Vilpavyko, vaikas sirgo. Mat kai ku- niaus universitetui Italijoje. Mes,
rios šeimos, patyrusios sunkumus keturios šokėjų poros, dėl įvairiaugimtinėje, palūžo ir vėl grįžo atgal. sių priežasčių nebuvome išleisti.
Neturėjome namų, glaudėmės Vienas, eidamas į bendrabutį, patai pas vienus giminaičius, po to pas dainavo kažkokią netinkamą daikitus. Vėliau kažkokioje kontoroje ną, kitas dar kažką padarė, o man
gyvenome. Seneliai labai džiaugėsi, pasakė, kad mano seneliai ir tėvai
kai gavo kambarėlį mokyklos tvar- buvo ištremti. Bandžiau kovoti,
tuko dalyje.
ėjau į universiteto, vėliau į rajono
Bėgo laikas, tėvai įsikūrė, ir gyve- partinį komitetą, bet atsakymas
nimas po truputį stojo į savo vėžias. buvo toks pat. Į mūsų vietą parenAš susiradau draugų, pradėjau lan- gė kitus vaikinus, o mes taip ir neišvažiavome.
kyti mokyklą.
Tokių nedidelių kliūčių mano
Ar sunku buvo pritapti Lietu- kelyje vis pasitaikydavo, bet gavoje? Ar niekas neužgauliojo, ne- liausiai atėjo ta diena, kai galėjoprikaišiojo dėl tremties?
me pakovoti dėl savo laisvės, ką
Kartais patyčių sulaukdavau. Bet ir padarėme. Tam tikra prasme
turėjau labai gerą savo pradinių kla- gyvenimas mus grūdino, išmo-

Birželio 3 d. J. Olekas susitiko su „Misija Sibiras“ organizatoriais,
padėkojo už padovanotą „Misija Sibiras“ dešimtmečio knygą.

kė įveikti kelyje pasitaikančius vosi tėvų broliai, sesės, artimi žmosunkumus.
nės, prisimindavo tremtį, kalbėdavo apie laisvą Lietuvą. Bet mes,
Minėjote, jog paauglystėje jaunimas, mokykloje girdėdavome
darsyk teko apsilankyti Sibire. visai kitą propagandą. Tad tėvai
Ar tai buvo Jūsų noras, ar tėvų norėjo parodyti, kaip iš tiesų busprendimas parodyti gimtąsias vo elgiamasi su žmonėmis.
vietas?
Išvyka man paliko išties gilų
Tuo metu, kai jau buvome grį- įspūdį. Iš viso į Sibirą, tas vietožę, mokykloje mokėmės sovieti- ves, buvau nuvykęs du kartus.
nio ideologinio spaudimo aplin- Antrą kartą, prieš dešimt metų,
koje, tad tėveliai, norėdami mane jau nuvykau su žmona, sūnumi
tam tikra prasme paauklėti, padėti ir draugais. Aplankėme trylika
susiorientuoti gyvenimo vertybė- gyvenviečių, kuriose gyveno išse, nusprendė mane, paauglį, try- tremti lietuviai.
likametį vaikiną, nuvežti ir paroVisą tą vargo civilizaciją radodyti, kur aš gimiau.
me dabar labiau sunykusią. GamToks tėvų sumanymas buvo pa- ta bando atsitiesti, atauga miščiu laiku ir labai reikalingas. Gy- kas, kuriame dirbo mūsų ištremvenimas tuo metu šiek tiek keitė- ti žmonės. O tos trobelės griūva,
si į gerąją pusę, o propaganda darė kryžiai virsta. Daug tremtinių pasavo juodą darbą. Mūsų jau laukė laikų parvežta į Lietuvą, bet kai
komunistinis rytojus ir skatino iš kurie tėvų jaunystės draugai, paatminties ištrinti liūdną istoriją. žįstami liko palaidoti toje žemėje.
Mūsų šeimoje dažnai rinkda- Iki dabar išlikęs jaudulys...

Minint Gedulo ir vilties dieną, ką norėtumėte pasakyti
žmonėms, išgyvenusiems tremtį, kaip žmogus ir kaip krašto
apsaugos ministras?
Šiemet minime 75-erius pirmosios tremties metus. Mes vėl
turime laisvą, demokratinę valstybę, kuriame naują gyvenimą,
galime laisvai judėti po pasaulį,
mus žino, pažįsta. Esame lygiavertė valstybė tarptautinėje bendruomenėje, Europos Sąjungos,
NATO, Jungtinių Tautų narė.
Taikos, demokratijos užtikrinimas mūsų valstybėje yra geriausias atminimas tiems žmonėms, kurie kentėjo tremtyje ir
pasiliko toje žemėje. Turime padėkoti už ištvermę tiems, kurie ir
šiandien dar gyvi, kurie pasakoja
ir perduoda tą istoriją.
Geriausia, ką galime padaryti dėl tų, kurie žuvo ir kurie dar
gyvi – išpildyti jų svajonę, kad
Lietuva būtų gražiausias pasaulio kraštas. Siekime, kad norėtųsi į Lietuvą sugrįžti, gimdyti, auginti vaikus, kurti gėrį, grožį, padaryti mūsų valstybę tokią, kurioje miela gyventi, žmonės gerai
jaustųsi, kad stiprėtų bendrystė,
kad ir kokios profesijos, lyties ar
tikėjimo bebūtume, visi gražiai
sugyventume.
Šiandien mes galime žiūrėti į
priekį ir didžiuotis, kad turėjome jėgų išgyventi ir turime galimybę kurti savo ateitį.
Kalbėjosi Kornelija Petravičienė

Iš ekspedicijos Sibire – į Akmenę... dideliems iššūkiams
Pokalbis su Tomu Martinaičiu, LSDP kandidatu į Seimą Akmenės – Mažeikių apygardoje, Akmenės r. mero patarėju

Šiemet dalyvavai pilietiškumo
projekte „Misija Sibiras“. Ar labai sunki buvo atranka į šį patriotizmo projektą? Ką sužinojai ir
ko išmokai pačios misijos metu?
Šiemet tai buvo jau dešimtoji „Misija Sibiras“. Kasmet anketą
dalyvauti šiame projekte užpildo
apie 1000 jaunų žmonių, todėl atranka yra išties atsakinga ir sunki,
konkurencija didelė. Atrenkama
70-80 žmonių grupė, kuri dviems
dienoms iškeliauja į bandomąjį žygį.
Jo metu tenka įveikti panašius
gamtinius sunkumus, kurie gali
laukti Sibire (pelkės, miškai), tvarkomos Lietuvoje esančios kapinės,
partizaninio pasipriešinimo įamžinimo vietos, atliekamos įvairios
komandinės užduotys. Galiausiai
suformuojama komanda, kuri keliauja į Sibirą. Taigi, procedūra yra
išties nelengva, aš asmeniškai ją pe-

rėjau net keturis kartus, kol tapau šio
gražaus projekto dalimi.
Misija man buvo neįkainojama gyvenimiška patirtis. Apie tremtį teko
girdėti artimųjų pasakojimuose, skaityti knygas, matyti filmus, tačiau tik
pabuvus ten supratau, kokia vis dėlto stipri yra mūsų tauta, po šitiekos
sunkumų ir išbandymų nepalūžusi
ir iškovojusi laisvę.
Nukeliavus į Sibirą ir pamačius tas
vietas visiškai vidury niekur supranti,
kaip nelengva žmonėms buvo pradėti gyventi ten nuo nulio. Bent iš dalies asmeniškai prisilietus prie šios istorijos dalies, per visą kūną nueidavo
šiurpuliukai.
Projektas buvo neįkainojamas ir
kitomis prasmėmis. Jis suteikė progą išbandyti save, geriau suprasti, ko
esi vertas savo gyvenime, supratau,
kad 50 km žygis Sibiro pelkėmis yra
įveikiamas iššūkis. Ekspedicija suteikė šansą pasisemti patirties dirbant
komandoje.
Nuostabu, kaip visiškai nepažįstami žmonės gali susigyventi per 2 savaites kartu, kokie tvirti ryšiai gimsta. Juk teko ir dvi savaites suglaudus
pečius miegoti vienoje palapinėje, išgyventi vandens trūkumą, fizinį ir
psichologinį nuovargį. Asmeniškai

pajaučiau, kiek nedaug žmogui
reikia, kad galėtum jaustis laimingas, kartais užtenka šiltos vakarienės, ramios užuovėjos ir patikimo
žmogaus šalia.
Grįžus į Lietuvą pristatėme projektą įvairiose šalies bendruomenėse, mokyklose. Visa tai suteikė
galimybę susipažinti su įvairiais
žmonėmis visoje Lietuvoje, naujų bendravimo, viešojo kalbėjimo įgūdžių.

Birželio 14-ji Lietuvos istorijoje – viena iš dramatiškiausių datų. Tačiau jos skauduliai, palietę daugelį Lietuvos šeimų, moko mus ir patriotizmo. Kaip šią
dieną mini Tu ir Tavo šeima, artimieji, N. Akmenės bendruomenė?
Lietuvoje turbūt nėra šeimos,
kurios vienaip ar kitaip nebūtų palietęs tremties ženklas, ne išimtis –
ir mano šeima. Galbūt būtent visi
tie skausmingi prisiminimai neleidžia garsiai kalbėti apie tuos išgyvenimus, bet šis mūsų istorijos laikotarpis nebesugrįžtamai pakeitė
visos valstybės eigą.
Neretai pagalvoju, kiek daug
šviesių žmonių netekome tuo lai-

Dešimtojoje „Misijoje Sibiras“ dalyvavo ir architektas, roko
grupės „Antis“ lyderis Algirdas Kaušpėdas

ku, kažin, kaip atrodytų mūsų šalis šiandien, jei būtume išvengę šių
netekčių. Deja, šiandien pakeisti jau
nieko negalime, galime tik pasimokyti iš istorijos ir branginti savo valstybės laisvę.
„Misija Sibiras“ yra puiki galimybė jaunajai kartai gyvai pristatyti tas pamokas. Birželio 14-oji yra
turbūt skaudžiausia mūsų istorijos
data. Kasmet dalyvauju įvairiuose
renginiuose, skirtuose šiai dienai
pažymėti.
Jau tradicija tapo N. Akmenės
mero organizuojami susitikimai

su tremtiniais. Net keliuose turėjau garbės dalyvauti ir aš. Mane tikrai sužavėjo tremtinių entuziazmas ir patriotizmas, tikėjimas šviesia Lietuvos ateitimi. Matyt, baisiausius sunkumus išgyvenusiems
žmonėms dabartinės mūsų šalies
problemos nublanksta, o laisvės ir
meilės kraštui jausmas neleidžia
pradėti dejuoti.
Kai tapau projekto „Misija Sibiras“ dalimi, mūsų krašto tremtiniai
labai apsidžiaugė, su pasididžiavimu išlydėjo į projektą, o ir aš grįžęs ne kartą dalinausi savo matytų

Politika
Socialdemokratija – be socialdemokratų?
Kaip gali atgimti kairė? (I)
socialdemokratas

Nilas Losonas (Neal Lawson)*

Vakarų pasaulyje pramoninė gamyba apytiksliai 1975–
aisiais metais užleido pozicijas paslaugų sektoriui. Fordizmas (konvejerinė gamyba) palaipsniui buvo išstumtas post–
fordizmo, pramoninė gamyba
buvo išskaidyta bei pakeista
paslaugų sektoriumi – darbininkų klasės identitetas susilpnėjo, profsąjungos tapo nusilpusia jėga.

Socialdemokratai (socialdemokratija) – pramoninės gamybos ir
darbo jėgos (klasės) produktas praėjusio šimtmečio pabaigoje buvo
nustelbtas visiškai priešiškų jam
post–industrinių ir globalizacijos
jėgų. Socialinės demokratijos banga atėjo ir praėjo.
Socialdemokratija turėjo atsitraukti, nes tas materialiąsias (gamybines) ir kultūrines sąlygas, kurios įgalino ją suklestėti XX a. viduryje, jo pabaigoje pakeitė ekonominės jėgos ir kultūrinės sąlygos,
draskančios jos credo.
Ši krizė yra egzistencinė, kylanti
iš gelminių kultūrinių ir technologinių permainų, kurios išmuša
pagrindą iš po kojų visoms socialdemokratų partijoms, besiremiančioms senąja „auksinio socialdemokratams amžiaus“ tradicija, tikint, kad mišri ekonomika įsitvir-

tino amžiams, ir vienintelis politinis klausimas yra tik nesibaigiančio ekonominio augimo vaisių perskirstymo mastas.
Tačiau realybė yra ne tik tai, kad
tradicinis socialinės demokratijos
variklis mirė. Realybė ta, kad vietoje jo atsirado naujas asortimentas jėgų, kurios yra priešiškos socialinės
demokratijos projektui. Kapitalizmas įsigalėjo globaliai ir agresyviai.
Šiandien valdo makleriai ir obligacijų rinkos, o ne politikai.
Šis ekonominės galios atskyrimas
nuo politinės valdžios stipriai apriboja tai, ką socialdemokratai gali
padaryti, net jei jie laimi rinkimus.
Tokia beviltiška situacija sukėlė tikrą frustraciją tarp socialdemokratų partijų, tad buvo nusitverta net
financializacijos (angl. financialisation) idėjos, kaip svarbiausios priemonės generuoti naujas pajamas,
reikalingas įvairių projektų išlaidoms padengti.
Kapitalas ne tik tapo globalus,
bet jis taip pat užsikrėtė neoliberalizmo virusu – tulžingos prigimties kapitalizmo atmaina, kuri sistemingai siekia išnaikinti visas alternatyvas savo laisvos rinkos vizijai.
Visų pirma, šis neoliberalistinis
kapitalizmas naudoja valstybę tam,
kad griautų vietas ir erdves, kuriose bendrasis gėris galėtų įsitvirtinti. Privatizacija yra skirta ne tik pasenusiai pramonei (atgaivinti), bet
tai kartu yra ir būdas, kuris griauna
mūsų protus ir tapatybę, nes varto-

vietų įspūdžiais, patirtais išgy- bę dirbti vienoje komandoje.
venimais. Esu jiems be galo dė- Darbuotis šalia tokio aktyvaus,
kingas už didžiulį palaikymą. energingo ir reiklaus politiko
yra ne tik iššūkis, bet ir neįEsi vienas iš Lietuvos social- kainojama dovana. Dirbdami
demokratinio jaunimo lyde- vieningai su savivaldybės taryrių. Pabaigęs politikos moks- ba galime pasidžiaugti nuveiklus Vilniaus Universitete, grį- tais darbais, požiūris į Akmežai į gimtąją Akmenę, kur nę keičiasi, visi mato pozityvius
prisijungei prie vieno iš sė- pokyčius.
kmingiausių Lietuvos merų –
Dalyvauju Seimo rinkimuoVitalijaus Mitrofanovo – ko- se, nes tikiu, kad galiu dar lamandos. Seimo rinkimuose biau pasitarnauti Akmenės ir
kandidatuoji vienmandatė- Mažeikių kraštui ir visai Lieje Akmenės – Mažeikių apy- tuvai. Suprantu, kad esu jaugardoje. Kokią Lietuvos atei- nas žmogus, tačiau nebijau kyties viziją matai kaip jauno- lančių iššūkių, žinau, kuo galiu
sios kartos politikas? Kokie pasitarnauti žmonėms ir turiu
pagrindiniai turėtų būti Lie- tvirtą komandą, kuri padeda
tuvos politikos tikslai?
įgyvendinti įvairiausius planus,
Kuomet grįžau į Akmenės susidoroti su sunkumais.
rajoną, daugelis mano kolegų,
Lietuvą matau kaip pergamokslo draugų klausė, kodėl lingą valstybę, įveikusią praeipasirinkau būtent taip, ar ne- ties negandas ir vieningai pabuvo sunku grįžti į taip vadi- siekusią gerovę. Pagrindiniai
namą provinciją. Visiems už- mūsų tikslai neabejotinai tutikrintai atsakau, kad, kas, jei rėtų būti socialinės atskirties
ne mes, jaunimas, turime prisi- mažinimas, sąžiningas atlygiimti atsakomybę už savo kraš- nimas žmonėms už jų darbą
tą ir nedvejodami dirbti, kad ir kokybiška švietimo sistema,
galėtume džiaugtis šviesiais ir neatsižvelgiant kur gyveni –
saugiais namais.
didmiestyje ar regionuose. BūEsu be galo dėkingas N. tent tokią šviesią Lietuvos viziAkmenės merui Vitalijui Mi- ją aš ir matau.
trofanovui, kuris išreiškė paKalbėjosi Morta Vidūnaitė
sitikėjimą ir suteikė galimy-

tojai formuoja tokį gyvenimą, kai
perkame daiktus nė nežinodami,
ar jie reikalingi, už (skolintus) pinigus, kurių nė neturime, tik tam,
kad padarytume įspūdį žmonėms,
kurių net nepažįstame.
Tokiu būdu šis „turbo“ vartojimas daro didelį poveikį visai aplinkai. Net kai kurie socialdemokratai
žada tokią politiką, kuri „duos daugiau“ – „daugiau materialinių gėrybių“ – savo rinkėjams, nesuvokdami, kad planetos ištekliai turi ribas.
Pastaruoju metu jie bando išvengti šio ribojimo, kalbėdami apie „žaliąjį augimą“ (t.y. ciklinę ekonomiką), bet tai yra tik figos lapas, kuris
tarsi leidžia didesnį vartojimą, nors
planeta paprasčiausiai jau negali to
pakelti. Nors daugelis socialdemokratų atmeta antivartotojišką darbotvarkę, kad išsaugotų viduriniąją klasę, klimato kaita daro savo.
Tuo pat metu visuomenė, paremta „turbo“ vartojimu, trauko
bet kokius socialinio solidarumo
ir empatijos/užuojautos saitus, nes

ji savo esme yra individualistiška,
egoistiška ir konkuruojanti. „Turbo“ vartotojiškumas tiesiog žudo
bendrąjį gėrį, o su juo – ir socialdemokratų viltis.
Šiuolaikinis pasaulis stipriai pasikeitė – darbas ir gyvenimas tampa mažiau nuspėjamu ir labiau atviru. Skaitmeninė revoliucija, socialinė žiniasklaida ir internetas daro
revoliucinius pokyčius visur: kaip
mes matome, galvojame ir veikiame. Pasaulis tapo daugiabriaunis,
sudėtingas, fragmentuotas ir įvairiapusis.
Tačiau socialdemokratijos politinė kultūra liko hierarchinė, statiška ir elitariška. Visa socialdemokratinio pasiūlymo (visuomenei)
prielaida tokia – tik išrinkite socialdemokratinę valdžią, ir ji jau pasirūpins jumis ir už jus, o jūs būsite dėkingi už tai ir vėl ją išrinksite.
Socialdemokratų partijos tapo tiesiog balsų medžiojimo mašinomis,
vykdančiomis nesibaigiančių „užsakymų pristatymo į namus“ (t.y.
pažadų) politiką.
Tačiau era su nustatyta aiškia
tvarka, struktūra ir hierarchija dabar užleidžia vietą erai, apibrėžtai
„Facebook“, kur mes susisiekiame
su kuo mes norime, tada, kai mes
norime ir taip, kaip mes norime.
Mes jungiamės į įvairias grupes ir
turime daug lyderių (autoritetų) –
tai didžiulis galimybių ir grėsmių
pasaulis, ir patinka jis mums ar ne,
tai – pasaulis, kuriame mes dabar
gyvename.
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Šiame pasaulyje viena partija su
aiškiais atsakymais į visus klausimus turi užleisti vietą sudėtingai
perspektyvai, dėl kurios bus susitarta tarp įvairių (politinių) jėgų,
neprimetant vien savo pozicijos.
Bet šis neišvengiamas perėjimas
prie sudėtingo, iš anksto nenuspėjamo kompleksiškumo toliau silpnina socialdemokratų pozicijas,
pirmiausia kalbant apie pačią demokratiją.
Demokratijos krizė, su kuria susiduriame, yra atstovaujamosios demokratijos krizė. Tiesiog nebėra
aiškių klasių, kam atstovauti. Vis
daugiau žmonių nebereikia, kad
kas nors jiems atstovautų, ir jie nenori, kad kiti jiems atstovautų –
nes jie gali tai padaryti patys. Tai –
viena iš priežasčių, kodėl atsiranda
naujos tiesioginės demokratijos ir
patariamosios/diskusinės (angl. deliberative) demokratijos formos.
Be to, socialdemokratai liko dar
ir itin įpareigoti darbo klasės – ginti darbą, kuris greičiausiai, atrodo,
vis tik bus prarastas, ir kuris tikriausiai yra niūrus, fizinis ir rutiniškas,
net jei jis duoda pragyvenimui reikalingas pajamas. Šia prasme socialdemokratai atrodo kaip senasis
„Kodak“ šiuolaikiniame „Instagram“ pasaulyje.
Nilas Losonas– britų politikos
komentatorius, rašantis šalies politiniam ir kultūriniam žurnalui
„New Statesmen“ bei nacionaliniam dienraščiui „The Guardian“,
Didžiosios Britanijos Darbo partijos narys, buvęs šios valstybės
premjero Gordono Brauno patarėjas.

* Tai – Nilo Losono komentaro santrauka, kurią parengė
Alfonsas Brazas. „New Statesman“, www.newstatesman.com

Socialdemokratai turi būti socialdemokratiški
Atkelta iš 1 p.

Kaip vertintumėte dabartinę
Lietuvos demokratijos kokybę
naujausių Lieuvos politinių įvykių kontekste?
Jei teisėsaugos institucijos pateiks
pagrįstą kaltinamąją medžiagą ir
teismas nustatys liberalų (ar jų lyderio) kaltę, tai nebus eilinis teisėsaugos institucijų fiasko, kai iš didelių kaltinimų debesų būdavo mažai
lietaus ir nutraukiamos ar pralaimimos bylos.
Kol kas teisėsaugos institucijos
galėtų būti vertintinos kaip politinis įrankis, o tai neprisideda prie demokratijos kokybės. Jei prisimintume didžiausią politinį skandalą, kurio niekas iš esmės netyrė (premjeras
pasakė, kad prezidentė jam sakė, jog
tyrimas bus nutrauktas, o pokalbiai
nutekinti), tai turėtume daugiau
klausimų nei atsakymų ir dėl prezidentės, ir dėl teisėsaugos institucijų
poveikio, peržengiančio tų institucijų veiklos ribas.
Europos socialistai, socialdemokratai ir kitos kairiosios partijos išgyvena tam tikrą nuosmūkį.
Buvęs Islandijos socialdemokratų
lyderis J. B. Hanibalsonas interviu „Socialdemokratui“ yra sakęs,
kad šiuo metu didžiausi pasaulio
socialistai yra popiežius Pranciš-

kus ir Bernie Sanders, siekiantis aldemokratiški, o ne „šampaniniai
būti Demokratų paritjos nomi- socialistai“ ar „limuzinų liberalai“,
tuomet jų rinkėjai patikės, kad atstovaujama solidarumo, egalitarizmo, bendradarbiavimo, kovos su
skurdu, nelygybe, silpnųjų gynimo,
aktyvios valstybės interesams, o ne
vyksta (stambaus) verslo aptarnavimas ir flirtas su ekonomikos galingaisiais.

nuotas kaip kandidatas į JAV prezidentus. Kur slypi Europos kairiųjų problemos? Kokius sprendimų būdus siūlytumėte?
Iš tiesų, net po 2008 m. ekonominės ir finansinės krizės kairieji neatgavo dominuojančių pozicijų Europoje. Priežasčių gali būti
daug, tačiau, kaip įvardino Thomas
Piketty, socialinė nelygybė linkusi
didėti, vidurinioji klasė traukiasi,
multikultūralizmas ir globalizacija naikina darbo vietas pramonėje
– visa tai mažina socialistų, kurie
turėtų spręsti savo elektorato problemas, populiarumą.
Socialdemokratai turi būti soci-

Europos Sąjunga (ES) nuogąstaudama laukia D. Britanijos referendumo dėl šalies ateities ES.
Kokius ES ateities scenarijus matote, jei britai balsuos už ar prieš
išstojimą iš ES?
Britų pasitraukimas susilpnintų ES, duotų daugiau argumentų kraštutiniams dešiniesiems ir
populistams kitose ES šalyse, sumažintų britų galią, politinės bei
ekonominės veiklos ir poveikio galimybes.
Pasilikimas leistų labiau paveiktų ES reformų, didesnio demokratiškumo ir legitimumo linkme bei
leistų britams grįžti į pagrindinį
ES trio su Vokietija ir Prancūzija.
Būdamas komandoje gali keisti
žaidimo eigą, o būdamas žiūrovu
gali tik stebėti.
"Socialdemokrato" redakcija
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Birželio pirmąjį sekmadienį šventėme Tėvo dieną.
Ta proga „Socialdemokratas“ iš socialdemokratų tėčių ir vieno būsimo
tėvelio paėmė po trumpą interviu apie tėvystę:
1. Kaip pasikeitė Jūsų gyvenimas, kai tapote tėčiu? 2. Ar ėmėte tėvystės atostogas? Ar kėlėtės naktimis raminti kūdikio? Ar keitėte sauskelnes?
3. Koks tėtis esate? Griežtas, reiklus ar labiau atsipalaidavęs, praktiškas? 4. Kaip šiemet šventėte Tėvo dieną?

Gintautas Paluckas, Vilniaus vicemeras, Petro (5) ir
Luknės (3) tėtis
1. Viskam atsirado laiko. Iki
gimstant sūnui nuolat jaučiau laiko trūkumą – tai į renginius nespėjau, tai darbus padaryti vėlavau... Kai atsirado vaikai, viską
spėju puikiausiai. Spėju, nes žinau, kad privalau pasiimti vaiką
iš darželio, kad turiu išmokyti sūnų važiuoti dviračiu ir panašiai.
Tai stipriai disciplinuoja ir kelia
produktyvumą. Manau, kad tie,
kas augina vaikus, jaučia tą patį.
2. Tėvystės atostogų neėmiau.
Toks buvo mūsų su žmona susitarimas. Tačiau naktimis nemiegojome kartu. Paprastai kūdikiai
šiaip sau neverkia. Gerai, jei tiesiog alkanas, o jei ką nors skauda,
kimba liga? Šie klausimai natūraliai kirba kiekvieno tėčio ir mamos galvose. Mano galvoje jie kir-

ba taip garsiai, kad pabusti naktį
ar nemiegoti keletą valandų nekyla jokių problemų. Sauskelnių
keitimas yra natūralus dalykas.
Jei tėtis su vaikais leidžia laiką,
tai prie šio „techninio“ aspekto
labai greitai pripranta. Aš sauskelnes keičiu lygiai taip pat, kaip tai
daro mano žmona. Man tai nėra
nei sunku, nei nemalonu.
3. Kai sūnus išdykauja, būnu
griežtas. Kai dukra verkia, suminkštėju. Kai su žmona sprendžiame, į kokį būrelį užrašyti vaikus, tampu praktišku. Tėvai negali sau leisti prabangos būti tokiais, kokiais jie nori ar yra įpratę būti. Tėčio ir mamos pareiga
– būti tokiais tėvais, kokių vaikui tuo metu reikia.
4. Šiemet tėvo dieną sutikome
pajūryje, Klaipėdoje. Lankėme
senelius. Nors pabudau pirmas,
bet teko vėl užsimerkti, kad vaikai galėtų nustebinti tėtį ir pažadinti savo kūrybos, tačiau gerai
surepetuotu, eilėraščiu. O sūnus
papildomai dar įteikė sveikinimą, kurį nupiešė ir užrašė darželyje. Vėliau auklėtoja išdavė, kad
ta proga jis išmoko rašyti šratinuku. Labai norėjo, kad sveikinimo atvirukas atrodytų taip, kokį
jis pats gauna per gimtadienius.

Juras Požela, sveikatos
ministras, Jorio (2) tėtis
1. Atsiradus vaikui šeimoje, gyvenimas keičiasi iš esmės. Ir tik –
į gerąją pusę. Atsiranda dar daugiau atsakomybės už šeimą, už naują gyvybę.
2. Pirmosiomis kūdikio dienomis
buvau kartu su juo ir žmona. Vėliau
paėmiau mėnesį poilsio, priklausan-

čio pagal teisės aktus, kad
galėčiau kuo daugiau laiko
praleisti kartu.
3. Manau, kad į šį klausimą geriausiai galės atsakyti
mano sūnus, kai ir jis pats
turės savų vaikų. Kalbant
rimtai, stengiuosi kiekvieną laisvą akimirką skirti vaikui ir jo auklėjimui.
Taip, gal kartais per daug
jam leidžiu, bet vaikas pats
turi kuo daugiau visko išbandyti, nebijoti mokytis
iš savo klaidų.
4. Šventėme namuose,
kartu su visais seneliais, visa didelė šeima surengėme
barbekiu sode.

Justas Pankauskas, vidausreikalų viceministras, Igno (6)
tėtis
1. Kai tapau tėčiu, suvokiau, kad
jau nesu jaunosios kartos atstovas.
„Senstelėjau“ iki vidutinės.
2. Taip, kurį laiką lydėjo standartinis vaizdelis: vienoje ranko-

je – darbinis portfelis, kitoje – dėžė su sauskelnėmis. Žinoma, keičiau ir pats.
3. Esu šalininkas visiškos vaiko
saviraiškos laisvės, dabar jis pergyvena kodėlčiuko amžių, todėl kantrus aiškinimas apie tai, kas vyksta
aplinkui ir kodėl, – tai mūsų kasdienis vyriškas dialogas. Ir kaip be
krepšinio, treniruojamės kasdien!
4. Aš padariau tai, ką buvau Ignui
seniai žadėjęs. Pabaigiau dažyti mano paties jam pastatytą medinį namelį, prikaliau ten papuošimus ir
kt. O Ignukas tradiciškai ir paprastai pasveikino – nupiešė piešinį, nes
labai mėgsta piešti, ir padovanojo
kartu su savo mama priskintų lubinų puokštę.

Andrius Palionis, Seimo
narys, Monikos (19), Emilijos
(11) tėtis
1. Pasaulis apsivertė aukštyn kojom. Anksčiau niekuomet nesusimąstydavau, kad tokia maža būtybė gali vienu metu į daugelio žmonių gyvenimus įnešti tiek daug pokyčių, sumaišties, džiaugsmo ir kitokio gyvenimo skonio. Požiūris į
gyvenimo prioritetus pasikeičia iš
esmės, atsiranda didesnė atsakomybė, gausybė rūpesčių ir minčių
dėl vaikų ateities.
2. Kaip ir dauguma tėvų, ėmiau
tevystės atostogas. Labai džiugu, kai
į šeimą ateina naujas žmogus. Stengiausi, kiek galėdamas ir kaip sugebėdamas, padėti gaminti maistą,
keisti sauskelnes. Patyriau, žinau,

suprantu ir užjaučiu neišsimiegančias jaunas mamas. Kai dukros augo, dažnai pagalvodavau – kodėl didžiausią triukšmą kelti reikia naktį? Dieną tegul triukšmauja, o naktį miega! Kažkos „atvirkštinis“ miegojimo variantas.
3. Pats turėjau teisingai griežtą tėtį, bandau jo patirtimi remtis ir augindamas savo dukras, bet su mergaitėmis sunku būti griežtam. Jos
turi didžiulį ginklą – mielų dviejų
porų akyčių žvilgsnį. Kai pažvelgia į mane, būnu papirktas. Man
smagu leisti laisvalaikį su dukromis. Visuomet surandame bendrų
temų, pramogų, kartu sprendžiame
ir pasitaikančius nesusipratimus. Aš
savo dukras jaučiu net nebūdamas
šalia jų, džiaugiuosi jų pasiekimais,
kad ir pačiais kukliausiais. Gal todėl, kad jos – tai dalis manęs paties...
4. Turbūt pirmą kartą tėvelių
dieną švenčiau kartu gimtadieniu.
Simboliška, kad visą gimtadienio
popietę praleidau savo tėtės gimtinėje su artimiausiais žmonėmis, besigrožėdami gamta, plaukiodami
didingo Nemuno vingiais.

Darius Razmislevičius, Kauno m. tarybos narys, Barboros
(5) ir Urtės (3 mėn.) tėtis
1. Su žmona šį pavasarį į savo namus džiaugsmingai priėmėme lauktus ir planuotus gandrus. Gimė antroji dukrytė. Jaudulys buvo lygiai
toks pat stiprus, kaip ir susilaukus
pirmosios atžalos. Visgi rūpesčiai
jau ne tokie, kokie buvo pirmą kartą. Viskas atrodo savaime suprantama, nėra neužtikrintumo ar baimės

ką nors padaryti netinkamai. Nauja
gyvybė yra didžiausias pasiekimas,
kuris tą akimirką atideda visus kitus darbus ir mintis į šoną. Kaip
sako mano žmona, – tas, kas laiko
vaiko ranką, laiko mamos širdį. Ryšys šeimoje pasiekė aukščiausią lygį.
2. Tėvystės atostogos visuomenėje atranda pelnytą įvertinimą. Tačiau politikas vargu ar gali kada visapusiškai atostogauti, nes privatus
ir viešas gyvenimas tarsi persipina.
Nėra darbo valandų ar konkretaus
grafiko, todėl šeimai kartais tenka
prisitaikyti prie bendruomenių susirinkimų ar vakarų, praleistų agituojant. Dažnai žmonės sako, kad
auginant kūdikį apie ramų miegą
galima pamiršti. Iš dalies tai tiesa, tačiau net ir per sutrumpėjusias

Marius Skarupskas, ūkio
viceministras, Elijos Sofijos
(1) tėtis
1. Išmokau dainuoti lopšines, keltis naktį neprabusdamas ir nuspėti,
kas yra blogai net nepradėjus verkti
mažajai. Vėliau kantrybę ugdė mokymo procesas, įkalbinėti išmokau
maitinant dukrą, o viską vainikuoja neapsakomas džiaugsmas matant, kaip dukra auga.
2. Atostogomis šio periodo vadinti negalima. Mėnuo prisitaikyti prie naujo ritmo ir sustyguoti šeimos gyvenimą iš naujo buvo
reikalingas.
3. Padedu pažinti pasaulį.
4. Tai buvo pirmasis Elijos sofijos pasveikinimas su Tėvo diena.
Tai buvo magiška, kupina džiaugsmo diena. Tikrai jaučiausi ypatingas kaip tėtis.

Darius Petrošius. Seimo
narys, Augustės (11) tėtis
1. Iš esmės – tik į gerają pusę. Gimus Augustei, gyvenimas nusidažė kitomis spalvomis, įgavo naują
prasmę, pasiekė kitą lygį. Juk vaikai yra ateitis.
2. Tėvystes atostogų neėmiau,
nes taip susiklostė aplinkybės. Tačiau sauskelnes keičiau, naktį kėliausi. Visais dukrelės auginimo,
ugdymo džiaugsmais ir rūpesčiais
dalijamės su žmona.
3. Esu mylintis tėvas, ir Augustė
tai visada žino bei jaučia.
4. Kaipsyk gimtoje Tauragėje buvo Augustės konfirmacija bažnyčioje.

miego valandas pailsiu taip, kad enegijos
užtenka visai dienai. Vakarais ir naktimis sauskelnes keičiu aš – žmonai tai yra
pelnyto poilsio metas, nes kiek danguje
žvaigždžių, tiek su mažu vaiku rūpesčių...
3. Šiandien aš mokau savo vaikus ir ieškau jų talentų, nespėsiu mirktelėti, ir jau
jie mane mokys būti modernesniu, šiuolaikiškesniu. Visada į tai atsižvelgiu auklėdamas. Kokį tėvystės pavyzdį vaikai
patiria vaikystėje, toks būna grįžtamasis
ryšys. Tėtis negali būti piktas, atsipalaidavęs ar visada teisus. Tik mama yra visada
gera. O kai mama nenori būti bloga, tuomet draudžiamuosius žodžius tenka ištarti tėčiui. Emocijos vaikystėje keičiasi greitai. Tad vertinant tėčio griežtumą reikia
atižvelgti į visumą.
4. Tėvo dieną šventėme tiesiog šeimos rate.
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Ką apie šeimą vėl buria konservatorių šaMANai?

Dr. Giedrė Purvaneckienė
Seimo Moterų parlamentinės grupės
pirmininkės pavaduotoja, Vaiko
gerovės parlamentinės grupės narė,
LSDP kandidatė į Seimą

Tuoj pat būsi priskirtas prie nedorųjų, palaidųjų ir neteksi valstybės pagalbos. Kaip jausis į standartą nepatekęs vaikas – konservatoriams taip pat nerūpi. Nes to
šeimyninio „idealo“ jiems, matyt,
niekas, net žmonos paprotintas Gabrielius Landsbergis, neišmuštų.
Štai ir vėl, paleido konservatoriai
į orą dar vieną „šeimyninį“ balioną
ir visuomenėje vėl pasigirdo diskusijos apie Konstitucijos 38 str. pataisas. Maža to, jie pateikė dar ir LR
Šeimos stiprinimo įstatymo projektą, kuriam po pateikimo buvo
pritarta. Ar tikrai to dabar reikia?
Mano nuomone, nereikia nei vie-

no, nei kito. Kam reikalingas ribojantis šeimos apibrėžimas Konstitucijoje? Nežinau - kam, nes dabartinės Konstitucijos normos palankios šeimai, įpareigoja valstybę
globoti šeimą, vaikystę, motinystę
ir tėvystę. Ir netgi nurodo, kad santuoką sudaro moteris ir vyras. Ko
daugiau reikia? Atsakymas peršasi
panagrinėjus, naujai pateiktą šeimos stiprinimo įstatymą.
Šeimos stiprinimo įstatymą parengė opozicijos nariai (pasirašė ir iš
kitų frakcijų), beje, ne visuomet turintys kitų savo partijų narių palaikymą, ypač jaunesnių, kurie į šeimą
turi labiau subalansuotą požiūrį (žr.
M.Majauskas, Delfi, 2016-05-16).
Ar šeimos būklė Lietuvoje tokia
bloga, kad reiktų specialaus stiprinimo įstatymo? Be abejo, šeimos
padėtis nėra labai gera. Lygindami
įvairias šalis ir jų šeimos politikas,
paprastai šeimos būklę matuodavome dviejų sričių rodikliais – gimstamumo ir santuokų bei ištuokų.
Tačiau antrosios srities rodikliai
pastaruoju metu nebetinka, kadangi daugelyje šalių didelė šeimų dalis sudaroma ne santuokos, o partnerystės pagrindu, o partnerysčių
sudarymo ir nutraukimo statistika
paprastai neteikiama.
Todėl, pvz., kartais galima padaryti klaidingą išvadą, kad Lietuva
pirmauja skyrybų skaičiais, neatsižvelgiant į tai, kad ji pirmauja ir
santuokų skaičiais. Taigi, belieka
vadovautis gimstamumo rodikliais,
ir pagal juos Lietuva Europoje apie
viduriuką.
2014 m. Suminis gimstamumo

Dainius Budrys, „Rail Baltica
statyba“ direktorius, Adelės
(14) tėtis
1. Gimiau antrą kartą: kartu augau ir augu iki dabar. Kartu su dukra buvau kūdikystėje, vaikystėje,
esame kartu ir paauglystėje. Gera
gyvenimą pradėti iš naujo!
2. „Tėvystės atostogos“? Kas tai?
XXI amžiaus pirmajame dešimtmetyje, kai gimė dukra, žodžių
derinio „tėvystės atostogos“ dar nebuvo Lietuvos įstatymų žodyne.
Ar kėliausi naktį raminti dukros?
Taip. Ir vis sau kartodavau: „Ramybės, tik ramybės, gyvenime vi-

saip atsitinka“ (taip sakė Karlsonas,
kuris gyvena ant stogo). Gimus dukrai,
šeimoje atsirado žodžių derinys „mūsų dienos – mūsų naktys“. Ar keičiau
sauskelnes? Žinoma! Su kūdikių fiziologija ir procesais, kurie vyksta kūdikystėje, susipažinau dar dukrai negimus ir žinias panaudojau praktikoje jai gimus.
3. Esame turbūt ne kartą girdėję pasakymą, kad sūnui tėtis – pirmasis herojus, dukrai – pirmoji meilė. Tėčio
santykiai su dukterimi turi didžiulės
įtakos, kaip ji vertins save, kokias vertybes puoselės ir kokį partnerį pasirinks gyvenime. Ji turi jaustis mylima
ir gerbiama – nesvarbu, jai penkeri ar
penkiolika. Laikas lekia nenusakomu
greičiu. Stengiuosi mėgautis savo laiku
su dukra, kol jai manęs taip reikia, mėgautis savo, kaip tėčio, vaidmeniu ir nepraleisti nė vienos svarbios akimirkos!
4. Sutikome Tėvo dieną gimtojoje Klaipėdoj su dukra dviese. Tiesiog
skaniai leidome laiką.

Nori turėti vaikų, jaunasis
pilieti? Prašom, tau, griežta
instrukciją pagal Rimantą Dagį ir konservatorius: ką, kur,
kada ir kaip daryti. Taip, jie,
greičiausiai, įsivaizduoja tobulą šeimos politiką – griežtai
pagal nurodymą ir papunkčiui.
O jeigu kažkur neatitikai, tai
- tavo problemos.

rodiklis Lietuvoje buvo 1,63, o vidutis ES – 1,58. Žiūrint regionais,
didžiausias gimstamumas – šiaurės šalyse (nuo 1,93 Islandijoje iki
1,69 Danijoje) mažiausias - pietų
šalyse (nuo 1,37 Italijoje iki 1,23
Portugalijoje).
Mūsų kaimynė Lenkija, iki šiol
turėjusi tokią politiką, kurią pas
mus propaguoja konservatyviosios
jėgos, tai pat negalėjo išbristi iš žemiausio gimstamumo liūno (1,32).
Taigi pirma išvada – šeimos politikos turėtume pasimokyti Šiaurės
šalyse, o jose mažiausiai visokių ribojančių apibrėžimų ir mažiausias
kišimasis į šeimos sudarymo būdus,
bet didžiausia reali pagalba ir parama šeimos reikmėms.
Norėdama įsitikinti, ką galvoja
žmonės apie šeimos irimą (kaip tei-

giama Šeimos stiprinimo įstatymo
projekte), atlikau eksperimentą, žinoma, neprieštaraujantį mokslinių
tyrimų etikai.
Pokalbiuose su žmonėmis įvairiose vietovėse, užduodavau vieną
klausimą: „Kas labiausiai ardo šeimą?“. Atsakymų buvo įvairių, bet
pagrindinis ir dažniausias – girtavimas (girtuoklystė, alkoholizmas ir
pan.). Antroje vietoje pagal dažnį –
smurtas šeimoje. Beje, šie du veiksniai dažnai buvo įvardijami kartu,
dar paaiškinant, kad girtavimas sukelia smurtą. Buvo minimos ir įvairios kitos priklausomybės.
Vilniuje ir kituose miestuose
žmonės kalbėjo apie ekonominius
sunkumus, nelygų pareigų pasidalijimą pagal lytis, nemokėjimą susikalbėti. Atskirais atvejais konstatavo, kad „jeigu šeimoje gimsta neįgalus vaikas, tai vyras palieka šeimą“.
Ir tikrai nė vienas nepasigedo šeimos apibrėžimo ir nekaltino šeimų
irimo dėl „gėjų-niekadėjų“.
Trumpai tariant, norint padėti
Lietuvos šeimoms, reiktų sustiprinti šeimos politiką, vadovaujantis
Šiaurės šalių pavyzdžiu ir atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės bėdas.
Ir tikrai šeimoms nereikia nei apibrėžimo, nei abstraktaus įstatymo,
įtvirtinančio žodines priemones,
visokias komisijas ir tarybas.
Tai kam gi jo reikia? Atsakymas
išryškėja jau 2-ame teikiamo įstatymo straipsnyje, apibrėžiančiame
pagrindines jo sąvokas. Dvi iš trijų apibrėžtų sąvokų - su šeimomis
dirbančios organizacijos ir šeimų
organizacijos.

Arūnas Dudėnas, Seimo
narys, Armando (3) ir
Aristejos (8 mėn.) tėtis
1. Gyvenimas pasikeitė 180 laipsnių kampu, kadangi vaikelio atsiradimas šeimoje keičia gyvenimą iš
pagrindų. Ir kalbu ne tik apie buitį,
nes mažyliui reikalingas ypatingas
dėmesys pirmaisiais jo gyvenimo
metais. Esu priverstas taikytis prie
jo ir vertybėmis bei prioritetais. Tik
tapęs tėvu, supratau, kokią didžiulę dovaną gavau iš gyvenimo, kokią
didžiulę atsakomybę turiu prisiim-

Ramūnas Burokas, LSDJS pirmininkas.
Su žmona Vaida gandrų laukia rudenį.
1. Tau šie metai ypatingi. Ne tik dalyvausi Seimo rinkimuose vienuoliktuoju numeriu LSDP
sąraše, bet rudenį tapsi ir tėčiu. Prisipažink, kas
Tau yra svarbiau: tapti tėčiu ar Seimo nariu?
Metai ypatingi: pirmąkart įveikiau maratoną
ir dar du juos įveiksiu šiais metais – rudenį Seimo rinkimai ir laukiame šeimos pagausėjimo.
Tėvystė ir buvimas Seimo nariu nesulyginami
dalykai, tai – skirtingo lygio atsakomybė. Tapimo tėvu negali atstoti niekas, vien laukimas yra

Atsakymas kaip ant delno – po
R.Dagio sparneliu buvo prikurta
daugybė panašaus pobūdžio satelitinių konservatorių partijos
organizacijų, kurias reikia „maitinti“, plukdyti į jas biudžeto pinigus. Jų vaidmuo įstatymo projekte taip pat aiškiai apibūdintas
– dalyvauti visokiose komisijose, tarybose ir pan., sprendžiant
tiek politinius, tiek vidinius atskirų šeimų klausimus. Žodiniu
būdu. Bet finansavimo, be abejo, prireiktų, nes reiktų prikurti
įvairių naujų komisijų, tarybų ir
kt. bei skirti jų administravimui
lėšas. Po to prasidėtų projektai,
mokymai... Irgi puikus finansavimo šaltinis.
Ar šeimos stiprinimo įstatymas
reikalingas šeimoms? Tikrai – ne.
Jis šeimoms nieko neduotų, tik
atimtų dalį paramos ir pagalbos
šeimai finansavimo.
Čia galima iš naujo pažvelgti į
Konstitucijos pataisas. Jas priėmus, šeimos stiprinimo įstatymas
turėtų konstitucinį pagrindą, ir
tos šeimų organizacijos galėtų prikurti be galo daug projektų, mokyti, „šviesti“, versti tokius žmones,
kurie nukryptų nuo konstitucinių
normų, keisti elgesį.
Tai ką daryti? Bijau, kad dabartinis Seimas, kurio dalis balsuoja pagal nuogirdas, o nugirsta tą,
apie ką rėkia didžiausi rėksniai,
balsuos už jį. Lieka tik viena išeitis – taisyti šį projektą pasiūlymais, ir padaryti jį jei nors ir ne
reikalingą, tai bent jau ne žalingą šeimoms.

ti, kad šį mažą žmogutį išaugintume tikru žmogumi.
2. Pirmojo mėnesio atostogomis pasinaudojau, nes kūdikio auginimas yra ne vien moters reikalas, bet ir vyro. Jis turi būti tėčiu, o ne tik „bankomatu“. Žmona sako, kad ji visiškai nesijaudindama galėtų mane palikti savaitei ne tik su vienu vaikučiu,
bet ir su abiem. Ji yra rami, kad aš susitvarkysiu ne prasčiau už ją,
ir tai man nebus didžiulis iššūkis, kaip daugeliui vyrų. Nors didesnis krūvis su vaikučių priežiūra tenka žmonai, nes aš dirbu,
tačiau, kiek įmanoma, daugiau laiko stengiuosi skirti vaikams ir
jų priežiūrai, todėl man nėra „misija neįmanoma“ pakeisti sauskelnes ar pamaitinti kūdikį, o naktį keltis tenka ir dabar. Sūnus
tik su manimi užmiega, nors greitai jam jau bus 3 metai, o mažytei dar tik 8 mėnesiai, tai net kelis kartus per naktį tenka pasūpuoti, panešioti.
3. Labai myliu savo vaikus, bet mažiau laiko praleidžiu su jais
nei žmona, todėl aš juos labiau ir lepinu. Tačiau esant reikalui
tenka kalbėti ir griežtu tonu. Kai grįžtu namo, stengiuosi su Armanduku praleisti kuo daugiau laiko. Mes viską darome kartu,
vedžiojame šunį, pjauname žolę, keičiame automobilio ratus.
Aristute daugiau rūpinasi žmona, nes ji dar labai mažytė, dar 3
miegeliai per dieną, 6 maitinimai, dar visiškas kūdikėlis, reikalaujantis nuolatinio mamos dėmesio.
4. Tai buvo dviguba šventė – Armando ir Aristėjos močiutės
jubiliejus, taip pat Tėvo šventė, kurioje dalyvavo ir mano tėtis,
ir aš kaip tėtis.

ypatingas laikas. O štai dalyvavimas Seimo rinkimuose yra ilgų metų darbo pasekmė, įsigilinimo
į Lietuvos aktualijas, problemines sritis rezultatas, savo požiūrio į tam tikrų klausimų sprendimus turėjimas ir noras juos išspręsti. Tai – kaip
ilgamečio visuomenininko, vėliau tapusio politiku, tam tikra branda – tokį kelią esu pasirinkęs, ir man tai yra svarbu.
2. Ar ketini eiti tėvystės atostogų? Kelsiesi naktį raminti kūdikio, keisi sauskelnes?
Su žmona nusprendėme, kad ji eis motinystės
atostogų. O bendras rūpestis vaiku man atrodo

natūralu, iki šiol dirbome kaip komanda įvairiose veiklose, o naujame etape taip pat kartu dalinsimės atsakomybėmis.
3. Kokį save įsivaizduoji kaip tėtį?
Su žmona esame labai aktyvūs savo veiklos srityse, todėl tikimės, kad ir toliau būsime visuomeniški, ir tai diegsime savo atžalai nuo mažų dienų. Manau, kad vaikų auginimas yra įgavęs naują
požiūrį, ypatingai – vyro vaidmuo. Man svarbus
bendravimas ir galimybė ugdyti, todėl tokį save
ir įsivaizduoju - ugdantį, daug bendraujantį, labiau draugą savo vaikui nei griežtą šeimos ranką.
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Socialdemokratai: ką nuveikėme 2012-2016 m. ir ką žadame 2016-2020 m.
Siekiame užtikrinti
pamatines žmogaus teises

Reitingų laiptai

Kaip socialdemokratai, siekiame, kad Lietuvos demokratika stiprėtų,
o žmonės Lietuvoje jaustųsi laisvi, saugūs ir laimingi. Socialdemokratų
dėka 2015 metais pirmą kartą rinkome merus tiesiogiai.
Pasiekėme, kad smurtą šeimoje patyręs asmenuo turi teisę nedelsiant gauti informaciją iš policijos pareigūno ir (ar) tyrėjo apie smurtautojo sulaikymą ir apie smurtautojui taikomas ar baigiamas taikyti kardomąsias priemones, užtikrinančias smurtą patyrusio asmens saugumą.

Doing Business 2016:
Lietuva – 20 tarp 189 šalių
25

2015 –2016 metų Pasaulio ekonomikos

forumo konkurencingumo tyrimas:

Lietuva – 36 tarp 140 šalių

Siekiame, kad Lietuvoje būtų daugiau socialinės
lygybės. 2014 m. Lietuvoje buvo mažiausiai gyventojų, gyvenančių ties skurdo rizikos riba (prieš socialines išmokas), per visą nepriklausomybės laikotarpį
– 27,3 proc. (2010 m. – 34 proc.).

2014 m. Lietuvos BVP vienam gyventojui pasiekė aukščiausią
lygį jos istorijoje ir siekė 75 proc. Europos Sąjungos (ES) vidurkio.
2020 m. Lietuva pasieks 85 proc. ES vidurkio.
Pernai buvo gauti leidimai eksportuoti žemės ūkio produktus į 12
naujų rinkų visuose pasaulio kontinentuose – Europoje, Azijoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje, Afrikoje. Tai didina Lietuvos eksportą, kuris
ypač svarbus Lietuvos ekonomikos augimui ir konkurencingumui.
Netrukus turėtumėme priimti socialinį modelį, kuris padėtų sukurti apie 85 tūkst. naujų darbo vietų, nedarbas gali sumažėti iki 7
proc. Darbuotojai įgautų net 60 naujų teisių.

Rūpinamės, kad
Lietuvoje būtų kuo
mažiau skurdo
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Mažinama socialinė atskirtis

325 €
300 €

Didėja NPD

350 €

200 €

2016 01 01

166 €

2015 07 01

Padidintas papildomas
NPD už vaikus

2015 01 01

299,76 €
289,62 €

120 €

201 4 10 01

Pernai išlaidos gynybai
padidintos 150 mln. eurų, ir
tokia pačias suma buvo padidintos vien tik pensijos ir
darbo užmokestis mažiausias algas gaunantiems kultūros, socialinės srities darbuotojams, statutiniams pareigūnams.
Per trejus metus elektros
kaina buitiniams vartotojams sumažėjo 12,4 proc., o
šilumos energijos – penktadaliu.
Pirmą kartą nuo ekonominės krizės pradžios, nepaisant vadinamojo embargo
poveikio, tarp regionų pradėjo mažėti registruoto nedarbo ir vidutinio darbo užmokesčio (bruto) skirtumai,
padidėjo socialinės lygybės.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. Vyriausybė pakėlė ir neapmokestinamąjį
pajamų dydį (NPD) nuo 166 iki 200
eurų, o papildomą NPD už kiekvieną vaiką (jau trečiąkart) – net dvigubai nuo 60 iki 120 eurų.
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Energijos kainų lūžis (I)

Gamtinės dujos

14,5

Elektra
23%

13,74

-12%

0,81

0,70

Išlaikomas kainų stabilumas

0,78

0,80

12,7

40%

Gamtinių dujų kainų buitiniams vartotojams pokytis (EUR/1m 3 )
0,90

12,9

0,72

0,66

0,63

0,66

0,62

0,61

0,60

0,48

0,50

0,42

0,42

0,38

0,40
0,30

0,20
0,10

2013

2014

2015

2016

Standartinis 1 laiko zonos tarifas (su PVM)

0,00

2012 II

2013

2014

2015

1 gr. iki 500 m3 per metus (maisto ruošimui)

2016 I

Prognozė

2 gr. nuo 500 m3 iki 20 000 m3 (šildymui)
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Energijos kainų lūžis (II)
Biokuras

Šiluma

7,49

7,82

7,00
6,71

-28%

ct/kWh

Dėjome labai daug pastangų kad augtų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, ir
mums pavyko. Jei 2012 m. jis augo vos 2,9 proc., tai 2016 m. – jau visais 6 proc. Darbo užmokestis (po mokesčių) 2012 m. buvo 478,3 euro, o 2015 m. siekė jau 553,9 euro.
Mūsų vadovaujama Vyriausybė net keturis kartus pakėlė minimalią mėnesio (MMA)
algą, o nuo 2016 m. liepos 1 d. MMA didės dar 30 eurų iki 380 eurų, nors dar 2012 m.
ji tebuvo 247 eurai.
Socialdemokratams esant valdžioje, nedarbas Lietuvoje nukrito nuo rekordinių
17,8 proc. 2010 m. (2012 m. – 13,4 proc.) iki 9,1 proc. 2015 m., o 2016 m. prognozuojama 8,6 proc.

Skatiname
gimstamumą

c t/kW h

Siekiame, kad didėtų
žmonių pajamos

6,69
6,04

5,83
5,38

Vilniuje

5,21

Kaune
2013

2014

Klaipėdoje
2015

60 €

201 3 01 01

17

Atlyginimai - ekonomikos augimo
atspindys
VDU bruto

712,1 €
677,4 €
646,3 €
615,1 €

2012

2013

2014

2015

Pradėjome svarbias
švietimo sistemos reformas
Neapsiribodami vien tik švietimo srities finansavimo didinimu, pradėjome taisyti
konservatorių ir liberalų klaidas ir įgyvendinti strateginį tikslą – specialistų rengimą sieti su rinkos poreikiais, Lietuvos ekonomikos perspektyvomis. Nuo 2013 metų
buvo pradėtas formuoti valstybės užsakymas inžinerinėms techninėms specialybėms, o šiemet informatikos specialybės studentų bus priimta 50 proc. daugiau.
Priimtas sprendimas įkurti 10 regioninių gamtos mokslų ir technologijų centrų,
sukurti Nacionalinį mokslo centrą. Jų misija bus skatinti mokinius domėtis perspektyviausiais ateities mokslais – gamtos, technologijų, inžinerijos mokslais bei
matematika.
Vyriausybė pakėlė algas darželių auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams dukart – iš viso 15 proc., pedagogų – 3 proc., jaunųjų pradedančiųjų mokytojų – 5 proc. nuo 2016 m. (nuo rugsėjo pedagogų atlyginimų kėlimui vyriausybė skirs papildomus 8 mln. eurų).

9

Dirbantis ir uždirbantis žmogus
gyvens valstybėje, kurią norės perduoti savo vaikams ir anūkams

8

2012–2016 m. – link augančios,
turtingesnės ir veržlesnės Lietuvos

Didėja MMA
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tarp ES
nari ų

vieta

41

2
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lsdp 2016-2020 m. rinkimų į LR SEIMĄ PROGRAMA

16

20

22

36

vieta

1

Stengiamės būti tikrais
socialdemokratais
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Birželio 2 d. premjeras A. Butkevičius
Vilniuje susitiko su Kinijos valstybės tarybos nariu Yangu Jingu ir aptarė pasiūlymą pasirašyti trišalį memorandumą tarp Lietuvos, Kinijos ir Baltarusijos
dėl logistinės grandinės Kinija–Baltarusija–Lietuva plėtojimo. Jis išreiškė
viltį, jog verslui užmezgus kontaktus
Kinijoje dėl pieno produktų eksporto,
jis dar labiau išaugs, bei aptarė galimybę plėsti partnerystę gyvybės mokslų
bei mokslinių lazerių eksporto srityje.

Gegužės 25 d. ministrų kabinetas pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimams, kuriais inicijuojama vietinių energetikos išteklių
panaudojimo elektros gamybai plėtra
Baltijos jūroje. Šiuo metu yra rengiami
ir pasiūlymai dėl tolesnės vėjo energetikos plėtros sausumoje modelio, panaudojant ES paramos lėšas. 2013 m. inicijuoti biokuro ir komunalinių atliekų kogeneracinių elektrinių projektai Vilniuje ir Kaune, šiemet rudenį bus pradėtos
šių elektrinių statybos.

Gegužės 25 d. A. Butkevičius dalyvavo konferencijoje „Šešėlinė ekonomika. Pokyčiai per dešimtmetį“. Anot jo,
ilgus metus vykdant prevencinę veiklą
ir kovojant su šešėline ekonomika, galime įvardyti pastangų rezultatus – vien
pernai Lietuvos šešėlinės ekonomikos
dalis nuo BVP sumažėjo 1,3 proc. punkto (480,9 mln.) eurų. Premjeras teigė tikįs, kad pastaraisiais metais pradėtas
glaudesnis bendradarbiavimas šešėlinės ekonomikos klausimais su mokslo
institucijomis suteiks papildomą impulsą šviečiant jaunąją kartą.

Gegužės 19 d. A. Butkevičius su sveikatos
apsaugos ministru J. Požela pranešė, kad
nuo liepos 1 d. visiems asmens sveikatos
priežiūros įstaigų darbuotojams atlyginimai bus pakelti 8 proc. Algų didinimui
bus skirta apie 30 mln. eurų. Gydytojams
alga vidutiniškai padidėtų apie 100 eurų,
o slaugytojams – apie 50 eurų. Atlyginimai etapais bus keliami ir 2017 metais.
Į valdžią atėjus konservatoriams ir liberalams medikų algos žymiai sumažėjo:
2008 m. gruodį jos buvo 1075 eurai, o
vėliau sumažinta iki 970 eurų; slaugytojų vidutinė alga buvo 641 euras, o 2011
m. sumažinta iki 622 eurų.

Pasak premjero A. Butkevičiaus, šiemet
įvykusios sėkmingos derybos su Norvegijos kompanija „Statoil“ dėl gamtinių dujų kainos, palankiomis sąlygomis sudaryti kiti dujų pirkimo rinkoje kontraktai
bei pradėtos eksploatuoti elektros jungtys su Švedija ir Lenkija leidžia toliau mažinti energijos kainas.
Skaičiuojama, kad gyventojams, gamtines dujas vartojantiems maisto ruošimui,
tarifas nuo liepos 1 d. turėtų mažėti apie
8 procentais, o dujas vartojantiems būsto šildymui – apie 14–15 procentų. Anot
premjero, jau galima pažadėti, kad nuo
liepos 1 d. sumažės ir elektros kaina.

Veidai
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Investicijos į žmogų kloja klestinčios
valstybės pamatą
Vyriausybinių delegacijų narė derybose su Tarptautiniu valiutos fondu ir Pasaulio banku,
teisingumo viceministrė, valstybės kontrolierė bei Lietuvos deleguota Europos Audito Rūmų
narė – tai tik dalis Jūsų turtingos biografijos. Kodėl ilgus metus sėkmingai dirbusi valstybės
tarnyboje nutarėte siekti Seimo
narės mandato?
Yra sakoma, kad jei žinai savo
vertybes, tai žinai, ko nori, kas esi ir
kur link gyvenime nori judėti. Tėvai man nuo ankstyvos vaikystės
įskiepijo tokias vertybes, kaip teisingumo siekimas ir atsakingumas.
Tai ir nulėmė, kad gyvenime daugiausia dirbau viešajame sektoriuje.
Pasirinkau pareigą tarnauti visuomenės interesui, todėl ją sąžiningai ir atsakingai vykdau. Niekada nebijojau iššūkių – juos priimu kaip galimybę tobulėti, keistis,
todėl yra tekę dirbti įvairiose vykdomosios valdžios srityse.
Ilgus metus dirbdama valstybės
pareigūne įsitikinau, kad ir kaip
svarbu, kad laiku būtų priimami
teisingi įstatymai, dar svarbiau yra
tai, kaip jie įgyvendinami ir kokią naudą atneša valstybei bei jos
žmonėms.
Vykdomosios valdžios darbas turėtų būti nukreiptas į žmonėms palankius rezultatus, jis turi būti tinkamai ir profesionaliai prižiūrimas.
Kalbu apie parlamentinę kontrolę,
nes būtent čia matau, kad mano
patirtis, asmeniniai įgūdžiai gali
prisidėti ne tik prie geros viešosios
politikos sukūrimo, bet ir jos įgyvendinimo.
Posūkis į politiką ir apsisprendimas dalyvauti Seimo rinkimuose
nebuvo vienadienis, jis brendo ilgai. Jei prieš dešimtmetį dvejojau ir
nedrįsau žengti šio žingsnio, šiandien kaip niekad tvirtai jaučiu, žinau, kad galiu stipriai prisidėti prie
saugesnės, solidaresnės ir laimingesnės Lietuvos kūrimo.

Pokalbis su Rasa Budbergyte, LSDP kandidate į Seimą Verkių rinkimų apygardoje
Vilniuje, buvusia Lietuvos valstybes kontroliere ir Europos Audito Rūmų nare
ti ir įsiklausyti
į kito nuomonę
gali padėti kurti dialogą tiek su
šalininkais, tiek
su aršiausiais
oponentais.

Kodėl žengti į politiką pasirinkote būtent su LSDP?
Esu kairiųjų pažiūrų, todėl išpažįstu socialdemokratines vertybes,
tokias kaip žmogaus orumas, laisvė, galimybių lygybė ir solidarumas. Žaviuosi Skandinavijos šalių
socialdemokratiniu socialinės gerovės valstybės modeliu.
Nuoširdžiai tikiu, kad mums, socialdemokratams, devizas „Svarbiausia – žmogus!” nėra tušti žodžiai. Galvoju, kad galime ir toliau eiti tuo nelengvu, bet būtinu
visuotinės gerovės kūrimo keliu.
Žinoma, jei sugebėsime pakeisti
savo požiūrį ir gyvensim taip, kad
mūsų mintys, žodžiai ir darbai būtų vienovėje.
Kokiomis savybėmis, Jūsų manymu, turi pasižymėti politikas?
Aš labiausiai vertinu sąžiningus
žmones ir esu įsitikinusi, kad politikas, visų pirma, turi būti sąžiningas ir nemeluoti ne tik kitiems, bet,
svarbiausia, ir sau. Tik sąžiningas
žmogus, kuris turi drąsos pripažinti savo klaidas, geba prisiminti atsakomybę, o ne bėgti nuo jos.
Politikas turi būti principingas,
nes tik tvirtus vertybinius įsitikinimus turinčiam žmogui aplinkinių kelrodžiai nereikalingi. Ir, žinoma, tolerancija išgirsti, išklausy-

Keliate itin
ambicingą
tikslą Lietuvai: priartinti
žmonių gyvenimo lygį prie
Europos Sąjungos (ES) šalių vidurkio. Manote, kad tai pasiekiama?
Jau daugiau nei dešimtmetį esame sėkmingai įsilieję į ES šeimą,
bet dar nesijaučiame europiečiais.
Lietuva yra viena iš ES šalių, kur
yra didžiausia socialinė nelygybė
ir skurdo grėsmė.
Nors bendrasis vidaus produktas
(BVP) auga, tačiau Lietuvoje darbo našumas buvo ir lieka žemas, o
tai – viena didžiausių kliūčių, trukdančių augti ekonomikos konkurencingumui ir prigyti geresnėms
gyvenimo sąlygoms.
Neturime ir veiksmingos pensijų sistemos, o dėl sparčiai senstančios ir išsivažinėjančios Lietuvos
greitai galime nebeturėti darbingo amžiaus gyventojų dalies, kuri
garantuotų orią ir saugią senatvę.

Atsiliekame švietimo, sveikatos ir
socialinės paramos srityse...
Šios piktžaizdės, kurios kankina Lietuvą, mums puikiai žinomos, nes tai – delsiamų atlikti namų darbų, kuriuos tarptautinių organizacijų ekspertai kasmet primena, rezultatas. Per dešimtmetį prisivyti senbuves ES šalis, kurios savo
ekonominę ir socialinę gerovę kūrė šimtmečiais, yra sudėtinga, bet
ryžtingi sprendimai, o svarbiausia
– jų savalaikis įgyvendinimas gali
Lietuvą nuvesti reikalingų pokyčių keliu. Žinoma, tai ir kiekvieno
pareigūno asmeninės atsakomybės
klausimas.
Mūsų partijos programoje yra
numatyta, kad iki 2020-ųjų Lietuva turi pasiekti 85 proc. ES šalių
BVP vidurkio, tenkančio vienam
gyventojui. Jei norime kurti saugesnę ir solidaresnę visuomenę, turime
panaikinti tas seniai mus apraizgiusios visuotinės tolerancijos korupcijai ir šešėlinei ekonomikai gijas.
Aš labai aiškiai ir tvirtai pasisakau už principingą, negailestingą
kovą su šešėline ekonomika (t.y.,
kontrabanda, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grobstymu, „vokeliais“ ir nelegaliu darbu). Mokesčių
surinkimas ir jų teisingas paskirstymas – indėlis į pensijų ir mažiausiai
uždirbančiųjų didesnes pajamas.
Mažinant socialinę atskirtį, turime tęsti struktūrines reformas, o

R. Budbergytė su vyru Rolandu ir sūnumi Vyteniu

Rimantas Sinkevičius, susisiekimo ministras, LSDP kandidatas į Seimą Jonavos apygardoje

Susisiekimo ministerija drauge su
„Lietuvos paštu“, vykdydama elektroninio pristatymo (E. pristatymo) kūrimo projektą, įdiegė šiuolaikišką ir inovatyvią paslaugą, kurios privalumus atranda ir viešasis,
ir privatus sektorius.

Nacionalinė elektroninių siuntų pristatymo informacinė sistema
– E. pristatymas – yra elektroninė
alternatyva oficialių registruotųjų
laiškų siuntimui. Nemokamai prisijungus prie E. pristatymo sistemos,

Profesinėje veikloje Jus pažįstame kaip kompetentingą valstybinio sektoriaus, biudžeto kontrolės ekspertę, bet mažai žinome
apie Jūsų laisvalaikį ir pomėgius...
Ar įtemptoje darbotvarkėje randate laiko sau?
Esu pastovus, prognozuojamas
žmogus, todėl buvimas su šeima,
vyru Rolandu ir sūnumi Vyteniu
bei senais, laiko išbandytais draugais – geriausia laisvalaikio praleidimo forma. Aktyviai poilsiaujam gamtoje, atsipūsti nuo darbų
man geriausiai padeda vaikščiojimas, važinėjimas dviračiais, kelionės. Mėgstu gaminti valgį – esu
skanios, bet sveikos virtuvės propaguotoja.
Dažnai laisvalaikį leidžiu su knyga, man labai patinka teatras ir kino filmai (labiausiai įtraukia skandinaviškos dramos ir prancūziškos
komedijos). Mėgstu apsilankyti ir
dailės galerijose. Simfoninė muzika leidžia atgauti vidinę harmoniją, kai esu sujauktos sielos, ir galvoje kirba per daug minčių.
Džiaugiuosi, kad iš Liuksemburgo grįžus į Lietuvą daugiau laiko galėsiu skirti šeimai, kuri – pagrindinis mano ramstis. Esu labai jiems
dėkinga, niekada nesulaukiau nė
mažiausio priekaišto, kad darbai
man rūpi daugiau nei namai.
Kalbėjosi Vita Beržiūnaitė

E. pristatymas – jau „Lietuvos pašte“

Viešųjų paslaugų kėlimasis į
skaitmeninę erdvę dvidešimt
pirmajame amžiuje yra būtinas ir neišvengiamas procesas.
Pastaraisiais metais „Lietuvos
pašto“ diegiamos elektroninės
paslaugos yra įrodymas, kad
valstybės valdomos įmonės
– inovatyvios, lanksčios, gebančios prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios rinkos ir
gyventojų poreikių.

konkurencingai Lietuvos ekonomikai augti būtinas naujas postūmis į investicijų ir inovacijų skatinimą bei paramą smulkiajam ir vidutiniam verslui, ypač regionuose.
Būtinas viešojo sektoriaus išlaidų mažinimas bei racionalus, ženklią grąžą duodantis valstybės turto valdymas. Sakote, kad tai sunkiai
pasiekiama ir per daug ambicinga?
Taip, tai – ambicinga, bet mūsų,
socialdemokratų, didžioji ambicija
– kurti laimingos ateities Lietuvą.

įvairius oficialius dokumentus, pažymas, paraiškas ir pan. valstybės
institucijoms galima pateikti arba
gauti iš jų internetu.
E. pristatymas yra būdas dalintis informacija ir siųsti dokumentus gyventojams, verslui ir valstybės
institucijoms. Ši elektroninė sistema ilgainiui pakeis institucijų durų varstymą, o informacijos mainai taps žymiai operatyvesni. Jau
nekalbant apie tai, kad E. pristatymas padės taupyti pašto paslaugų,
transporto, darbo laiko sąnaudas.
Galima vardinti ir daugiau paslaugos privalumų: informacija
siunčiama greičiau, nes E. pristatymo sistema siunčiami dokumentai
pristatomi realiuoju laiku. Išsiųsti
dokumentus galima bet kuriuo pa-

ros metu – nebereikia derintis prie
pašto ar kurjerio darbo laiko. Be
to, užtikrinamas visiškas duomenų saugumas ir konfidencialumas.
Saugaus e. parašo naudojimas
įrodo siunčiamų (gaunamų) dokumentų tikrumą, patvirtina, kad
dokumentas nebuvo suklastotas,
o siunčiami dokumentai saugomi
duomenų saugyklose, taip užkertant kelią jų pasimetimo tikimybei.
Siuntos pristatymas E. pristatymo
sistemoje turi teisinę ir įrodomąją galią, atitinkančią registruotojo
laiško įteikimą.
Prie išmanios E. pristatymo sistemos prisijungusi „Sodra“, naudodamasi galimybe nuotoliniu būdu perduoti svarbius dokumentus ir pažymas, šį mėnesį informuos pensinin-

kus apie naują per krizę nusavintų
pensijų dalių gražinimo etapą. Nereikia baimintis, jei interneto erdve
dalis senjorų nesinaudoja – jiems
yra galimybė pristatyti ir taip vadinamąsias hibridines siuntas. Per E.
pristatymo sistemą išsiuntus dokumentus, jie automatiškai „Lietuvos
pašto“ atspausdinami, sudedami į
vokus ir išsiunčiami galutiniam gavėjui įprastu registruotu paštu.
Labai viliuosi, kad jau netrukus
didžioji dalis šalies gyventojų ir verslo subjektų su valstybės institucijomis informacija keisis nuotoliniu
būdu.
Kviečiu visus tapti išmanesniais
ir, mažinant popierinių laiškų poreikį, išsaugoti medžius, kad Lietuva žaliuotų!

Socialdemokratė

socialdemokratas

Daugiau moterų valstybės valdyme –
daugiau demokratijos
Pirmąjį birželio savaitgalį Palangoje
Lietuvos socialdemokračių moterų
sąjungos (LSDMS) seminare “Daugiau
moterų valstybės valdyme – daugiau
demokratijos” daug dėmesio skirta politinėms temoms, Seimo rinkimams, mokytasi, kaip tapti savimi
pasitikinčiomis lyderėmis politikėmis,
planuoti nauji bendri renginiai.

Algirdo Kubaičio nuotr.

Šalies politines aktualijas ir pasiruošimo
Seimo rinkimams strategiją pristatė LSDP
Rinkimų štabo vadovas Algirdas Sysas, ku-

ris sakė tikįs, kad šįkart rinkėjai
įvertins pačius geriausius socialdemokratų darbus ir nepasiduos
populistams.
Įžvalgomis apie Lietuvos politiką dalijosi politologas Algis Krupavičius pranešime “Seimo rinkimai 2016: kontekstas, ypatybės,
prognozės”. Apie moteris ir lyderystę kalbėjo koučingo specialistas Vygantas Rutkauskas.
Dvigubai ilgiau nei planuota
truko, tačiau nė vienai neprailgo
diskusija “Moterų sveikatos įtaka gyvenimo kokybei”, kurią ve-
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dė profesorius Juozas Ruolia. Jo
patarimams, kaip išvengti piktybinių navikų, abejingų neliko.
Paskaitą “Emocijos, jų valdymas
ir sveikata” skaitė gydytoja psichologė Genė Jakaitienė.
Tradiciniame kasmetiniame
renginyje socialdemokratės iš visos Lietuvos tiesiog galėjo vėl susitikti ir pabendrauti. Palanga jų
lauks ir kitą vasarą!
Žaneta Skersytė
www.lsdpklaipeda.lt

Pasaulinė moterų konferencija Kopenhagoje:
tikslai nauji, tačiau problemos senosdaugiau demokratijos
Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ
Seimo Moterų parlamentinės grupės
pirmininkė, LSDP kandidatė į Seimą
Senamiesčio apygardoje Vilniuje

Gegužės 16–19 d. Kopenhagoje vyko ketvirtoji Pasaulinė
konferencija „Moterys veikia“,
kuri pratęsė ankstesnių pasaulinių renginių (Londonas, 2007;
Vašingtonas, 2010; Kuala Lampur, 2013) idėjas.
Kopenhagos konferencija buvo
pirmasis pasaulinis renginys, skirtas
Darnaus vystymosi tikslų iki 2030
m. aptarimui bei konkrečiai trečiajam ir penktajam (iš septyniolikos)
tikslams: „užtikrinti sveiką gyvenseną ir gerovę visiems“ bei „įgyvendinti lyčių lygybę ir įgalinti visas
mergaites ir moteris“.
Konferencijoje dalyvavo virš
3000 žmonių iš viso pasaulio, 80
parlamentarų iš 53 šalių. Plenariniuose posėdžiuose ir įvairiose sekcijose pasisakė Jungtinių Tautų Organizacijos, įvairių valstybių atstovai, parlamentarai, mokslininkai,
privataus sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų nariai, jaunimas,
žurnalistai, aktoriai, dainininkai.
Turi būti sveikos ir aprūpintos
Konferenciją sveikino judėjimo
„Moterys veikia“ įkūrėja ir prezidentė Jill Sheffield, Danijos princesė Mary, o atidarymo pagrindinę kalbą sakė Melinda Gates, pažadėjusi iš Billo ir Melindos Gates‘ų
fondo skirti 18 mln. dolerių išsamių
statistinių duomenų apie moteris ir
mergaites rinkimui, kad šie duomenys atskleistų realią moterų ir mergaičių padėtį pasaulyje.
Jill Sheffield konferencijos programos pirmajame puslapyje rašė: „Darnus vystymasis įmanomas

tik tuomet, kai mergaitės ir moterys
yra sveikos bei aprūpintos. Moterys
ne tik gimdo kūdikius. Jos rūpinasi
savimi, šeima, bendruomene, visuomene. Kai investuojama į mergaites
ir moteris, sukuriamas raibuliavimo
efektas, kuris atneša laimėjimus visiems. Todėl investuokime daugiau.
Investuokime energingiau. Investuokime dabar.“
Pasirinkimo laisvė, o ne išlikimo galimybė
Tris dienas įvairių formatų susitikimuose buvo diskutuojamos
moterų teisės, lytinės ir reprodukcinės teisės bei moterų ir mergaičių
beteisiškumas patriarchalinėje visuomenėje, kuri neigia moterų teisę pačioms kurti savo intymų privatų gyvenimą.
Princesės Mary mintis apie ateities pasaulį, kuriame mergaitės ir
moterys turėtų pasirinkimo laisvę,
o ne išlikimo galimybę, tapo konferencijos leitmotyvu.
Pranešėjos kalbas dažnai baigdavo pasaulinių Kairo (1994) ir Pekino (1995) konferencijų Veiksmų
programos žinoma pakoreguota fraze: „Moterys turi pačios rinktis nuo
kokio vyro gimdyti vaikus, pačios
spręsti, kada, kaip dažnai ir kiek vaikų susilaukti.“
Nuo Zikos viruso iki prievartinių vedybų
Konferencijoje buvo pasisakoma
prieš gentines, tautines tradicijas
prievarta ištekinti mergaites, žaloti
moterų lytinius organus, prieš smurtą šeimoje. Ypatingai buvo pabrėžiama moterų ir mergaičių švietimo
būtinybė kaip kelias į jų išsilaisvinimą iš vyrų vergovės, taip pat teisė nemokamai gauti kontraceptines priemones, teisė į nėštumo nutraukimą, kuris buvo traktuojamas
kaip sveikatos ir socialinių paslaugų
problema.
Plačiai buvo aptarta Zikos viruso
plitimas, pastangos įveikti tuberkuliozę, maliariją, ŽIV/AIDS, lytiniu
keliu plintančias infekcines ligas bei
būtinybė įvesti mokyklose mokslu grįstą privalomą lytinį švietimą.
Hillary Clinton: „Moterų žinios
ir kūrybiškumas – gerovei kurti“
Nuolat buvo akcentuojama, jog
vyriausybės turi formuoti lyčių biu-

džetą tam, kad racionaliai ir kryptingai būtų naikinama lyčių nelygybė, kuriama socialinė lyčių pusiausvyra, nes nė viena valstybė nėra tiek turtinga, kad atsisakytų pasitelkti moterų žinias ir kūrybiškumą valstybės gerovei kurti.
Konferencijos uždarymo vienas
įdomiausių momentų buvo Hillary Clinton video kreipimasis į dalyvius, kuriame Demokratų partijos kandidatė į JAV prezidentus
taikliai pastebėjo, jog politikams
ir valstybę valdantiesiems nederėtų savintis žmogaus kūno, o derėtų išmokti gerbti žmogaus teises.

Moterų emancipacijos
istorija
Lotyniškai emancipatio – išsivadavimas, sulyginimas moterų politinių ir visuomeninių teisių su vyrų.
1405 m. rašytoja Christine de
Pisan Prancūzijoje išspausdina
romaną „Damų miestas“, kuriame ironiškai kritikuoja vyrų dominavimą visuomenėje. 1792 m.
Mary Wollstonecraft Anglijoje
parašo knygą „Moterų teisių apgynimas“, kurioje mėgina įrodyti moterų lygias teises su vyrais ir
tai, kad moterų pavergimas žalingas žmogiškumui. 1848 m. amerikietės surengia Seneca Falls mieste, Niujorko valstijoje, moterų
suvažiavimą, kuriame paskelbia
pirmąją moterų teisių konvenciją
kaip kelią į moterų išlaisvinimą.
XIX a. pabaigos, XX a. pradžios JAV ir Anglijos sufražistės (lot. suffragium – balsavimas)
ima reikalauti moterų balsavimo

teisės, o XX a. antroji pusė ženklina naują žmogaus egzistavimo erą: rasiniai, jaunimo, lytinių mažumų, moterų judėjimai,
feministinės teorijos grindžia lyčių lygybės, lygių galimybių įstatymų suformavimą ir moterų, lytinių ir reprodukcinių teisių įterpimą į žmogaus teises. Pozityvios
diskriminacijos įstatymai ir lyčių
kvotos tampa konkrečiomis laikinomis priemonėmis lyčių lygybei
kurti. Prasideda šiuolaikinės demokratinės visuomenės raida.
Tačiau iki šiol moteriškoji lytis nėra išlaisvinta, lyčių lygybė

ir visuomeninė lyčių pusiausvyra pasaulyje niekur nėra sukurta,
nes skiriasi šalių istorinės, ekonominės, socialinės, kultūrinės vystymosi sąlygos. Senosios demokratijos ir naujosios demokratijos
valstybėse bei besivystančiose šalyse egzistuoja skirtingas lyčių ir
lytiškumo suvokimas ir skirtingi
lyčių lygybės, lyčių pusiausvyros
visuomenėje įgyvendinimo lygiai.
Minėtos socialinės struktūros
turi nevienodas finansines galimybes skatinti moterų ir vyrų
švietimą, sveikatos ir šeimos planavimo paslaugas, nevienodas sąlygas įveikti smurtą šeimoje, religinį fundamentalizmą, žalingas
moteriai nacionalines ir gentines
tradicijas bei karinius konfliktus, migracijos sunkumus, kurie
ir stabdo moterų diskriminacijos šalinimą.
Ar visa tai reiškia, kad mergaitės ir moterys niekada nebus iš-

laisvintos?
Kokios yra kliūtys kolektyviniam ar individualiam mergaičių
ir moterų išsilaisvinimui?
1) didelis vyrų solidarumas valdžioje,
2) per menkas moterų solidarumas patekus į valdžią, nes, pajutusios valdžios privilegijas, kai kurios
moterys pritampa prie valdančiųjų ir išduoda feministines idėjas,
3) individo baimė tapti laisvu
viduje, atsiriboti nuo stereotipinio minios, bendruomenės, politinės partijos mąstymo, nes buvimas žmonių masėje tarsi išlaisvina
individą nuo atsakomybės, padaro
jo būtį saugesnę,
4) tai ir mirties baimė, bejėgiškumas priešintis karo realybei, religinei neapykantai ir smurtui,
5) nesugebėjimas sulaužyti lyčių,
lytiškumo, lyčių vaidmenų stereotipus, nes juos žiniasklaida ir įvairūs verslai stiprina bei remia pelno tikslais.
Ką reikėtų daryti, kad išlaisvintume mergaičių ir moterų
sąmonę?
Turėtume šviesti moteris ir vyrus, kad šie, supratę, jog nors dvi
lytys yra biologiškai skirtingos, visuomenėje vyrai ir moterys kaip
žmonės yra lygūs, todėl žmogaus
teisės ir laisvės, orumas, vertybės,
žmonių solidarumas ir teisingumas yra didžiausios puoselėtinos
šių dienų vertybės.
Kita vertus, šalia bendražmogiškų vertybių neturėtume pamiršti
asmenybės individualių savybių –
drąsos, disciplinos, valios, kurios
skatina ginti moters, vaiko teises,
lytines ir reprodukcines teises.
Šiandien kelias į moterų išlaisvinimą yra trumpesnis nei istorinėje praeityje, nes valstybės, vyriausybės, pilietinės organizacijos ir piliečiai gali naudotis gerąja
moteriškosios lyties išlaisvinimo
patirtimi.
Tačiau dar anksti švęsti lyčių lygybės pasiekimo pergalę, nes konservatyvios jėgos, priešiškos mergaitės ir moters laisvam pasirinkimui, melu, šmeižtu, pseudo moksliniais faktais ir teorijomis siekia
įveikti laisvamanius ir žmogaus
teisių gynėjus.
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Pajūrys

socialdemokratas

Klaipėdai reikia socialinio saugumo,
teisingumo ir lygybės
Pokalbis su Lilija Petraitiene, Klaipėdos m. tarybos nare, LSDP Klaipėdos m. skyriaus
pirmininke, LSDP kandidate į Seimą Marių apygardoje Klaipėdoje

Daugybę metų gyvenate Klaipėdoje. Kaip Klaipėda ir Lietuvos pajūris pasikeitė per tą laiką?
Gimiau Pamario krašte, bet likimas mane prieš 35 metus atvedė į
Klaipėdą. Apsigyvenome su šeima
Melnragėje, beveik prie uosto vartų. Gyvenome jūros ošimo ir bangų mūšos apsupti. Pajūryje užaugo
mano vaikai, čia aš subrendau kaip
asmenybė ir politikė.
Kas pasikeitė? Klaipėda – pramoninis miestas: užsidarė senosios
įmonės, tačiau atsirado daug naujų, sparčiai statėsi nauji gyvenamieji
mikrorajonai, į miestą atvyko daug
naujų žmonių.
Mūsų miesto vizitinė kortelė –
uostas su laivais ir kranais, jūreiviško gyvenimo atributais ir tradicijomis. Miestas pulsavo gyvybe:
gyventojų skaičius artėjo prie 220
tūkstančių. Deja, darbų ir galimybių mažėjo. Klaipėdiečių laisvalaikis liko romantiškas, bet kuklus:
jūra ir saulė.
Miestas ištuštėjo – dabar jau
„priskaičiuojama“ vos daugiau kaip
157 tūkst. gyventojų, pernai sumažėjo net 1 642. Ir kasmet mažėja
gyventojų jau ne dėl emigracijos.
Klaipėda nebėra traukos centras
– žmonės keliasi į aplinkinius rajonus. Pakito klaipėdiečių poreikiai: jie nori jaukios gyvenamosios
aplinkos, jų netenkina perpildyti
automobiliais, nesutvarkyti daugiabučių namų kiemai.
Akivaizdu, kad išryškėjo socialinė atskirtis, miesto gyventojai „išsisluoksniuoja“: šiaurinė miesto dalis
– prestižinė, pietinė šalia pramoninės miesto (LEZ-o) dalies – skurdesnė socialine infrastuktūra ir gyvenamąja aplinka.
Apmiręs ir ištuštėjęs senamiestis
dėl padarytos miesto vystymo strateginės klaidos. Pastačius miesto
centre „Akropolį”, užsidarė mažosios parduotuvėlės, kavinukės, kepyklėlės – sunyko smulkusis ir vidutinis verslas... Monopolio bangi-

nis praryja mažuosius ir situacijos
valdžia nepajėgia pakeisti.
Kas labiausiai džiugina?
Renovuota didžioji dalis miesto mokyklų, gimnazijų, dalis vaikų lopšelių-darželių. Klaipėda žavi naujais dviračių takais mieste ir
pajūryje – nutiesta beveik 100 km
dviračių takų. Dviračiai tampa populiariausia laisvalaikio praleidimo forma.
Mūsų pasididžiavimas – uostas ir jo įmonės, sukūrusios beveik 58 tūkst.darbo vietų, valstybės biudžetą vien per 2015 metus papildžiusios daugiau nei 684
mln. eurų.
Įrengus kruizinių laivų terminalą, į Klaipėdą atplaukia didieji pasaulio kruiziniai laivai, pernai jų atplaukė 54 – visi įspūdingo dydžio
ir grožio. Deja, Klaipėdoje šių laivų keleiviams nelabai ką turime pasiūlyti: turistai vyksta į aplinkinius
rajonus – Nidą, Palangą.
Kitas pasididžiavimo centras –
Jūrų muziejus – delfinariumas.
Džiugina atstatoma ir vis plačiau
duris lankytojams atverianti Pilia-

vietė – miesto istorinė pradžia, kur
vyksta miesto gimtadienio šventiniai renginiai, nusipelniusių miestui žmonių pagerbimas.
Koks uostamiestis be mažųjų laivelių, jachtų? Pagaliau šiemet, gegužę, po ilgų biurokratinių vilkinimų atgimė jachtklubas Smiltynėje su jachtų uosteliu ir visa infrastruktūra.
Pernai po beveik 10 metų trukusios renovacijos duris atvėrė Klaipėdos dramos teatras. Užbaigtas dar
vienas europinis projektas: veiklą
pradėjo kultūrinis inkubatorius –
Kultūros fabrikas.
Pokyčiai Lietuvos pajūryje? Jis
tampa „pateptųjų“ zona – dygsta
uždari, išskirtinai prabangių namų, kvartalai prie pat jūros.
Tačiau per visus tuos dešimtmečius poilsiautojams pajūryje taip ir
nesukurta jokios pramoginės, užimtumo ir civilizuoto laisvalaikio
infrastruktūros. Taigi, klaipėdiečių ir poilsiautojų laisvalaikis išliko
kuklus: jūra ir saulė, tad ne tik klaipėdiečiai, bet ir visos šalies gyventojai suka į Turkiją, Ispaniją ar pan.

Kokių dar pokyčių reikia Klaipėdai?
Socialinio saugumo ir socialinio
teisingumo. Klaipėdai reikia tolygios miesto plėtros, neleisti formuotis turčių ir vargšų kvartalams. Tam
būtina skatinti gyvenamųjų namų
renovaciją, perplanuoti daugiabučių namų kiemus, tvarkyti viešąsias
miesto erdves, įtraukti gyventojus
į bendruomenės reikalų valdymą.
Būtina parengti detaliuosius planus naujų, patrauklių nedidelių gyvenamųjų namų ir kotedžų statybai, tik taip sustabdysime gyventojų emigraciją į aplinkinius rajonus.
Klaipėdiečiams ir miesto svečiams trūksta prieinamos laisvalaikio užimtumo infrastruktūros,
ypač šaltuoju metų laiku. Čia viltys
dedamos į naujo modernaus baseino statybą. Startas duotas. Džiugu,

kad Klaipėdos baseino projektą
Vyriausybė yra pripažinusi valstybei svarbiu ekonominiu projektu,
jau pasirašyta sutartis dėl 7 mln.
eurų paramos projektui.
Miestui, kad jis būtų patrauklus turistams, reikalingi simboliai. Toks simbolis be Piliavietės
būtų istorinės Šv. Jono bažnyčios
atstatymas senamiestyje. Pradžia
jau padaryta, miestas parengė galimybių studiją, gautas ir Vyriausybės sutikimas lėšomis paremti
bažnyčios atstatymo programą.
Neišnaudojame savo galimybių
vystant sveikatos turizmą, o mes
turtingi geoterminiu vandeniu,
išgaunamu visus metus.
Apskritai gyventojams trūksta pramogų ir kitokių laisvalaikio praleidimo centrų.

Liberalų sąjūdį krečia stambios politinės korupcijos skandalas. Kokius rinkimų rezultatus prognozuojate Klaipėdoje?
Ar Klaipėda pagaliau taps socialdemokratų miestu?
Uostamiestis išskirtinis tuo,
kad čia jau kelis dešimtmečius valdžioje įsitvirtinę liberalai, jie tvirtai valdo administracinius resursus – įsitvirtinę visose įstaigose ir

miestiečiams „įkaltas į sąmonę“ mitas, kad liberalai yra „pasmerkti“ valdyti Klaipėdą. Socialdemokratų misija – tai pakeisti.
Dabartinis korupcijos skandalas
sukėlė savotišką šoką klaipėdiečiams,
nes jiems tiek dešimtmečių medijos
formavo nuostatą, kad liberalai yra
skaidrūs. Tik klaipėdietis, dažniau
susiduriantis su viešojo intereso, viešųjų reikalų tvarkymu mieste, supranta tą neatitikimą tikrovei.
Rinkimų rezultatams šio stambaus masto korupcijos skandalas įtakos turės. Manau, dalis klaipėdiečių
susimąstys ir balsuos ne aklai už liberalus, rinksis kitus, o dalis jų ištikimųjų rinkėjų gali į rinkimus iš viso neateiti.
Jeigu mes, kaip solidi kairioji partija, dirbsime nuosekliai, toliau eisime į žmones, bendruomenes, vykdysime savo rinkimų programą ir nacionaliniu, ir vietos savivaldos lygmeniu, lūžis įvyks.
Į kokius svarbiausius renginius
vasarą kviečia Lietuvos pajūris?
Jūros šventė – visų metų švenčių
topas, sutraukiantis į Klaipėdą visą
Lietuvą. Taip mes primename Lietuvos žmonėms, kad esame jūrinė
valstybė.

Penktadienis
Nuo 15.00 val. Komandų atvykimas, registracija, įsikūrimas.
21.00–01.00 val. LSDP skyrių prisistatymas ir vakaronė „Padainuojam, pašmaikštaujam – į Seimo rinkimus keliaujam“. Pageidaujančios komandos galės
prisistatyti trumpais, šmaikščiais pasirodymais. Vakaronės dalyvius linksmins
DJ Romekas & CO.
Šeštadienis
10.00 val. Teisėjų ir komandų vadovų pasitarimas.
11.00 val. IŠKILMINGAS SĄSKRYDŽIO ATIDARYMAS. LSDP PIRMININKO ALGIRDO
BUTKEVIČIAUS SVEIKINIMAS.
Svečių sveikinimai sąskrydžio dalyviams.
11.50 val. Iškilmingas startas sportinėms varžyboms.
12.00–17.00 val. Sportinės varžybos ir įvairūs konkursai.
Privalomos rungtys
12.00 val. Paplūdimio tinklinio varžybos. Komandos sudėtis – 4 žaidėjai. Komandos gali būti mišrios sudėties. Varžybos vykdomos vieno minuso
sistema. Priklausomai nuo komandų skaičiaus, komandos gali būti skirstomos
į pogrupius. Žaidžiama vieną setą iki 15 taškų. Komandai surinkus 8 taškus, keičiamasi aikštelės pusėmis. Komandos, užėmusios I, II vietas pogrupiuose, varžo-

„Myliu Palangą 2016“

savivaldybės įmonėse. Klasikinis
tik dviejų savaičių senumo pavyzdys: pedagogę atsakyta įdarbinti
į vienos iš gimnazijų vadovo pavaduotojas tik todėl, kad socialiniuose tinkluose aptiktos foto,
kuriose ji įsiamžino su manimi.
Klaipėdoje klesti nepotizmas
– giminių, artimųjų ir tik Liberalų partijos narių protegavimas,
įdarbinimas. Vietinės žiniasklaidos nuopelnas – suformuotas ir

Šurmuliuoja visas miestas beveik
savaitę: krantinėse išsirikiuoja laivai,
akį traukia amatininkų gėrybės. Pagerbiami jūrininkai, jūrinių profesijų darbuotojai, kiekvienoje aikštėje koncertuoja meniniai miesto kolektyvai ir svečiai. Kiekvienas šiame
šurmulyje susiranda renginius pagal
savo skonį, aplanko vietas ir stabteli
pailsėti ten, kur jam jauku ir gražu.
Kalbėjosi Žaneta Skersytė

si dėl prizinių vietų. Komandos, pralaimėjusios pirmame pogrupio rate, gauna
20 taškų, antrame – 15 taškų, trečiame – 10 taškų, ketvirtame – 8 taškus. Finalinių varžybų komandos gauna taškus pagal užimtas vietas. Nugali komanda surinkusi mažiausiai taškų.
12.00 val. šaudymas. Komandos sudėtis – 2 vyrai ir 1 moteris. Šaudoma
iš pneumatinio pistoleto į žiedinį taikinį. 3 šūviai bandymui, 5 šūviai užskaitiniai; atstumas – 5 metrai. Komandinės vietos nustatomos pagal surinktų trijų
dalyvių taškų sumą. Surinkusioms vienodą taškų skaičių komandoms, pirmenybė teikiama komandai, kurioje daugiau taškų surinko dalyvė moteris. Esant
vienodam moterų rezultatui skaičiuojami komandos pataikymai į 10, 9, 8 ir t. t.
Komandinėje įskaitoje komanda užėmusi pirmą vietą gauna 1 tašką, II vietą –
3 taškai, III vietą – 4 taškai ir t. t.
13.00 val. Virvės traukimo varžybos. Komandos burtų tvarka skirstomos į
pogrupius. Varžybos vykdomos vieno minuso sistema. Komandos sudėtis – 5 dalyviai. Vietoj vieno vyro gali dalyvauti 2 moterys. Komandos, užėmusios pirmas
vietas pogrupiuose, burtų tvarka skirstomos į pogrupius ir minuso sistema varžosi dėl prizinių vietų. Komandos, pralaimėjusios pirmame pogrupio rate, gauna 20 taškų, antrame – 15 taškų, trečiame – 10 taškų, ketvirtame – 8 taškus.
Finalinio pogrupio komandos gauna taškus pagal užimtas vietas. Komandų dalyviams, traukiant virvę, negalima gulėti ar klūpoti ant smėlio, apsivynioti virvę
aplink kūną. Varžybos vykdomos ant jūros pakrantės smėlio, dalyviai varžosi basi.

Nugalėtojų apdovanojimas
Komandinėje įskaitoje vietos skirstomos pagal surinktų taškų sumą visose sporto šakose. Nugali surinkusi mažiausią taškų sumą komanda.
LSDP skyrių komandos, užėmusios I, II, III vietas sporto šakų varžybose, apdovanojamos taurėmis ir diplomais. Komandų dalyviai, užėmę I, II, III vietas sporto
šakose, apdovanojami medaliais. Komandos, užėmusios I, II, III vietas komandinėje įskaitoje, apdovanojamos taurėmis ir diplomais.

G

Klaipėdoje – „Vaikų fiesta“
po atviru dangumi

egužės 20–22 d. vykusioje šventėje „Myliu Palangą
2016“ viešėjo apie 40 vilniečių, kurie drauge su Palangos bičiuliais dalyvavo daugybėje renginių, patyrė aibes įspūdžių. Šeštadienio vakarą papuošė nuotaikingai nusiteikęs premjero patarėjas sveikatai Antanas Vinkus, palangiškių iškeltas kandidatu į Seimą.
LSDP Vilniaus skyriaus žmonės dėkoja kelionės iniciatorei
ir organizatorei, LSDP Vilniaus m. skyriaus tarybos narei, Gedimino grupės pirmininko pavaduotojai, Vilniaus socialdemokračių moterų klubo pirmininkės pavaduotojai Jolantai Morkūnienei – už įsimintiną ir kiekvieną kartą kitokią kelionę; LSDP
Palangos skyriaus pirmininkui Danui Paluckui – už svetingą
sutikimą, marinuotą šašlyką, priskaldytas malkas, sukviestus Palangos bičiulius; LSDP Vilniaus skyriaus Gedimino grupės pirmininkui Rimantui
Germanui –
už pagalbą
organizuojant
kelionę. Taip
pat dėkojame Algirdui
Markevičiui.

G

egužės 29 d. Vingio, I. Simonaitytės
ir aplinkinių gatvių mažiausi gyventojai linksminosi „Vaikų fiestoje“ po
atviru dangumi. Su vaikais juokavo,
šoko ir užduotis sprendė „Linksmojo lagamino“ klounas.
Šventės globėjos: Seimo narė Irena Šiaulienė ir Klaipėdos m. savivaldybės tarybos narė
Lilija Petraitienė. Aktyviausiems šventės dalyviams dovanoti I. Šiaulienės ir L Petraitienės
diplomai.

palanga
KLAIPėDA
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S. Urbonas – Telšių r. politikų penketuke

T

elšių apskrities laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ skaitytojai išrinko veikliausių rajono politikų penketuką, kuriame – ir LSDP Telšių r. skyriaus
pirmininkas, Telšių r. savivaldybės administracijos direktorius Saulius
Urbonas.
S. Urbonas LSDP Telšių
r. skyriaus pirmininko pareigas užima nuo 2015 m. rugpjūčio. Savivaldybės administracijai socialdemokratas
vadovauja nuo 2011 m. balandžio.
S. Urbonui skaitytojų įvertinimą primins sveikinimo
raštasPolitikų penketukas po apdovanojimų diskutavo, jog nepaisant partinės
priklausomybės, reikėtų vieningai darbuotis rajono labui.

Socialdemokratų triumfas „Bėk bėk žirgeli!“ šventėje

B

irželio 4 d. Niūronyse (Anykščių r.) vyko tradicinės kultūros,
žirgų bei politikų sporto šventė „Bėk bėk, žirgeli!“, kurioje dalyvavo ir Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius su
žmona Janina.
Politikų rungties nugalėtojais tapo socialdemokratai. Jiems įteikta
puodynė medaus. Socialdemokratų komandoje rungėsi rajono Tarybos nariai Dainius Žiogelis ir Donatas Krikštaponis, premjero patarėja
Auksė Kontrimienė, aplinkos viceministras Linas Jonauskas.

radviliškis
Telšiai

kelmė

Neringa
anykščiai

"Sveika, Neringa! " 2016

G

Kviečiame į tradicinį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sąskrydį birželio 17–19 d. Šventojoje!
Sąskrydžio programa

Regionai

socialdemokratas

egužės 27–29 d. Neringoje, kurios savivaldybei vadovauja socialdemokratas Darius
Jasaitis, vyko sezono atidarymo šventė. Tradicinį festivalį „Benai plaukiam į Nidą“ pakeitė sporto šventė „Sveika, Neringa“.
Vyko teniso turnyras „Nida open“, orientavimosi
varžybos „Teleloto“ taurei laimėti, triatlonas (plaukimas, dviračiai MTB, bėgimas), krepšinis, „Vichy“ futbolo ir paplūdimio tinklinio turnyrai, jėgos aitvarų ir irklenčių varžybos, šiaurietiškasis ėjimas, vaikų bėgimas, „Sportland“ bėgimas ir kiti renginiai.

marijampolė
VILNIUS

„Tulpių pasaka“ Burbiškio dvare
druskininkai

Marijampolėje duris atvėrė pusiaukelės namai

G
Kelmėje – 36-oji liaudies meno šventė

G

egužės 27–29 d. Kelmėje vyko 36-oji liaudies meno šventė. Dalyvavo svečiai iš Italijos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, Austrijos
ir Norvegijos. Tarptautiniame teatro vakare dalyvavo Vengrijos ir Lenkijos delegacijos, o Kelmės mažasis teatras parodė spektaklį ,,Žemaičiai bylinėjasi“.
Regioninę tautodailės darbų parodą „Tradicija ir
dabartis“ Kelmės kultūros centre atidarė rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė,
Kelmės kultūros centro direktorius Arnas Arlauskas ir
parodų ir tradicinių amatų koordinatorė Eugenija Buivydienė. Vyko šventiniai koncertai. Tarp sveikintojų
– Seimo nariai socialdemokratai Alma Monkauskaitė,
Algirdas Sysas, Edvardas Žakaris.

egužės 17 d. Marijampolėje duris atvėrė pusiaukelės
namai, kurių tikslas – padėti motyvuotiems, nepriekaištingo elgesio nuteistiesiems sparčiau ir kokybiškiau integruotis į visuomenę.
„Į pusiaukelės namus turime žiūrėti kaip į pažangą – tai
tarsi tarpinė stotelė tarp kalėjimo ir laisvės, tai namai, kur nuteistasis galės apmąstyti, kokias klaidas jis padarė, įkvėpti laisvės oro ir nuspręsti, kokiu gyvenimo keliu jam eiti. Ar
vėl po kelerių metų sugrįžti už spygliuotų tvorų, ar tapti doru
valstybės piliečiu“, – sakė teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Pusiaukelės namų steigimas dalinai finansuojamas Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, čia dirbsiantys pareigūnai apmokomi kolegų iš Norvegijos ir Lietuvos. Lietuvoje kovo mėnesį atidaryti pirmieji pusiaukelės namai Alytuje, tokias
įstaigas rudenį planuojama įrengti ir atidaryti Pravieniškėse
bei Vilniuje.

G

egužės 14–15 d. Burbiškio dvare (Radviliškio r.) vyko 16-oji Tulpių žydėjimo šventė „Tulpių pasaka“, kurioje dalyvavo apie 14
tūkst. lankytojų. Šiemetinė šventė išsiskyrė tulpių gausa, dvaro
kolekcijoje žydėjo net 440 rūšių ir formų tulpių.
Šventėje dalyvavo premjeras Algirdas Butkevičius su žmona Janina,
Seimo narys Algimantas Salamakinas, mero pavaduotojas, LSDP Radviliškio skyriaus pirmininkas Kazimieras Augulis, Radviliškio skyriaus bičiuliai.
Burbiškio dvaro konferencijų salėje atidaryta kraštiečio, Baisogaloje gimusio dailininko
Arvydo Každailio kūrybos darbų paroda „Buveinės“.

Druskininkai irgi atidarė kurortinį sezoną

G

egužės 27-29 d. vykusi Druskininkų kurorto šventė tapo ryškiausiu
ir didžiausiu metų renginiu, kuris tradiciškai prasideda druskininkiečių eisena. Renginyje dalyvavusi Seimo narė druskininkietė Kristina
Miškinienė prisimena, kad „stebėdama šią šventinę eiseną su mūsų
garbinga viešnia – europarlamentare Vilija Blinkevičiūte, druskininkiečiais ir
daugybe atvykusių į Druskininkus svečių, džiaugiausi ir didžiavausi nuostabiu
mūsų miestu, čia gyvenančiais žmonėmis“.
Druskininkiečių
šventinėje eisenoje dalyvavo visa Druskininkų
savivaldybės bendruomenė, įmonių, įstaigų ir
organizacijų darbuotojai, kaimo bendruomenės, visuomenininkai.
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Jaunimiečiai
„Laisvės piknike“
LSDJS skyrių jaunimiečiai
gegužės 24 d. suvažiavę iš
visos Lietuvos rinkosi Kauno rajone vykusiame „Laisvės piknike“. Jaunimiečiai
bendravo su renginio dalyviais, kvietė smagiai laiką
leisti LSDJS įrengtoje sėdmaišių erdvėje. Pikniko
metu netrūko juoko, diskusijų ir naujų pažinčių.

Naujosios Akmenės
jaunimiečiai nutarė paskatinti žmonės skaityti knygas ir paminėti Knygos dieną. Vienas
geriausių jaunimiečių
pasiūlymų buvo ,,Mobili biblioteka“. Gegužės
25 d. įvyko „Mobilios
bibliotekos“ atidarymas.

Apie artėjančią premjerą
Graikijoje kalbamės su kompozitoriumi, Nacionalinės
kultūros ir meno premijos
laureatu Faustu Latėnu, einančiu ir Ministro Pirmininko patarėjo kultūrai pareigas.

Molėtų skyriuje –
Saulių takas vaikams
Birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šią dieną LSDJS Molėtų skyrius nusprendė pasveikinti mažiausius Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų
gyventojus. Akcijos metu pasiektas naujas
vaikų rekordas - nupiešta šimtas saulių vaikams.

Jonavos jaunimiečiai renginyje „Sportas
mus vienija“
LSDJS Jonavos skyrius dalyvavo neįgaliųjų veiklos centro organizuotame renginyje „Sportas mus vienija“. Nors diena buvo karšta, bet geros nuotaikos visiems netrūko! Jaunimiečiai atstovavo skirtingoms komandoms, kuriose padėjo dalyviams įveikti rungtis.

s–
Nuo šiol LSDJS veiklo
e
m
ia
interaktyv
kalendoriuje
jos
LSDJS išorinės komunikaci
tinklas nuo birželio mėnesio
kviečia užsukti į sąjungos sky
arių veiklų kalendorių. Inform
s
ciją, jaunimo organizuojamu
renginius ir susitikimus kalen /
p:/
doriuje galite stebėti čia: htt
jaunimieciai.lt/veiklos/

Jonavoje – „Dviračių naktynės“
Birželio pirmą penktadienį Jonavoje vyko tradicinis renginys – „Dviračių naktynės“. Šį
kartą renginio dalyviai įveikė 8 km atstumą, o po naktinę Jonavą susirinko pasivažinėti
140 dviratininkių. Po pasivažinėjimo visi dalyviai vaišinti įvairiais užkandžiais.

Kultūra ir istorija
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Naujas lietuvių teatro menininkų kūrybinis
nuotykis po svilinančia Graikijos saule
Liepos 29 ir 30 d. Epidauro amfiteatre, didžiausiame Graikijoje
išlikusiame antikiniame teatre
(pastatytas IV a. pr. Kr.), numatyta premjera „Oidipas karalius“.
Tai – bendras Atėnų nacionalinio teatro ir Maskvos J. Vachtangovo teatro projektas. Spektaklį
su rusų ir graikų aktoriais režisuoja Rimas Tuminas, scenografiją kuria Adomas Jacovskis, muziką – Faustas Latėnas. Vaidinimą stebės apie 14 000 žiūrovų.
Rugsėjį spektaklis bus suvaidintas ir Akropolyje. Naują spektaklio redakciją rudenį ketinama
vaidinti Maskvos J. Vachtangovo
teatre, kuris kitą sezoną švęs kūrybinės veiklos 95-metį. Priminsime, kad R. Tuminas šiam teatrui vadovauja nuo 2007 metų.
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Artėjanti „Oidipo karaliaus“
premjera – ypatinga. Pirmą kartą kuriate muziką teatrui milžiniškoje atviroje erdvėje – kokie iššūkiai? Prisiminkime, kad
1998-aisiais Tuminas Sofoklio
„Edipą karalių“ (tuometinis pavadinimas) režisavo Lietuvos
nacionaliniame dramos teatre.
Tada spektakliui taip pat kūrėte muziką – daug vandens nutekėjo, kaip sakoma... Kas įsiminė?
1998-aisiais kurtas spektaklis
buvo bendras Nacionalinio ir
Mažojo teatro darbas. Įsiminė
šviesaus atminimo Vytauto Šapranausko kurtas Pasiuntinys,
Aldonos Janušauskaitės Jokastė...
Režisierius Rimtas Tuminas
ir scenografas Adomas Jacovskis
jau buvo Graikijoje ir sakė, kad
Epidauro amfiteatre – ypač gera akustika: jei apačioje plėši popieriaus lapą, girdisi net viršuje!
Amfiteatras pastatytas iš medžia-

gų, kurių sudėties mokslininkai
neišsiaiškino ligi šiol. Bet kol pats
neįsitikinsiu – nepatikėsiu. Aišku viena, – statinys pasižymi ypatinga energetika. Anuomet tokie statiniai buvo statomi ne tik
žmonėms, bet ir dievams. O tai,
kad dalyvauti teatriniame veiksme atvykdavo 14 000 žmonių iš
visos šalies, liudija didžiulę graikų trauką teatrui, kuris tuo metu
reiškė „neeilines pamaldas“, bendravimą su dievais.
Ligi šiol Graikijoje spektaklius
kūrė (ir kuria) Cezaris Graužinis ir Oskaras Koršunovas. Mūsų spektaklį vadinčiau lietuvių
kūrybinės grupės projektu – teatrai šiuo atveju yra veikiau kaip
„priemonės“. Tokia didelė lietuvių kūrybinė grupė dar nėra dirbusi Epidauro amfiteatre. Rimo
Tumino dėka būsime europinio
teatro užuomazgų širdyje, kur teatras ligi šiol yra šventovė. Arba
kaip mes sakome – „bažnyčia“.
Ir atitinkamai jame reikia elgtis.
Tikėkimės, kad viskas bus gerai ir saulė Graikijoje bus mums
gailestinga. Repeticijos vyks vėlai
vakare ir naktį, nes dieną – nepakeliamas karštis. Dabar svarbiausia rasti meninius sprendimus. Rimas su pagrindiniais aktoriais repetuoja Maskvoje, pasitelkęs dekoracijų atitikmenis.
Choro vaidmenį repetuoja vienas aktorius, kuris Graikijoje vadovaus savo kolegoms. Graikijoje iš pradžių savaitę repetuosime
Atėnų stadione, kur erdvės santykiai panašūs kaip amfiteatre.
O tikroje vaidinimo vietoje – kelias dienas. Dirbame labai mobilizuotai. Savo kūrybines užduotis jau atlikau.
Tekstas graikiškam spektakliui
yra maksimaliai kupiūruotas, nes
spektaklis negali trukti daugiau
2 valandų – tokios taisyklės. 14
000 žiūrovų negali laisvai ir greitai judėti nei pačiame amfiteatre, nei jo prieigose... Graikai labai jautrūs scenos etikai. Vieno
„šiuolaikinio“ režisieriaus spektaklio pabaigoje artistas užsirūkė cigaretę – scenoje gal ir gali-

muzikine medžiaga dirba graikų kompozitorius. Man reikės jo
darbą įjungti į bendrą muzikinį
audinį. Visą sudėtingą komandos darbo „logistiką“ organizuoja Atėnų nacionalinis teatras. Patikslinsiu, kad Epidauro amfiteatre liepą ir rugpjūtį bus parodytos
dar dvi premjeros: Sofoklio „Antigonė“ ir Aristofano „Lisistratė“,
kurios kartu su mūsų spektakliu
– didelio bendro teatrinio projekto dalys. Projektui valstybė skirią
nemažą paramą.

Faustas Latėnas, LSDP kandidatas į Seimą
Naujamiesčio apygardoje Vilniuje

Vaidinimą stebės
apie 14 000 žiūrovų.
Rugsėjį spektaklis bus
suvaidintas ir Akropolyje.
ma, bet amfiteatre... Graikai reagavo kaip į tos vietos išniekinimą. Viena Graikijos įžymi artistė demonstratyviai pakilo iš vietos ir nuėjo per visą amfiteatrą
bei sceną...
Kūrybos laisvė – nevienareikšmė... Dabar daug tariamos laisvės ir demokratijos. Žmonės nesuvokia, kad yra tam tikros moralinės (vidinės) taisyklės, kurių
laikantis ir atsiranda demokratija. Pajuokausiu: Graikijai mes
dėkingi už demokratijos kilmę,
todėl dabar turime ją finansiškai išlaikyti...
Kaip sako škotų rašytojo
Džeimso Matju Bario sukurtas
herojus Piteris Penas, gyvenime
„nuotykis naujas bus, ir tiek“...

Kaip bendraujate su režisieriumi Rimu Tuminu, – juk skiria atstumai, savi darbo ritmai?
Kalbamės – ir su scenografu
Adomu Jacovskiu, ir su režisieriumi... Viskas dedasi į bendrą
sumanymo bagažą. Svarbiausia
– režisieriaus sprendimas. Rimas
nemėgsta, kai klasikinė dramaturgija teatre dirbtinai sušiuolaikinama. Šį kartą remiamės tokia asociacija: Niujorkas ar Čikaga 1930-aisiais metais. Edipas
turėtų groti saksofonu – geltonu, „auksiniu“ – aktorius Viktoras Dobronravovas iš tiesų groja
juo. Spektaklis prasidės prieš vidurnaktį... Rimui patinka didelė erdvė – jam tai kaip savotiškas
naujas „mūšio laukas“.
Beje, kai ieškojau muzikos Eimunto Nekrošiaus spektakliui
„Borisas Godunovas“, domėjausi Modesto Musorgskio kūryba
ir atradau puikų galingą chorą iš
muzikinės dramos „Edipas Atėnuose“ – maldą dievams. Pasiūliau Rimui panaudoti graikiškame spektaklyje. Gal... Su choro

Gegužės 16-ąją šventėte savo
gyvenimo sukaktį. Kaip praėjo
diena? Kas nustebino? Ko sau
palinkėjote mintyse?
Buvo darbo diena, pirmadienis. Ryte – pasitarimas pas Ministrą Pirmininką. Gavau gėlių,
padėkos raštą, sveikino kolegos ir
draugai – skambučiais, žinutėmis
elektroniniame pašte, socialiniame tinkle. Kai kas sveikino ne tik
iš mandagumo, o dėl to, kad esame artimi, kad esu reikalingas...
Jubiliejai... lauki jų, o praeina –
ir nieko, gyveni toliau. Kaip Michailas Žvaneckis sako, „60 metų – viskas tas pats, tik akyse daugiau išgąsčio...“
Norėčiau sau palinkėti, kad
muzika, kuri liks po manęs, būtų reikalinga ir būtų atliekama.
Ir kantrybės – tai, ką noriu padaryti dėl kultūros, kad būtų
geriau, neretai susiduria su daugybe kliūčių ir kai kurių veikėjų abejingumu, nesupratimu, nemokšiškumu. Kultūros reikalai
pas mus jau daug metų sprendžiami vangiai ir sudėtingai. Ne
visada pinigai lemia – ir kompetencijos kai kam trūksta. Taigi
ir sau, ir kultūros bendruomenei linkiu kantrybės. Išmokome
laukti. Sulauksime. Vis tiek Kultūros politikos pagrindų įstatymą parengsime ir priimsime –
jei ne kitoje, tai dar kitoje Seimo
kadencijoje.
Kalbėjosi Ridas Viskauskas
15 min.lt

Henriko Šadžiaus monografija „Tautos drama (1939–1953)“
Išleista LSDP ilgamečio
bičiulio prof. habil. dr. Henriko Šadžiaus monografijos
„Tautos drama (1939–1953)“
1 knyga „Tėvas ir sūnus“.

LSDJS prisijungia prie kampanijos
„Step up!“
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga prisijungia prie tarptautinės kampanijos „Step up!“ ir pasisako
už Stambulo konvencijos ratifikavimą
Lietuvoje. Tegul mūsų šalyje gyvena laimingos moterys, kurios nepatiria smurto! Kampanijos nuotraukų galeriją galite rasti čia: www.fb.com/jaunimieciai

LSDJS už socialinę lygybę renginyje
„Kitas aukštis“
Gegužės 29 d. Vilniaus Vingio parke vyko LSDJS organizuojamos fizinę negalią turinčių ir jos neturinčių asmenų varžybos
„Kitas aukštis“. Prie renginio prisidėjo ne tik LSDJS nariai, bet ir
visuomenininkai, įvairios socialiai atsakingos įmonės.
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Autorius kūrinį skiria lietuvių
tautos sūnums ir dukroms, žuvusiems XX a. kovose už Tėvynę,
atminti. Pirmoje monografijos
dalyje „Tėvas ir sūnus" pateikiama dviejų asmenybių – tėvo, gen.
Stasio Zaskevičiaus ir sūnaus, jn.
ltn. Algimanto gyvenimo ryškiausi momentai Lietuvoje vykusių politinių sistemų trans-

formacijos laikotarpiu. Knygoje siekta atsakyti į aktualų
klausimą, kodėl vieni tautiečiai palūždavo, o kiti – ne?
Ši istorinio biografinio
žanro knyga – istoriko studija; tačiau tai nėra neginčijamos tiesos sakymas. Autorius išgyveno pokario laikotarpį, bendravo su kai kuriais knygoje minimais asmenimis.
Kaip teigia autorius, visada pravartu prisiminti tada
buvusias sąlygas ir nedaryti
skubotų bei nepagrįstų iš-

vadų, remiantis vien dabartinio gyvenimo realijomis.
Rezistencijos dalyviams ar
tyrinėtojams gali nepatikti
kai kurios šioje knygoje pateiktos mintys, samprotavimai, teiginiai. Autoriaus
teigimu, tai tik dar kartą
parodytų didžiulę prarają,
kuri skiria mūsų politinę
kultūrą nuo pasaulinės istoriografijos.
Knygos autorius nepateikia moralinių nuosprendžių. Istorija, kai ji nėra po-

litinės konjunktūros tarnaitė,
turi pasakyti savo žodį apie visus ir apie viską. Todėl, praėjus
25 metams po nepriklausomybės atkūrimo, reikia priprasti ir
tiems, kurie guodė ir guodžia save ir kitus, kad nebėra nei Dievo,
nei Istorijos teismo praeities įvykiams, asmenybėms teisti.
Monografijoje pateikta santrauka anglų kalba, kad šis tragiškas mūsų tautos istorijos laikotarpis būtų prieinamas ir kitų
šalių skaitytojams. Knygą išleido
„Minties“ leidykla.

Futbolas
16
Iš Lietuvos futbolo enciklopedijos

socialdemokratas
rasti raktą į vaikų širdis ir protus, užkrėsti juos meile šiai sporto šakai ir nepakeliant balso paaiškinti
kiekvienam futbolo technikos ir taktikos subtilybes. Daug jo treniruotų vaikų vėliau išvyko į to meto lietuviško futbolo kalvę Panevėžio sporto mokyklą. Žaidė įvairaus amžiaus Lietuvos rinktinėse ir
klubinėse komandose.“

dos, o atkūrus nepriklausomybę, šalies
rinktinės gerbėjas.

Gediminas Kirkilas:
Iš Vilniaus „Marakanos“ – į
Premjerus
G. Kirkilas – politikas, pasižymintis atkaklumu, išmintingais
sprendimais, valingumu, šių ir daugelio kitų gyvenime reikalingų savybių sėmėsi Vilniaus futbolo mokykloje.
Mokyklos auklėtiniai – „vargo
pelės“ – taškėsi ir už Lietuvos pagarsėjusioje „Žalgirio“ atsarginėje
aikštėje, pramintoje skambiu garsaus Brazilijos stadiono „Marakana“ vardu. Jų partneriai buvo metais vyresni būsimos futbolo garsenybės Kęstutis Latoža ir Gediminas Paberžis.
Baigęs futbolo mokyklą G. Kirkilas žaidė Vilniaus „Aušros“, Naujosios Vilnios „Žalgirio“ bei kitose
komandose. Nuo jaunų dienų Vilniaus „Žalgirio“ meistrų koman-

Juozas Olekas:
60 metų su futbolo kamuoliu
J. Olekas prisimena: „1958 m. grįžę iš Sibiro į Vilkaviškį apsigyvenome prie senųjų kareivinių, šalia stadiono. Tuo metu savo pergalėmis kasdieninį miestelio gyvenimą skaidrino Vilkaviškio „Metalo“ komanda. Gal todėl
pirmieji dar labai vaikiški prisiminimai susiję
būtent su futbolu.
Savaitgaliais dar gerokai prieš varžybas į stadioną rinkdavosi gausūs žiūrovų būriai, susigrūsdavo jame kaip silkės statinėje. Ir beveik
visas miestelis suūždavo po kiekvieno „Metalo“ įvarčio ar atakos. Rungtynių aptarimai tęsdavosi visą savaitę – iki kitų rungtynių.
Visiškai suprantama, jog dar nepradėjęs lankyti mokyklos pievelėje pradėjau gainioti futbolo kamuolį. Tiesa, tuo metu jis buvo kiek
kitoks. Suvarstomas ir užrišamas virvele ir su
vidine gumine kamera, turėjusia žarnelę, per
kurią buvo pripučiamas, o vėliau ši žarnelė užlenkiama ir užrišama.
Norėdami pasilinksminti kartais vyresnieji prieš priimdami žaisti liepdavo pabučiuoti
bendraamžę kaimynų mergaitę. Po tokio „pažeminimo“ kildavo dar didesnis užsispyrimas
žaisti kuo geriau.
Tik pradėjus lankyti mokyklą savo globon
mus paėmė legendinis Vilkaviškio futbolo tre-

Futbolo klubas „Seimas“
„Jau veteranų ir politikų lygmenyje 2002 Lietuvos Seime subūrėme futbolo mėgėjų klubą FK „Seimas“. Klubas savo veiklą sėkmingai tęsia remdamas
įvairius futbolo turnyrus vaikams, nepaisydamas po
rinkimų vis besikeičiančios Seimo narių sudėties, suburdamas Seimo narių futbolo komandą ir dalyvaudamas įvairiose varžybose Lietuvoje bei atstovaudamas mūsų šaliai už jos ribų.
Jau tradiciškai be Seimo futbolo komandos dalyvavimo neapsieina Kovo 11-osios dienai skirtas futbolo turnyras Šventutėje (Ukmergės r.), bendruomenės šventės Šveicarijoje (Jonavos r.), Kazlų Rūdoje, Marijampolės savivaldybės administracijos ir
FK „Seimas“ susitikimai, diplomatinis futbolo turnyras Vilniuje ir kiti.
Periodiškai susitinkame su Lenkijos ir Latvijos
seimų futbolo komandomis. Dalyvavome ir dvejose
Europos parlamentarų sporto žaidynėse Maskvoje,
kur futbolo komanda gana sėkmingu pasirodymu
prisidėjo prie 2009 m. užimtos antrosios bendrakomandinės vietos, o 2010 m. iškovotos pirmosios
vietos ir parvežtos į Lietuvą įspūdingos taurės, kuri puošia Lietuvos Seimo sporto prizų kolekciją“, –
pasakoja J. Olekas.

neris mokytojas Gediminas Girdauskas. Jis
daugeliui mūsų ir iki šių dienų yra išlikęs
Mokytoju. Dar prieš keletą metų kartu su
mumis įbėgdavęs į aikštelę tradicinio Vilkaviškio veteranų mačo metu, o dabar labai vaizdingai jį komentuojantis. Bet tais
senais laikais jis tikrai turėjo puikų talentą

Parengta pagal Algirdo Klimkevičiaus knygą „Lietuvos
futbolo istorija. Žmonės. 1911–1990“. (2015).
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