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Žuvininkystė

Nuotr. Dianos Jagėlaitės - Čeginskienės

L. Kujalytė: „Romantikai laiko darbe nelieka,
jos užtenka Ignalinoje ir Švenčionyse“

Tautinės bendrijos
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S. Tichomirovas: „Socialdemokratai į
savo pusę gali patraukti tūkstančius
naujų šalininkų“

Gyvenimas

Algirdas BUTKEVIČIUS
Lietuvos Respublikos Ministras
Pirmininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas

Orus darbas yra viena pagrindinių socialdemokratinių vertybių ir valstybės gerovės šaltinis.
Dirbantis, kuriantis žmogus vertas didžiausios pagarbos ir palaikymo.
Gegužės 1-ąją minime Lietuvos
socialdemokratų partijos (LDSP)
įkūrimo 120-ąsias metines. Jokia
kita Lietuvos politinė jėga negali pasigirti tokia garbinga istorija.
Būkime verti šios istorijos ir socialdemokratinių siekių, už kuriuos
kovojo iškilūs mūsų valstybės Nepriklausomybės kūrėjai!

Mes, socialdemokratai, esame
lietuviško valstybingumo tradicijos tęsėjai. Kalbėdami apie Lietuvos Nepriklausomybės ištakas
neretai pamirštame, koks svarbus
vaidmuo teko mūsų partijai. Socialdemokratai brėžė ne tik teritorinį klasinį, bet ir valstybingumu bei demokratija grįstą politikos kursą. Būtent mūsų bičiuliai
1918 m., Lietuvos Taryboje būdami mažumoje, sugebėjo apginti
demokratinio parlamentarizmo
principus Nepriklausomybės Akto tekste.

giau kaip 21 tūkst. narių, telkianti valdančiąją koaliciją ir vadovaujanti Vyriausybei.
2015-ieji buvo išskirtiniai metai
Lietuvai. Įvestas euras, sėkmingai
įgyvendinti strateginiai energetiniai suskystintųjų gamtinių dujų terminalo, elektros jungčių projektai. Apie daugelį dalykų galime
pasakyti – rekordiniai. Rekordiškai augo užsienio investicijos, atsivėrė naujos eksporto rinkos. Mūsų žemdirbiai užaugino visų laikų
rekordinį grūdinį augalų derlių.
Tai – modernaus ūkininkavimo
ženklas. Iš stagnacijos išsivadavo
Šiandien LSDP – didžiausia, Lietuvos oro uostas – šiemet keleiįtakingiausia ir populiariausia ša- vių pervežimas pasieks maksimalią
lies politinė jėga, vienijanti dau- galią. Klaipėdos jūrų uostas skai-

čiuoja rekordines krovinių pervežimo apimtis.
Bet svarbiausia, mes sutvirtinome valstybės ekonomikos pamatą, kurio neišjudino nei išorės smūgiai, nei vidaus įtampos. Tai leido
įgyvendinti socialiai orientuotą
Vyriausybės programą ir kartu skatinti verslą, pritraukti investicijas.
Kritikų iš opozicijos balsus nutildė ir racionali finansinė politika.
Lietuvos ekonomikos laimėjimus
atspindi ir autoritetinguose tarptautiniuose reitinguose.
Vienas svarbiausių laimėjimų –
didėjančios gyventojų pajamos,
kurias gausino naujų darbo vietų
kūrimas, didėjantis žmonių užimtumas ir atlyginimų kėlimas.
>Nukelta į 7 p.

Brangūs Tėčiai, Seneliai,
Pirmąjį birželio sekmadienį švenčiame Tėvo dieną. Ši graži
meilės ir pagarbos šventė mus dar kartą suburia į Tėčio
namus pasidžiaugti ir padėkoti už dovanotą gyvenimą, šiltus
vaikystės prisiminimus, saugią užuovėją, įskiepytas vertybes.
Tegul Jūsų branda, patirtis ir meilė gyvenimui būna didžiu
pavyzdžiu Jūsų vaikams ir anūkams, o šiltas bendravimas,
sugebėjimas išklausyti, tėviškai patarti suburia visą šeimą
maloniam ir gražiam pabendravimui dar ilgus metus.
Nuoširdžiai sveikiname Jus Tėvo dienos proga. Linkime
stiprios sveikatos, gražių gyvenimo metų, vaikų meilės ir
pagarbos.
„Socialdemokrato“ redakcija
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A. Nemčinavičius. „Lietaus vaikams“
reikalinga ne tik diagnozė

Kultūra

15p.

D. Malajevas: „Teatras ugdo dvasią.
Kūnas miršta, jei siela badauja...“

Birželio 1-osios – Tarptautinės vaikų gynimo
dienos proga „Socialdemokrato“ redakcija sveikina
visus Lietuvos vaikus!
Linkime Jums laimingos vaikystės
Justino Marcinkevičiaus eilėmis:
„Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia, nesvarstydami –
kodėl ir kam.
Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia,
žinoma, vaikams.“
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Ar pajėgsime išgelbėti Europos
„prarastąją kartą“?

Rasa Budbergytė
LSDP kandidatė į Seimą Verkių rinkimų
apygardoje Vilniuje

Ekonominės krizės žaizdos
Europoje greitai negyja…
Bene skaudžiausiai sunkmetis smogė jaunimui, kuris buvo išstumtas iš darbo rinkos. Skaičiuojama, kad iki
šiol daugiau nei 4 mln. jaunų europiečių vis dar neturi
darbo ir nuolatinio pragyvenimo šaltinio. Jaunimo nedarbas brangiai kainuoja ir
socialiniu, ir ekonominiu požiūriu. Gelbėjimo ratas buvo mestas, bet iki seklumos
– dar toli.
Europos Sąjungos (ES) šalyse jaunimo nedarbas yra viena
skausmingiausių problemų. Beveik kas penktas jaunas – nuo
15 iki 24 metų – europietis yra
bedarbis, o kai kuriose šalyse
(ypač pietinėse) situacija dar liūdnesnė.
Lietuvos darbo rinkoje statistika „pozityvesnė“, nes nedarbas šalyje traukiasi ir artėja prie
natūralaus nedarbo lygio. Tai

– vykstančios emigracijos pasekmė! Tačiau jaunų žmonių nedarbas siekia 14,5 proc. ir išlieka aukštesnis nei prieškriziniu
laikotarpiu, kai darbo neturinčių lietuvaičių buvo apie 10 proc.
Ne pirmus metus sunkiai
sprendžiama jaunimo nedarbo
problema signalizuoja apie skaudžias ilgalaikes pasekmes: pirma,
sparčiai mažėjanti darbingo amžiaus gyventojų dalis varžo ekonominio augimo potencialą; antra, nerasdami darbo Europoje
jauni darbuotojai emigruoja, todėl prognozuojama, kad sparčiai
senstančiai Europai gresia atsilikti nuo augančių ekonomikų
ir prarasti konkurencingumą.
Prognozės rodo, kad senėjimo
indeksas ir toliau sparčiai augs,
tad kels rimtą pavojų pensijų sistemos tvarumui.
Jaunimo nedarbas pasižymi
tuo, kad jis yra itin jautrus ir pažeidžiamas ekonominių poslinkių. Smogus krizei pirmiausia
darbo netenka jaunimas, kurio
daugelyje ES šalių darbo teisė
tinkamai neapsaugo. Tai iliustruoja 2008–2009 m. įsismarkavusi krizė, pirmosiomis aukomis
pavertusi jaunus žmones. Jai užklupus darkart, jauni, mažai patirties turintys darbuotojai vėl
nukentėtų labiausiai.
Dar 2012 m. Europos Komisija (EK), bandydama traukti jaunimą iš nedarbo liūno, pasiūlė Jaunimo garantijų programą.
Ją priėmus valstybėms narėms

rekomenduota parengti Jaunimo garantijų iniciatyvas, kurios
įtrauktų ES jaunuolius iki 25
metų amžiaus į darbo rinką ar
kitaip užimtų: jie galėtų toliau
mokytis, atlikti gamybinę praktiką ar stažuotę per 4 mėn. iškart po mokyklos baigimo arba
praradus darbą. Tam numatyta
skirti 12,7 mlrd. eurų ES lėšų.
Vis dėlto, Europos Audito Rūmai įvertino, ar EK teikė tinkamą pagalbą ES valstybės narėms,
joms nustatant savo Jaunimo garantijų programas, ir peržiūrėjo
galimas rizikas. Kolegos auditoriai įžvelgė trūkumus, kurie
gali užkirsti kelią sėkmingam
Jaunimo garantijų programos
įgyvendinimui. Nustatyta, kad
jos finansavimas ne visada buvo tinkamas, apibrėžtys netiks-

lios, pastabų sulaukė ir EK vykdoma programos stebėsena, prižiūrint, kaip siekiama užsibrėžtų rezultatų.
Jaunimo garantijų iniciatyvą
Lietuva pradėjo įgyvendinti nuo
2014-ųjų pradžios. Tąsyk iš beveik 95 tūkst. jaunuolių (iki 29
metų amžiaus), kurie buvo registruoti Darbo biržoje, po 4 mėn.
darbą susirado 43 proc. jaunų
bedarbių, 15 proc. pasinaudojo
aktyvios darbo rinkos politikos
priemonėmis, o 7 proc. dirbo savarankiškai.
Deja, praėjus pusmečiui po
„užsiėmimų“ didžioji dalis – net
41,6 proc. – Jaunimo garantijų
iniciatyvos dalyvių vėl tapo bedarbiais. Šie rezultatai – preliminarūs, bet akivaizdu, kad ilgalaikis brangiai ES mokesčių

mokėtojams kainuojančios iniciatyvos, kuria siekiama sumažinti
jaunimo nedarbo mastą, tvarumas nėra užtikrinamas.
Universalaus recepto, kaip gydyti ES šalis, kuriose jaunimo
nedarbas kol kas tik nežymiai
mažėja, nėra. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija rekomenduoja remti darbo
vietų kūrimą, mažinti aukštus
darbo kaštus ir taip motyvuoti darbdavius įdarbinti jaunimą
bei peržiūrėti darbo santykių teisinę bazę.
Esama šalių, kurios jaunimo
nedarbui mažinti imasi itin ryžtingų priemonių. Štai Prancūzijos, kur beveik 25 proc. jaunimo
neturi darbo, premjeras Manuelis Valsas pristatė jaunimo užimtumo skatinimo priemones, kainuosiančias iki 500 mln. eurų
kasmet. Tarp pasiūlymų – iniciatyva skatinti darbdavius samdyti
jaunimą dirbti visą darbo dieną,
o ne daliniam darbui. Įdarbinantiems jaunimą pagal trumpalaikes terminuotas darbo sutartis
numatytos prievolės mokėti papildomus mokesčius. Šiam ir kitiems su jaunimo nedarbo mažinimu susijusiems sumanymams
įgyvendinti Prancūzijai reikalingas naujas socialinis modelis,
kuris, panašiai kaip ir Lietuvoje,
itin sunkiai skinasi kelią.
Lankstūs darbo santykiai yra
vienas iš būdų kovojant su jaunimo nedarbu. Žinoma, naujojo
Darbo kodekso nuostatos iškart
netaps panacėja jaunimo nedarbui mažinti. Tačiau šiuolaikinė
darbo aplinka sparčiai keičiasi.
Teisinis nelankstumas neturėtų tapti barjeru reformoms, padedančioms mažinti nedarbą ir
socialinę atskirtį, kurti Europos
ekonominę gerovę.

Specialiai „Socialdemokratui“ iš Reikjaviko

Neoliberalizmas: nei naujas, nei liberalus
Jonas Baldvinas Hanibalsonas
(Jón Baldvin Hannibalsson)
Islandijos socialdemokratų partijos
(SDP) lyderis 1984–1996 m.

Kokie svarbiausi neoliberalizmo bruožai? Pirmiausia
reikėtų paminėti, nepaisant
pavadinimo, tai, kad neoliberalizmas yra nei naujas,
nei liberalus. Tiesą sakant,
tai – devyniolikto amžiaus
laissez–faire ekonomikos
teorijos reinkarnacija. Šios
doktrinos esmė – naivus tikėjimas laisvosios rinkos neklaidingumu ir jos natūraliu
jo kurso JAV ir šiaurietiškojo
gebėjimu reguliuoti save.
gerovės modelio SkandinavijoAbu teiginiai buvo paneigti. je) bei Antrojo pasaulinio karo
Po sisteminių laissez–faire ka- tam, kad kapitalizmas vėl prapitalizmo nesėkmių ir po to se- dėtų funkcionuoti. Pokarinė era
kusios Didžiosios depresijos ke- (1950–1970 m.) yra socialdemotvirtajame praėjusio amžiaus de- kratinės gerovės valstybės aukšimtmetyje ši ideologija buvo vi- so amžius. Jos sėkmė yra neginčytina.
siškai diskredituota.
Tai buvo greito ekonominio
Prireikė ištiso valstybės intervencijos dešimtmečio (Naujo- augimo ir teisingo ekonominio

pelno perskirstymo laikotarpis.
Progreso ir klestėjimo laikotarpis. Ši sėkmė buvo grįsta pagrindinių laissez–faire ekonomikos
principų atsisakymu, vietoj to
pripažįstant gyvybiškai svarbų
demokratinės valstybės vaidmenį ekonomikos valdyme bei užtikrinant augančią pajamų ir turto lygybę.
Neoliberalioji era prasidėjo aš-

tuoniasdešimtaisiais kaip maištas prieš gerovės valstybę – naujas fundamentalistininio įsitikinimo laisvosios rinkos neklaidingumu įtvirtinimas. Tai pasirodė esą pakartotinė istorijos
versija.
„Lehmans´ Brothers“ bankrotas* 2008-aisiais žymėjo eros pabaigą. Ši nereguliuojamo kapitalizmo versija irgi žlugo. Taip baigėsi didžiausia valstybės vykdoma gelbėjimo operacija istorijoje. Skatinamųjų valstybės priemonių paketai ir centrinių bankų vykdomas masinis kiekybinis
palengvinimas (ang. quantitive
easing – vert. past.), t. y. pinigų
spausdinimas, išgelbėjo mus nuo
naujosios Didžiosios depresijos.
Vietoje to dabar mes patiriame „Didžiąją recesiją“. Kuo tai
skiriasi? Tai – masinis mokesčių
mokėtojų – valstybės – vykdomas finansinės sistemos gelbėjimas. Dar kartą valstybė išgelbėjo kapitalizmą nuo kapitalistų.
Tai parodė neoliberalizmą to-

kį, koks jis yra: pseudo mokslas,
tarnaujantis super turtingiems.
Visai kaip sovietinis komunizmas, fundamentalistinė dogma,
atitrūkusi nuo realybės. Tai neturi nieko bendra su mokslu.
Ir tiek, kiek neoliberalizmas
tarnauja privilegijuotiesiems elitams bei atmeta demokratinės
valstybės vaidmenį, jis yra labai
toli nuo klasikinio liberalizmo.
Autorius – taip pat buvęs Islandijos finansų, užsienio reikalų ir išorinės prekybos ministras
1987–1995 m. Būtent jo dėka
Islandija pirmoji pripažino Lietuvos nepriklausomybę 1991 metais. J. B. Hanibalsonas yra Vilniaus garbės pilietis ir Vilniaus
universiteto garbės daktaras.
Vertė Akvilė Rudytė
* 2008 m. rugsėjo 15 d. žlugęs vienas
stambiausių JAV investicinių bankų
„Lehmans‘ Brothers“, įžiebė finansų krizės JAV ir pasaulyje kibirkštį (red. past.).
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Kokių darbo santykių siekia socialdemokratai?
Kristina MIŠKINIENĖ
Seimo Socialinių reikalų ir darbo
komiteto pirmininkė, LSDP kandidatė į Seimą Lazdijų – Druskininkų
apygardoje

Darbo kodekso reforma kelia
didelį visuomenės, žiniasklaidos ir politikų susidomėjimą.
Ilgai brendusios ir laiko dvasią
atitinkančios permainos yra
būtinos, siekiant mūsų šalyje
sukurti tvaresnį ekonomikos
augimo ir visuotinės gerovės
užtikrinimo santykį.
Ko siekia Algirdo Butkevičiaus
ir socialdemokratų vadovaujama
Vyriausybė, norinti reformuoti
senstelėjusį Darbo kodeksą?
Vyriausybė tiki, kad Lietuvos
žmonės netrukus pajus teigiamas
reformuoto Darbo kodekso permainas. Šio dokumento pakeitimais, kaip ir viso naujojo socialinio modelio priėmimu, siekiama
mažinti visuomenines įtampas ir
kurti naujas darbo vietas mūsų

šalyje. Reformomis norima įlieti
daugiau kompromisų ir pasitikėjimo tarp skirtingus interesus turinčių visuomenės grupių.
Suprantama, tikslas – nelengvas, ypač, turint mintyje, postsovietinę darbo santykių kultūrą,
kai Darbo kodeksas skelbia viena,
o realybėje dominuoja stipresniojo galutinio žodžio „teisė“. Savaime suprantama, kad tokiai darbo santykių „diedovščinai“ negali būti vietos šalyje, kuri priklauso
Europos Sąjungai.
Darbo kodeksą, kaip ir visą socialinį modelį, Vyriausybė ir socialdemokratai siūlo vertinti per naudos valstybei ir visuomenei prizmę. Vyriausybė tiki, kad lankstesni darbo santykiai paskatins naujų
darbdavių atėjimą į Lietuvos darbo rinką, o esančius joje – drąsiau
ir aktyviau kurti naujas darbo vietas bei konkuruoti dėl darbuotojų. Tokia konkurencija turėtų skatinti ne tik atlyginimų kilimą, bet
ir brandesnės darbo santykių kultūros augimą.
Viliamės, kad tokiu būdu darbuotojams atsirastų daugiau galimybių rinktis, o darbdaviams –
motyvacijos siekti „aukso vidurio“
darbo santykiuose. Tikime, kad
procesui teigiamą įtaką darys ir
stiprėjančios profesinės sąjungos.

Sieksime, kad visame šiame reformų kontekste ir po jų žmonės
jaustųsi oriai ir socialiai apsaugoti.
2015 m. vėl padidėjusi emigracija skatina socialdemokratus įvertinti, kaip valstybė užtikrina socialinę apsaugą savo piliečiams.
Turime ir toliau laikytis nuostatos, kad valstybė privalo rūpintis
savo žmonėmis. Nereikia vengti
nepatogių temų. Pripažinkime,
kad darbingiausi Lietuvos žmonės traukia į tas šalis, kuriose net
už nekvalifikuotą darbą gauna didesnį atlyginimą, nei dirbant gimtinėje pagal specialybę.

Kodėl taip yra, aiškėja pasidomėjus tų gerovės valstybių ne tik
socialine apsauga, bet ir darbo santykių reguliavimo teisine sistema.
Matyti, kad ten ši sritis yra gerokai
lankstesnė nei Lietuvoje. Mokslininkų grupė perėmė geriausias
idėjas, rengiant naująjį socialinio
modelio projektą. Trišalėje taryboje buvo aktyviai diskutuojama
ir rasti visas puses tenkinantys
sprendimai. Šiuo metu diskusijos
persikėlė į Lietuvos Respublikos
Seimą. Gaila, kad čia esama daug
nesusipratimų, dezinformacijos ir
sąmoningų trikdžių.

„Kalafiorų kare“ kaip kare
Artūras SKARDŽIUS
Seimo Ekonomikos komiteto
pirmininko pavaduotojas, LSDP
kandidatas į Seimą Šilutės apygardoje

Vienam žmogui Lietuvoje sušukus: „Kalafiorai per brangūs!“, – atitarė visas valgytojų
choras. Kad iš tikrųjų brango
ir kalafiorai, ir kiti maisto produktai ar paslaugos, ėmė jausti visi. Tereikėjo, kad kas nors
garsiai ir viešai šūkteltų.
„Ko jūs tikėjotės? Laisvosios rinkos dėsniai reguliuoja kainas ir jų
kilimą, nepatinka – nepirkite, Estijoje – dar brangiau, juk visi norėjote gyventi kaip globalaus pasaulio piliečiai“, – pasigirdo liberalūs
laisvosios rinkos puoselėtojų balsai.
Leiskite paklausti, ar laisva rinka – tai darau, ką noriu, viskas vardan pelno? Tas „ką noriu“ tokioje
mažoje rinkoje kaip Lietuvos gali blogai baigtis. Čia net nesitarusioms kelioms įmonėms, prekybos
centrams ar verslininkams labai paprasta pakelti kainas ir palaikyti jas
„vardan pelno“.
Kad tai vyksta, neslepia ir patys
verslininkai. Kol kalafiorų kainos

neiššaukė visuotinio pasipiktinimo
bangos, prekybos tinklų atstovai ne
tik neneigė, kad sėkmingai augina
pelnus, bet dalijo į kairę ir į dešinę
interviu apie tai.
Štai vieno iš prekybos tinklų vadovas Dainius Dundulis dar pernai
spaudoje prisipažino, kad per penkerius metus prekybininkų dalį jie
paaugino 2 procentais. Čia jis kalbėjo apie tą dalį, kurią prekybininkai
„atkovojo“ iš tiekėjų, t. y. iš perdirbėjų ir gamintojų. „Tai ne gamintojų apiplėšimas, o papildomų pajamų
paieška“, – žiniasklaidai pareiškė D.
Dundulis. Suprask, tokia verslo logika laisvojoje rinkoje.
Vis dėlto, tokios verslo logikos
pasekmės – dabar neišsprendžiama pieno gamintojų krizė, kai prekybininkų „apiplėšti“ pieno ūkiai
bankrutuoja, o valstybė gelbėja juos
skirdama dešimtis milijonų iš biudžeto.
Ar prekybininkai bando „didinti savo pelnus“ vartotojų sąskaita, –
kol kas jie patys šiuo klausimu viešai
nesigiria. Bet pirkėjai mato apkandžiotą savo piniginių turinį ir netyli – vienijasi, skelbia boikotą prekybos centrams.
Tuo tarpu prekybininkai tyliai
ignoruoja visuomenės pasipiktinimą ir nemažina kainų.
Tačiau praėjusį penktadienį įtampos neišlaikė didžiausiojo prekybos
tinklo nervai – viešai paskelbė apie
ketinimus kreiptis į Valstybės saugumo departamentą su prašymu ištirti, ar diskusijos apie brangstančias

prekes Lietuvoje nėra Rusijai palankių jėgų darbas. Apie savo ketinimus kreiptis į VSD ištrimitavo ir
Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vadovas Laurynas Vilimas. Jam
parūpo išsiaiškinti, ar tarp protesto organizatorių nėra asmenų, vykdančių Kremliaus politiką.
Prekybininkai, bandydami perkelti visuomenės dėmesį nuo išaugusių kainų ant Kremliaus veiklos, pranoko net konservatorę R.
Juknevičienę.

sipiktinimą iššaukusių produktų
kainų klausimu taip pat tyli, nors
vienas pagrindinių jo tikslų – palaikyti kainų stabilumą. Premjero
Algirdo Butkevičius prispaustas dėl
neveiklumo Lietuvos bankas ėmė
teisintis, jog nėra teisiškai įgaliotas
kovoti su atskirų prekių kainų didėjimu, jo rūpestis, kad infliacija nebūtų pernelyg didelė, o kainų svyravimai rinkoje – normalus reiškinys.
Galiausiai Lietuvos bankas pareiškė, kad šiame „kalafiorų kare“ ne-

Šiame kare valgytojai neturėtų
likti vieniši. Prekybininkų savivalei pažaboti Lietuvoje veikia visa
eilė institucijų. Konkurencijos taryba ir Vartotojų teisių institucijos
buvo pirmosios, į kurias atsisuko ir
vartotojų, ir politikų akys bei ausys.
Deja, nieko paguodžiančio ar bent
padrąsinančio neišgirdo.
Lietuvos bankas visuomenės pa-

dalyvauja ir nedalyvaus, suprask, jo
karas kitas – makroekonominis.
Konkurencijos taryba ir jos vadovas Š. Keserauskas, dar premjero A.
Kubiliaus „parsišauktas“ iš Londono ir Prezidentės paskirtas į šias pareigas, tik gūžčioja pečiais ir tikina,
kad neturi nei žmogiškų išteklių nei
finansų šiam procesui suvaldyti. Panašu, kad vadovas neturi nei plano,

Keista, kad oponentai projektui
atkakliai klijuoja išskirtinės naudos verslui etiketę, nors jame daug
saugiklių ir dirbantiems samdomą darbą. Taip, socialdemokratai teikia didelį pasitikėjimo kreditą verslui, tačiau ir aiškiai girdi
jo pažadus prisiimti naujus įsipareigojimus bei dalintis didėsiančiu
pelnu su darbuotojais.
Belieka pasikartoti, kad siekiama kompromiso, kad naujasis socialinis modelis kartu su naujuoju Darbo kodeksu bus naudingas visiems: ir verslui, ir dirbantiesiems, ir bedarbiams ar pensininkams. Nepaisant įvairių interesų grupių daromo spaudimo,
jis ne tik reikalauja kompromisų,
bet ir politinės valios pastangų.
Ypač kalbant apie tuos atvejus,
kai reikia užstoti silpniau atstovaujamus žmones. Taip, gyvename demokratinėje valstybėje, todėl kiekviena nuomonė yra gerbtina. Tačiau politinius oponentus
raginame diskutuoti argumentų
kalba, o ne gąsdinti žmones pramanais.
Socialdemokratai siekia, kad
mūsų žmonės turėtų didesnį darbų pasirinkimą, orias garantijas,
galimybę dirbti ir uždirbti, kurti
šeimas ir sieti savo bei savo vaikų
ateitį mūsų visų Lietuvoje.

nei noro tai padaryti.
Kol su tokiu savo misijos supratimu Konkurencijos taryba snūduriuoja, didieji prekybos tinklai ir toliau sėkmingai stambėja trypdami
mažesnius rinkos dalyvius. Konkurencijos tarnybai nė motais, kad visa mažmeninė prekyba maisto produktais sutelkta vos keturių prekybos tinklų rankose, o smulkiajam
verslui nebeliko vietos net atokioje provincijoje. Ar reikia stebėtis,
kad nelikus tikrosios konkurencijos kainos Lietuvoje vos ne dvigubai lenkia lenkiškas?
Kol vartotojų interesus ginančios
institucijos trypčioja vietoje, į vartotojų pusę nusprendė stoti politikai.
Socialdemokratai siūlo sumažinti
pridėtinės vertės mokestį mėsai iki
9 arba net 5 procentų. Toks sprendimas priimtas Premjero kartu su
Seimo socialdemokratų frakcijos
atstovais. Lengvatinis tarifas ženkliai atpigintų produktus ir galėtų
būti taikomas nuo spalio mėnesio.
Socialdemokratai ieško sprendimų mažinti PVM ir kitiems maisto produktams.
Iškart pasigirdo šūviai iš kitos
fronto pusės, kad socialdemokratai prieš rinkimus nori įtikti rinkėjams. Socialdemokratai „nori įtikti“
jau seniai, tačiau mūsų Vyriausybei
prieš imantis mokestinių reformų
prireikė nemažai pastangų ir laiko
likviduojant konservatorių-liberalų vyriausybės palikimą – neatsakingo skolinimosi ir išlaidavimo
įgyvendinant energetinius projektus pasekmes.
Dabar laukia mūšis politiniame
lauke. Ir „kalafiorų kare“ kaip kare...
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„Romantikai laiko darbe nelieka, bet jos
Lietuva – turtingų, švarių
vandenų kraštas. 90,66 km
Baltijos pakrantės, įstabiosios Kuršmarės, Kauno marios, apie 3000 upių ir ežerų.
Tačiau visas šis šalies turtas
reikalauja ūkinės priežiūros.
Būtent tuo rūpinasi žemės
ūkio viceministrė Lina Kujalytė, atsakinga už žuvininkystės reikalus.

Kokį palikimą socialdemokratų
politikė rado po konservatorių deleguoto viceministro Aušrio Macijausko ir Darbo partijos viceministro
Ryčio Šatkausko? L. Kujalytė sako,
kad darbai buvo įstrigę, todėl Lie- Lina Kujalytė yra LSDP kandidatė į Seimą Nalšios apygardoje (Švenčionių – Ignatuva galėjo neįsisavinti apie 16 proc. linos r.)
(apie 11 mln. eurų) 2007–2013 m.
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus žuvininkystei galėjo būti apribota
veiksmų programos biudžeto. Be gyvybiškai reikalinga Europos Sąto, jai galėjo būti skirtos Europos jungos (ES) finansinė parama.
„Strateginis Klaipėdos žuvininKomisijos (EK) sankcijos, o Lietuvos

kystės produktų aukcionas buvo ties
bankroto riba. Keletas kitų svarbių
paramos projektų (tarp jų – Neringos uostai) besibaigiant programos
įgyvendinimo laikotarpiui net nebuvo pradėti, strigo įvairių leidimų
gavimas, kitos procedūros. Vėlavo ir
naujo periodo programos ruošimas“,
– teigia ji.
Ko jaunai viceministrei pavyko
pasiekti per kelerius metus? „Nepaisant visų sunkumų ir nepalankių
aplinkybių, 2007–2013 m. programą pavyko sėkmingai įgyvendinti.
Išmokėta 98,7 proc. visų skirtų ES
lėšų, pasiekti aukšti rodikliai, didinant užimtumą, gamybą, eksportą.
Sėkmingai užbaigti visi rizikingi
projektai“, – tvirtina L. Kujalytė.
Tarp svarbiausių darbų socialdemokratų viceministrė mini: išplėsta, įrengta ir modernizuota daugelis
akvakultūros įmonių, todėl akvakultūros produkcija padidėjo beveik
dukart (91 proc.), žymiai padidėjo

žuvininkystės produktų perdirbimo
produkcija (43 proc.), akvakultūros
ir žuvų perdirbimo pramonėje sukurta virš 700 naujų darbo vietų,
išaugo žuvų ir žuvininkystės produktų eksporto kiekiai (16 proc.), o
vertė – 3 kartus (185 proc.), 71 proc.
žvejybos ir akvakultūros įmonių
dalyvauja gamintojų organizacijų
veikloje, įkurta 10 žuvininkystės
regionų vietos veiklos grupių.
Politikė džiaugiasi, kad vos nežlugęs Klaipėdos žuvininkystės
produktų aukcionas, inicijavus investicinį projektą iš ES lėšų ir sėkmingai pastačius žuvų perdirbimo
cechą, atsigavo. Jame pradėtas žuvų
perdirbimas, šiandien ši įmonė turi
naujas perspektyvas sėkmingai vykdyti veiklą.
Energingos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus kuratorės L.
Kujalytės dėka sėkmingai pajudėjo reikalai su nauja ES finansine
programa. „Laikas nelaukė. Besibai-

giant vienai programai, reikėjo ruošti naują 2014–2020 m. periodui.
Sparčiais tempais vejantis prarastą
laiką reikėjo likviduoti ir pasiruošimo naujam paramos laikotarpiui
trūkumus“, – prisimena ji.
Derybos dėl paramos žuvininkystės sektoriui veiksmų programos
rimtai strigo: EK buvo pateikusi
daug pastabų jos projektui, prašė
perrašyti ir pateikti naują, ambicingesnį ir strategiškai pagrįstą
projektą. Tai ir padarė L. Kujalytės
vadovaujama komanda.
Viceministrė akcentuoja, kad Lietuvos žuvininkystės programa buvo
viena pirmųjų patvirtinta tarp ES
valstybių narių. Pasak jos, „glaudžiai
bendradarbiavome su socialiniais
partneriais, įtemptai derėjomės su
EK atstovais“.
Naujojoje, išaugusioje programoje
– 22 priemonės, kuriomis siekiama
skatinti konkurencingą, aplinkosaugos požiūriu tvarią, ekonomiškai

Išliksime gausiu derliumi ir pilnais
Nuo seno Lietuva garsėjo
kaip išpuoselėtas žemės ūkio
kraštas: žemės – derlingos,
žmonės – darbštūs, aruodai
– pilni. Ar dar galime visu tuo
pasigirti? Ar neišbarstėme savo unikalumo?
Kalbamės su Seimo Kaimo
reikalų komiteto pirmininko
pavaduotoju Broniumi Pauža ir šio komiteto nariu Kaziu
Grybausku.
B. Pauža (B. P.): Džiaugtis ir didžiuotis turime daug kuo. Iš sovietinių laikų perėmėme vienokią ūkininkavimo formą, daug ką sugriovėme
ir sukūrėme vėl iš naujo. Per vieno
žmogaus gyvenimą mes net du kartus
apsisukome po 180 laipsnių kampu.

Bronius Pauža yra LSDP kandidatas į
Seimą Jurbarko – Pagėgių apygardoje

Kodėl taip sakau? Lietuvoje turėjome stiprius ūkininkus, daugumą jų
išvežė į Sibirą ir tuos jų ūkius sugriovė.
Tuomet vyravo kolektyvinė sistema,
pastatėme kolūkius ir vėl juos sugriovėme, o dabar kuriame vėl naują ūkį.
Kokia dar pasaulio valstybė taip
pasielgė? Tokios valstybės daugiau
nėra. Tuo klausimu esame unikalūs.
Pasižiūrėkime į demokratinę Vokietiją. Ši šalis turėjo daug kooperatyvų.
Jie nesugriovė nė vieno pastato, tik
pakeitė nuosavybės formas. Šiandien
tai tarnauja valstybei ir žmonėms.
Pas mus įvyko atvirkščiai – sugriovėme, o dabar viską kuriame iš naujo. Per 25-erius metus labai daug ką
sukūrėme, įvertinant tai, kad kurti
turėjome beveik nuo nulio.

K. Grybauskas (K. G.): Esame
unikalūs, ypač sprendimais. Konstitucijoje sakoma, kad mūsų ūkis remiasi
privačios nuosavybės teise. Ėmėme
ir sugriovėme tuos ūkius, kurie buvo
arčiausiai pagal nuosavybės formą.
Nesunkiai buvo galima išspęsti tuos
klausimus kitaip. Ūkį, akcijas ar pajų
pasidalinus, buvo galima paversti akcinėmis bendrovėmis. Tada būtų buvę
galima sėkmingai dalyvauti rinkose,
niekas nebūtų sugriuvę.
Valstybinių, tarybinių ūkių likimas
galėjo kitaip išsispręsti. Jie galėjo likti
valstybės, o kai jau vienas ar kitas bankrutavo, tada tą žemės plotą buvo galima atiduoti tiems, kurie norėjo žemę
dirbti. Bet pasukome kitu keliu. Nėra
tas kelias blogas vien tuo, kad sugebėjome prie tos situacijos prisitaikyti.
Esame žemės ūkio šalis. Jei lygintume regionus, nesunku pastebėti, jog
vaizdas juose netolygus. Ten, kur žemės geros, sekasi neblogai, bet ten, kur
žemės nederlingos – jos dirvonuoja,
apleistos. Tai reiškia, savo potencialo
neišnaudojame.
Valstybė galėtų sudaryti sąlygas
mūsų žmonėms dirbti kaime. Čia yra
ir nacionalinio saugumo klausimas.
Maisto produktų turime turėti savo
šalyje ir ištikus bėdai, savo vietine,
o ne atvežtine produkcija galėtume
pasinaudoti.

čiau pieno supirkimo kainų sureguliuoti negali visos Europos Sąjungos
(ES) valstybės, todėl tai sudėtinga
padaryti ir mūsų rinkoje.
Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė dažnai pabrėžia, jog labai
skiriasi pagaminamo pieno savikaina.
Taip negali būti. Kalta ministerija,
nes ligi šiol nėra metodikos, kaip tą
savikainą vienodai suskaičiuoti.

Neseniai praūžė pienininkų streikas dėl pieno supirkimo kainų, ypač
iš mažųjų ūkininkų. Kokia jų situacija yra šiandien?
B. P.: Europos Komisija nepritarė
papildomam 75,7 mln. eurų išskirtinės tiesioginės paramos pieno gamintojams skyrimui. Tačiau Žemės
ūkio ministerijai, Vyriausybė sutarė
su Lietuvos perdirbėjais, kad žaliavinio pieno supirkimo kaina pieno
gamintojams birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais išliks tokia, kokia
bus nustatyta birželį.
Tai leistų bent laikinai stabilizuoti
krizinę pieno sektoriaus padėtį. Ta-

K. G.: Šiandien matome, kad žemdirbiai neturi suformavę bendros
politikos ir tarpusavyje nesutaria dėl
esminių principų.
Stambiųjų žemės ūkio bendrovių
atstovai siūlo mažų ūkių atsisakyti.
Jų siūlymu, turėtų likti tik stambieji.
Kita ūkininkų dalis pasisako už smulkaus verslo išlaikymą.
Tačiau mažų ūkių naikinti negalima. Stambūs ūkiai pranašesni, tačiau lietuviai visais laikais sugebėjo
išlaikyti vieną kitą karvę ir išmaitinti
šeimą. Pienas mūsų žmonėms labai
svarbus, kaip ir ta karvytė. Juk iš pieno ir varškė, ir sviestas, ir sūris gami-

namas. Tai – lietuvių pragyvenimo,
prasimaitinimo šaltinis. Pagaliau – tai
jų gyvenimo būdas.
O ką dabar siūlome kaimo žmogui?
Tu geriau pasiimk pašalpą, bet nelaikyk karvių. Visai neseniai mes tuos
gyvulius sėkmingai išvežėme, dabar
antrą kartą norime tai kartoti, kai Vyriausybės prioritetas – galvijininkystė,
gyvulininkystė. Tai viena šnekame, o
kita darome?
Mūsų žmonės jau nebesupranta,
kaip jiems elgtis. Žmonės mėgsta
stabilumą, nori jaustis saugiai. Juk
iš žmogaus, kuris turi karvę, gyvena
perdirbėjai ir pardavėjai. Gal Europos
rinka ir laisva, bet kodėl turime pieną atsivežti iš užsienio? Ar negalime
patys jo pasigaminti? Kartais trūksta
sveikos logikos priimant kai kuriuos
sprendimus.

turi virš 20 karvių. Iš čia kertame visus
savo pagrindus.
Jei tie ūkiai jau užsidaro, tai prie
šio verslo jie daugiau negrįš. Žinau
ūkininkų, kurie turėjo 20-40 karvių.
Jie lenkams pardavė ne tik gyvulius,
bet ir šieną, techniką. Štai čia ir yra
didžiausia mūsų nelaimė. Sprendimo
turime ieškoti nedelsiant.

B. P.: Yra ir kita problema. Karvių
sumažėjimas, jei žiūrėtume skaičiais,
nėra toks didelis mažuose ūkiuose, kurie augina iki 5 karvių. Tačiau didelis
sumažėjimas yra tuose ūkiuose, kurie

Pastaruoju metu daug kalbama
apie kooperaciją, kuri padėtų išspęsti produkcijos realizacijos klausimą,
supirkimo kainą, pagerintų ūkininkų socialinę apsaugą. Kodėl koope-

K. G.: Lenkai iš mūsų šalies veža ne
tik karves, visą įrangą, bet ir pašarus.
Vadinasi, kaimynams tai apsimoka.
Visiškai neišnaudojame sveiko maisto
grandinės. Nesugebame pasirūpinti,
kad mokyklos, darželiai, ligoninės
ir kt. įstaigos pirktų mūsų vietinių
ūkininkų produkciją. Tai viešieji pirkimai trukdo, tai vadovai nesijaučia
atsakingi už sveiką vaikų maistą.
Kodėl tos galimybės neišnaudojame?

Žemės ūkis

socialdemokratas
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užtenka... Ignalinoje ir Švenčionyse“

gyvybingą ir socialiai atsakingą žvejybą ir akvakultūrą. Biudžetas – 81,6
mln. eurų. Europos jūros reikalų ir
žuvininkystės fondo dalies finansavimas didėja beveik 16 proc., o
nacionalinės – apie 4 proc.
Programa jau įgyvendinama. Per

pirmuosius keturis mėnesius buvo
paskelbti kvietimai teikti paraiškas
pagal 6 priemones už 21,1 proc.
programos biudžeto. 2016 m. suplanuota skelbti kvietimus pagal 10
priemonių už 24,9 proc. biudžeto.
Kalbant apie įžuvinimo reikalus,

Lina Kujalytė su sūnumi Jokūbu

kuriems L. Kujalytė skiria daug dėmesio, Žuvininkystės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos įkūrė Rytų
Pabaltijyje vienintelę eksperimentinės jūrinės žuvininkystės ir akvakultūros laboratoriją. Jos projektas buvo
vilkinimas, todėl rekonstrukcijos
darbai pradėti tik 2015 metais. Ten
bus vykdomas eksperimentinis vertingų jūrinių ir vidaus vandenų žuvų
(uotų, menkių, sykų ir kt.) dirbtinis
naršinimas ir paauginimas tam, kad
būtų galima jas paleisti į jūrą tolesniam augimui.
„Planuojama įžuvinti Kauno
marias ir kitus vandens telkinius,
esančius aukščiau. Žuvininkystės
tarnyba kasmet įveisia žuvis į 39 rajonų upes, ežerus, saugyklas. Visų
įžuvinamų vandens telkinių skaičius
siekia 220. Per 5 metus Lietuvoje
įveista 2,7 mln. europinių ungurių,
iš kurių 10 proc. paženklinti mokslinės stebėsenos tikslais. Per ketverius
metus dirbtinai išauginta ir įveista

102,86 mln. vnt. įvairių žuvų rūšių:
lašišų, šlakių, margųjų upėtakųi,
Platelių ir Vištyčio sykų, šamų, peledžių, karosų, seliavų, eršketų, sterkų,
pradėta veisti nauja žuvų rūšis – kiršlys“, – vardija ji.
Viceministrė didžiuojasi, kad Žuvininkystės tarnyba, pasinaudojusi
ES parama, atnaujino pasenusią
technologinę įrangą žuvims veisti,
todėl žuvų veisimo darbai palengvėjo, pagerėjo darbuotojų darbo
sąlygos. Lašišinių žuvų išteklių atkūrimui ji įrengė žuvų praėjimo takus
prie Kražantės ir Sausdravo upių
užtvankų bei rekonstravo žuvų pralaidą Vilnios upėje, atliko mokslinę
naujai įrengtų žuvitakių efektyvumo stebėseną. 2016 m. pradėti žuvų
pralaidų įrengimo ir rekonstravimo
Tauragės r. projektavimo darbai.
Tačiau juk ne viskas yra tik darbas? „Nors mano darbas susijęs su
jūra, ežerais ir upėmis, darbe romantikos laikui nelieka, tačiau jos

pakanka kitur. Labai mėgstu ilsėtis
Dzūkijoje, Ignalinos ir Švenčionių
kraštuose, nes ten nuostabi gamta
ir puikūs žmonės.
Domiuosi menine fotografija,
stebėdama pasaulį pro fotoaparato
objektyvą, sugebu užfiksuoti svarbias smulkmenas, kurių plika akimi
nepastebėsi. Mane įkvepia kelionės
– ypač tos, kurios leidžia atrasti nematytus gimtosios šalies kampelius“,
– pasakoja L. Kujalytė.
„Stengiuosi būti puiki trimečio
sūnaus Jokūbo mama. Pati gimiau
Varėnos rajone, Matuizų kaime.
Užaugau su keturiomis seserimis
ūkininkaujančioje, paprastų kaimo žmonių šeimoje. Puikiai žinau,
ką reiškia namų ūkio darbai. Nuo
vaikystės suvokiau, kiek žalos daro
socialinė neteisybė, todėl aš – socialdemokratė nuo mažens“, – pabrėžia
jauna politikė.
Kalbėjosi Morta Vidūnaitė

aruodais garsėjančia žemės ūkio šalimi

racija Lietuvos žemės ūkyje iki šiol
neįsibėgėja?
B. P.: Apie kooperaciją kalbama
labai daug. Žmonių psichologija linkusi tapatinti žodžius kolchozai ir
kooperacija. Kooperacijos žmonės bijo, nes mano, kad tai bus tokie patys
tarybiniai kolūkiai.
Pasižiūrėkime į kaimynę Lenkiją.
Ten visais laikais klestėjo privatus
ūkis, žmonės turėjo karvių, o pieninės buvo valstybinės, kaip ir pas mus.
Tada jas padarė kooperatinėmis, nes
buvo bazė, ant ko tą kooperatyvą kurti, nes buvo pastovūs ūkiai.
O pas mus tada, kai viskas suiro,
nebuvo jokių asociacijų, ūkininkai
pabiro kas sau. Tuometinė Vyriausybė
kai kurių akcijų ūkininkams davė, bet
jie pusvelčiui tiems patiems perdirbėjams savo akcijas vėl pardavė. Žmonės
nesuprato ir nežinojo, kas čia toliau
bus. Ir štai dabar tą kooperaciją sukurti Lietuvoje yra kas kita nei mūsų
kaimynams lenkams.
Lietuvoje – tik 5 proc. yra susikooperavusių ūkių. O tai – praktiškai nieko. Kooperacijos taip greitai
neįvesi. Daug tikiuosi iš kooperacijos įstatymo, kurį priėmėme Seime.
Svarbiausia, kad įstatyme numatyta,
kaip išgryninti kooperatyvus. Jei dar
priimsime tai, kas yra paruošta dėl
mokestinių dalykų, šis procesas turėtų
stipriai pajudėti.
Pas mus, deja, veikė fiktyvūs kooperatyvai, kurie bandė pasinaudoti ES
parama. Dalis pinigų nuėjo nežinia
kur. O dabar visa veikla bus įrėminta.
Paramą gaus tik tie, kurie tikrai užsiima žemės ūkiu, gamina produkciją.
K. G.: Norint, kad kooperacija
įsibėgėtų, turi padėti valstybė. Ar turime bent vieną kooperatyvą, kurio
pradininkas būtų valstybė? Po to „apsisuka“ kapitalas ir iš valstybės išperka.
Lietuvoje kooperatyvai įsikūrė
pagal principą „perku-parduodu“.
Tai – tik tarpinė forma, kuri nieko
neduoda. Turi būti kooperatyvas, ku-

ris apsuktų gamybos ratą ir sukurtų
produktą. Mes išvežame žaliavą, o
produkto ir neturime. Jei kooperatyvas pradėtų nuo žaliavos ruošos iki
perdirbimo ir galutinio produkto, tai
gautume patį naudingiausią rezultatą.
Be to, kooperacija turi būti skatinama. Žemės ūkio ministerija turi
dirbti ir su tais, kurie jau turi vienokius
ar kitokius pajėgumus. Vyriausybė
padarė daug darbų, kad būtų rastos
naujos rinkos kitose šalyse. Jei žmonės
nesusikooperuos, tas darbas nueis veltui. Žmonių iniciatyva – gerai, bet to
nepakanka. Žemės ūkio ministerija
taip pat turi dirbti.

Kazys Grybauskas yra LSDP kandidatas į Seimą

B. P.: Vyriausybė atidarė rinką į
Kiniją. Jei mūsų ūkiai nesusikooperuos, bus negerai. Tokios įmonės su
Lietuvos ženklu galėtų nuvežti sūrių
ne kelis, o kelis tūkstančius kilogramų.
Viename iš Kinijos regionų gyvena
net 90 mln. gyventojų. Tai ten kelių
sūrių nenuveši.
Girdžiu, kad mūsų pavienės pieninės tariasi atskirai dėl rinkų, viena
iš jų ketina pasirašyti sutartį su Singapūru. Pavieniais susitarimais geros
kainos nesusiderėsi. Mūsų perdirbėjas
vėl neturės žemdirbiui ką sumokėti.
Štai kur bėda. Bijau, kad naujų rinkų
atidarymas nebus efektyvus. Todėl
reikia kooperuotis.
O kaip kitos mūsų žemės ūkio sritys? Kokia padėtis gyvulininkystės,
paukštininkystės, augalininkystės
srityse?

B. P.: Galime pasidžiaugti, jog
paukštienos gamyba ir vartojimas
kasmet vis auga. Mėsinių galvijų
skaičius auga, tačiau, deja, lietuviai
tos produkcijos nelabai gali įpirkti. Ji
– aukštos kokybės, brangi, daugiausia
išvežama į užsienį.
Ūkininkai į tą šaką daug investuoja.
Pats veislinis branduolys yra palyginus brangus, be to, nenusipirksi kelių
šimtų karvių iš karto, kad galėtum
parduoti daug prieauglio. Jei reikia
daug investicijų, turi jas ir atsiimti.
Todėl parduoti produkciją užsieniečiams mūsų ūkininkams apsimoka.
K. G.: Gyvulių, kuriuos augina
mūsų ūkininkai, asortimentas labai
padidėjo. Turime daug rūšių mėsinių galvijų, žvėrininkystė išsiplėtė,
sėkmingai auginamos avys. Išnaudojame senas tradicijas. Lietuvoje
nuo seno kiekvienas gaspadorius didžiavosi auginamomis avimis, karve,
paukščiais.
Jau ne vienerius metus skaičiuojame gerą grūdų derlių. Ar neketinama mūsų žemės ūkio pasukti
grūdinių kultūrų auginimo keliu?
B. P.: Lietuva tampa grūdų gamybos ir eksporto kraštu. Prikuldami
beveik 6 mln. tonų grūdų, apie 3 mln.
tonų parduodame. Tai yra neperdirbta žaliava.
Jei žaliava liktų Lietuvoje, turėtume daugiau naudos. Perdirbus apie
30–40 proc. žaliavos, mūsų valstybė
gautų žymiai daugiau pajamų.

Remiame ekologinius ūkius iš europinių pinigų, jie užaugintus ekologinius grūdus išveža į užsienį, sušeria
ekologiškiems gyvuliams ir gauna
dideles pajamas. O reikėtų, kad tuos
grūdus mūsų ūkininkai sušertų mūsų
ekologiškiems gyvuliams, ir tada už
tai jie gautų žymiai didesnes pajamas.
K. G.: Žaliavos eksporto neturime
skatinti.

Kaime vis dažniau pastebima kartų kaita. Ūkininkauti imasi jauni
žmonės. Kokią perspektyvą jaunimas įžvelgia Lietuvos kaime?
B. P.: Tikiu tais jaunais žmonėmis.
Smagu stebėti gražius pavyzdžius.
Tarkime, Jurbarke gyvena ūkininkai, gyvulininkystės specialistai su
aukštuoju išsilavinimu, sūnus baigė
A. Stulginskio universitetą. Tėvai dar
ūkininkauja, bet jau perduoda savo
patirtį, sūnus pasiruošęs tęsti tėvų
įdirbį.
Kitas gražus pavyzdys – sūnus, tėvui mirus, perėmė ūkį. Jauna šeima
dirba mieste, bet lygiagrečiai augina
šaltalankius. Jei dar jiems pavyktų pasistatyti perdirbimo įrenginius, būtų
džiugu, juk rinka Europoje didžiulė.
Yra daug gerų pavyzdžių. Žmonės
nenuleidžia rankų, dirba. Tik gaila,
kad valstybėje nėra bendros pozicijos
žemės ūkio klausimais. Prezidentės
pasisakymuose, metiniuose pranešimuose apie žemės ūkį, jo raidą, perspektyvą nekalbama.

K. G.: Yra daug aktyvių ir pasiruošusių dirbti jaunų žmonių. Tai rodo
ir ūkininkų pateiktos paraiškos, kurių priskaičiuojama daugiau kaip 1,5
tūkst. Deja, sugebėjome patenkinti
tik apie 400 prašymų. Net neprognozavome tokio srauto.
Žmonės tiki, kad galima žemės
ūkyje ką nors pasiekti. Bet valstybė
turėtų sugebėti susiskaičiuoti. Žemės
ūkio ministerija nejaučia ūkininkų
pulso ir nesugeba prognozuoti paraiškų pateikėjų skaičiaus.
B. P.: Mes žmones labai nuvylėme.
Gyventojai mokėjo pinigus už projekto ruošimą, o ministerija pagal tuometines sąlygas jų projektus atmetė. Tada
įvyko antrasis šaukimas, ministerija
pakeitė sąlygas. Jauni žmonės vėl turėjo mokėti už projektų ruošimą, nes
senieji jau netiko.
Įsivaizduokime, žmonės nusivilia
ne žeme, ne perspektyvomis, bet valdininkų neatsakingu požiūriu, nesugebėjimu ištirti rinkos ir prognozuoti
mūsų gyventojų poreikių. Dabar ruošiamas jau ir trečiasis šaukimas.
K. G.: Būtų gerai, jei socialdemokratai kitą kadenciją į savo rankas paimtų Žemės ūkio ministeriją. Tikiu,
kad žemės ūkis Lietuvoje turi ateitį.
Mūsų žmonės darbštūs. Tad ir ateityje
išliksime gausiu derliumi ir pilnais
aruodais garsėjančia šalimi.
Kalbėjosi Kornelija Petravičienė
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Tautinės bendrijos

Sveikinimas Lietuvos tautinėms bendrijoms
Istorija yra geriausia mokytoja. Nuo Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės laikų
mūsų krašte vyravo tolerancija įvairių tautų atstovams, buvo sudarytos sąlygos
iš tolimų kraštų atvykti ir savo talentą naujoje tėvynėje realizuoti amatininkams,
pirkliams, mokslininkams. Mūsų kaimynai, šiandien jau gyvenantys savo
nacionalinėse valstybėse, LDK politiką vietinių religijų ir gyventojų atžvilgiu
prisimena kaip pranašišką ES viziją.
Šiandien jau trečią kartą minime Lietuvos tautinių bendrijų dieną. Gal simboliška, kad ji minima tą patį mėnesį, kai žymime ir Europos dieną.
Nes požiūris į greta gyvenantį, greta dirbantį kitatautį yra mūsų santykio su
europine civilizacija matas.
Tautinės bendrijos buvo vieningos ir nesvyravo, kai Sausio 13-ąją reikėjo
ginti bendrą laisvę, kai jaunai valstybei kilo išorės grėsmės. Šitų išmėginimų
patikrinta Lietuvos žmonių vienybė yra mūsų stabilumo pagrindas.
Mūsų tautinės bendrijos turi geriausias sąlygas ugdyti savo kultūrinį savitumą
ir tuo pačiu būti aktyviais Lietuvos piliečiais.
Dirbdami kartu, prisidėsime prie bendro klestėjimo. Tai mūsų pareiga Lietuvos ir Europos ateičiai.
Lietuvos Respublikos
Ministras Pirmininkas
Algirdas Butkevičius
2016 m. gegužės 21 d.

socialdemokratas

Kviečiame dalyvauti nuotraukų konkurse
„Įvairios tautybės – viena Lietuva“
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, siekdamas skatinti
visuomenę domėtis Lietuvoje gyvenančiomis tautinėmis bendruomenėmis, stiprinti įvairių tautinių grupių
tarpkultūrinį dialogą ir tarpusavio pagarbą, skelbia nuotraukų konkursą „Įvairios tautybės – viena
Lietuva“.
Visus fotografuojančius ir besidominčius
Lietuvos tautinių bendruomenių kultūra, paveldu, istorija kviečiame fotografuoti ir iki šių
metų rugsėjo 30 d. el. paštu info@tmde.lt
siųsti nuotraukas, kurios atspindėtų Lietuvoje gyvenančių tautinių bendruomenių savitumą bendro sambūvio kontekste.
Nuotraukų formato ir pateikimo reikalavimai aptarti konkurso nuostatuose departamento e. svetainėje adresu www.tmde.lrv.lt
Konkurso dalyvių nuotraukas vertins komi-

sija pagal šiuos kriterijus:
• meniškumas ir originalumas;
• temos aktualumas;
• kūrybiškumas (temos interpretavimas);
• regimasis poveikis, nuotraukos įtaigumas;
• išliekamoji vertė;
• techninė nuotraukų kokybė.
Visos konkurso nuostatus atitinkančios
nuotraukos bus įkeltos į Tautinių mažumų
departamento socialinio tinklo „Facebook“
paskyrą, kurioje nuo šių metų spalio 1 d. iki
spalio 7 d. galėsite atiduoti savo balsą už, Jūsų
nuomone, geriausią nuotrauką.
Konkurso nugalėtojai bus skelbiami Departamento tinklapyje ir „Facebook“ paskyroje.
Telefonai pasiteirauti:
(8 5) 219 4837, (8 5) 219 4830,
(8 5) 219 4829.
Laukiame Jūsų darbų ir linkime kūrybinės sėkmės!
Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyrius,
tel. 8 672 62420, info@tmde.lt

Socialdemokratai į savo pusę gali patraukti
tūkstančius naujų šalininkų
Šiemet gegužės 21-ąją jau
trečią kartą minime Lietuvos
tautinių bendrijų dieną.
Apie tai, kaip kitų tautybės
žmonės jaučiasi mūsų valstybėje, kalbamės su bičiuliu
Sergejum Tichomirovu,
teisingumo ministro patarėju, LSDP Vilniaus m. skyriaus
pirmininko pavaduotoju.
Be to, S. Tichomirovas šiemet pirmą kartą dalyvaus
rinkimuose į Seimą įvairiakultūrėje Šalčininkų – Vilniaus
apygardoje.

Noriu pasidžiaugti, kad demokratinėje Lietuvoje tautiniams
konfliktams nėra vietos. Nors kai
kurios politinės jėgos ir Lietuvos
nedraugai stengiasi sukurti tariamus konfliktus. Lietuvoje aktyviausiai tautine korta „žaidžia“ Lietuvos lenkų rinkimų akcija – liūdna, bet ji sugebėjo patraukti ne
tik lenkų, bet ir rusų tautybės žmones. O tai liudija Lietuvos politinių partijų, kurios tautinėms bendrijoms neskiria deramo dėmesio,
problemą.

Ar teko susidurti su nacionaKokia Jūsų giminės istorija? lizmu kasdieniame gyvenime?
Kur pats augote, kokias studijas baigėte?
Jokių užgauliojimų nei vaikystėje, nei vėliau nepatyriau. Nors baiGimiau Vilniuje. Baigiau viduri- giau rusų mokyklą, universitete
nę mokyklą Žirmūnuose. Po to – rašto darbus rašiau lietuviškai laistorijos studijas Vilniaus univer- bai gerai. Ir už tai esu dėkingas sasitete (bakalaurą) bei tarptautinių vo lietuvių kalbos mokytojoms. Be
santykių ir diplomatijos magistro to, daug skaitau lietuviškai. Ir nors
studijas Tarptautinių santykių ir mano gimtoji kalba – rusų, mąstau
politikos mokslų institute, studi- lietuviškai. Rusų kalba bendrauju
javau Danijoje. Istoriko praktiką retai – su artimaisiais ir giminaiatlikau Lietuvos gyventojų genoci- čiais. O absoliuti dauguma draugų
do ir rezistencijos centre, o magis- ir kolegų – lietuviai. Taigi, etnine
tro tema buvo „Kalnų Karabacho prasme esu rusas, o politine ir piliekonflikto transformacija“.
tine – lietuvis. Niekada nesijaučiau
Mane visuomet domino poso- „svetimu“ Lietuvoje.
vietinė erdvė. Bakalauro tema buLietuvoje tautinės bendrijos –
vo apie disidentą, politinį kalinį, nekonfliktiškos. Jos nėra didelės,
žmogaus teisių gynėją Sergejų Ko- be to, gerai integravosi į mūsų vivaliovą (jis daug padėjo ir Lietuvos suomenę. Jei kalbėtume apie jų dadisidentams). Tautų sugyvenimo lyvavimą politiniame – pilietiniaproblemos, nepaisant to, kad gy- me gyvenime, jis nėra aktyvus. Povename globaliame pasaulyje, li- litikus, kurie reiškiasi kaip tautinių
ko ir liks. Konfliktus dažniausiai bendrijų lyderiai ir yra viešai matokursto politikai ar politinės jėgos, mi, galime suskaičiuoti ant vienos
kurios yra suinteresuotos mobili- rankos pirštų.
zuoti aplink save interesų grupes
Mes, socialdemokratai, galime ir
– rinkėjus, jos manipuliuoja žmo- turime tapti alternatyva Lietuvos
nių baimėmis. Įšaldyti konfliktai lenkų rinkimų akcijai, nes galime
posovietinėje erdvėje padeda išsi- tinkamai spręsti tautinių bendrijų
laikyti valdantiesiems režimams. klausimus. Beje, tautinių mažumų

šingu atveju tie piliečiai liks nuošalyje. Ir su jais megs ryšį tie, kurie
turi kitokį įsivaizdavimą, kaip turėtų bendrauti tautos mūsų šalyje...

Kuo savitas Šalčininkų rajonas?

atstovai kitose Europos šalyse dažniausiai renkasi būtent socialdemokratines partijas. LSDP galėtų
į savo pusę patraukti ir Lietuvos
lenkus, ir rusus, bet reikia padaryti kelis esminius darbus.
Nepamirškime, kad būtent Algirdo Butkevičiaus vadovaujama
Vyriausybė atkūrė Tautinių mažumų departamentą, kurį panaikino
prieš tai valdžioje buvę konservatoriai ir liberalai. Tad pirmą didelį
žingsnį mes jau žengėme.
Ar po darbo ir visuomeninių
veiklų lieka laiko skaityti knygas?
Dažniausiai skaitau miego sąskaita ar kelionių metu. Skaitymas
– didžiausias mano pomėgis. Dabar skaitau tris knygas paraleliai:
Umberto Eco „Nr. 0“, Aleksandro
Solženicyno „Gulagas archipelagas“ ir Mažvydo Jastramskio, Jūratės Kavaliauskaitės, Laimos Nevinskaitės, Ainės Ramonaitės, Rūtos Žiliukaitės monografiją „Kaip
renkasi Lietuvos rinkėjai?“.
Kokius tautinėms bendrijoms
aktualius klausimus reikėtų

spręsti įstatymais?
Yra keli klausimai. Pirmas – reikėtų priimti Tautinių mažumų
įstatymą. Jį priėmę, atimtumėme „kortą“ iš Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir suteiktume papildomą saugumą tautinių mažumų
atstovams.
Antras (ypač aktualus lenkų
bendruomenei) – pavardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis
klausimas, kurį išsprendus pagerėtų ir Lietuvos santykiai su strategine partnere Lenkija.
Trečias – teritorijose, kuriose
kompaktiškai gyvena kitos tautinės bendrijos, dvikalbių lentelių
su gatvių pavadinimais klausimas.
Ypač konservatoriai be pagrindo
kursto baimę dėl šito. Daugybėje
šalių tokia praktika egzistuoja. Šis
klausimas yra labai jautrus, tačiau
turime apie tai diskutuoti.
Svarbiausia, kad partijos atsigręžtų į regionus, kuriuose gausiai gyvena kitų tautybių žmonės.
O jų Lietuvoje yra daugiau nei
300 tūkst. Su šiais žmonėmis reikia kalbėtis, socialdemokratai gali
juos patraukti į savo pusę, nes prie-

Jei pažvelgtume į statistinius
ekonominės ir socialinės raidos
rodiklius, Šalčininkai – daugumos
lentelių apačioje. Kodėl taip atsitiko, reikėtų klausti politikų, kurie
ten yra valdžioje daugiau kaip 20
metų. Aukštas nedarbo lygis, įsišaknijęs tarnybinės padėties naudojimas proteguojant gimines ar
draugus (nepotizmas), baimė, nenoras keisti situaciją ir pasitenkinimas dabartine padėtimi.
Nors Šalčininkų regionas – labai įdomus ir perspektyvus, tačiau
nėra nei diskusijų, nei vizijos, kaip
turėtų atrodyti Šalčininkų rajonas ateityje. Trūksta ambicijų! Todėl jauni ir energingi žmonės išvažiuoja iš Šalčininkų ne tik dėl ekonominių veiksnių, bet ir dėl neigiamo mikroklimato.
Kokia Jūsų didžiausia svajonė?
Norėtųsi, kad socialdemokratai
Lietuvos politinėje padangėje įsitvirtintų ir šalį valdytų vieni, be
koalicijos partnerių, kelis dešimtmečius (kaip Švedijoje, Danijoje).
Buvimas koalicijoje neretai suriša
rankas, apriboja sprendimų laisvę...
Noriu, kad socialdemokratinė
socialinė politika ir švietimas Lietuvoje būtų prioritetai. Ir, be abejo, norėtųsi, kad keistųsi visuomenės požiūris į „kitokius“ žmones,
nepaisant jų įsitikinimų įvairovės,
rasės ar religinių skirtumų...
Kalbėjosi Ričardas Pakeris

Politika

socialdemokratas

Gintautas Paluckas
Vilniaus m. vicemeras, LSDP
vicepirmininkas, LSDP kandidatas
Fabijoniškių apygardoje Vilniuje

Jei kas nors, kada nors, jūsų
klaus ar giedrą dieną esate
matęs žaibą, drąsiai sakykite
– taip. Nes praėjusią savaitę
driokstelėję Eligijaus Masiulio ir liberalų skandalas savo
žala gali būti lyginamas su
gamtos reiškiniais, sukeliančiais katastrofiškus padarinius.
Man Eligijaus žmoniškai gaila. Ir ne todėl, kad pats kadaise
buvau žiurkių spąstų skaudžiai
kąstas. Griūna žmogaus viltys ir
planai. Tiek jo, tiek šeimos gyve-
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Po liberalų

nimas jau nebus toks, koks buvo.
Tačiau viltys ir lūkesčiai akyse
nyksta ne tik E. Masiuliui, bet ir
nemenkai daliai liberalų rėmėjų.
Ši istorija ypač skaudi akivaizdžiai kairiųjų pažiūrų liberalų
rėmėjų daliai. Perskaitėte teisingai. Mane taip pat nuolat stebina, kodėl liberalai, savo genetiniame ideologijos kode turėdami
polinkį flirtuoti su stambiojo kapitalo atstovais, sulaukia kairiųjų
pažiūrų jaunimo paramos. Nors,
jei atvirai, tai daugiau jaučiu apmaudą nei nuostabą.
Kita vertus, puikiai suprantu, kad pastarųjų metų liberalų skelbtas ir rodytas atvirumas,
skaidrumas bei imlumas naujoms
idėjoms stipriai lenkė mūsų, socialdemokratų, stagnuojantį stabilumą. Liberalų veiklos forma
ir įvaizdis buvo tiek patrauklūs,
kad sugebėjo atsverti kairiajam
jaunimui alergiją keliantį ideologinį turinį – socialinių garantijų
dirbantiesiems mažinimą, turtingųjų rėmimą valstybės pinigais,
viešųjų paslaugų privatizavimą.
Tačiau ši vizija baigėsi.

Šiandien sutrikę liberalai lipdo
sudaužyto įvaizdžio detales ir ieško naujo lyderio. Jais pretenduoja
tapti Remigijus Šimašius ir Eugenijus Gentvilas. Vienas pirmininkaus partijai, kitas ves Seimo rinkimų sąrašą. Šis kompromisinis
sprendimas galbūt ir padės suvaldyti Eligijaus Masiulio ir Antano
Guogos sukeltą politinį „cunamį“
viešųjų ryšių srityje, tačiau priežastys, dėl kurių liberalai ir pateko į

tokią situaciją, nėra išanalizuotos.
Tuo labiau, nesiimta sprendimų
joms pašalinti.
Flirtas su stambiuoju verslu liberalams yra tiek įprastas, kad
šios bėdos jie patys tiesiog nemato. Būtent šis polinkis atstovauti stambiajam kapitalui ir sunkiai priimtina ideologija kairiųjų pažiūrų liberalų rėmėjams yra
per sprangus darinys. Jo „praryti“ tiesiog neįmanoma. Ir tai šią
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dalį rėmėjų (buvusių rėmėjų?)
palieka apsisprendimo kryžkelėje – likti su formą praradusiais
ir ideologiniu turiniu nepriimtinais liberalais ar atsigręžti į socialdemokratus.
Aš nesu naivus ir matau socialdemokratus savikritiškai (partiečiai kartais sako, kad per daug savikritiškai, bet, patikėkit, tik gero
siekdamas). Patyrę, bet jau pabodę
veidai, pasitaikančios komunikacijos klaidos, nesusikalbėjimas su
visuomene nėra kairiųjų pažiūrų
jaunimui patrauklus derinys. Tačiau šiuo atveju aš norėčiau perfrazuoti vieną amerikiečių mėgstamą
posakį – galite nekęsti konkrečių
socialdemokratų, bet nebūtina nekęsti socialdemokratijos.
Pasimetusiems ir nusivylusiems
aš siūlau su nedideliu pasitikėjimo
avansu pažvelgti į socialdemokratus. Mūsų daug, mes įvairūs, bet,
gerai įsižiūrėję, pamatysite progresyvių, atvirų ir imlių naujovėms tikrų europietiškų socialdemokratų.
Su jūsų parama mes pasiryžę
keistis.

LSDP – 120: demokratinė, solidari, unikali

Atkelta iš 1 p.

Pernai 150 mln. eurų buvo skirta
pensijų ir mažiausias algas gaunančių kultūros, socialinės srities darbuotojų, statutinių pareigūnų darbo užmokesčio didinimui.
Mažindami socialinę atskirtį,
laipsniškai didiname minimalią
mėnesio algą (MMA). Pajamų nelygybės problemą sprendžiame per
neapmokestinamąjį pajamų dydį
(NPD). Nuo sausio 1 d. NPD išaugo nuo 166 eurų iki 200 eurų.
Geriau apmokamų darbo vietų
kūrimą ir tvarios socialinio draudimo sistemos klausimus padės įgyvendinti socialinis modelis, kuris
šiuo metu svarstomas Seime. Nė
viena Vyriausybė iki mūsų nesiryžo
imtis pribrendusių permainų šioje
ocialiai jautrioje srityje.
Per krizę sumažintos valstybinės
pensijos ir senatvės pensijos dirbusiems pensininkams bus kompensuojamos iki 2018 m. pabaigos.
Kompensacijos pradedamos mokėti nuo šių metų trečio ketvirčio.
Pensijas ir algas galėjome padidinti
dar ženkliau, jei mūsų Vyriausybei
nereikėtų kompensuoti beveik pusės milijardo eurų, kuriuos valdantieji konservatoriai neteisėtai nusavino per krizę, karpydami žmonių
pensijas ir atlyginimus.
Kaip buvome pažadėję, smarkiai
sumažinome ir toliau mažinsime
energetikos kaštus, kurie lemia
mažesnes išlaidas komunaliniams
mokesčiams. Per trejus metus elektros kaina buitiniams vartotojams
sumažėjo 12,4 proc., o šilumos energijos – penktadaliu.
Pradėjus taikyti naują gyvenamų namų atnaujinimo modelį,
sulaukėme galingos renovacijos
bangos. Per trejus metus atnaujinta per tūkstantį daugiabučių
namų. Šiuo metu vykdoma dar

maždaug tūkstančio pastatų renovacija. Sugrįžtančios paskolų
lėšos bus naudojamos viešojo sektoriaus pastatų ir gatvių modernizavimui, atskirų miesto kvartalų
renovacijai.
Per trejus metus daugiau kaip
dvigubai padidinome krašto apsaugos biudžetą. Mūsų Vyriausybė konkrečiais veiksmais patvirtino, kad iškilus pavojui Lietuva
bus pasirengusi gintis ir patikimai
veikti kartu su kitais aljanso partneriais, sustiprindama NATO
skydo gynybos jėgą.
Tęsiant Vyriausybės pradėtą
švietimo, sveikatos apsaugos, valstybės tarnybos pertvarką, galime
realiai kalbėti apie šių sferų darbuotojų uždarbio didinimą. Sėkmingai apsijungiant aukštosioms
mokykloms, galima garantuoti
nemokamas bakalauro studijas,
studijų kokybę.
Pertvarkant socialinės rūpybos
sistemą, galime sėkmingiau kovoti su socialinėmis problemomis:
alkoholizmu; vaikų nepriežiūra
(skatinant jų ugdymą ne vaikų namuose, o šeimose); didinti nusikaltimų prevenciją.
Vykdant struktūrinės mokesčių
sistemos reformos pokyčius, sprendimai, visų pirma, turėtų būti nukreipti į mokesčių progresyvumo
didinimą, į santykinai didelį lyginamąjį svorį turinčio darbo jėgos
apmokesdinimo mažinimą, mažiausias realias pajamas gaunančių uždarbio didinimą ir jų motyvacijos skatinimą.
Tęsiant pradėtas kovą su šešėliu, optimizuojant turto apmokesdinimą, stabiliai augant ekonomikai, atsigaunant eksportui, galima
ne tik didinti šalies pajamas, bet
kelti jų perskirstymo dalį.

Mieli bičiuliai, LSDP yra unikali
partija. Daugiau nei 3 metus vadovaudami valdančiai koalicijai mes
išlaikome aukščiausius reitingus –
esame per žingsnį priekyje. Žmonių
pasitikėjimas įpareigoja mus veikti
skaidriai, stiprinti jėgas ir laimėti
rinkimus įtikinama persvara. Turime siekti, kad būtume naujos valdančios daugumos formuotojai,
lyderiai.
Jei norime, kad nugalėtų socialdemokratinės vertybės, o ne šiuo metu
madingas požiūris – „pasirūpink
savimi pats“, susitelkime. Nes tik
sutelkę jėgas, kalbėdami suprantamai ir vienu balsu, pajėgsime suburti rinkėjus ir pelnyti jų paramą.

prios valstybės, gerbiančios socialinio teisingumo principą ir kuriančios palankią aplinką verslui,
stiprinimas.
Kad užtikrintume orią senatvę,
inicijuosime parengti ilgalaikę socialinės apsaugos strategiją ir sieksime
nacionalinio partijų sutarimo šiuo
klausimu. Tai būtų valstybės įsipareigojimas prieš dabartinius ir būsimus senjorus.
Dirbsime taip, kad suteiktume
tikėjimą ateitimi ir pasitikėjimą savo jėgomis, stabilumo, saugumo ir
bendrystės jausmą. Norime ir raginame visus Lietuvos žmones kurti
savo gyvenimą savo Tėvynėje Lietuvoje – savo namuose. Tai – ša-

Tačiau mes nedalinome ir nedalinsime pigių populistinių pažadų.
Nedalyvausime skaičių lenktynėse.
Mes gerbiame savo rinkėjus, todėl
duotas žodis turi virsti konkrečiu
rezultatu ar nuveiktu darbu.
Svarbiausios LSDP programinės
nuostatos siejamos su reemigracijos ir socialinio teisingumo (gerovės valstybės) klausimais. Mūsų rinkimų kampanijos skiriamieji ženklai – darbo ir oraus atlyginimo,
aukštos kokybės ugdymo ir nemokamo mokslo garantija, sti-

lis, kurią mylime, kurioje norime
gyventi, auginti vaikus ir kuria didžiuojamės.
Mes, socialdemokratai, esame ta
partija, kuri sako, kad „Piliečiai turi rūpintis savo valstybe, tačiau ir
šiuolaikiška valstybė privalo pasirūpinti savo piliečiais“. Visų pirma
per kokybiškas ir visiems prieinamas viešąsias paslaugas. Per kultūrą, švietimą, sveikatos apsaugą, socialinę rūpybą, gyvenimo saugumą.
Atsakinga valstybė – tai bendruomenės namai, kuriuose soli-

dariai rūpinamasi vienas kitu. Būtent toks yra socialdemokratinis
požiūris į valstybės, visuomenės ir
individo santykį. Kaip sakė XX a.
švedų socialdemokratai, valstybė
turi tapti tautos namais (Folkhemmet), užuot buvusi tik dėl geresnės
vietos tarpusavyje konkuruojančių
individų egzistavimo vieta.
Daug tikiuosi iš jaunųjų socialdemokratų. Mūsų rinkimų sąrašas
atnaujintas jaunais veidais. Lietuva turi pamatyti, kad socialdemokratų gretose yra daug kūrybingo
jaunimo.
Mūsų uždaviniai rinkimams:
1. Aš, kaip partijos pirmininkas,
esu visiškai atsakingas už Seimo
rinkimų rezultatus. Todėl aktyviai dalyvausiu rinkimų kampanijoje. Iš visų bičiulių reikalausime
atsakomybės, vienybės, aktyvumo.
2. Darni ir kalbanti vienu balsu komanda. Tik vienybė ir susiklausymas padės pasiekti pergalę
rinkimuose.
3. Mūsų tikslas – įtikinama pergalė rinkimuose (ne mažiau nei dabar LSDP frakcijoje Seime –39) ir
lyderystė formuojant būsimą koaliciją. Tokiam rezultatui mus įpareigoja Lietuvos žmonių rodomas pasitikėjimas Socialdemokratų partija.
Didžiuojuosi, kad priklausau
šiai partijai, ir kartu dirbsiu, kad
kuo daugiau Lietuvos žmonių
mumis pasitikėtų ir didžiuotųsi.
Bičiuliai, būkime susitelkę, aktyvūs ir tvirti. Pergalė priklauso nuo
kiekvieno iš mūsų, ji – kiekvieno
atsakomybė.
Parengta pagal LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus kalbą 2016
m. gegužės 1 d. LSDP XXXIV suvažiavime
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Rinkimų apygarda

106 Paluckas Danas

Palanga

107 Degenis Donatas

Panevėžys

108 Gaidžiūnaitė Janina

Panevėžys

Kėdainiai

109 Bitinienė Efrema

Tauragė

Makūnienė Aurelija

Kauno r.

110 Skvarciany Zdislovas

Vilniaus r.

Nemenčinės Nr. 55

Valys Antanas

Klaipėdos r.

111 Margis Saulius

Pakruojis

Pasvalio - Pakruojo Nr. 47

112 Kiriliauskas Jonas

Šiaulių r.

Alytus

113 Sitnikas Gintautas

Šiauliai

79 Šokaitienė Janina

Vilniaus r.

114 Miškinis Algis

Varėna

80 Kalkienė Irena

Trakai

115 Liutikienė Ligita

Klaipėdos r.

Garliavos Nr. 66

81

Šilutė

116 Bajorienė Angelė

Prienai

Panevėžio r.

Aukštaitijos Nr. 28

82 Raslanas Algirdas

Zarasai

Visagino - Zarasų Nr. 52

117 Gavrilov Valentin

Vilnius

48 Audėjaitis Jonas

Kaunas

Aleksoto - Vilijampolės Nr. 19

83 Budrys Dainius

Klaipėda

Danės Nr. 23

118 Vaitkevičius Algis

Vilniaus r.

Gargždų Nr. 31

49 Aleknavičienė Vaida

Joniškis

Žiemgalos Nr. 46

84 Martišienė Vida

Vilnius

119 Muižinikas Marius

Utena

Utenos Nr. 51

50 Juozaitienė Jūratė

Kaunas

85 Kairienė Lijana

Vilnius

120 Černiuvienė Daiva

Vilkaviškis

Salamakinas Algimantas

Radviliškis

Radviliškio Nr. 44

51

Vilnius

Naujosios Vilnios Nr. 10

86 Norvaiša Marius

Kauno r.

121 Poderytė Patricija

Šiauliai

Bernatonis Juozas

Vilnius

Karoliniškių Nr. 8

52 Mockus Arvydas

Šiauliai

Saulės Nr. 24

87 Urbonas Saulius

Telšiai

122 Tichomirovas Sergejus

Šalčininkai

Vėsaitė Birutė

Kaunas

Šilainių Nr. 14

53 Mikolaitis Gintautas

Raseiniai

88 Budrevičius Jonas

Širvintos

123 Augulis Donatas

Radviliškis

Pankauskas Justas

Kėdainiai

Kėdainių Nr. 43

54 Šnapštienė Rasa

Kaunas

89 Kuznecovienė Anna

Širvintos

124 Janulaitytė Gintarė

Radviliškis

Leiputė Orinta

Kaunas

Kalniečių Nr. 15

55 Babonienė Ona

Raseiniai

90 Jankauskaitė Margarita

Vilnius

125 Savickaitė Dalia

Ignalina

Mitrulevičius Albinas

Marijampolė

Marijampolės Nr. 29

56 Jonauskas Linas

Molėtai

91

Sartauskas Justinas

Šiauliai

126 Šešelgis Algirdas

Vilnius

Šalaševičiūtė Rimantė

Telšiai

Telšių Nr. 40

57 Grybauskas Kazys

Ukmergė

92

Jankevičius Elvinas

Paneriai

127 Jonaitis Liudas

Joniškis

Skardžius Artūras

Šilutė

Šilutės Nr. 32

58 Kujalytė Lina

Švenčionys , Ignalina Nalšios Nr. 53

93

Popovas Vasilijus

Kaunas

128 Zuoza Rolandas

Vilnius

Petrošius Darius

Tauragė

Tauragės Nr. 34

59 Adamonytė Dovilė

Birštonas

94 Rekešienė Vida

Jurbarkas

129 Vaitkus Arvydas

Klaipėda

Senamiesčio Nr. 2

60 Zeltinis Aleksandras

Biržai

Biržų - Kupiškio Nr. 48

95 Jasiūnienė Asta

Pakruojo r.

130 Vilkauskas Kęstutis

Trakai

Kretinga

Kretingos - Palangos Nr. 36

96 Razmislevičius Darius

Kaunas

Petrašiūnų Nr. 17

131 Vainius Bernardinas Petras

Šakiai

Naujamiesčio Nr. 1.

97

Martinaitis Tomas

Akmenė

Akmenės - Mažeikių Nr. 39

132 Noreika Virginijus

Šilalė

Pajūrio Nr. 22

133 Anužis Valdemaras

Klaipėda

Butkevičius Algirdas

Vilkaviškis

Vilkaviškio Nr. 68

36 Petraitienė Lilija

Klaipėda

Marių Nr. 21

71

Sysas Algirdas

Vilnius

Šeškinės Nr. 6

37 Dudėnas Arūnas

Ukmergė

Ukmergės Nr. 61

72 Petrošius Pranas

Tauragė

Budbergytė Rasa

Vilnius

Verkių Nr. 12

38 Palionis Andrius

Prienai, Birštonas

Prienų - Birštono Nr. 67

73 Zalieckas Vytautas

Trakai

Olekas Juozas

Kalvarija

Sūduvos Nr. 63

39 Kaupaitienė Diana

Raseiniai

74

Sotnik Tereza

Popovienė Raminta

Kauno r.

Raudondvario Nr. 65

40 Drulienė Renata

Kaunas

75

Kirkilas Gediminas

Vilnius

Justiniškių Nr. 7

41

Vilnius

Fabijoniškių Nr. 5

76

Šiaulienė Irena

Klaipėda

Baltijos Nr. 20

42 Vaitkus Rimantas

Plungė

Plungės Nr. 35

77 Pavalkis Dainius

Kaunas

Požela Juras

Vilnius

Antakalnio Nr. 3

43 Bastys Mindaugas

Šakiai

Zanavykų Nr. 64

78 Džiautas Feliksas

Kontrimienė Auksė

Anykščiai

Anykščių - Panevėžio Nr. 49

44 Nagienė Laima

Mažeikiai

Sabatauskas Julius

Alytus

Alytaus Nr. 30

45 Petrauskaitė Modesta

Panevėžio r.

Burokas Ramūnas

Marijampolė

46 Nesteckis Antanas

Kauno r.

Žakaris Edvardas

Šiauliai

Aušros Nr. 25

47 Petrulis Domas

Miškinienė Kristina

Druskininkai

Lazdijų - Druskininkų Nr. 71

Juodka Benediktas

Gargždai

Petrauskienė Milda

Pavilionienė Marija - Aušrinė Vilnius

Paluckas Gintautas

Šablinskas Eduardas

Dainavos Nr. 16

Molėtų - Širvintų Nr. 54

Ežerskis Albinas

Balčytis Algirdas

Šilalė

Pietų Žemaitijos Nr. 33

Trakų - Vievio Nr. 58

Centro-Žaliakalnio Nr. 13

Panerių Nr. 10

Jurbarkas

Jurbarko - Pagėgių Nr. 62

61

Sinkevičius Rimantas

Jonava

Jonavos Nr. 60

62 Latėnas Faustas

Vilnius

Monkauskaitė Alma

Kelmė

Kelmės - Šiaulių Nr. 41

63 Stepanova Klavdija

Ukmergė

98 Petrauskas Benediktas

Klaipėda

Purvaneckienė Giedrė

Vilnius

64 Čekienė Elena

Visaginas

99 Grigalienė Rita

Tauragė

134 Cesevičius Augenijus

Kupiškis

Bradauskas Bronius

Kaišiadorys, Elektrėnai

65 Saulis Vytautas

Rokiškis

Sėlos Nr. 50

100 Zailskienė Jūratė

Prienai

135 Šinkūnas Darius

Utena

Benetis Rimantas

Kaunas

66 Baravykas Vydas

Alytaus r.

Dzūkijos Nr. 69

136 Varaška Mantas

Kazlų Rūda

Skarupskas Marius

Vilnius

Žirmūnų Nr. 4

67 Sirusienė Irena

Kelmė

137 Polita Bronislavas

Vilkaviškis

Jonyla Edmundas

Raseiniai

Raseinių - Kėdainių Nr. 42

68 Pagojus Julius

Vilnius

138 Markevičius Algirdas

Vilnius

Linkevičius Linas

Kaunas

Panemunės Nr. 18

69 Apanavičiūtė Ernesta

Klaipėda

Macijauskienė Irena

Mažeikiai

Mažeikių Nr. 38

70 Mikalauskas Vidas

Varėna

Lazdynų Nr. 9

Varėnos - Trakų Nr. 70

101

Talmantas Jonas

Skuodas

Kuršo Nr. 37

102 Gustas Evaldas

Kaunas

103 Gaidamavičius Egidijus

Panevėžys

104 Kybartaitė - Jokubauskienė Lina

Telšiai

139 Šereika Valdas

Vilnius

105 Budrienė Daiva

Skuodas

140 Janulionis Mindaugas

Vilnius

141 Sireika Antanas

Šiauliai

Nevėžio Nr. 26

Kuršėnų - Dainų Nr. 45

Medininkų Nr. 57
Kaišiadorių - Elektrėnų Nr. 59

Pauža Bronius

Vinkus Antanas

Vakarinė Nr. 27

Šalčininkų - Vilniaus Nr. 56

Gyvenimas
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„Lietaus vaikams“ reikalinga ne tik diagnozė

Pokalbis su bičiuliu Arvydu Nemčinavičiumi, kuris kartu su žmona Vilma augina sūnų autistą
Daugeliui tėvų autizmas –
mistinė diagnozė, kurią išgirdus pasaulis slysta iš po kojų.
Koks iš tiesų tai sutrikimas ir
kas jam būdinga?
Autizmas – tai socialinių įgūdžių, kalbos ir elgesio raidos sulėtėjimas. Kiekvienam vaikui vienas
ar keli sutrikimo aspektai pasireiškia skirtingai ir gali būti sunkiai ne
specialistams atpažįstami.
Iki šiol neaišku, kas sukelia autizmą, tačiau jo atsiradimo priežastys
nepriklauso nei nuo rasės, nei nuo
tėvų išsilavinimo. Dažniausiai jis
išryškėja vaikams iki trejų metų,
berniukams – 3–5 kartus dažniau
nei mergaitėms. Prieš 20–30 metų JAV buvo užfiksuojamas vienas
atvejis dešimčiai tūkstančių asmenų, pastaruoju metu – 1/150.
Svarbu, kad šį sutrikimą turintis vaikas gautų tinkamą pagalbą,
nes tik ji mokys komunikuoti, savarankiškai mokytis, deramai elgtis.
Jūsų vaikui diagnozuotas autizmas. Tokiems vaikams paprastai
reikalinga atitinkama priežiūra ir
personalizuotos paslaugos. Kokia parama ar paslaugos yra užtikrinamos autistams vaikams
ir juos auginančioms šeimoms
Lietuvoje?
Vaikui, kuriam nustatytas raidos sutrikimas, būtini intensyvūs
ir individualūs užsiėmimai jau nuo
1,5–2 metų amžiaus. Individuali terapija niekada neprilygs vaiko
atidavimui į kokią nors ikikimokyklinio ar jau ir mokyklinio ug-

Arvydas su sūnumi

dymo įstaigą, kur su juo kas nors
daroma arba ne.
Vienintelis įvairiems raidos sutrikimams šalinti tinkamas metodas – ABA, t. y. taikomosios elgesio analizės terapija, kuri keletą dešimtmečių sėkmingai taikoma vaikams, turintiems įvairiapusį raidos
sutrikimą. Pavyzdžiui, Australijoje
vaikams iki trejų metų valstybė finansuoja kelių valandų terapiją per
savaitę. JAV tai – taip pat vienintelis metodas, skirtas raidos sutrikimams šalinti, kurį kompensuoja valstybė.
Moksliškai įrodyta, kad taikomoji elgesio analizė (angl. Apply-

Šešiasdešimtmečio proga
sveikiname bičiulį Joną Kairį!
Jonas Kairys gimė 1956 m.
gegužės 13 d. Panevėžyje.
1974 m. baigė Panevėžio J.
Balčikonio vidurinę mokyklą,
1980 m. Kauno medicinos
institutą, gydytojas traumotologas ortopedas, medicinos
daktaras (2002 m.). 1986-1991
m. ėjo Vilniaus 2-os miesto
ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojo pareigas. 1991 m.
pradėjo dirbti Vilniaus miesto
Šeškinės poliklinikoje, kurioje
iki šiol eina direktoriaus pareigas. Nuo 1993 m. buvo Vilniaus universiteto Socialinės
medicinos centro asistentas.
Tobulinosi ir kvalifikaciją kėlė
Vilniuje, Kijeve, Geteborge, Sofijoje, Bornholme, Dubrovnike,
Zalcburge.

Aktyvią politinę ir visuomeninę
veiklą Jonas Kairys pradėjo 2002
metais, eidamas LR Ministro Pirmininko konsultanto sveikatos apsaugai pareigas. LSDP narys nuo
1995 metų. Nuo 2001 m. yra LSDP

ed Behavior Analysis –
ABA) yra efektyviausia,
taikant ją autistiškų vaikų ugdymui pasiekiami
geriausi rezultatai. Beje, apie tai buvo kalbama ir kovo 31 d. – balandžio 1 d. tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Taikomoji elgesio analizė:
psichologinė, edukacinė
ir medicininė pagalba.
Iššūkiai ir galimybės“
(http://www.kitoksvaikas.lt/konferencija).
Ją suorganizavo asociacija „Kitoks vaikas“, Lietuvoje vienijanti šeimas,
auginančias autizmo sutrikimą turinčius vaikus
ir jų udgymui taikančias
ABA.
Jei bent dalį terapijos finansuotų valstybė, būtų labai gerai. Lietuvoje vaikams autizmas tik puikiai
diagnozuojamas. Gavus diagnozę
dažniausiai tuo viskas ir pasibaigia.
Šeima lieka su vaiku ir patiria milžinišką psichologinę naštą.
Reikėtų, kad būtų atkreiptas dėmesys į ABA terapiją, kaip į pažangiausią terapiją autistiškiems vaikams, kad Lietuvoje tai būtų pripažinta ir nereikėtų švaistyti laiko bei pinigų alternatyvių metodų paieškoms. Dabar autizmo sutrikimą turinčius vaikus valstybė
paliko likimo valiai.
Pastaraisiais metais nemažai

arba „su jais neverta gaišti laiko“
(jų ugdymui), nes „vis tiek nieko
iš jų nebus“, arba juos ugdyti reikia taip pat, kaip ir visus kitus vaikus: paprastose klasėse, be specialios pagalbos, kad juos reikia tiesiog „įmesti į upę, jie arba išplauks,
arba ne“.
Neteisingas nei vienas, nei kitas
požiūris – tokiems vaikams reikalingas labiau individualus ugdymas
ir pritaikyta aplinka. Ugdant juos
palankiomis ir „draugiškomis“, sąlygomis jie gali maksimaliai atsiverti ir „grįžti“ į mūsų visuomenę, labiau integruotis į ją.
Ką galėtumėte pasakyti kitoms
šeimoms, auginančioms „lietaus
vaikus“?
Autizmas – ne kelio pabaiga.
Atvirkščiai – tai ilgo kelio pradžia. Ir tame kelyje labai reikalingas tikėjimas savo kitokiais vaikais, jų galimybėmis
(o žmogaus galimybės yra begalinės).
Antra, labai svarbus tėvų tikėjimas
(pasitikėjimas) savimi, savo jėgomis, nes
praktiškai „lietaus
vaikų“ likimai yra
tik jų rankose. Šis kelias yra sunkus. TiTikriausiai susiduriate su stere- kiuosi, kad netolimoje ateityje bus
otipais, kurie taikomi ir Jūsų vai- lengviau: situacija keičiasi, „ledai
kui. Kokie jie?
lūžta“, tėvams vis labiau padeda
Blogiausi stereotipai iš mano pa- valstybė.
tirties apie autistiškus vaikus (beje,
priešingi vienas kitam) – tai, kad
Kalbėjosi Akvilė Rudytė

tarybos narys bei LSDP Sveikatos
apsaugos komisijos pirmininkas.
2001-2003 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys.
Jonas Kairys yra Atviros Lietuvos medikų klubo pirmininko pavaduotojas (nuo 2002 m. iki dabar). Nuo 2008 m. iki šiol – Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos narys. J.
Kairys yra Vilniaus universiteto
Medicinos fakulteto Visuomenės
sveikatos instituto docentas (nuo
2005 m. iki dabar).
2009 m. kovo 31 d. VU patvirtinta habilitacijos procedūra „Pacientų ir medikų nuomonė apie
sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje“. Mokslininkas Lietuvos ir
užsienio spaudoje paskelbė per 60
mokslinių straipsnių. Yra kelių monografijų bendraautoris, žurnalo
„Sveikatos mokslai“ tarptautinės
redakcinės kolegijos narys.
Laisvalaikį mokslininkas skiria
kelionėms, antikvarinių radijo aparatų kolekcionavimui, jogai ir bendravimui su šeima.

Vaikų vasaros stovykla
„Paslaptingas sakalų pasaulis“

Gegužės mėn. 60 metų jubiliejus taip pat švenčia bičiuliai:
Gegužės 25 d.
Gegužės 16 d.
Ministro Pirmininko patarėjas kultūrai

Faustas Latėnas

LSDP Šilalės r. skyriaus pirmininkas,
žemės ūkio viceministras

Albinas Ežerskis

kalbama apie specifinių poreikių turinčių asmenų „integraciją“ į visuomenę. Ar tai užtikrinama mūsų šalyje?
Iki šiol specialiųjų poreikių turintys vaikai, kurie nesimokė paprastose pradinėse mokyklose, o iš
karto atsidūrė specialiosiose, negali
įgyti profesijos, nes jų nepriima net
vadinamos „profkės“, kadangi tie
vaikai negali pateikti pažymėjimo,
kad yra baigę pradinę mokyklą.
O aukšto intelekto specialiųjų
poreikių turintys vaikai (vadinami Aspergeriai) negali siekti aukštojo mokslo, nes jiems užkirstas
kelias mokytis gimnazijose ir laikyti egzaminus. Jie yra ugdomi pagal, berods, adaptuotas programas
ir kartu su normaliais vaikais gali
mokytis tik 10 klasių bei įgyti pagrindinį įsilavinimą.Tuos dalykus
irgi reikia keisti.

K

viečiame visus 6–18 m. vaikus į vasaros stovyklą „Paslaptingas sakalų pasaulis“, kuri vyks birželio 27 – liepos 6 d.
stovyklavietėje prie jūros „Pasaka“. Kaina – 180 €.
Stovyklavimo sąlygos. Maitinimas: 5 kartai per dieną. Stovyklavietėje
yra baseinas. Vaikai gyvena namukuose, skirstomi pagal amžiaus grupes. 15 vaikų – 1 vadovas.
Programa: demokratija (Seimo ir prezidento rinkimai, debatai), renginiai „Kurk gyvenimą savo šalyje“ (protmūšis, filmas, diskusija), muzikinis
teatras (vaikai kurs pasirodymus), „Gamtos diena“ (miško šventė, krikštynos), sportas (sakalų olimpiada (sakaliada)), „Mes pasaulyje“ (tarptautinė diena, tautų mugė), diskotekos, dainos prie laužo, darbo grupės,
būreliai. Detali stovyklos programa bus atsiųsta užsiregistravusiems.
Organizuojamas nuvykimas ir parvykimas iš Vilniaus ir Kauno.
Į visus klausimus atsakymų sulauksite tel. 8 699 05735 (Romas
Turonis) arba el.paštu sakalu.stovykla@gmail.com. Registruotis į
stovyklą galima el.paštu sakalu.stovykla@gmail.com. Nurodykite vaiko vardą ir pavardę.

Socialdemokratė

socialdemokratas

Kas yra „rožinė pabaisa“?
Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ
Seimo Moterų parlamentinės grupės
pirmininkė, LSDP kandidatė į Seimą
Senamiesčio apygardoje Vilniuje

Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje gausu įvairių straipsnių apie mergaites ir moteris
viliokes, patrauklaus kūno gražuoles ir jų nuotykius Lietuvoje
bei užsienio valstybėse. Gausu
nuotraukų pusnuogių merginų, sportu ar dietomis tobulinančių savo kūną, tarpusavyje
konkuruojančių naujomis šukuosenomis, drabužiais, makiažu ir šėlsmu „žvaigždžių“
vakarėliuose.
Ypatingą vietą spaudoje užima
gyvenimo dramos – merginų ir
moterų, nusivylusių vyriška gimine ir gyvenimu, vyrų apgautų
ir paliktų, pasakojimai.
Vyrauja ir kitokio pobūdžio
straipsniai apie mergaites ir moteris: smurto aukas, vyrų, kūdikių žudikes, alkoholikes, narkomanes, vagiles, prostitutes. Taigi, internete pateikiami mergaičių ir moterų įvaizdžiai nėra patrauklūs. Jie veikia kaip skaitytojų
smalsumo ir lytiškumo dirgikliai.
Jie klosto ribotą skaitytojų supratimą apie mergaitę ir moterį, kaip
fiziškai geidžiamą objektą ar mo-

raliai smerktiną būtybę.
Per mažai aprašomas mergaitės
ir moters vidaus pasaulis, sudėtingas mąstymas, socialinės mergaitės ir moters kančių bei įvairių priklausomybių priežastys ar mergaitės įsivaizduojami gyvenimo tikslai ir siekiai, profesiniai laimėjimai.
Nėra analitinių, teigiamų turiningo mergaičių gyvenimo pavyzdžių,
kurie galėtų padėti Lietuvos mergaitėms pamatyti įvairių specialybių moters profesionalės paveikslą,
nes jo tikrai stinga Lietuvos viešojoje erdvėje.
Internetinėje žiniasklaidoje platinamas vienpusis mergaitės ir moters vaizdavimas paaiškina tai, kodėl lyčių lygybę ir lygias galimybes
kuriančioje Lietuvos visuomenėje dauguma mergaičių ir moterų
nepasitiki savimi, kodėl mergaitės
paviršutiniškai mėgdžioja tariamų
„žvaigždžių“ išvaizdą ar gyvenimo
būdą, tampa masių visuomenės
„rožine“ vartotoja ar preke.
„Rožinė pabaisa“ – tai pavadinimas metodinės priemonės, 2012 m.
išleistos Švedijoje, kuri skirta mokytojams, medikėms, visuomeninėms moterų asociacijoms, mergaičių lyderių grupėms ir toms merginoms, kurios yra priklausomos nuo
alkoholio, narkotikų ir tabako. Metodinė priemonė sudaryta iš tekstų, kurie informuoja ir įspėja mergaites dėl galimų jų sveikatai bei
gyvenimo būdui grėsmių (tekstus
parengė Ruth Arvidsson), ir dramos pratybų, kurias įspėjamų tekstų pagrindu parengė Jeanette Roos.
Knygos tikslas – padėti mergai-

tėms išvengti vartotojų visuomenėje siūlomų prekių ir pagundų,
kurios paverčia mergaites bevalėmis vartotojiškos visuomenės aukomis, ir padėti įveikti jau įgytą
priklausomybę nuo alkoholio, narkotikų ir tabako. Knygoje aiškinami ir lyties bei lytiškumo stereotipai, kurie taip pat paverčia mergaites „rožinėmis pabaisomis“.
Rožinė spalva yra simbolis, kuriuo nuo gimimo ženklinama moteriškoji lytis ir stereotipinis moteriškumas, paverčiantis moterį
šiuolaikinės visuomenės reklamuojama, perkama ir parduoda-

savigarbą ir saviraišką, vyko Baltijos valstybių atstovių seminaras,
kuris yra dalis tarptautinio projekto, skatinančio mergaičių intelektinę emocinę brandą ir padedančio joms greičiau orientuotis pasaulyje, kuriame egzistuoja realūs
pavojai mergaičių sveikatai, psichikai, gyvybei.
Seminaro vadovės iš Švedijos Leena Harake ir Britt Fredenman
noriai dalijosi darbo su mergaitėmis patirtimi, vadovaudamos esčių, latvių ir lietuvių pratyboms,
kuriose buvo akcentuojamas mergaičių sveikas gyvenimo būdas,

ma preke. Būtent todėl knygos paantraštė skatina mergaites savarankiškai mąstyti, suvokti savo asmenybės tapatumą, ugdyti pasitikėjimą savimi ir, atsisakius „rožinių
pagundų“, atsakingai kurti asmeninį gyvenimą.
Kovo 11 d. Seime, siekiant užpildyti mergaičių ugdymo spragas, žadinti mergaičių savivoką,

kūrybiškumo sklaida, mokymasis
suvokti savo asmenybės ypatingumą, formuoti savarankiškas mintis ir jas drąsiai reikšti, išklausyti
kitas nuomones, rinktis vieną iš
alternatyvų ir gebėti pagrįsti savo
pasirinkimą.
Mergaičių ir moterų nepasitikėjimas savimi, kaip patriarchalinės
visuomenės lyčių nelygybės lieka-
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na, iki šiol yra pagrindinė kliūtis
mergaitėms ir moterims kalbėti
viešumoje, aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje, konkuruoti su
vyrais visų lygių valdžios sluoksniuose. Mergaitės turi išmokti tikėti savo talentu, gabumais ir gebėjimais, kad galėtų atsispirti moteriškąją lytį menkinančiam požiūriui.
Mokymo programoje „Rožinė
pabaisa“ aptariama lyties ir lytiškumo stereotipų įtaka mergaitėms: ar
vartotojiškoje kultūroje mergaitės
turėtų besąlygiškai priimti siūlomas išvaizdos formas, mados diktatą, dietų receptus, pažinčių užmezgimo patarimus, elgesio normas. Ar mergaitės visų pirma turėtų būti skatinamos išmokti suprasti save, viduje sutarti su savimi
ir negyventi tuštybės mugės brukamais pavyzdžiais, pradėti savarankiškai mąstyti ir veikti.
Socialinė, kultūrinė aplinka daro didelę įtaką mergaitėms, todėl
mergaičių švietimas ir skatinimas
mokytis turėtų būti esminis orientyras šiuolaikinėje pagundų ir pavojų erdvėje. Siekiant apsaugoti augančią mergaitę nuo aplinkos grėsmių ir smurto, lyčių nelygybės apraiškų, skatinti mergaites kūrybiškam asmenybės gyvenimui, Jungtinės Tautos 2011 m. spalio mėnesio 11 dieną paskelbė Tarptautine
mergaitės diena.
Metodinė priemonė „Rožinė
pabaisa“ baigiama klausimu, kas
yra nepriklausoma moteris – ar ta,
kuri paklūsta vartojimo kultūrai,
ar ta, kuri ieško mene asmenybę
stiprinančios jėgos.
O kokią kultūrą, kokią „rožinę
pabaisą“ mergaitėms siūlo lietuviška internetinė žiniasklaida? Kaip
įtikti vyrui ir kaip jį pamaloninti?

Vaikai gimdomi priklausomai ir nuo to, kas valdžioje
Giedrė PURVANECKIENĖ
Seimo Moterų parlamentinės grupės
pirmininkės pavaduotoja, Vaiko gerovės parlamentinės grupės narė,
LSDP kandidatė į Seimą

Banali frazė „vaikai – mūsų
ateitis“ virsta nerimą keliančia
realybe, kad tos ateities vis mažiau ir mažiau. Gimstamumo
tendencijos – ne mūsų vienų
bėda, jos prastėja visoje Europoje, ši banga ritasi per pasaulį. Net vieno vaiko politiką
propagavusi Kinija buvo priversta jos atsisakyti, supratusi,
kad ateitis nusimato nekokia,
jei senosios kartos nepalaikys
ir neišlaikys gausesnė naujoji.
Šiemet galime pasidžiaugti – vaikų Lietuvoje gimė daugiau negu
pernai. 2014 m. suminis gimstamumo rodiklis Lietuvoje net šiek tiek
viršijo Europos vidurkį. Bet kaip išlaikyti tokią tendenciją, kaip ją dar
padidinti – tai valstybės šeimos po-

litikos užduotis.
Įvairi valstybių patirtis skatinant
gimstamumą, įvairios priemonės
ir rezultatai. Lietuvoje kairieji ir
dešinieji politikai vis dar ginčijasi
dėl šeimos politikos. Konservatoriai ir kitos dešiniosios partijos savo agitacijoje naudoja mėgstamus
demagoginius teiginius, kad jie esą
vieninteliai šeimos bei šeimos vertybių gynėjai.
Tai yra demagogija, nes tose šalyse, kur laikomasi konservatoriškų
tradicijų šeimos politikoje, šeimos
padėtis yra blogiausia: daugiausia
vienišų (niekada nesituokiančių
žmonių), daugiausia bevaikių porų, mažiausias gimstamumas. Klasikiniai tokios politikos pavyzdžiai
Europoje yra Graikija, Ispanija, Italija, Lenkija, kuriose šeimos politika patyrė visišką krachą.
Tuo tarpu gimstamumo aspektu jau kelis dešimtmečius pirmauja Šiaurės šalys, kurios tą pasiekė socialdemokratinės politikos dėka.
Šiuo metu Europoje pagal gimstamumą pirmaujanti Prancūzija, kurios suminis gimstamumo rodiklis
2014 m. viršijo 2, tą pasiekė „pasiskolinusi“ iš Šiaurės šalių socialdemokratinės politikos elementus.
Paprastas pavyzdys: pernai ir už-

pernai mokyklose, ypač Vilniaus ir
kitų didmiesčių, teko steigti papildomas pirmokų klases, nes atėjo vadinama „Blinkevičiūtės karta“. Tai
– vaikai, kurie gimė po socialdemokratų vadovaujamos Vyriausybės
sprendimų – įvestų vaiko pinigų,
nemokamo maitinimo pradinukams, pakeltų motinystės išmokų
ir pailginto vaiko auginimo laikotarpio. Visos tos priemonės Lietuvoje, kai socialinės apsaugos ir darbo ministrė buvo socialdemokratė
Vilija Blinkevičiūtė, paskatino akivaizdų vaikų gimimų bumą.
Gaila, kad beveik visas socialdemokratų įvestas priemones kone
pirmaisiais savo sprendimais 2009
m. panaikino konservatorių-liberalų vyriausybė, vadovaujama A.
Kubiliaus. Ekonominės priemonės
buvo užtikrinę mamų, šeimų saugumą, tuo tarpu ekonominę krizę
kenčiančioje Lietuvoje tuomet į finansinio nesaugumo zoną labiausiai buvo pastūmėtos šeimos, auginančios vaikus, įsigijusios būstą.
Dar viena problema, kamuojanti
vaikus auginančias šeimas, – vietos
valstybiniuose darželiuose. Labiausiai ji neramina vilniečius. O sostinės valdžią vis „prilaikantiems“ liberalams – visuomet svarbiau pri-

vataus verslo gerovė nei parama
jaunoms šeimoms. Taip ir gaunasi,
kad vietų darželiuose problema neišsprendžiama arba, kaip nutiko atėjus į valdžią liberalui R. Šimašiui,
darželių problema sprendžiama savivaldybės pinigus permetant privačioms ugdymo įstaigoms.
Tačiau vietų valstybiniuose darželiuose ir pačių darželių Vilniuje
nepadaugėja, pinigai investuojami
ne į jų statybas ar atnaujinimą, o
tiesiog po 100 eurų kiekvieną mėnesį atiduodama verslininkams –
per vaikus, lankančius privačius
darželius. Du ar tris vaikus auginančiai jaunai šeimai sudėtinga
vaikus leisti į privatų darželį, net
jei savivaldybė ir primoka po 100
eurų. R. Šimašius tokiu būdu skatina privatų verslą ir vieno vaiko
politiką.
Dešiniųjų šeimos politika visame pasaulyje (ir Lietuvoje) neskatina gimstamumo. Konservatorių
požiūrį į šeimą ir vaikus galima vadinti diskriminaciniu. Šeimos gali būti tikros ir netikros vien dėl jų
santuokinės padėties.
Kokie socialdemokratinės šeimos politikos privalumai? Socialdemokratų šeimos modelio idealas: abiems tėvams – lygios ga-

limybės dirbti ir prižiūrėti savo
vaikus. Tokiose šeimose paprastai vyras ir žmona yra lygiaverčiai,
jose – daugiau santarvės, mažiau
smurto, dviejų dirbančiųjų šeima
beveik niekada nepatenka į skurdo spąstus.
Todėl socialdemokratinėje politikoje svarbiausias dėmesys kreipiamas į sąlygų abiems tėvams
derinti darbo ir šeimos pareigas
sudarymą: aprūpinimą ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis,
ilgas vaiko priežiūros atostogas,
universalias išmokas (išmoką vaikui gimus, „vaiko pinigus“), lyčių
lygybę visuomenėje ir šeimoje.
Socialdemokratai siekia grąžinti visas įmanomas priemones,
kurios šeimoms pagerintų sąlygas auginti vaikus. Jau priimtas
sprendimas panaikinti ydingą ir
Konstitucijai prieštaraujantį praeitos konservatorių-liberalų vyriausybės sprendimą dėl vaiko
priežiūros išmokų skaičiavimo.
Žingsnis po žingsnio užlopius
daugybę kitų paliktų finansinių
duobių ekonomikoje, manau, bus
grąžinti ir vaiko pinigai, ir nemokamas pradinukų maitinimas.
Mūsų šalis turėtų išlikti palanki
jaunoms šeimoms auginti vaikus.
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Per šalies oro uostus perskraidintas
rekordinis keleivių skaičius
Rimantas SINKEVIČIUS
Susisiekimo ministras, LSDP kandidatas į Seimą Jonavos apygardoje

Aviacijos sektorius Lietuvoje
dažnai nepelnytai užmirštamas ir nuvertinamas, tačiau
jo vertė šalies ekonomikai yra
milžiniška. Specialistai yra paskaičiavę, kad dešimt papildomų skrydžių gali sukurti vieną
papildomą šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) procentą. O regioninėje kovoje dėl
užsienio investicijų vargu ar
turėsime daug vilčių pritraukti investuotojus, kuriems bus
sunku pasiekti mūsų šalį...
Pradėjęs dirbti susisiekimo ministru, su komanda sudėliojome šalies oro uostų strategiją, atsižvelgdami į geriausias pasaulines šios srities valdymo praktikas. Šiandien
galime pasidžiaugti pirmaisiais teigiamais rezultatais. Tačiau užmigti
ant laurų nesirengiame ir supran-

tame, kad esame tik pusiaukelėje padaryti mūsų šalies oro uostus
aukščiausio lygio, o šalies pasiekiamumą – puikų.
2014 m. liepą baigėme trijų valstybės įmonių „Kauno aerouostas“,
„Palangos tarptautinis oro uostas“
ir „Vilniaus oro uostas“ sujungimą
į vieną įmonę VĮ „Lietuvos oro
uostai“. Tai buvo pirmasis žingsnis, panaikinantis neproduktyvią
trijų šalies oro uostų konkurenciją
tarpusavyje.
Toks sprendimas leido koordinuotai valdyti oro uostų tinklą, išnaudoti sinergiją derantis su avialinijomis, sumažinti administracines sąnaudas, o svarbiausia – turėti
vieningą plėtros strategiją visiems
trims šalies oro uostams, nepaisant
kalbų, kad galbūt Lietuvoje reikėtų
tik vieno oro uosto.
Viešasis interesas yra svarbus, o
klestintys oro uostai teikia naudą
pirmiausia aplinkiniam regionui,
kurdami tiesiogines ir netiesiogines
darbo vietas. Antra – atskraidindami turistus ir mokius svečius, kurie
palieka nemenkų pajamų smulkiajam verslui, viešbučiams, kavinėms.
Neseniai VĮ „Lietuvos oro uostai“ baigė vienus sėkmingiausių
metų. Per šalies oro uostus perskraidinta daugiau keleivių negu
yra gyventojų Lietuvoje. Pasiek-

tas visų laikų rekordas – skraidinta 4,23 mln. žmonių. Oro uostai fiksavo net 11 proc. keleivių
skaičiaus augimą, kuris yra vienas didžiausių Europoje. Šalies
gyventojai gali džiaugtis platesniu skrydžių ir avialinijų pasirinkimu – visuose trijuose oro uostuose skrydžių skaičius augo net
6 proc., o svarbiausia – metai buvo pelningi ir į šalies biudžetą bus
sumokėti dividendai.
Šie rezultatai – lyg tarpinis patvirtinimas, kad oro uostų plėtros
strategija veiksminga. Privalome
judėti toliau. Pirmasis didelio augimo rezultatas – 3,5 mln. kelei-

vių per metus galintis aptarnauti Vilniaus oro uosto terminalas
jau „išaugtas kaip seni marškiniai“, nes maksimalius pajėgumus pasieks dar šiemet.
Netrukus privalėsime atnaujinti kilimo tūpimo takus, bagažo ir apsaugos sistemas visuose trijuose oro uostuose. Paskaičiuotos minimalios reikalingos
investicijos sudaro daugiau nei
200 mln. eurų. Deja, bet Europos Komisija oro uostų atžvilgiu
griežtai uždraudė naudoti šio finansinio laikotarpio struktūrines lėšas ir valstybės paramą. Belieka skolintis, prisiimti papildo-

„Vilniaus viešasis transportas“
parklupdytas be teisės atsitiesti?
Atviras kreipimasis į Vilniaus miesto merą Remigijų Šimašių

Algirdas Markevičius
UAB „Vilniaus viešasis transportas“
darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, LSDP kandidatas į Seimą

Patogus ir greitas viešasis transportas – Vilniaus miesto prioritetas. Vienas svarbiausių reikalavimų
– viešojo transporto patogumas,
nauji, tvarkingi ir laiku važiuojantys troleibusai ir autobusai. Gražūs
tikslai ir siekiai, tačiau kokiomis
priemonėmis ir būdais tai įgyvendinama? Ar UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (toliau – VVT)
eliminuota iš keleivių pervežimo
rinkos? Tokie klausimai kyla, kai
matai Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) poziciją
VVT atžvilgiu. O jos pozicijos nė-

ra. Visas dėmesys nukreiptas į greitas priemones viešojo transporto atnaujinimui – tarptautiniam konkursui privačiam vežėjui parinkti.
Ir iš konkurso pavadinimo matome savivaldybės aiškią žinutę, skirtą VVT – konkursas vyks be jūsų!
VVT darbuotojų profesinė sąjunga tikėjosi, kad savivaldybė imsis ryžtingų veiksmų sprendžiant
opias įmonės problemas, kurios
trukdo teikti vilniečiams kokybiškas paslaugas. Viena iš problemų –
nesąžiningas pajamų paskirstymas
tarp VVT ir savivaldybės įmonės
„Susisiekimo paslaugos“ (toliau –
SĮSP). Kviečiame peržiūrėti Vilniaus tarybos sprendimu SĮSP skiriamą pajamų dalį už viešojo transporto organizavimą ir koordinavimą, kuris sudaro 14 procentų nuo
viešojo transporto bilietų pardavimo. Tai turi tapti sutarties objektu,
už teikiamas paslaugas tarp VVT
ir SĮSP, kuriame aiškiai turi būti
nustatytas mokestis už teikiamas
paslaugas, kuris negali priklausyti nuo pravažiavimo bilietų kainų
svyravimų, nes SĮSP darbo krūvis
ir apimtys dėl to nedidėja.
Kita problema – viešieji pirkimai,
kurie ne tik nesumažina detalių ir
pirkinių kainos, bet ją padidina.

Viešieji pirkimai varžo įmonės darbo laiką, o konkuruojant keleivių
pervežimo sektoriuje visi dalyviai
turi dirbti vienodomis sąlygomis.
Politinių interesų veiksnys yra
įmonės skaudulys. Politinės partijos neturi daryti įtakos įmonės
darbui dėl savo politinių interesų.
Kalbame apie politinį nepotizmą,
nepagrįstų lengvatų ir naujų nuostolingų maršrutų kūrimą. Sakote,
kad aktyviam miesto gyvenimui
reikia sugrąžinti naktinius maršrutus. Gerai. Naktiniai autobusai
sugrįžo, bet šiandien matome, kad
jie įmonei nuostolingi. Kodėl į tarptautinio konkurso pagrindinių viešojo transporto maršrutų grupę neįtraukti naktiniai maršrutai? Jei politikai priima sprendimą atidaryti naujus nuostolingus maršrutus,
tai reikia rasti finansavimo šaltinį.
Stebina tai, kad savivaldybė konkurso tvarkoje, numatydama VVT
aptarnaujamų maršrutų skaičiaus
mažėjimą, todėl numatytas ir etatų mažinimas, ir toliau už savo lėšas ruošia autobusų vairuotojus.
Konkurso tvarkoje toliau numatyta, kad pirmoje eilėje privatus vežėjas į darbą įpareigojamas priimti
transporto priemonių vairuotojus,
netekusius darbo VVT. Ar ruošia-

me vairuotojus privačiam vežėjui?
Konkurso tvarkoje pasigendame saugiklių nuo galimai užprogramuotos dempingo grėsmės.
Praktika Lietuvoje rodo, kad atėjus privačiam vežėjui pravažiavimo bilietų kainos kyla. Kauno mieste konkursus vežti keleivius maršrutiniais taksi laimėjusi UAB „Kautra“, motyvuodama
tuo, kad dabar kauniečius vežioja nuostolingai, Kauno tarybai
palaiminus, pabrangino keliones
mikroautobusais nuo 0,9 iki 1
euro. Klaipėdos miesto savivaldybė motyvuodama, kad viešojo transporto sąnaudos pabrango
5,5 proc. nuo 2016 metų pabrangino pravažiavimo bilietų kainas
klaipėdiečiams. Turėtume kalbėti apie socialinio dempingo grėsmes ir pasekmes įmonės darbuotojams ir Vilniaus miesto biudžetui. Privatūs vežėjai daugiau taiko netipines darbo formas, teikia
pirmenybę patogiausioms ir mažiausiai kainuojančioms darbo
formoms, kurios padidina nedeklaruoto darbo riziką.
Pabaigai. Dėl savivaldybės neveiksnumo, praėjus daugiau kaip
metams po savivaldos rinkimų,
įmonė neturi galutinai suformuo-

mas rizikas, tačiau ar valstybinės
įmonės statusas nėra ribojantis
faktorius tą maksimaliai efektyviai organizuoti ir išvengti komercinės rizikos? Manyčiau, kad taip.
Svarbiausiu mūsų tikslu išlieka
konkurencija regione dėl krypčių
ir avialinijų dėmesio. Lietuvos pasiekiamumas yra pagrindinis mūsų tikslas. Lietuva privalo tapti
aviacijos regiono lydere. Šiam tikslui norime įgyvendinti oro uostų
koncesijos sprendimą.
Tikrai nebūtume pirmieji –
koncesijos šalies oro uostuose nėra įgyvendinusios tik 7-ios ES
valstybės. Oro uostų tinklą valdantis koncesininkas, kuris turi
kapitalą, vardą ir įtakos svertus
derantis su avialinijomis, nesunkiai padidins šalies pasiekiamumą ir užtikrins reikiamas investicijas. Svarbiausia, kad visiškai
eliminuojamas valstybės biudžeto lėšų poreikis, o visas turtas lieka valstybės nuosavybe.
Šiuo metu mūsų projektu domisi beveik visi didieji Europos oro
uostų operatoriai, mūsų darbas –
tinkamai susidėlioti šalies prioritetus ir koncesijos tikslus. Paruošti tinkamą įstatyminę bazę, kuri
pirmiausiai apsaugotų valstybės
interesą, tačiau netrukdytų veikti
ir galimam koncesininkui.

tų valdymo organų ir aiškiai suformuluotų tikslų bei užduočių. Kol
įmonė paralyžuota, savivaldybė skelbia tarptautinį konkursą privačiam
vežėjui parinkti. Tik po šio konkurso paskelbimo įmonės valdyba žada
artimiausiu metu išrinkti įmonės direktorių, kuris neturės net teorinių
galimybių pasiruošti konkursui. Galima tik spėti, kur buvo nukreipta savivaldybės energija ir ryžtas – kurti
ar išparduoti?
Įmonės darbuotojai turėjo didelių lūkesčių, susijusių su permainomis Vilniaus savivaldybėje. Tikėjo
įmonės ateitimi, turėjo vilties, kad
miesto valdžia sieks kartu atgaivinti
įmonę, kuri daug metų buvo klampinama į skolų liūną. Turėjo teisę į
vienodas ir sąžiningas sąlygas dalyvauti jau paskelbtame tarptautiniame konkurse.
Kai politikai sako, kad konkursas
yra vienintelė priemonė pasitikrinti, ar įmonė veikia efektyviai, turime aiškiai pasakyti – Vilniaus miesto savivaldybė turi prisiimti politinę
atsakomybę už prarastus metus, už
negebėjimą greitai suformuoti įmonės valdymo organus, už aiškių tikslų
ir užduočių įmonei nesuformavimą.
Tai Jūsų, pagrindinio įmonės akcininko, pareiga.
Gerbiamas mere, Jūs kalbate apie
turtingą Vilnių, apie gerų atlyginimų miestą ir, svarbiausia – apie sąžiningą Vilnių, tad esame atviri diskusijoms dėl UAB „Vilniaus viešasis
transportas“ ateities, bet turime būti
atviri ir sąžiningi.
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Balandžio 23 d. visoje Lietuvoje vyko tradicinė akcija „Darom 2016“.

A

kcija organizuojama jau nuo 2008 metų. 9-ojoje akcijoje „Darom“ dalyvavo apie 260 000 žmonių. Surinkta apie 2 000 t atliekų.
„Įvairiuose miestuose ir miesteliuose rinktos ne tik atliekos, bet ir sodinti medeliai, gamintos eko
skulptūros, vyko edukaciniai užsiėmimai. Aktyvumu išsiskyrė Kaunas, Marijampolė, Panevėžys, Klaipėda, Šiauliai, Alytus, Palanga ir kiti miestai“, – teigia organizacijos vadovė Roberta Ažukaitė.
Akcijoje „Darom“ tradiciškai aktyviai dalyvauja ir Lietuvos socialdemokratų partijos bičiuliai. Prisiminkime šių
metų akcijos „Darom“ akimirkas!
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Gegužės 1 d. LSDJS
Jonavos skyrius
pasveikino Jonavoje sutiktas mamas, močiutes su
Mamos diena, taip pat jaunuoliams, vaikams buvo
perduota po sveikinimą,
kad pasveikintų savo mamas.

socialdemokratas

Kultūra ir politika

Teatro kultūra gyva ne vien
garsiais tarptautiniais profesionalių teatrų festivaliais,
triukšmingomis premjeromis,
nacionaliniais ar savivaldos apdovanojimais...

Regionuose itin svarbus yra mėgėjų teatras, kuris suburia įvairaus
amžiaus, išsilavinimo, teatrinės patirties žmones savišvietai, saviugdai,
bendravimui ir vietos bendruomenės kultūrinei veiklai.
„Socialdemokratas“ pastaraisiais
metais domėjosi Kelmės, Rokiškio
teatriniu gyvenimu. Šį kartą domimės Klaipėdos rajone veikiančiu
Agluonėnų klojimo teatru, kuriam
3 metus vadovauja jaunas režisierius
Domininkas Malajavas. Beje,
kovo mėnesį Domininkas tapo ir
LSDP Klaipėdos m. skyriaus nariu.

uno r. skyriaus
Gegužės 7 d. LSDJS Ka
o simboliu,
šventėje. Skyriaus aitvaras tap
jaunimiečiai rinkosi aitvarų
tų!
dy
ir siekti, jog svajonės išsipil
kad reikia ne tik svajoti, bet

Gegužės 13 d. LSDJS
Biržų r. skyriaus
jaunimiečiai paminėjo oficialią kelio Biržai – Raubonys rekonstrukcijos pradžią. Projekto svečiai buvo
pasitikti malonia draugija
ir gera nuotaika. Netrūko
vaišių, įdomių pokalbių ir
idėjų ateičiai.

Balandžio 31 d. LSDJS Akmenės skyrius
dalyvavo pirmąsyk Naujosios Akmenės mieste suorganizuotame
„Burbuliatoriuje“. Miesto aikštėje skraidė spalvingi muilo burbulai,
skambėjo muzika, netilo dalyvių juokas.

me
Gegužės 1 d. vykusia
LSDP suvažiavime
rinkosi ir jaunieji socialdemokratai. Čia jie susitiko ku
klo
tin
riamo komunikacijos
mokymuose. Skyrių viešųjų
ryšių srityje besipraktikuojantys jaunimiečiai nestokojo
idėjų bei noro mokytis ir tobulėti.

Kokios darbo ir kūrybos sąlygos Agluonėnų klojimo teatre?
Agluonėnų etnografinėje sodyboje turbūt vaidinate tik šiltuoju metų laiku? O kur repetuojate vėlyvą rudenį, žiemą, pavasarį?
Agluonėnų klojimo teatras gyvuoja jau daugiau kaip 30 metų, jis
remiasi tautodailės kūrybos principais. Per teatro gyvavimo laikotarpį susiformavusios tradicijos tame
krašte įskiepijo žmonėms smalsumą šiuo menu ir įsivaizdavimą, koks
turėtų būti teatras.
Prieš 3 metus atvykau į Agluonėnus (Klaipėdos r.) vadovauti šiam
teatrui. Agluonėnų klojimo teatras
atsinaujino: naujas kolektyvas, įvairesnis repertuaras ir nauji žiūrovai.
Repetuojame ir Agluonėnų etno-

grafinėje sodyboje, ir Agluonėnų
kultūros namuose. Žinoma, kūrybiniame procese gimsta įvairūs,
netikėti sumanymai, kuriems įgyvendinti reiktų modernios techninės bazės – jos nėra.
Kita vertus, stipriai techniškai
modernizuotas teatras prarastų
dalį savo savasties, gyvybės, gyvenimiško natūralumo. Technika
teatre – svarbi, tačiau dirbant su
mėgėjais ji gali tapti svetimkūniu
(dėl aktorių nepatyrimo sudėtinga sujungti skirtingus dėmenis).
Brangiausias turtas – žmogus.
Reikia atrasti ir panaudoti aktoriaus kūrybines jėgas, remtis jo asmenybe ir unikalia pasaulėjauta,
atskleidžiant spektaklio pagrindinę idėją ir išlaikant aktoriaus natūralumą, nežalojant jo įgimtų vidinių savybių, jo natūraliai gyvenimo suformuotos psichofizikos. Todėl spektakliuose siekiu natūralios
gyvenimo aplinkos ir netikros, su-

galvotos realybės sintezės.

Kas Jūsų kūrybiniai bendraminčiai, teatrinio gyvenimo bendrakeleiviai? Kas spektakliams
padeda kurti scenografiją, rekvizitą, kostiumus, muziką? Ir kaip
sekasi ieškoti pinigėlių naujiems
spektakliams, scenos įrangai, gastrolėms?
Gyvenime sutinkame daug įdomių žmonių, iš kurių semiamės patirties, žinių, kartu atrandame naujų dalykų.
Deja, spektakliai – mokami.
Kultūra yra menkai finansuojama. Priekulės kultūros centras, kuriam priklauso Agluonėnų skyrius,
skiria pagal galimybes pinigų gastrolėms, dekoracijoms.
Bet didžiąją dalį dekoracijų, rekvizito, kostiumų atsinešame arba
pasigaminame patys. Į teatrą žmonės atvažiuoja vaidinti iš aplinkinių
gyvenviečių, Drevernos, Priekulės
ir net Klaipėdos.
2015-ųjų gruodį Agluonėnų
klojimo teatre įvyko spektaklį pagal Bertoldo Brechto pjesę „Motušė Kuraž ir jos vaikai“ premjera. Pjesė – „kietas riešutėlis“ ne
tik mėgėjams...
Klasika nagrinėja bendražmogiškas amžinas problemas. Tai,
kas aktualu šiandien pasaulyje,
turi būti aktualu ir bendruomenei. Šiuolaikiniai žmonės gyvena
chaotiškame, informacijos perpildytame pasaulyje. Deja, daliai
žmonių tai sukelia vangumą, neveiklumą, net nusiminimą, o kai
kuriuos net stumia į nebūtį.

Tiesa tegul nebado…
Mintys apie dabarties ir ateities vertybes
Petras Eidukevičius
pedagogas, LSDP Kauno m.
skyriaus bičiulis

Gegužės 5 d. Panevėžio
viešbutyje „Romantic“ vyko Lietuvos
jaunimo konferencijos „Didžioji ambicija: kurti ateities Lietuvą“ turo po Lietuvą diskusija. Renginyje dalyvavo daugiau nei 10 pranešėjų, o stebėti konferenciją susirinko gyventojai iš viso PanevėGegužės 13 d. LSDJS pirmininkas
žio rajono.
Ramūnas Burokas, valdybos nariai bei biuro atstovai susitiko
su LSDJS Mažeikių skyriaus jaunimiečiais. Susitikime netrūko diskusijų, idėjų, o svarbiausia – žinių. Artimiausiu metu
sąjungos atstovai aplankys ir daugelį kitų skyrių.
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„Teatras ugdo dvasią.
Kūnas miršta, jei siela badauja...“
Pokalbis su režisieriumi Domininku Malajavu

lėtų
Gegužės 7 d. LSDJS Mo
skyrius
nio
organizavo pirmąjį 3x3 krepši iska
turnyrą. Gausus komandų
žmočius, sportiškai nusiteikusių
lėtą
nių kiekis ir gera nuotaika sau ir
niu
šeštadienį pavertė dar ryškes
bendruomeniškesniu!
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„Metai. Rudens gėrybės“
Teatras kaip instrumentas padeda žmonėms atskirti vertybes,
pažvelgti į savo vidų, siekti gėrio
ir grožio. Teatras ugdo dvasią.
Kūnas miršta, jei siela badauja...
Naujas mūsų darbas – B.
Brechto „Motušė Kuraž ir jos
vaikai“ nagrinėja, kaip įmanoma suderinti karą ir motinystę?
Kodėl žmogus, matydamas ir suprasdamas visą karo absurdą, nepasimoko iš istorijos klaidų ir į jį
įsivelia? Tai retoriniai klausimai,
į kuriuos kiekvienas žiūrovas turėtų atsakyti sau.
Iš kur semiatės įkvėpimo, vidinės stiprybės, pasitikėjimo
savo ir komandos jėgomis?
Iš siekio pažinti, įminti gyvenimo ir mirties paslaptį, iš tikėjimo. Nežinomybėje slypi Dievas.
Kalbėjosi Ridas Viskauskas

Vergais šio laiko esam mes?
Tokiai vergijai galo dar nematom?
O gal? Išbandymai? Čia žemiški?
Aukščiausiojo valia? Mums užduotis!
Ką tik per Didįjį penktadienį
Pranciškus dabartį trumpai - drūtai:
„Apgailėtina, amorali rinka.“
Toks rinkos santykiams verdiktas!
Tai – ji! Rinka. Nematoma ranka.
Turtus, skolas į burbulus augina,
Kontrastais priešina tautas. Ir mus!
Taip įtampas ir terorus brandina.

Kodėl grėsmių ir ginklų per akis,
Kai santarvei vilties labai nedaug?
Ir visa tai, nežiūrint mokslo pasiekimų,
Žmoniją slegia ir kankina.
O kas daugiausia mus skandina,
Kur pakastas esmės šunelis?
Akis mums bado akivaizdi Tiesa:
Nepritekliai ir pertekliai visai greta.
Vertelgų kaip skėrių priviso?
O šie vertybes skina, knisa.
Jiems šventa tik nuosavybė.

Jie Meilę Artimui ištrynė.
Tarp fantastiškų gamybos galimybių
Ir produktais dalybų nekokių realybių –
Paradoksas! Mus į permainas nuves?
Nauji santykiai senus, jie būtinai,
pakeis!
Marksas apsiriko? Gal tik iš dalies?
Kapitalą laidos tik ne proletaras.

Išsisėmęs Kapitalas pasilaidos pats.
Per godumą savo nuėjęs burbulais?
Kadencijai tik prasidėjus, Premjeras rėžė:
„Ir sunkmečiu turtuoliai dar labiau
turtėja,
O vergai spaudžiami toliau.“ Net
nuostabu.
Kaip vaizdingai ir taikliai pasakyta?!

Ir dar. Ta nelaboji nuosavybė.
Per ją dvidešimtasis amžius pasiklydo.
Vieniems ji privati. Kitiems – valstybės.
Abiem ji – šventenybė.
O jeigu žmogiškai ir paprastai
Į nuosavybę logiškai pažvelgus?
Tik ne žmogus turėtų lenktis jai?
Nuosavybė žmogui privalo patarnauti?!
Tuomet jau nesvarbu, kam ji priklauso.
Svarbiausia, kaip ji dirba?!

A

gluonėnų klojimo teatras įsikūrė 1983 m. etnografinės
sodybos kluone. Klojimo teatro įkūrimo iniciatoriai buvo ,,Jaunosios Gvardijos“ kolūkis ir jo pirmininkas Alvydas Treigys bei tuometinės Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų liaudies teatro režisūros studentai (prof. Petras
Bielskis).
Atsinaujinęs Agluonėnų klojimo
teatras, vadovaujamas D. Malajavo,
nuo 2013 m. suvaidino šešias premjeras. 2013-aisiais teatras Lenkijoje,
Punsko kultūros namų surengtame
XXII klojimo teatrų festivalyje vaidino spektaklį „Meilės kvadratas“
(pagal Edmundo Untulio pjesę), o
2014-aisiais per Teatro dieną Lietuvos Dainų šventėje – spektaklį „Metai. Rudens gėrybės“ (pagal Kristijoną Donelaitį). Dalyvaudamas konkursuose „Atspindžiai“ Agluonėnų
klojimo teatras įgijo II meninę kategoriją, reiškiančią aukštą meninį
lygį, ir tapo laureatais, o spektaklis
„Metai. Rudens gėrybės“ (pagal K.
Donelaitį) nominuotas 2 nominacijoms kaip „Stipriausias aktorių ansamblis“ ir „Ryškiausias debiutas“.

Dabar? Kiek trilijonų be darbo
smirdi?
Kiek maisto metam sąvartynan?
Kaip dar Žemelė mus tokius
Kol kas dar neša? Ir nenumeta?
Kaip ši Tiesa badyte bado?!
Dvidešimtpirmajam spręsti teks!

Kas rinkos konkurencijas pakeis?!
Valstybės – bendrumo instituto –
ne mažiau.
Tikrosios demokratijos, ne fikcijos,
Čia Žemėje kilnaus Žmogaus daugiau!
2016 m. balandžio 14 d.
Pasirašo Kupsteliu Simu.
Atsisako bet kokių nuosavybės
teisių į tai, kas jau paleista
pavėjui.
P. S. Cituotų ir ne cituotų
tezių šaltiniai: A. Butkevičius
(„Respublika“ 2012 12 22);
popiežius Pranciškus („Pamokslas“
2016 03 25); „nelaboji nuosavybė“
– pagal filosofą A. Maceiną
(„Kapitalizmo žlugimas ...“ 1992)
ir poeto Just. Marcinkevičiaus
publicistiką.
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Mobilizuojantis ir įkvepiantis LSDP XXXIV suvažiavimas
Gegužės 1 d. Lietuvos parodų rūmuose „LITEXPO“ vyko
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) XXXIV suvažiavimas, skirtas LSDP 120-mečiui.
Suvažiavime patvirtinta bendra LSDP politinė programa,
LSDP Seimo rinkimų 2016 programa bei LSDP kandidatai
rinkimuose į Seimą vienmandatėse ir daugiamandatėse rinkimų apygardose.
Taip pat buvo perskaitytas suvažiavimo kreipimasis į Lietuvos žmones „Tau, Lietuva“, pavadinto pagal ilgamečio LSDP
pirmininko, Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataro Stepono Kairio (1879–1964) atsiminimų knygą.
Suvažiavimo dalyvius pasveikino Švedijos Riksdago (parlamento) narys Pyry Niemi, Friedricho Eberto fondo atstovas

Baltijos šalims Werner Rechmann, Europos socialistų partijos atstovai Konrad Golota (Lenkijos kairiųjų demokratų
sąjunga) ir Mia Sundelin (Švedijos socialdemokratų partija).
Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP) per vaizdo įrašą
pasveikino Europos Parlamento pirmininkas Martinas Šulcas
ir Europos socialistų partijos pirmininkas Sergejus Staniševas.
Europos socialdemokratai akcentavo bendras europines vertybes, ypač solidarumą ir tarpusavio pagalbą. S. Staniševas palinkėjo artimiausiu metu priimti socialinį modelį. LSDP laišku taip pat pasveikino Europos Parlamento Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos pirmininkas Gianni Pittella.
Suvažiavime dalyvavo apie 1,5 tūkst. bičiulių ir svečių; iš
1066 išrinktų LSDP suvažiavimo delegatų dalyvavo 999.
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