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„Socialdemokratas“ nuoširdžiai dėkoja fotografei Džojai Gundai Barysaitei, kad ji sutiko su mumis pasidalinti savo autorine Vilniaus Kalėdų eglutės Katedros aikštėje nuotrauka.

Nuo kitų metų Lietuvos
socialdemokratų partijos
(LSDP) pirmininkas bus renkamas tiesiogiai, slaptu balsavimu visuotiniuose partijos narių rinkimuose. Tai
gruodžio 17 d. posėdyje nusprendė LSDP taryba. Naujasis LSDP pirmininkas turėtų
paaiškėti ir savo darbą pradėti per pavasarį vyksiantį
XXXV LSDP suvažiavimą.
Nauja LSDP pirmininko rinki-

mų tvarka patvirtinta, siekiant partijos atsinaujinimo, skatinant naujų lyderių iškilimą, stiprinant vidinę demokratiją ir konkurenciją bei
LSDP pozicijas Lietuvos politinėje arenoje.

Kandidatų kėlimas

Pagal naująją tvarką, kandidatai į
LSDP pirmininkus gali būti keliami
ne anksčiau kaip 6 mėnesiai ir ne vėliau kaip 3 mėnesiai iki ataskaitinio
rinkiminio partijos suvažiavimo.
Teisę kelti kandidatus turi LSDP

Mielieji,

skyrių susirinkimai (konferencijos)
arba tarybos, Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga (LSDMS) ir
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS).
Kandidatu į LSDP pirmininkus
gali būti keliamas LSDP narys, turintis 3 metų nepertraukiamo partinio stažo. Kandidatu negali būti
narys, pusę metų nemokantis nario
mokesčio arba turintis LSDP Statuto 14 straipsnyje nurodytą galiojančią nuobaudą, išskyrus įspėjimą. Savo kandidatūrą gali iškelti bet ku-

ris LSDP narys, atitinkantis šiuos
reikalavimus.
Teisę siūlyti skyriaus konferencijai, tarybai kandidatūras į kandidatus turi partijos grupių arba poskyrių konferencijos savo iniciatyva
arba pageidaujančiojo kandidatuoti iniciatyva. Poskyrių tarybos turi
teisę vietoje poskyrio grupių susirinkimų surengti visuotinius poskyrio susirinkimus ir rinkti kandidatūras savo iniciatyva arba pageidaujančiojo kandidatuoti iniNukelta į >5 p.
ciatyva.

Gerumo akcija studentams iš
daugiavaikų šeimų

LSDP skyriai

LSDP Naujamesčio skyrius Briuselyje

jos jau ateina. Visada laukiamos. Atskuba į mūsų gatvę, namus, į mūsų širdis, kad ir vėl, kaip kasmet, nušviestų
mūsų kelią, sušildytų, apgaubtų gerumu ir spinduliuojančia šiluma. Kad sukviestų tuos, kurių visuomet ilgimės,
kuriuos mylime, kad jų artume pasijaustume stipresni ir laimingesni.
Iš visos širdies sveikinu Jus su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir Naujaisiais – 2017 metais. Pasitikime juos kupini
gerumo ir dėmesio vienas kitam, dvasinės harmonijos, dėkingumo už būties džiaugsmą, naujų optimistinių siekių,
išsipildančių kasdieninės laimės lūkesčių, džiaugsmo ir netikėtų atradimų!
Linkiu sutarimo, pozityvios energijos ir ryžto žengti „koja kojon“ su laiko iššūkiais. Stiprybės, sveikatos ir santarvės
Jūsų šeimose!
Algirdas Butkevičius
Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas
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Socialdemokratės kandidate į LSDP
Seimo vicepirmininkais išrinkti
Gediminas Kirkilas ir Mindaugas Bastys pirmininko postą iškėlė V. Blinkevičiūtę
Gruodžio 10 d. Birštone vykusiame posėdyje Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS) taryba vieningai
nusprendė iškelti Europos Parlamento narę, LSDP vicepirmininkę Viliją Blinkevičiūtę į LSDP
pirmininko postą.

Naujosios – 2016–2020 metų – kadencijos Seimo Pirmininko pavaduotojais išrinkti socialdemokratai – Gediminas Kirkilas ir Mindaugas Bastys.

G. Kirkilas, Lietuvos Ministras Pirmininkas 2006–2008 metais, Seimo vicepirmininku buvo ir praėjusią Seimo kadenciją. Jis taip
pat buvo perrinktas Seimo Europos reikalų
komiteto pirmininku. Tai – vienas labiausiai
patyrusių Lietuvos politikų, ypatingai užsienio ir Europos politikos reikaluose, kuris
drauge su dar trimis Lietuvos parlamentarais
pradėjo jau septintąją savo, kaip Seimo nario,
kadenciją.
G. Kirkilas buvo krašto apsaugos ministras
2004–2006 metais, specialusis LR Prezidento
įgaliotinis deryboms dėl Rusijos Federacijos
tranzito į Kaliningrado sritį 2002–2004
metais. 2003 m. jam suteiktas nepaprastojo ir
įgaliotojo ambasadoriaus diplomatinis rangas.
Nuo 1992 metų iki dabar – Seimo narys,
daugiausia dirbęs Nacionalinio saugumo ir
gynybos, Užsienio reikalų, Europos reikalų,
Informacinės visuomenės plėtros komitetuose, Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Izraelio

Knesetu grupėje, Seimo delegacijos NATO
Parlamentinėje Asamblėjoje, praėjusioje kadencijoje pirmininkavo Lietuvos Seimo bei
Lenkijos Seimo ir Senato narių asamblėjai.
Šiuo metu G. Kirkilas dirba Seimo Kultūros
komitete.
M. Bastys jau ketvirtą kadenciją (2000–
2004, 2008–2012, 2012–2016, 2016–2020)
yra Seimo narys, renkamas Šakiuose, Zanavykų vienmandatėje apygardoje. Praėjusioje Seimo kadencijoje jis buvo Informacinės
visuomenės plėtros komiteto pirmininkas.
Šiuo metu Seime M. Bastys dirba Ekonomikos komitete bei Jaunimo ir sporto reikalų
komisijoje, taip pat Tarpparlamentinių ryšių
su Azerbaidžanu, Gruzija, JAV, Jungtine Karalyste, Kazachstanu, Kinija, Lenkija, Rusija,
Ukraina, Vengrija ir Vokietija grupėse.
M. Bastys – biomedicinos srities agronomijos mokslų krypties daktaras. 2000 ir 2007
metais išrinktas Šakių rajono savivaldybės
tarybos nariu. 2005–2006 metais dirbo žemės
ūkio ministro patarėju, 2006–2008 metais
– Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo
patarėju žemės ūkio klausimais.

Nors tiesioginiai LSDP pirmininko rinkimai vyks tik 2017 m. pavasarį, LSDMS,
siekdama sustiprinti moterų vaidmenį
partijoje ir Lietuvos politikoje bei taip prisidėti prie realios lyčių lygybės, nusprendė nedelsti ir anksčiau pradėti rinkimų
kampaniją.
V. Blinkevičiūtė yra teisininkė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dirbo
25 metus: 1994 m. paskirta ministerijos
sekretore, 1996 m. – viceministre, 2000
m. – ministre. Socialinės apsaugos ir darbo ministre ji dirbo iki 2008 metų keturiose (XI, XII, XIII, XIV) vyriausybėse.

2004 – 2009 m. V. Blinkevičiūtė buvo
Seimo nare, dirbo Socialinių reikalų ir
darbo komitete. 2004 m. ji kandidatavo
Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose. Apdovanota Ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro kryžiumi.
2009 m. pirmą kartą išrinkta į Europos Parlamentą (EP), už politikę balsavo beveik 66 tūkst. rinkėjų. 2014 m.
EP rinkimuose socialdemokratė gavo
daugiausia iš visų kandidatų palaikymo
balsų – beveik 100 tūkst. ir buvo išrinkta
antrąjai kadencijai.
V. Blinkevičiūtė yra EP Moterų teisių
ir lyčių lygybės komiteto pirmininko pavaduotoja. Ji taip pat dirba Užimtumo
ir socialinių reikalų komitete. Piliečių
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete yra pavaduojanti narė. Dirba vienoje didžiausių Socialistų ir demokratų
pažangiojo aljanso frakcijoje, kuri vienija
191 europarlamentarą iš 28 šalių.

Vytenis Povilas Andriukaitis
LSDP Garbės Pirmininkas, Lietuvos
Nepriklausomybės Kovo 11–osios
Akto signataras, Eurokomisaras

Dabartinė LSDP krizė – giluminė, todėl būtini ir giluminiai
persitvarkymai. Pirmiausia reikia
analizės. Mūsų partijoje turi atsirasti reformatoriai. Partijos vidinė
demokratija turi atskleisti, kiek
mūsų partijoje bus įvairovės.
Reikia galvoti, ką daryti, kad atvertume mūsų struktūras naujiems
veidams ir pokyčiams, išsaugant ištikimybę demokratinio socializmo
doktrinai ir socialinės demokratijos
instrumentams. Tai ir būtų partijos
modernizacija, atvirumas multifaktorinių problemų vertinimui,
nes problemos yra daugialypės, o
ne viena problema, kurią išsprendus, kaip burtų lazdele iškart viskas
susitvarkys.

Dabar dar didesnė problema – ką
daryti tokioje valdančioje koalicijoje. Mūsų turimi ministrų portfeliai
ekonominei, politinei, kultūrinei
ir socialinei demokratijai ne daug
ką pridės. Neturime svarbiausių
socialdemokratinių – socialinių
reikalų, sveikatos, kultūros ir švietimo ministerijų. Tik teisingumo
ministerijoje yra niša smarkiai kovoti už atvirą pilietinę visuomenę
ir teisinę valstybę, už demokratines
žmonių teises.
17 bičiulių parlamente turės dėti

Linas Antanas Linkevičius
užsienio reikalų ministru buvo
ir XVI, socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus vadovaujamojoje
Vyriausybėje 2012–2016 metais.
2012 m. jis buvo Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius Baltarusijos Respu-

blikoje. 2011–2012 m. – Užsienio reikalų ministerijoje, Transatlantinio bendradarbiavimo ir
saugumo politikos departamente,
ambasadorius ypatingiems pavedimams, Lietuvos Respublikos
Ministro Pirmininko visuomeninis konsultantas.
2005–2011 m. L. A. Linkevičius buvo Lietuvos Respublikos
nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Lietuvos nuolatinis
atstovas Šiaurės Atlanto Taryboje.
Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus
rangą jis turi nuo 2003 metų.
L. Linkevičius 2000–2004 ir

1993–1996 metais buvo krašto
apsaugos ministras. 1997–2000
m. Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius misijoje prie Šiaurės Atlanto
Sutarties Organizacijos Vakarų
Europos Sąjungai. 1997 m. užsienio reikalų ministro patarėjas.
Ministras kalba anglų, rusų, prancūzų, lenkų kalbomis.
Mindaugas Sinkevičius nuo
2011–2016 metais buvo Jonavos
rajono meras, prieš tai 2010–2011
m. dirbęs Jonavos r. mero pavaduotoju visuomeniniais pagrindais, 2008–2009 m. Jonavos r.

savivaldybės mero pavaduotoju.
2015 metais ISM Vadybos ir
ekonomikos universitete jis apgynė daktaro disertaciją „Alkoholio vartojimas atsižvelgiant į
prieštaringus visuomeninius ir
asmeninius veiksnius“. 2009 m.
ISM Vadybos ir ekonomikos universitete įgijo vadybos ir verslo
administravimo magistro laipsnį.
2008 m. Mykolo Romerio universitete – teisės bakalauro laipsnį,
2007 m.Vilniaus universitete –
vadybos ir verslo administravimo
bakalauro laipsnį.
Milda Vainiutė – pirmoji Lie-

tuvos istorijoje moteris, vadovausianti Teisingumo ministerijai.
Ji – Mykolo Romerio universiteto (MRU) profesorė, MRU nuo
2000 m. dėstė Konstitucinę teisę.
2011–2016 m. vadovavo Teisės
fakulteto Konstitucinės teisės
katedrai (vėliau Konstitucinės ir
administracinės teisės institutui).
Profesorė yra daugelio mokslinių leidinių autorė, bendraautorė ir redaktorė. Profesorė M.
Vainiutė magistro darbą ir mokslinę daktaro disertaciją apgynė
Vokietijoje, anksčiau yra dirbusi
Teisingumo ministerijoje, taip pat
– Prezidentūroje.
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daug pastangų, kad atstatyti pasitikėjimą tuose žmonių sluoksniuose,
kurie yra labiausiai pažeisti, kurių
gyvenimo kokybės problemos yra
kasdien ant stalo.
Šiandien socialdemokratija turi
būti mikroekonomikos socialdemokratija.
Bičiuliai, kurie yra dabar parlamente, turi labai rimtai susimąstyti
dėl lyderystės. Tie, kurie, liaudiškai
tariant, „neveža“, turi suprasti, kad
jie „neveža“. Turime galvoti, ką daryti, kad atsirastų veidai, kurie „veža“, bet „veža“ socialdemokratijos,
socialinio teisingumo ir kautynių
už paprastą žmogų idėja.
Tačiau visi turime daug ką permąstyti, ką daryti, nes socialdemokratija šiandien yra stipriam
nokaute. Ir pasitesinti čia neišeina.
Kaltinimai ir pirštų rodymai, kas
kaltesnis, – tai ne lyderystė. Dabar
svarbiausia – savianalizė, atsakomybės prisiėmimas ir bičiulystė.
Man patinka, kai A. Butkevičius
sako, kad reikia elgtis vakarietiškai,
ir tai – egzaminas mums visiems.
Po tokių rezultatų jis tikrai žino,
ką jam daryti. Nereikia jokių sąskaitų suvedinėjimo, nes situacija
per daug sudėtinga. Reikia atsakyti,
už ką mes dabar kovojame, o ne ką
vadybiname. Vadybininkų dabar
yra visur labai daug, bet kovojančių
už socialinį teisginumą yra tikrai
per mažai.
Privalome susitarti dėl demokratinių mechanizmų. Partijoje
yra apie 20 tūkst. narių, tegul jie
frakcionuojasi: vienas flangas –
konservatyvesnis, kitas – progresyvenis, kitas – radikalesnis, dar
kitas – liberalesnis. Dabar yra puiki
proga geroms diskusijoms partijoje,

didžiausias dabar
uždavinys – ne partijos
lyderis, o savivaldos
rinkimai.
pritraukiant ir naujus žmones.
Manau, turi būti dabar pereinamasis periodas, nes iš 17 žmonių,
išrinktų į parlamentą, mes negalime pareikalauti atsakymų į visus
klausimus. Yra virš 100 LSDP tarybos narių, yra prezidiumas, skyriai,

daug įvairių komitetų, daugybė jaunimo, tegul pasisako visi. Dabar
yra galimybė atlikti išsamius sociologinius tyrimus, išanalizuoti, ką
žmonės mato. Jei partijoje ir toliau
bus uždari klubai, nieko neišeis.
Ateinantys partijos pirmininko
rinkimai turėtų būti pereinamieji. Siūlyčiau pirmiausia diskusijas
rengti skyriuose, kur vyktų pirminiai, (vad. „primary“ – angliškai)
rinkimai. Skyriuose turi rastis lyderiai, kelti savo tikslus, ambicijas,
ypač jauni, kurie irgi turi vilioti
naujus žmones į LSDP.

Lyderiai privalo pateikti savo požiūrį į LSDP programos įgyvendinimo kelius ir pateikti alternatyvas.
O ne eiti pagal seną schemą: kas už
Z. Balčytį, kas už A. Sysą, kas už
A. Butkevičių ar G. Kirkilą, ar dar
už ką nors.
Pereinamuoju laikotarpiu reikia
suburti komandas, kad būtų sustyguotas darbas savivaldos rinkimuose. Didžiausi dabar iššūkiai
mums yra atskiruose rajonuose ir
miestuose, rajonuose ir miestuose.
Savivaldos rinkimai – juk čia pat.
Kartoju, didžiausias dabar uždavinys – ne partijos lyderis, o savivaldos rinkimai. Be to, partijoje
nebūtinai turi būti vienas lyderis,
jų gali būti keli. O kai nėra vieno
aiškaus lyderio, turi būti komandinis žaidimas.
Reikia, kad susitartų žmonės
Seimo frakcijoje, partijos taryboje,
skyriuose, komitetuose, kad persigrupuotų, kad sugrįžtų prie žmonių gyvenimo kokybės politikos,
kuri, beje, įsišaknijusi savivaldos
lygmenyje, nes rinkimai pirmiausia
vyks savivaldybėse.
Dabar svarbiausia yra savivaldybėse išugdyti komandas, kurios
siektų padidinti savo reikšmę vietos deputatų skaičiumi ir per merų
rinkimus.
Mano kalėdiniai ir naujametiniai sveikinimai pirmiausia yra
tiesiog bendražmogiški.
O iš politinių – linkiu visiems
socialdemokratinės bičiulystės, socialdemokratinės tolerancijos, socialdemokratinio supratingumo,
socialdemokratinio teisingumo,
socialdemokratinės lygybės ir socialdemokratinės brolybės.

Kada baigsis politikų žaidimai su tūkstančiais šeimų Lietuvoje?
Mindaugas Janulionis
LSDJS valdybos narys

Gruodžio 13-ąją prisiekusioje XVII Vyriausybėje
– trys LSDP deleguoti ministrai: užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, ūkio
ministras Mindaugas Sinkevičius ir teisingumo ministrė
Milda Vainiutė.
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LSDP reikia pereinamojo laikotarpio

Šiandien socialdemokratija
turi būti mikroekonomikos
socialdemokratija.

XVII Vyriausybėje – trys LSDP deleguoti ministrai

Nuomonės

socialdemokratas

Po ilgų metų svarstymo ir
ginčų Seimui su Prezidentės
pagalba pavyko priimti medikų ir mokslininkų išvadomis
paremtą Pagalbinio apvaisinimo įstatymą, kuris nuo sausio
1 d. leistų užšaldyti embrionus
ir taip padėti 50 tūkst. vaisingo
amžiaus porų Lietuvoje susilaukti atžalų.
Deja, po rinkimų vienoje gausiausių Seimo frakcijų atgimė
politinės batalijos dėl draudimo
šaldyti embrionus. Vietoje etiško
ir efektyvaus nevaisingumo gydymo, panaudojant pažangiausias
technologijas, siūloma kiaušialąsčių šaldymo procedūra, kuri,

ekspertų teigimu, nėra paremta
objektyviais klinikiniais tyrimais,
o kai kuriais atvejais pripažįstama
kaip žalojanti moterų sveikatą.
Be to, šiuo siūlymu net bloginama iki šiol galiojusi tvarka.
Uždraudus šaldyti embrionus,
šios paslaugos teikti nebegalėtų
net privatus sektorius, jau nekalbant apie viešąjį. Kitaip tariant,
Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kuriai pritaria dalis Tėvynės sąjungos, Lenkų rinkimų akcijos bei
„Tvarkos ir teisingumo“ atstovų,
vėl siūlo uždrausti efektyvią pagalbinio apvaisinimo procedūrą
ir taip pradėti ilgas diskusijas dėl
neaiškių pagalbinio apvaisinimo
metodų.
Tokie siūlymai prasilenkia su
valstiečių „Darnios Lietuvos“ vizija. Juk uždraudus šaldyti embrionus Lietuvoje, tik pasiturintiems
piliečiams išliktų galimybė ieškoti
pagalbos svetur. Štai, pavyzdžiui,
Latvijoje ar Estijoje pagalbinio apvaisinimo procedūra, taikant embrionų šaldymo metodą, kainuoja
vidutiniškai nuo 3 iki 4 tūkst.
eurų, o dažnai pirmieji bandymai

būna nesėkmingi. Tokias pinigų
sumas sau leisti gali tik menka
mūsų visuomenės dalis.
Tad apie kokią „Darnią Lietuvą“ kalba valstiečiai, kai žlugdo
net vidutines pajamas gaunančių
šeimų galimybes susilaukti vaikų, nekalbant apie menkiau pasiturinčius? Jei mes pripažįstame,
kad negalėjimas susilaukti vaikų
yra liga, kodėl negalima pagaliau
amžiams įtvirtinti, kad valstybė

turi rūpintis žmonių sveikata ir
drausti diskriminuoti pagal ligą.
Juk mūsų šalies Konstitucija įpareigoja rūpintis kiekvieno piliečio
sveikatos būkle.
Paliekant nuo sausio 1 d. įsigalioti modernų įstatymą mūsų
valstybės piliečiams nereikėtų
ieškoti pagalbos svetur, o pagalbinio apvaisinimo procedūros
finansavimą galėtų garantuoti
valstybė.

Draudimas šaldyti embrionus
2004 m. buvo priimtas Italijoje,
tačiau vėliau šis diskriminacinio pobūdžio teisės aktas buvo
pripažintas žalojančiu moters
sveikatą, antikonstituciniu ir
prieštaraujančiu Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos
konvencijai.
Lietuva, jau 12 metų esanti
Europos Sąjungoje, negali klysti
pamindama prigimtines žmogaus teises. Šiandienos kontekste
valstybinio kompensavimo mechanizmas ir galimybės užšaldyti embrionus įteisinimas tampa
tik dar reikalingesni.
Juk privalome rūpintis savo
šalies kūrimu, o viso to pradžia –
šeima. Kitu atveju ateityje šeimų,
negalinčių susilaukti vaikų, skaičius tik augtų.
Belieka tikėtis, kad kai kurių
Seimo narių nuostatos pasikeis
ir žaidimai su mūsų piliečių viltimis susilaukti vaikų baigsis, lygiai taip pat, kaip pagaliau baigsis ir politinės batalijos dėl vieno
pažangiausių įstatymų Lietuvoje
įsigaliojimo jau nuo 2017 metų.
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Kaip vertinate dabartinę
Su kokiomis politinės lydeKokie Jūsų kalėdiniai ir
Artėjančios Kalėdos ir Naujieji metai – apmąstymų ir
LSDP padėtį Lietuvos polirystės problemomis susinaujametiniai palinkėjimai
laukimo metas. Po 2016 m. rudenį įvykusių eilinių Seimo
rinkimų tai yra taip pat labai svarbus politinių apmąstymų tinėje arenoje ir situaciją partijos duria Lietuvos socialdemokratų socialdemokratų bičiuliams ir
partija? Kokio lyderio reikia mū- Lietuvos žmonėms?
ir vertinimų laikotarpis Lietuvos socialdemokratų partijai. viduje?

„Socialdemokratas“ apie esamus ir būsimus LSDP iššūkius kalbėjosi su partijos bičiuliais, kurie atsakė keletą klausimų:

2.

Kokių svarbiausių pokyčių
šiandien reikia LSDP?

sų partijai?

LSDP – būti ar nebūti? Socialdemokratams –
drąsaus lyderio
Prof. Aloyzas Sakalas
LSDP Garbės Pirmininkas, Lietuvos
Nepriklausomybės Kovo 11–osios
Akto signataras

kių yra jau ne viena Lietuvoje. Tokios partijos nereikia mūsų rinkėjams – tą jie ir parodė balsuodami.
Nerasdami tarp sisteminių partijų nė vienos, kuri jiems atstovautų,
rinkėjai pasirinko dar vienus ne sisteminius gelbėtojus.

Prof. Aušrinė Marija Pavilionienė
akademikė, LSDMS vicepirmininkė

šalies ekonominės pažangos
idėjomis.
LSDP neturėtų vilktis kitų politinių partijų uodegoje, taikstytis su politinėmis
vidutinybėmis, politikų neišprusimu, intelektiniu atsilikimu, nes socialdemokratijos principuose glūdi pagarba visam žmogaus gyvenimui
ir gyvenimo įvairovei, kuri išlaisvina individą iš dogmatiško mąstymo.

2.

Atsisakyti neoliberalios politikos ir pradėti socialdemokratinę, paremtą laisvės, solidarumo ir socialinio teisingumo principais.

3.

Socialdemokrato, o ne neoliberalo, kurį turime dabar. Neoliberalui – ne vieta prie socialdemokratų partijos vairo.

1.

Partija yra būti ar nebūti situacijoje. Tai įvyko dėl
to, kad partija pradėjo atstovauti ne samdomųjų
bei nesuduriančių galo su galu interesams, bet stambaus
verslo interesams. Kitaip sakant, ji pasirinko neoliberalų
ekonominę ir socialinę politiką, kurios esmė – remkime verslą, ypač stambų, nes, atseit, kuo turtingesnis bus
verslininkas, tuo daugiau lėšų nubyrės ir jo samdiniams.
Dėl tokios politikos LSDP tapo dešiniąja partija, ko-

Linkiu linksmų švenčių su šeima ir neužmirškime, jog kairiosios politikos Lietuvoje likimas
yra tik Jūsų rankose. Todėl nelaukite stebuklo, o patys imkitės po Naujųju metų esminių pokyčių partijoje.

Mums reikia daugiau
vidinės demokratijos
Justas Vincas Paleckis
LSDP Garbės narys, Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signataras,
ambasadorius

1.

Ryškus pralaimėjimas Seimo rinkimuose buvo
netikėtas ir skaudus. Tuo labiau, kad dar 2016ųjų pradžioje mūsų partija ir premjeras puikavosi reitingų viršūnėse, padaryta nemažai gerų darbų Lietuvos žmonėms.
Taip, partija dažnai nepelnytai atakuota žiniasklaidoje, su tam tikrų institucijų pagalba dirbtinai išpūsti
skandalai. Bet esame ir patys kalti, kad leidome rinkimų laimėtojams aplenkti mus iš kairės – jų programoje buvo daugiau socialinio jautrumo.
Daugelis sprendimų partijoje būdavo priimami nesilaikant socialdemokratinių vertybių, vadovybei prarandant ryšį su eiliniais nariais. Partijos viduje trūko
demokratijos, susitelkimas buvo suprantamas kaip
nuoroda paklusti vadovybės nuomonei.

2.

Socialdemokratams kaip gryno oro reikia bičiuliškų, bet principingų diskusijų. Partijos nariai
turėtų jausti, kad į jų nuomones įsiklausoma, kad svar-

biausi klausimai nebus sprendžiami nepasitarus su jais. Partijos
prezidiumas turėtų susigrąžinti
iš valdybos (beje, per daug išpūstos – turėta 15 pirmininko pavaduotojų) svarbiausių sprendimų
priėmimo, o ne automatiško jų
štampavimo prerogatyvą. Tarybos posėdžiai turėtų tapti diskusijų, konstruktyvios kritikos, idėjų ir pasiūlymų išklausymo vieta,
kur turi kalbėti ne tik partijos vadovai, bet ir skyrių pirmininkai
bei jų atstovai.
Partinį gyvenimą turėtų aktyvinti tiesioginiai pirmininko rinkimai įtraukiant visus narius. Tačiau šis rinkimų būdas nėra visuotiniai pasiteisinęs receptas. Vokietijos socialdemokratai prieš keletą dešimtmečių jo atsisakė. Kodėl? Kadangi pirmininkais vis
išrinkdavo ganėtinai bespalvius,
siekiančius įtikti visiems partijos
sparnams politikus, – jie neturėjo pakankamo autoriteto šalyje,
ryžto siekti permainų ir pralaimėdavo parlamentinius rinkimus.

3.

Deja, stokojame ryškių lyderių, kurie galėtų pakeisti
padėtį. Dabar madinga žvilgsnį
kreipti į jaunimą, bet... Paprastai
jaunieji socialdemokratai įvairiose šalyse kritiškai žiūri į vyresniąją kartą, nevengia kritikuoti ją dėl
sustabarėjimo, socialinio jautrumo stokos, reikalauja ryškesnio

grįžti prie pamatinių
socialdemokratinių
vertybių

Dr. Giedrė Purvaneckienė
LSDMS vicepirmininkė, akademikė

1.

LSDP padėtis Lietuvos politinėje arenoje yra prasta, net apgailėtina, nes 2012–20I6 metais LSDP
prarado stipriausios politinės partijos autoritetą, suskilo į skirtingų interesų grupes, nuvylė daugumą partiečių ir Lietuvos gyventojų, dirbdama koalicijoje su primityvios, dogmatiškos, reakcingos mąstysenos partijomis ir susitaikydama su šių partijų koalicijos susitarimų išdavystėmis.
LSDP išryškėjo partijos vadovo autoritarizmas, nepakantumas kitokiai nuomonei ir kritikai. Atsivėrė jo polinkis tikėti padlaižūnais ir prisitaikėliais, savikritikos
stoka, siauras mąstymas ir nesugebėjimas telkti partiečius bendroms pastangoms, siekiant įgyvendinti socialdemokratijos principus: socialinį teisingumą, žmogaus
teises ir laisves, piliečių lygias galimybes, žmonių solidarumą ir humanistinį požiūrį į žmogų.
Partija buvo verčiama taikstytis su verslo grupuočių
interesais, religiniu fanatizmu, žmogaus teisių pažeidimais, nes partijos vadovas niekada neturėjo socialdemokrato idėjinio stuburo ir politinės valios siekti realios demokratiškos visuomenės pažangos.
LSDP pralaimėjus Seimo rinkimuose, partijos vadovas pristigo savigarbos ir neatsistatydino, nes nesugebėjo
įžvelgti partijos pralaimėjimo priežasčių ir savo atsakomybės už partijos likimą. Taip jis prarado savarankiškai
mąstančių partiečių ir Lietuvos žmonių pagarbą, kuri
virto dulkėmis tuomet, kai prasidejo derybos su rinkimų laimėtojais dėl pelningų ministerijų, visiškai nesiderant dėl esmiškai svarbių žmogaus gyvenimui kaip visumai švietimo, mokslo, kultūros, socialinių reikalų ir
sveikatos apsaugos sferų.

2.

Po pralaimėjimo LSDP turėjo atsisakyti troškimo
būti valdžioje, idėjiškai susitvarkyti partijos viduje, išsirinkti naują lyderį ir atkurti socialdemokratiškos
Lietuvos raidos viziją, kuri remtųsi mokslu ir švietimu,
pažangiomis nacionalinėmis ir pasaulinėmis kultūros tradicijomis, pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms,
socialdemokratinio požiūrio.
Pas mus tokios pozicijos pasigendu, jaunimas gan konformistiškas, dažnai linkęs sekti
dešiniųjų partijų pėdomis. Aš nusiteikęs balsuoti už tokį lyderį – jauną ar sulaukusį brandos amžiaus, kuris aiškiai deklaruos kairiąsias
socialdemokratines vertybes ir per likusį iki
rinkimų laiką suspės parodyti, kad pajėgus
jas įgyvendinti.

4.

Socialdemokratų partijai reikia naujo vadovo
– drąsios, atviros visuomenei
asmenybės, plataus mąstymo,
intelektualaus stratego, kuris
gebėtų skiepyti partiečių vienybę, burtų kolektyvinei, strateginei veiklai, o ne sėtų baimę
ir paklusnumą.
Partijai reikia išminies tvarkant savo finansus – nešvaistyti pinigų rinkimų kampanijos bukletams, samdomiems
rinkimų organizatoriams. Derėtų geriau įsiklausyti į partiečių nuomones ir mokslo
žmonių įžvalgas. Finansai turėtų būti skiriami bendroms
kolektyvinėms partiečių pastangoms suteikiant Lietuvos
piliečiams naujas gyvenimo
prasmes, prikeliant regionus,
miestelius ir kaimus naujai būčiai, kuriant naujas darbo vietas gyvenantiems mūsų krašte
ir grįžtantiems į Lietuvą.

4.

Artėjant Kalėdoms ir
Naujiesiems metams
nuoširdziai linkiu partijos bičiuliams išsivaduoti iš vergo
mąstymo, suprasti, kad partinė struktūra nėra žmogaus gyvenimo prasmė, o tik vienas iš
įrankių išvesti visuomenę iš atsilikimo, todėl naudoti partiją
autoritarizmo tikslams yra nusikaltimas žmogiškumui.
Linkiu išmokti saugoti savo
vidinį turtą – asmenybės laisvę ir kūrybiskumą.
Lietuvos žmonėms linkiu vidinės ramybės ir dvasios harmonijos, vaduojantis iš nepakantumo kitaip mąstantiems,
taikos ir savitarpio supratimo
šeimoje.

Bičiuliams ir Vilniuje, ir visoje šalyje linkėčiau po giedrių ir ramių Kalėdų kibti
į partijos atsinaujinimo veiksmus ir parodyti,
kad sugebame keistis mūsų šalies piliečių labui.
O visiems Lietuvos žmonėms linkiu, kad
kalėdinė nuotaika įkvėptų didesniam susitelkimui, prasmingiems ir taikingiems darbams
2017-aisiais.

1.

Blogai. Lietuvos politinėje arenoje stengiamasi mus parodyti nesąžiningais ir nekompetentingais, nesugebančiais rasti dorų ir kompetentingų
tarp 20 tūkst. narių. Žinoma, ne be mūsų pačių pagalbos.
O viduje – pakrikimas. Nebėra pagrindinės vertybinės linijos, kuri vienytų. Dauguma partijos narių ką nors kaltina. Aš – taip pat ne išimtis. Daugiausia
kaltinu save, kad tą, ką sakydavau, reikėjo rėkte išrėkti. Bet nesinorėjo, kad girdėtųsi išorėje...

Vilija Blinkevičiūtė
LSDP vicepirmininkė,
Europos Parlamento narė

Partijai reikia lyderio arba lyderės,
kuris (-i) iki kaulų smegenų įsitikinęs (-usi) socialdemokratinės ideologijos
pranašumu, yra charizmatinė asmenybė,
galinti uždegti kitus partiečius, juos suvienyti bendram darbui.

Rinkimai parodė, kad žmonių pasitikėjimas mūsų
partija sumažėjo. Be abejo, tai turėjo įtakos ir partijos vaidmeniui politinėje arenoje.
Tačiau vertinu tai, kad partija, žinodama, kad bus nelengva, vis tiek nebėgo nuo atsakomybės ir sutiko dalyvauti valdančioje daugumoje. Tai rodo mūsų Socialdemokratų partijos brandą.
Gaila, kad nepavyko išsiderėti labiau matomų ir socialiai reikšmingų ministerijų bei be politinių nuostolių
parinkti teisingumo ministro.
Tačiau manau, kad tolesnis mūsų vaidmuo Lietuvos
politinėje arenoje priklausys nuo išmintingo darbo valdančioje koalicijoje. Esu įsitikinusi, kad turime rezervų
daryti didelę įtaką politiniams sprendimams.
Nenoriu dramatizuoti situacijos partijoje. Esame sėkmingai įveikę ne vieną sunkmetį.
Gana ieškoti kaltų, reikia dirbti! Būtina atsakingai ir
objektyviai išanalizuoti nesėkmių priežastis ir partijos
problemas, sparčiai kintančią politinę situaciją ir parengti tolimesnės veiklos strategiją.
Nepamirškime, kad ir Europos Sąjungoje mažėja pasitikėjimas tradicinėmis partijomis. Tad veikime kartu
su Europos socialdemokratais.

2.

Ideologinio atsinaujinimo. Grįžimo prie pamatinių socialdemokratinių vertybių, kaip jos suprantamos
tarptautiniu mastu. Mūsų vadovai buvo pasidavę ne atsinaujinimo, o aklo atsijauninimo madai. Ir suformavo nesveiką atmosferą.
Nepakanka būti vyru ir kelerius metus
padirbėti (ar „pasitrinti“) partijos orga-

4.

2.

nizacinėse struktūrose, kad pretenduotum į aukščiausias pareigybes Vyriausybėje. Jauni lyderiai ir lyderės, pretenduojantys ateityje eiti svarbiausias politinio
pasitikėjimo pareigas, turi būti kokios
nors srities profesionalai ir turėti ideologinį užtaisą, o dabar – sudaryti partijos
idėjų skleidimo avangardą. Profesionali
ir ideologinė kompetencija, o ne juodosios technologijos, turėtų būti pagrindinis jų karjeros įrankis.

3.

Mieli Bičiuliai, linkiu taikių švenčių, o Naujaisiais metais likti Bičiuliais iš didžiosios raidės.
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Daug kas priklausys nuo
mūsų darbo koalicijoje

1.

3.

4.

Linksmų Kalėdų ir laimingų
Naujųjų metų!

Mintys ir idėjos

socialdemokratas

Įvardinsiu du svarbiausius pokyčius, kurių šiandien reikia LSDP.
Pirmiausia – daugiau vienybės ir susitelkimo. Tai ypač
svarbu šiuo atsakingu partijai laikotarpiu ir siekiant at-

LSDP 2017: daugiau demokratijos,
daugiau socialdemokratijos

gauti žmonių pasitikėjimą. Partijos interesai turi būti aukščiau už
asmeninius, grupinius ar vietinius.
Suprantu, kad vien šūkiais greitai pakeisti susiformavusias nuostatas nelengva. Tačiau stengtis reikia. Ir pavyzdį čia turi rodyti partijos vadovybė. O partijos bičiuliai
skyriuose turi žinoti, kad jų balsą
girdi ir vertina partijos vadovybė.
Antra – daugiau socialdemokratijos. Mūsų deklaruojamos socialdemokratinės vertybės turi būti
patvirtintos ir konkrečiais darbais.
Tik tada žmonės mumis patikės.
Tačiau tai nereiškia, jog realioje politikoje turime vadovautis tik
dogmomis. Dirbdami koalicijoje ir
reaguodami į pokyčius, privalome
būti pasirengę protingiems kompromisams.
Tačiau turime likti ištikimi esminėms socialdemokratinėms vertybėms. Taip mes stengiamės dirbti Europos Parlamente.

3.

Sutinku, kad atsakomybę už
rinkimų rezultatus turi prisiimti ir partijos vadovybė. Tačiau
tai nereiškia, kad, pakeitus vadovybę, situacija pagerės.
Būtina, kad vadovybėje derėtų
patirtis, kompetencija ir jaunatviškas veržlumas.

4.

Mieli bičiuliai, tegul šv. Kalėdos atneša į Jūsų namus ramybę ir šilumą, o širdis pripildo gerumu ir meile. Palikime savo nusivylimus ir abejones nueinantiems
2016-iems.
Pasitikime Naujuosius metus labiau susitelkę, kupini vilties ir noro
grąžinti žmonių pasitikėjimą socialdemokratinėmis vertybėmis.
Linkiu visiems Lietuvos žmonėms Naujaisiais 2017-aisiais metais tvirtos sveikatos, sėkmingų darbų ir besipildančių troškimų.

Atkelta iš >1 p.

Iš pasiū lytų kandidatūr ų
skyriaus taryba, konferencija,
LSDMS, LSDJS turi teisę iškelti vieną kandidatą tik slaptu balsavimu. Iškėlus kandidatus, jiems
yra skiriamas vienas mėnuo savo programų pristatymui partijos nariams.

Kaip vyks balsavimas

Balsavimas vyksta pagal LSDP
pirmininko rinkimų komisijos patvirtintą rinkimų kalendorių: ketvirtadienį, nuo 12.00 iki 20.00
val., penktadienį, nuo 10.00 iki
19.00 val., ir šeštadienį, nuo 10
iki 14 val. Esant poreikiui, pirmą
ir antrą balsavimo dieną užtikrinamas išvažiuojamasis balsavimas
pas neįgaliuosius, vyresnius kaip
70 m. ir kt.

Balsavimo metu turi būti ne mažiau kaip 3 balsų skaičiavimo komisijos nariai. Balsavimą ir balsų
skaičiavimą gali stebėti kiekvieno kandidato (jei jis to pageidauja) iš anksto Rinkimų komisijoje
užregistruoti stebėtojai, kurie yra
partijos nariai.
Balsuojantieji turi teisę susipažinti su informacija apie kandidatus. Balsuojančiųjų tapatybė
nustatoma, pateikus LSDP nario bilietą arba asmens tapatybės
dokumentą. Skyriaus narys turi teisę balsuoti tik vieną kartą ir
tik savo vardu. Balsavimas vyksta
slaptai. Agitacija balsavimo metu
draudžiama.

Balsų skaičiavimo tvarka

Balsai skaičuojami tik balsavi-

mui pasibaigus, t. y. paskutinę balsavimo dieną po 14 val. Skaičiuoti
tarpinius rezultatus, pavyzdžiui,
pasibaigus pirmai ar antrai balsavimo dienai, draudžiama.
Skyriaus balsų skaičiavimo komisija, baigusi darbą, nedelsiant
perduoda elektroniniu būdu Rinkimų komisijai balsų skaičiavimo
protokolą.
Rinkimų komisija iš skyrių gautus rezultatus skelbia LSDP interneto svetainėje. Galutiniai rinkimų rezultatai skelbiami ne vėliau
kaip per 14 dienų po rinkimų.

Kas laimi rinkimus

Rinkimai laikomi įvykusiais,
jeigu juose dalyvavo daugiau kaip
1/3 partijos narių. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris surin-

ko daugiausiai balsų, bet ne mažiau kaip trečdalį nuo balsavusiųjų partijos narių balsų.
Jei rinkimams buvo pasiūlyti
vienas arba du kandidatai, o nei
vienas jų nesurinko reikiamų balsų skaičiaus, rengiami nauji rinkimai. Kandidatai siūlomi iš naujo,
bet jų iškėlimui yra skiriamos ne
daugiau kaip dvi savaitės.
Jei rinkimams buvo pasiūlyti daugiau kaip du kandidatai, o
nei vienas jų nesurinko nustatyto balsų skaičiaus, ne vėliau kaip
po dviejų savaičių rengiamas antras balsavimo turas. Šiuo atveju
į balsavimo biuletenius įrašomi
du pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai,
o išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau balsų.

Rinkimų rezultatų
apskundimas

Balsų skaičiavimo rezultatai skyriuose gali būti apskųsti Rinkimų
komisijai ne vėliau kaip per 3 dienas po paskutinės rinkimų dienos.
Ši per 2 dienas išnagrinėja ir, esant
reikalui, perskaičiuoja balsus.
Rinkimų komisijos sprendimai
ir galutiniai rezultatai skundžiami
LSDP etikos ir procedūrų komisijai ne vėliau kaip per 3 dienas. Ši
skundą išnagrinėja ir sprendimą
paskelbia ne vėliau kaip per 5 dienas nuo skundo gavimo.
Visą LSDP pirmininko tiesioginių rinkimų tvarkos aprašą, patvirtintą 2016 m. gruodžio 17 d.
LSDP tarybos posėdyje, galite rasti LSDP e. svetainėje.
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Istorija

socialdemokratas

Valstybės perversmas 1926 m.:
pasekmės ir atgarsiai XXI amžiuje
Vytautas Plečkaitis
Lietuvos Nepriklausomybės Kovo
11-osios Akto signataras, istorikas,
ambasadorius

Prieš 90 metų grupė Lietuvos kariuomenės karininkų,
vadovaujamų generolo K.
Ladigos, pulkininko V. Skorupsko ir majoro P. Plechavičiaus, gruodžio 17 d. 3 val.
nakties Kaune pradėjo vykdyti valstybinį perversmą
prieš demokratiškai išrinktą
Seimą, Mykolo Sleževičiaus
vadovaujamą vyriausybę ir
prezidentą Kazį Grinių.
spaudos organus „Tautos vairą“ ir
„Lietuvį“, nes būtent „tautininkai
Sąmokslininkai ir jų sąjungi- labiausiai iš visų politinių partijų
ninkai
prieštaravo Baltijos sąjungos kūrimui“. Ta parama tautininkams
Antidemokratiškai nusiteikę siekė apie 2,5 tūkst. JAV dolerių.
ir autoritarinio režimo trokštanSovietai rėmė ne tik tautinintys karininkai dar gerokai prieš kus. Kur kas gausiau jie rėmė
perversmą buvo sudarę slaptą Lietuvos baltarusių organizacijas
karininkų sąjungą, kuri palaikė ir jų spaudos leidinius. Labiausiai
nuolatinius ryšius su tuo metu sovietai rėmė Lietuvos komunisitin silpnos, turėjusios vos tris tus, kurie buvo prieš Lietuvos nenarius Seime, Tautininkų sąjun- priklausomą valstybę ir iš esmės
gos vadais Antanu Smetona ir siekė Lietuvos įjungimo į Sovietų
Augustinu Voldemaru. Jie pritarė Sąjungą.
sąmokslininkų tikslams nuversti
Sovietai rėmė finansiškai tautiteisėtą valdžią ir valstybės prie- ninkus dar ir todėl, kad šie buvo
šakyje pastatyti buvusį pirmąjį labiausiai nusteikę prieš Lenkiją.
Lietuvos prezidentą A. Smetoną, Sovietai matė grėsmę savo interedažnai kritikavusį demokratinę sams, jei santykiai tarp Lietuvos
valdžią ir jos politiką.
ir Lenkijos normalizuotųsi. Deja,
Tautininkų vadai suvokė, kad ir dabartinėje Lietuvoje yra polijie, nebūdami populiarūs, de- tikų, kuriems didžiausias priešas
mokratišku keliu nebus išrinkti yra mūsų NATO sąjungininkė
vadovauti Lietuvos Respublikai. Lenkija.
Todėl jie ne tik dėjosi prie slaptos
karininkų organizacijos, bet jau
Maištininkų likimas
nuo 1923 m. „A. Smetona ir A.
Voldemaras dėl karinio perversGruodžio valstybinis perversmo surengimo beveik 4 metus mas Lietuvoje įvyko gana taikiai,
nuolat diskutuodavo su Kaune priverčiant pasiduoti prezidenreziduojančiais Sovietų Sąjungos tūros sargybą, atsistatydinti M.
diplomatais“ (G. Rudis, „Autori- Sleževičiaus vyriausybės narius ir
tarizmo laikotarpis 1927 – 1929 prezidentą K. Grinių. Vis dėlto
m.“, Lietuvos istorijos 10 tomas, I kariškiams nepavyko priversti K.
dalis, 552 p.).
Griniaus paleisti parlamentą ir jis,
Radikaliems karininkams ir vadovaujamas krikščionio demotautininkams neįtiko ne tik 1926 krato A. Stulginskio, liko kurį laim. gegužį išrinktas kairiojo cen- ką dirbti, kol 1927 m. A. Smetona
tro parlamentas, kuriame domi- jį visiškai paleido.
navo valstiečiai liaudininkai ir
Nei civilių, nei kariškių aukų
scialdemokratai, bei prezidentas perversmo metu nebuvo. PerK. Grinius, bet ir krikščionių de- versmininkams bandė priešintis
mokratų bei prezidento Aleksan- Vyriausias kariuomenės štabo
dro Stulginskio valdymas 1922– viršininkas, pirmasis Lietuvos sa1926 m.
vanoris Kazys Škirpa. Tačiau jam
nepavyko suorganizuoti kariuoKoks buvo sovietų vaidmuo? menės dalinių pasipriešinimo. Po
perversmo K. Škirpa buvo išsiųsIstorijos prof. Zenonas Butkus tas tarnybai į užsienį ir atsiminiyra nustatęs, kad 1924–1926 m. muose skundėsi, kad A. Smetona
sovietai finansavo tautininkų jam neleidęs grįžti į Lietuvą, nors

ninkai. Tačiau perversmininkai
buvo stipresni. Žuvo apie 400
žmonių ir dar keli šimtai buvo
sužeisti. Skirtingai nei Lietuvoje,
Lenkijoje Seimas išliko valdant J.
Pilsudskiui, nors atskiri jo nariai,
ypač dideli J. Pilsudskio priešininkai, buvo suimti ir kurį laiką
kalinti, o Seimo galios buvo susilpnintos.
Trečiame ir ketvirtame dešimtmetyje autoritariniai režimai
įsigalėjo visose Baltijos šalyse,
Vokietijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir kitur. Tačiau Skandinavijos
šalyse, Čekoslovakijoje Didžiojoje
Britanijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje parlamentarizmas liko
gyvuoti, nors ir ten būta gausaus
autoritarinio režimo šalininkų
būrio.
Šiuo požiūriu Lietuva menkai
išsiskyrė iš bendro Vidurio ir Rytų
Europos politinio konteksto. Auir leidęs jam užimti karo atašė ir toritarizmas buvo madingas šioje
net pasiuntinio Lenkijoje ir Vo- Europos dalyje (ir ne tik joje).
kietijoje postus 1938–1940 m.
Praėjus dešimčiai dienų po perKodėl perversmas įvyko ir
versmo A. Smetonos nurodymu Lietuvoje?
buvo nuteisti sušaudyti keturi
Lietuvos komunistų vadai, apGruodžio 17 d. perversmas Liekaltinus juos perversmo rengimu tuvoje turėjo nemažai socialinių
prieš Lietuvos valstybę. Komu- ir politinių priežasčių. Tačiau pernistų partija buvo uždrausta.
versmininkų kaltinimai legaliai
Ginklu A. Smetonos autoritari- valdžiai, kad įsigali komunistai,
niam režimui bandė pasipriešinti kad Lenkija ruošiasi pulti Lietutik radikaliai nusiteikę kai kurie vą, buvo laužti iš piršto. Komusocialdemokratai ir valstiečiai nistai, tiesa, buvo kairiojo centro
liaudininkai. Tačiau pakelti prieš valdžios paleisti iš kalėjimo, kaip
A. Smetonai ištikimą kariuome- ir visi politiniai kaliniai. Buvo panę atskirus jos dalinius jiems ne- naikintas karo stovis, sumažintos
pavyko.
subsidijos kariuomenei, ketinta
Maištininkai, kuriems pavyko nemokėti algų kunigams, įkurta
išvengti suėmimo, turėjo prie- daugiau mokyklų tautinėms maglobsčio ieškoti kaimyninėse šaly- žumoms. Tačiau nebuvo jokio išse. Ypač palankiai iš pradžių juos orinio pavojaus iš Lenkijos pusės.
sutiko Latvijos valdžia, nes ten
Kairiųjų centro vykdytos livaldė socialdemokratų vyriausy- beralios reformos nepatiko Liebė, kuri smerkė Lietuvoje įvykusį tuvos Bažnyčiai ir dešiniosioms
perversmą.
partijoms. Tačiau jos nekėlė pavojaus visuomenės ir valstybės
Demokratijai vietos Europoje stabilumui. Kaip taikliai pastetarpukariu buvo nedaug
bėjo istorikas Gediminas Rudis,
„žmonių, nuoširdžiai įsitikinusių
Gruodžio 17 d. perversmas demokratijos pranašumu prieš vinebuvo pirmasis valstybės per- sus kitus valdymo būdus, vis dar
versmas pokario Europoje. Pir- buvo nepakankamai daug“. Todėl
mojo pasaulinio karo metais, ir nebūta Lietuvoje pakankamai
1917-aisiais, Rusijoje bolševikams piliečių, pasiryžusių ginti Lietupaėmus valdžią įsigalėjo vienas vos demokratinę santvarką, šalies
žiauriausių totalitarinių režimų prezidentą ir vyriausybę.
pasaulyje, išsilaikęs daugiau kaip
70 metų. Vengriją nuo 1920 m.
valdė regentas ir diktatorius M.
Hortis. 1922 m. Italijos fašizmo
kūrėjas Benito Mussolini‘s užėmė valdžią ir įvedė diktatūrą šalyje, kuri išsilaikė iki 1943 m., kol
Antantės sąjungininkai neišvadavo Italijos iš fašizmo ir vokiečių
nacių.
Jozefo Pilsudskio įvykdytas
perversmas Lenkijoje įvyko pusmečiu anksčiau nei Lietuvoje.
Jam ginklu pasipriešino parlamentarizmo ir demokratijos šali-

Per septynerius Lietuvos valstybės gyvavimo metus ir per šešerių
metų parlamentarizmo laikotarpį
1920–1926 m. ne kažin kiek padaugėjo demokratijos šalininkų,
o staigus šalies valdymo liberalizavimas nemažą visuomenės dalį
išgąsdino. Pilietiškai nusiteikusios visuomenės nepadaugėjo, o
gerokai sumažėjo per autoritarinio valdymo metus, nes jie buvo
režimo persekiojmi ir kalinami,
veikė spaudos cenzūra ir karo
stovis. A. Smetonos autoritarinis
režimas nesugebėjo kritišku valstybei laikotarpiu 1939–1940 m.
mobilizuoti tautos pasipriešinimui ir ginti savo šalį nuo bolševikinio pavojaus iš Rytų.
Tarpukario autoritarizmo atgarsiai šiandien?
Dabartinio globalizmo sąlygomis, kai kyla populizmo bangos
JAV ir Europoje, demokratijos
institucijų ir pačios demokratijos
klausimas tampa ypač svarbus.
Žmonių nusivylimas demokratijos institucijomis – parlamentu,
partijomis, savivalda, vyriausybe
– yra gerokai padidėjęs. Daugėja
ir žmonių, kurie mano, kad būtina suvaržyti pilietines teises ir
stiprinti atskirų partijos ar valstybės vadovų valdžią. Tokiu keliu
bandoma eiti Vengrijoje, Lenkijoje, stiprėja kraštutinių dešiniųjų
lyderių vaidmuo Olandijos, Prancūzijos, Vokietijos visuomenėse.
Europos Sąjungos insitucijos
yra bejėgės prieš kylančią populizmo ir nacionalizmo bangą,
menkai tam skiria dėmesio, pasikliauja gremėzdiška biurokratine
mašina ir tolsta nuo eilinių piliečių, kaip tą „sėkmingai“ daro
ir didelės dalies atskirų šalių valdžios. Visa tai didina įtampą tarp
visuomenės grupių ir kelia nepasitikėjimą Europos Sąjunga, kaip
institucija, negebančia reaguoti į
naujus iššūkius, tokius kaip emigracijos didėjimas, nelygybės tarp
socialinių grupių augimas, didžiulis jaunimo nedarbas.
ES reikalingi nauji veržlūs lyderiai, gebantys vadovauti įveikiant
pavojus, kad kylant nestabilumui
Europoje būtų kam ginti demokratijos iškovojimus.
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Ko reikėtų išvengti 2017 metais, kad, į juos atsigręžę,
sakytume: „Geri buvo metai“

gal šiuos metus vertingiau paskirti
situacijos analizei ir reikiamus pokyčius atlikti 2018–2019 metais?
„Socialdemokrato“ vertinimai, prognozės ir linkėjimai ateinantiems metams
Pastebėtina, kad naujosios Vyriausybės programoje kalbama apie keLaukiame šv. Kalėdų ir Nau• Gerais norais grindžiamas ke- lių naujų institucijų sukūrimą.
jųjų metų, kurie, išpažįstanlias į nebūtį
• Racionaliais lūkesčiais nepatiems Rytų tradicijas, bus Ugnigrįstos
priemonės
Valstybės valdymo decentralizanio Gaidžio metai, o tiems, kucija, atotrūkio tarp Vilniaus ir kitų
Mėgstama kalbėti apie teisėtus
rie susitapatina su politiniu LieLietuvos
regionų
mažinimas,
Liegyventojų
lūkesčius dėl oresnio
tuvos kalendoriumi, – pirmaituvos
kultūros
plėtra
yra
tikslai,
ir
dosniau
finansuojamo
gyvenisiais 17-osios Lietuvos Vyriaupo
kuriais
šiandien
pasirašo,
o
išmo.
Be
abejo,
valstybė
yra
tam,
kad
sybės darbo metais.
laikius
saiką,
ir
rytoj
pasirašys
daumums
turimų
išteklių
pagrindu
užŠvenčių proga linkime laiguma
kraštiečių.
tikrintų
maksimaliai
aukštą
gyvemės, sveikatos, meilės ir kitų
reikšmingų dalykų. „SocialdeDeja, saiką praradus, gali susifor- nimo kokybę.
mokrato“ skaitytojams šie pamuoti situacija, kai Lietuvoje dėl euYra sričių, kuriose gyventojų polinkėjimai svarbūs ne tik asmeropinių pinigų, politinių galių, gar- reikiai net ir turimų finansinių valsniškai, bet ir kaip siekis, kad
bės konkuruos Kauno, Klaipėdos, tybės apribojimų rėmuose gali būdaugumai Lietuvos gyventoVilniaus, gal dar Šiaulių kunigaikš- ti tenkinami geriau. Jei 2017 mejų ateinantieji metai būtų getystėmis virstantys „stiprūs regio- tais Lietuva sugebės atsisakyti daresni.
nai“, tačiau nebeliks Lietuvos.
lies menkai efektyvių (aišku, šį ne2016 metų Seimo rinkimai paroSaiką praradus, galime pradėti efektyvumą reikia įvertinti) priedė, kad Lietuva sklidina nepasitenpriešinti pasaulio, Europos, Lietu- monių, o sutaupytas lėšas perkels į
•
Perteklinis
laikotarpio
išskirmis,
kaimynais,
apdairiau
darysikinimo dabartine šalies būkle ir tivos kultūras, pamiršdami, kad net prasmingus projektus, gyvenimas
tinumo
vertinimas
me
pirkimus
ir
investuosime
į
būskisi pagerėjimo. Norime padoresnių
klumpes, tikėtina, išradom ne mes, Lietuvoje pagerės.
tą,
verslą,
šeimą,
draugystę;
ir geriau apmokamų darbų, oresnių
Jei mėginsime gyvenimą pageKą tik suformuotoms vyriausy- o kokie nors olandai, kad kultūrinė
pensijų, daugiau lygybės tarp diršalies
saviizoliacija
yra
kelias
į
dvarinti
be pakankamų išteklių (pini• jei įmonės ir organizacijos, ku- bėms dažnai yra būdingas įtikėjibančių skirtingus darbus bei gyve- riose dirbame ar/ir mokomės, ku- mas, kad iki jų šaliai vadovavusieji sios negalią.
ginių, organizacinių, žmogiškųjų),
nančių regionuose ir Vilniuje.
rios gamina mūsų vartojamas pre- nežinojo, nei ką, nei kaip daryti, o
Įvardintos rizikos, aišku, akivaiz- toks veiklos neracionalumas greiNorime, kad šalyje sumažėtų gir- kes ir paslaugas, dirbs sėkmingiau ir jau naujieji viską supranta ir moka. džiai nepasireikš 2017 metais, bet čiausia lems nugebėjimą užbrėžtus
tikslus pasiekti.
tuokliavimo, smurto, mirčių keliuo- giliau suvoks mūsų interesus;
Norėtųsi palinkėti, kad 2016 m. nesinorėtų, kad būsimų kartų isse ar sušalus gatvėje. Viliamės, kad
Kita vertus, nesinorėtų, kad pras• jei kaimyninių valstybių žmo- gruodį gimstančiuose dokumen- torikai 2017-uosius įvardintų kaip
Lietuva ne tik pagal statistikos skel- nių gyvenimo gerėjimas įgalins juos tuose mirgantys teiginiai, kad per negatyvų lūžio tašką.
mingos (tikslų racionalumo požiūbiamus rodiklius, bet ir pagal tai, pirkti daugiau lietuviškų produktų 1990–2016 metų laikotarpį Lietu• Populiarios, bet abejotino riu) korekcijos, atsiradusios valdankaip jaučiasi eilinis kraštietis, nuo- ir pardavinėti Lietuvai kokybiškes- va neturėjo regioninės politikos,
čiųjų partijų rinkimų programas
sekliai artės prie Europos Sąjungos nę produkciją, jei Europoje mažės šalyje nebuvo ugdoma kultūra, ne- efektyvumo priemonės
konvertuojant į Vyriausybės 2016–
vidurkio, ir tai sustabdys mūsų išsi- terorizmo ir kitų konfliktų rizika; siekta efektyvumo sveikatos sektoNuo pat Sąjūdžio laikų Lietuvo- 2020 metų programą, reikštų amvaikščiojimą.
je „naikinama“ biurokratija ir „ma- bicijų atsisakymą siekti ženklaus gy• jei Seimas, Vyriausybė, Vyriau- riuje, taps stimulu gilintis į šalyje žinamas“ valstybinio valdymo ap- venimo Lietuvoje pagerėjimo.
Balsuodami Seimo rinkimuos, iš- sybei ir savivaldybėms pavaldžios vykstančius procesus, bet ne pagrinaratas. Kalbas apie „saulėlydžius“
reiškiame savo lūkesčius, bet, deja, institucijos bei nevyriausybinės or- du mėginti viską pakeisti.
„Socialdemokratas“ linki bičiubeveik visuomet plojimais palaiko
negarantuojame automatiško gyve- ganizacijos tiksliau suvoks nūdieLietuvai trūksta darnos, pasiekia- publika, bet iki šiol šis kalbėjimas liams ir Lietuvos visuomenei optinimo pagerėjimo nei sau, nei šaliai. nos poreikius, parinks kokybiškes- mos nuoseklaus tobulėjimo kelyje, o
demotyvuodavo valstybės tarnau- mizmo bei pilietiškumo – būti kritiškiems valdžios atžvilgiu ir kovoti už
nius
šių
poreikių
užtikrinimo
insne
valstybinio
rūmo
(kad
ir
ne
visai
Gyvensime geriau:
tojus, o rezultatų nedavė.
savo teises, o Lietuvos valdžiai – nuotrumentus, stropiau ir intensyviau kokybiškai statomo) griovimu. Ar
• jei patys intensyviau ir inovaty- dirbs, darys mažiau klaidų.
2017 metais galima jau kokį de- širdaus rūpesčio Lietuvos žmonių gegeruoju Lietuvos žmonės atsimena
viau dirbsime ar/ir mokysimės, taušimtą kartą be aiškaus supratimo, ko rove ir socialine lygybe, sąžiningumo
Klaidos, kurių, vardan tos Lie- politikus 1996 ar 2008 metais, kvie- norima, pasiekti ministerijų ir kito- ir skaidrumo, savikritikos, demokrasosime ir stiprinsime savo sveikatą,
tusius
beatodairiškai
griauti
tai,
kas
pagarbiau bendrausime su kolego- tuvos, sieksime išvengti:
kių žinybų restruktūrizaciją. Tačiau tiškumo ir pagarbos žmogui.
iki jų sukurta?

V. P. Andriukaitis pristatė knygą apie Just. Marcinkevičių
„Noriu pasidžiaugti
kartu su Jumis – prieš
porą dienų gimė mano
parašyta eseistikos knyga „Justino Marcinkevičiaus laikas“. Tai – knyga
apie tą laikotarpį, kurio
niekas negali ištrinti iš
mūsų kartos gyvenimo,
jo išsižadėti, sumenkinti ar paniekinti, sutrypti
ar sunaikinti“, – tvirtina
Vytenis P. Andriukaitis,
kurį su poetu Justinu
Marcinkevičiumi sieja
kova už Lietuvos nepriklausomybę ir demokratiją.
Šis V. P. Andriukaičio
autorinis kūrinys – jubiliejinė 250-oji kultūros žur-

nalo „Santara“ knyga. „Dėkoju visiems, kurie aktyviai
palaikė ir stūmė į priekį iš
pradžių mintį, vėliau ir mane patį, kad ši mintis įgautų knygos pavidalą. Dėkoju Valentinui Sventickui,
Viktorijai Daujotytei, Romualdui Norkui ir Justui
Vincui Paleckiui“, – teigia
knygos autorius.
Knyga pristatyta Taikomajame dailės muziejuje
gruodžio 16 d. Mintimis
apie Poeto laiką ir jos asmenybę dalinosi literatūrologai, rašytojai, aktoriai.
Renginyje dalyvavo socialdemokratai Giedrė Purvaneckienė, Justas Vincas
Paleckis ir kiti.
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Kalėdinė akcija

socialdemokratas

Gerumo akcija „Šilumos ir ramybės visiems!“
Kaip ir kasmet prieš Kalėdas, Seimo LSDP frakcijos, Europos Parlamento, Lietuvos regionų. Socialdemokratai tradiciškai parėmė ir paskatino ypač
Europos Komisijos ir LSDP Tarybos nariai gruodžio 17 d. LSDP Tarybos gerai besimokančius Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus iš daugiavaikių
posėdyje įteikė vienkartines vardines stipendijas studentams iš skirtingų šeimų..
Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS, Europos Komisijos narys, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą, savo vardines stipendijas skyrė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos fakulteto studentams:
- Arnui KARUŽIUI, Medicinos
fakulteto studentui, LSMU Studentų mokslinės draugijos nariui ir
jos kardiologijos būrelio pirmininkui. Arnas yra pristatęs mokslinius
darbus tarptautinėse konferencijose, atliko praktiką Stambulo Acibademo universitetiniame kardiologijos centre.
- Titui BUKŠNIUI, Visuomenės
sveikatos fakulteto studentui, Visuomenės sveikatos studentų draugijos valdybos nariui, LSMU Studentų atstovybės nariui, mokslinių konferencijų dalyviui, ERA-

SMUS+ studentui, projekto “Tai
– visuomenės sveikata” ir akcijos
“Miestas be tabako dūmų” organizatoriui.
- Karoliui VARKALIUI, Medicinos fakulteto studentui, LSMU
Studentų mokslinės draugijos nariui, jos “Housų kovų” turnyro organizatoriui, Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencijos rengėjui,
Chirurginių pagrindų mokyklos
mokytojui.
- Raigardui KNEIŽIUI, Visuomenės sveikatos fakulteto studentui, Visuomenės sveikatos programos komiteto nariui, Visuomenės
sveikatos studentų draugijos prezidentui.
Nuo pavasario semestro viena metinė V.P. Andriukaičio stipendija
bus skiriama ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentui.

Europos Parlamento narys Zigmantas BALČYTIS
stipendiją įteikė Ritai Benediktai PUIDOKAITEI iš 13
vaikų šeimos. Vilniaus Gedimino technikos universitete ji studijuoja orlaivių pilotavimo specialybę. Rita Benedikta – aktyvi mergina, nuolat dalyvaujanti Studentų atstovybės veikloje, buvo viena iš VGTU foto klubo “Fotyvas” narė, aktyviai meniškai reiškėsi universitete, organizuodama parodas, atvirus mokymo ciklus.
Ji taip pat dalyvavo tarptautinėje mainų programoje
Erasmus Mundus ir laimėjo stipendiją semestro studijoms Katalunijos Inžinerijos universitete Ispanijoje. Rita Benedikta groja keliais muzikos instrumentais, mokosi šokti, savanoriškai fotografuoja kultūrinius renginius. Ateityje mergina norėtų sieti savo gyvenimą su
fotografija aviacijoje.

socialdemokratas
Seimo LSDP frakcijos narės Rasos BUDBERGYTĖS stipendija paskirta Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto magistro I kurso studentei Julija RAČKAUSKAITEI iš Ritos ir Rimanto Račkauskų 4 vaikų šeimos.
Užsienio reikalų ministro, Seimo LSDP frakcijos nario Lino
LINKEVIČIAUS stipendiją gavo Viktorija ZULCAITĖ, besimokanti Vytauto Didžiojo universitete, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete, 4 kurse. Viktorija yra iš 4 vaikų šeimos Kretingoje. Laisvalaikiu ji mėgsta šokį, o psichologija domisi ne tik
laisvalaikiu, bet ją studijuoja ir universitete kaip gretutinę specialybę. Stipendiją LSDP tarybos posėdžio metu Viktorijai įteikė
LSDP pirmininkas A. Butkevičius.
Seimo LSDP frakcijos seniūnės pavaduotojo Juozas OLEKO
stipendiją gavo Kristina URBAITYTĖ, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Magistro studijų I kurso studentė, studijuojanti nuolatinės studijų formos valstybės finansuojamoje vietoje.
Seimo LSDP frakcijos narė Raminta POPOVIENĖ stipendiją skyrė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto III kurso studentei, būsimai žurnalistei Indrei
KAMINCKAITEI. Neveronių gimnaziją Kauno rajone ji baigė
labai gerais įvertinimais, tik pradėjusi mokytis universitete buvo VU Studentų atstovybės pirmakursių kuratorė. Dabar Indrė yra VU Komunikacijos fakulteto studentų draugijos prezidentė, dirba savanore universiteto radijuje „START FM“. Nuo
2017 m. vasario mėn. ji penkis mėnesius studijuos Liublianoje
pagal studentų mainų programą.

Seimo vicepirmininkas, LSDP frakcijos narys Mindaugas BASTYS stipendiją įteikė Agnei KUIZAITYTEI, kuri mokosi Aleksandro Stulginskio
universitete agronomiją. Agnė yra iš 3 vaikų šeimos. Ji ypatingai domisi menu ir kultūra. Dainavo gimnazijos chore, sėkmingai pasirodydavo meninio
skaitymo konkursuose. Agnė dabar dainuoja universiteto mišriame chore
„Daina“. Yra dalyvavusi jaunojo pasieniečio būrelyje.
Seimo LSDP frakcijos nario Juozo BERNATONIO stipendiją gavo Laura ŠIVICKAITĖ iš 10 vaikų šeimos Pasvalio rajone. Mergina studijuoja Vilniaus universiteto Teisės fakulteto IV kurse, šiuo metu išvykusi pagal ERASMUS+ programą į Paryžių. Laura – universitete grupės seniūnė nuo pirmojo kurso; projekto
„Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, Nacionalinės teismų administracijos projekto
„Diena su teisėju“, Advokatų profesinės bendrijos „Motieka ir Audzevičius“ projekto „Išbandymų naktis“ dalyvė. Ji dirba advokatų kontoroje, atlieka savanorišką praktiką Vilniaus apygardos administraciniame teisme ir profesinę praktiką
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedroje. Prancūzijoje Laura dalyvavo tarptautiniame projekte „Rencontre internationale de
Paix“. Laisvalaikiu ji žaidžia krepšinį, skaito knygas, keliauja, dalyvauja kultūriniuose renginiuose.

Andrius PALIONIS, Seimo LSDP frakcijos narys, stipendiją įteikė Gabrielei KLYDŽIŪTEI, Vilniaus kolegijos Chemijos analizės pirmakursei. Gabrielės mama viena užaugino dvi dukras. Gabrielė „Žiburio“ gimnaziją
baigė gerais mokslo žinių pasiekimais. Mokytojai mergaitę charakterizuoja kaip darbščią, atsakingą, dorą asmenybę. Gabrielei patinka piešti, gaminti maistą. Dabar ji labai daug dėmesio skiria mokslui. p

Europos Parlamento narė Vilija BLINKEVIČIŪTĖ stipendiją įteikė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos pirmakursiam Žygimantui NORVAIŠUI iš Petrašiūnų, Pakruojo rajono. Žygimantas yra respublikinių
bėgimo maratonų nuolatinis dalyvis, domisi sportu apskritai, lankė Pakruojo
sporto centrą, dabar žaidžia VU futbolo komandoje.

Algirdas BUTKEVIČIUS, LSDP pirmininkas, Seimo LSDP frakcijos narys, Lietuvos premjeras (2012–2016), stipendiją įteikė Armandai ALEKNAITEI, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Bendrosios praktikos slaugos I kurso studentei. Armanda – vyriausia iš 8 vaikų šeimos Baisogaloje, Radviliškio
rajone. Ji – Lietuvos rankų lenkimo čempionė (svorio kategorijoje iki 65 kg),
sėkmingai dalyvaudavo rajono technologijų olimpiadose, buvo aktyvi kultūrinės ir savanorystės veiklos dalyvė gimnazijoje. Tarp Armandos pomėgių –
sportas ir siuvimas.

Seimo LSDP frakcijos narys, Seimo vicepirmininkas,
Lietuvos premjeras (2006–2008) Gediminas KIRKILAS stipendiją įteikė vilniečiui Eimantui AUKŠTUOLIUI iš Socialinių mokslų kolegijos Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos I kurso. Eimantas, kaip ir Gediminas Kirkilas, yra kilęs iš 7 vaikų šeimos. Tik Eimantas turi 2 seseris ir 4 brolius, o buvęs Lietuvos premjeras
– atvirkščiai, 4 seseris ir 2 brolius. Siekdamas prisidėti
prie šeimos biudžeto, Eimantas pats užsidirba pragyvenimui, turi naujų verslo idėjų, kurias tikisi įgyvendinti šeimos versle. Jis taip pat sportuoja, medžioja, mėgsta grybauti. p

Seimo LSDP frakcijos narys Rimantas SINKEVIČIUS
stipendiją įteikė Arnui LODAI iš Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto. Arnas užaugo Kalnėnų
kaime, Užusaliuose, 3 vaikų šeimoje. Jis yra kraujo donoras, mėgsta sportuoti, užsiima 3D dizainu.
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Julius SABATAUSKAS,
Seimo LSDP frakcijos narys, stilendiją įteikė Aidui
KILINSKUI, kuris mokosi Vilniaus universiteto
Matematikos ir informatikos fakultete programavimą. Jis yra iš 3 vaikų šeimos Alytuje. Aidas gavo
du 100 balų įvertinimus
iš matematikos ir informatikos valstybinių brandos
egzaminų. Jis – Lietuvos
mokinių 27-osios informatikos olimpiados Alytaus miesto etapo dalyvis,
Dzūkijos krašto mokinių
dr J.P.Kazicko informacinių technologijų ir programavimo konkursų dalyvis
ir laureatas.
Artūras SKARDŽIUS, Seimo LSDP frakcijos narys, stipendiją įteikė Lukui PILIPAVIČIUI, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto II kurso studentui, studijuojančiam apskaitą.
Lukas kilęs iš Vilkaviškio rajono, 3 vaikų šeimos. Gražiškių gimnaziją
jis baigė 2014 metais gerais ir labai gerais pažymiais ir dabar sėkmingai
studijuoja KTU. Dar mokydamasis gimnazijoje Lukas buvo aktyvus
ir pažangus mokinys, visuomet įsitraukdavo į užklasines veiklas, renginių organizavimą. Nuo 9 klasės susidomėjo ekonomika ir verslumu,
buvo aktyvus trijų mokinių mokomųjų bendrovių (MMB) narys, ne
kartą buvo nominuotas respublikinėse MMB mugėse. 2013 m. dalyvavo „Lietuvos Junior Achievement“ (LJA) mokinių verslumo skatinimo
stovykloje, dvejus metus pateko į DNB banko ir ISM Ekonomikos it
vadybos universiteto respublikinio edukacinio projekto „LIFTAS“ finalą, dalyvavo ISM Ekonomikos ir vadybos universiteto ir VGTU organizuojamuose konkursuose moksleiviams, LJA Verslo ir ekonomikos
modeliavimo pratybų VEMP čempionatuose. Šiuo metu yra LJA MMB
alumnų klubo narys.
Lukas buvo patikimas gimnazijos komandos narys įvairiuose sporto, pilietiškumo, matematikos ir gamtos mokslų, verslumo, ekonomikos ir kt. konkursuose, projektuose, apdovanotas padėkos raštais. Dalyvavo dviejuose tarptautiniuose Comenius ir Erasmus+ projektuose,
su gimnazijos komanda laimėjo Europos Parlamento programos Euroscola konkurse ir dalyvavo renginyje Strasbūre, Ypatingiausios mokyklos
2013 m. apdovanojimą. Kelis metus jis pateko į Lietuvos mokinių matematikos ir fizikos olimpiadų II (rajoninį) etapą, kasmet dalyvaudavo
tarptautiniame matematiko konkurse “Kengūra”.
Lukas kelis metus aktyviai dalyvauja Gražiškių jaunimo klubo „Ateitis“ veikloje. Ir baigęs gimnaziją, jis liko aktyvus bendruomenės narys.
Kiekvieną vasarą padeda organizuoti Gražiškių miestelio vasaros žaidynes, pats jose dalyvauja, dažnai užsuka į mokyklą pabendrauti su mokiniais, motyvuoja juos aktyviai veiklai. Vaikinas praėjusiais ir šiais mokslo metais padėjo organizuoti ir pravesti renginį „Para gimnazijoje“. Lukas – buvęs gimnazijos abiturientas, kuris visuomet grįžta į mokyklą ir
niekada neatsisako padėti.
Lukas sportuoja, žaidžia krepšinį, buvo gimnazijos ir miestelio krepšinio komandų narys, padėdavo organizuoti varžybas.

Algirdas SYSAS, Seimo LSDP frakcijos narys,
stipendiją įteikė Vilniaus dailės akademijos Tapybos fakulteto I kurso studentei Medai MAKAUSKAITEI iš 5 vaikų šeimos, Liukonių kaimo, Gelvonų
seniūnijos. Meda yra rajoninių dailės ir technologijų
olimpiadų 1-ųjų vietų laimėtoja trejus metus iš eilės.
Respublikinėje technologijų olimpiadoje ji laimėjo 3
vietą, o respublikiniuose dailės bei kovų ir netekčių
konkursuose per trejus metus ji laimėjo net 4 prizines vietas. Laisvalaikiu Meda irgi užsiima dailės, dizaino ir medžio darbais.

Seimo LSDP frakcijos narė Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ stipendiją įteikė Klaipėdos universiteto Menų akademijos Atlikimo meno ir Džiazo populiariosios muzikos specialybės II kurso studentui Gvidui ANUŽIUI iš Telšių, 4 vaikų šeimos. Gvidas
Telšiuose buvo aktyvus mokyklos bendruomenės narys: dalyvavo prezidentūros veikloje, inicijuodavo ir įgyvendindavo įvairius
projektus, vedė renginius. Su draugais įkūrė pučiamųjų orkestrą „Čili“, kurio pasirodymais garsino rajoną, sėkmingai koncertavo Lietuvoje. Be muzikos ir teatro mėgsta sportuoti, lankė
sporto mokyklą.

Seimo LSDP frakcijos narys, ambasadorius Antanas VINKUS stipendiją įteikė kretingiškiui Gediminui URBONUI, besimokančiam Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame
fakultete, IV kurse, verslo vadybą. Gediminas užaugo 3 vaikų
šeimoje, žaidžia krepšinį (žaidė ir universiteto komandoje),
mėgsta skaityti psichologinę literatūrą, keliauti. Jis – informatikos ir ekonomikos olimpiadų dalyvis, dirbo UAB “ITPC”,
teikiančioje informacijų technologijų paslaugas, kurioje kūrė
kompiuterinę įrangą ir ją prižiūrėjo. Būdamas moksleivis, Kretingoje dalyvavo Šaulių sąjungos veikloje.

Seimo LSDP frakcijos seniūnė Irena ŠIAULIENĖ stipendiją skyrė
Evelinai BŪTAITEI iš trijų vaikų šeimos Klaipėdoje. Evelina baigė
bakalauro studijas Klaipėdos universitete, Socialinių mokslų fakultete, su pagyrimu. Šiuo metu ji studijuoja magistratūrą Johannes Kepler universitete Linz‘e, Austrijoje. Evelina – aktyvi visuomenininkė:
ji savanoriauja Klaipėdos daugiavaikių šeimų bendrijoje ir teikia pagalbą joms; dirba su parama, laisvalaikio ir renginių organizavimu;
dalyvauja socialinėse akcijose („Maisto bankas“, „Darom“, „Būk pirmūnas“). Evelinos svajonė – įsteigti nevyriausybinę organizaciją arba
perimti jau esamą. Laisvalaikiu ji lanko sporto klubą, tobulina savo
gebėjimus ir žinias įvairiuose seminaruose. Atsiradus laisvai minutei, ji mėgsta generuoti idėjas ir kurti ateities planus. Stipendija Evelinai bus įteikta Klaipėdoje.
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Dar kartą apie svarbią mūsų visuomenės dalį!
Vilija Blinkevičiūtė
Europos Parlamento narė, Moterų
teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininko pavaduotoja, Užimtumo ir
socialinių reikalų komiteto narė

Kartais žmonės pasako, o
tik po to pagalvoja, ką pasakė.
Net ir iš valdžios atstovų, valdininkų ar verslininkų pasigirsta
priekaištų žmonėms, kurie teprašo juos išgirsti.
Taip, Lietuvoje esama daug visuomenės grupių, kurios teisėtai
reikalauja valdžios dėmesio, bandydamos parodyti jas supančias
problemas. Jau daugybę metų
prisidedu spręsdama įvairias negalias turinčių žmonių problemas
ir suprantu, kiek dar daug reikia
padaryti, norint, kad šie žmonės
taptų visaverčiai mūsų visuomenės nariai.
Kasmet, gruodžio 3-iąją, Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje
minima Neįgaliųjų diena. Metai
nuo vienos gruodžio 3-iosios iki
kitos leidžia įvertinti užsibrėžtus
tikslus, nuveiktus darbus ir priimtus sprendimus.
Neįgalieji nenori daug

Jie nori vienodų teisių ir galimybių, paprastos ir patogios kasdienybės, nenori būti tie, kuriuos
reikia slėpti, kurių gailimasi ar kuriems dalijama labdara. Šie žmonės, kaip ir visi kiti, nori būti orūs
ir džiaugtis gyvenimu.
Deja, dažnai daug kam klaidingai atrodo, kad neįgaliųjų žmonių
mūsų visuomenėje net nėra. Išties,
retai juos pamatysime net ir pritaikytuose žemagrindžiuose autobusuose, viešose vietose ar masiniuose renginiuose. Ir teiginiai, kad
šie žmonės patiria izoliaciją, nėra
laužti iš piršto, kalbant apie švietimo sistemą, darbo rinką, sveikatos paslaugų prieinamumą, viešąją
infrastruktūrą ir t. t. Todėl ir kyla
klausimas, ar viską padarėme, kad

šiems žmonėms būtų lengviau?
Lietuva vis dar atsilieka

Maža to, šiais metais paaiškėjo,
kad Jungtinių Tautų Neįgaliųjų
teisių komitetas (JTNTK) pateikė tik tris pozityvias išvadas apie
neįgaliųjų padėtį Lietuvoje, o daugiau kaip 60-yje punktų nurodė
trūkumus ir neigiamą situaciją.
Ką jau kalbėti apie pasirodžiusią informaciją, kad dabartinė
valstybės paramos socialinėms
įmonėms sistema negarantuoja didesnio neįgaliųjų įdarbinimo, kai,
pasak neįgaliųjų atstovų, dažniausiai yra įdarbinami lengvą negalią
turintys asmenys, o tie žmonės,
kurie niekada savarankiškai neįsitvirtins darbo rinkoje, lieka užribyje. Pasirodo, tik apie 300, arba 4
proc., sunkiausią negalią turinčių
žmonių dirba socialinėse įmonėse.
Spaudoje nuskambėjo antraštės, kad pelną prekybininkams
turintys uždirbti garsieji taromatai, įrengti pažeidžiant asmenų su
judėjimo negalia teises. Neįgalieji
galėtų nurodyti dar daug kliuvinių, kurie trukdo jiems būti visaverčiais visuomenės nariais.
Lietuvos neįgaliųjų forumo vadovės nuomone, šios problemos
Lietuvoje vis dar sprendžiamos
vangiai, mažai bendradarbiaujant
su neįgaliųjų organizacijomis. Tikiu, kad naujai išrinktas Seimas ir
nauja Vyriausybė atsakingai įvertins Jungtinių Tautų rekomendacijas bei neįgaliųjų problemas ir
savo darbų programose numatys
veiksmingas jų sprendimo priemones.
O kaip geriau spręsti šias problemas, galima pasimokyti iš daugelio Europos Sąjungos valstybių.
Juk mūsų bendrijoje šiuo metu yra
apie 80 mln. neįgaliųjų. Manoma,
kad dėl gyventojų senėjimo iki
2020 m. šis skaičius padidės iki
120 mln. Todėl neįgaliųjų teisių

apsauga, aplinkos prieinamumas,
sveikatos, socialinės ir kitos paslaugos tampa aktualios vis daugiau europiečių.
Europos Parlamentas nuveikė
daug
Europos Parlamentas neįgaliųjų problemoms šiemet skyrė ypač
daug dėmesio. Mes pateikėme
savo siūlymus, kaip geriau įgyvendinti Neįgaliųjų teisių konvenciją, kurią ratifikavo ES. Ši konvencija svarbi pirmiausia tuo, kad ji
keičia kultūrose susiformavusius
požiūrius, t. y. pripažįsta, jog neįgaliais žmones paverčia socialinės
ir ekonominės aplinkos kliūtys, o
ne jų negalia.
Tarp kitų priemonių pasiūlėme
atlikti kompleksinę esamų ir būsimų ES teisės aktų ir finansavimo
programų peržiūrą, siekiant visapusiškos atitikties Neįgaliųjų teisių konvencijai, taip pat integruoti
neįgalumo aspektą į visų krypčių
teisėkūros politiką, strategijas, ES
socialinę ir ekonominę darbotvarkę bei Europos semestrą.
Šiais metais patvirtinome Interneto tinklapių ir mobiliųjų
programų prieinamumo direktyvą, kuri įpareigos valstybes nares įdiegti tokias viešojo sektoriaus

„Aš ir Tu – tai MES!“

institucijų interneto svetaines ir
programėles, kad šios būtų patogios naudoti neįgaliesiems bei vyresnio amžiaus žmonėms.
Jiems taps labiau prieinamos
internetu teikiamos viešosios paslaugos: mokesčių deklaravimas,
registracija poliklinikose, pašalpų
įforminimas, darbo biržų paslaugos, gyvenamosios vietos deklaravimas ir pan.
Labiausiai tai aktualu regėjimo
negalią turintiems žmonėms. Galima pasidžiaugti, kad jau dabar
Lietuvoje galima rasti tokių tinklapių, kurie pakankamai gerai
pritaikyti neįgaliesiems – turi padidintą šriftą, keičia foną ir pan.
Pradedame svarstyti seniai
lauktą Europos prieinamumo
aktą, kuris nustatys prieinamumo
reikalavimus ir privataus sektoriaus paslaugoms bei gaminiams,
tarp jų – bankomatams ir banko
paslaugoms, kompiuteriams, telefonams ir televizijos įrangai, telefonijos bei audiovizualinėms paslaugoms, transportui, e. knygoms
ir e. prekybai, ES viešųjų pirkimų
procedūroms ir ES lėšų naudojimui. Tikimasi, kad direktyva ne
tik padarys paslaugas ir gaminius
labiau prieinamus neįgaliesiems ir
kitiems specialius poreikius turintiems ES piliečiams, bet ir skatins

verslą bei inovacijas.
Ar žinojote, kad Europos Sąjungoje gestų kalba naudojasi beveik 52 mln. žmonių, bet gestų
kalbos vertėjo profesija nėra pripažinta visose valstybėse narėse ir
daugelyje dar nėra šios profesijos
mokoma universitetuose? Todėl
Europos Parlamente priėmėme
Gestų kalbos ir profesionalių
gestų kalbos vertėjų rezoliuciją,
kurioje pateikėme siūlymus, kaip
plėtoti šią paslaugą neįgaliesiems.
Mano manymu, kurtiesiems ir
akliesiems bei klausos sutrikimų
turintiems asmenims turi būti
prieinama tokia pat informacija, komunikacijos ir mokymosi
būdai, kaip ir visiems kitiems.
Privalome užtikrinti gestų kalbos vertimo, subtitravimo, balso
konvertavimo į tekstą paslaugas,
vertėjus žodžiu, todėl visa širdimi
balsavau už šią rezoliuciją.
Šiais metais Europos Parlamentas priėmė mano rengtą rezoliuciją, kurioje be kitų priemonių, kaip
geriau derinti darbą ir asmeninį
gyvenimą, siūloma parengti teisės
aktą, kuris įteisintų senyvų, sergančių ar neįgalių šeimos narių
priežiūros atostogas, po kurių
dirbantieji galėtų sugrįžti į darbą, o priežiūros atostogų metu
būtų išsaugotos socialinės garantijos.
Taip, greičiausiai, ir vėl gali pasigirsti skeptikų balsai, kad štai,
„žiūrėkite, ir vėl europarlamentarai užsiima pertekliniu reguliavimu“. Jiems tegaliu atsakyti,
kad mūsų pareiga ir darbas yra
padėti žmonėms. Ir jei toks reguliavimas palengvina žmonių,
ypač neįgaliųjų, gyvenimą, būdama Europos Parlamento nare,
nuosekliai sieksiu, kad neįgaliųjų
problemos bei lūkesčiai ir toliau
bus Europos Parlamento darbotvarkėje. Be abejo, šias problemas
turime spręsti dirbdami kartu su
valstybėmis narėmis, savivalda ir
neįgaliųjų organizacijomis.
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griaudėjo daugybės Lietuvos miestų
ir miestelių aikštėse. Prie akcijos
prisijungė miestų ir rajonų savivaldybės, švietimo ir ugdymo įstaigos,
nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, verslo įmonės, žiniasklaidos
atstovai ir daug geros valios žmonių,
kuriems svarbu parodyti, kad negalią turintys ir jos neturintys žmonės
gali lygiavertiškai bendrauti ir kartu
veikti realiais pavyzdžiais.
Šiuo projektu siekiama mažinti
visuomenės abejingumą ir paskatinti žmonių bendrumą. Juk kartu mes
galime viską!
Akcija vyko Alytaus, Vilniaus,
Šiaulių, Joniškio, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Nidos, Anykščių,
Subačiaus, Tauragės, Telšių, Radviliškio, Švenčionių ir Alizavos aikštėse, kur laukė koncertai, teatralizuoti
pasirodymai, susitikimai su garsiais
žmonėmis, karšta kava ir arbata.
Tomas Bilevičius
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Baltojo kaspino festivalis pakvetė į šokinį –
memorialą „Debora“
Debora ir Jaelė – vienos iš
seniausių kada nors giesmėse
apdainuotų kovojančių moterų žmonijos istorijoje. „Spokšok“ šokinyje – memoriale,

kaip ir senovinėje giesmėje,
kovojančios moterys vaizduojamos kaip šlovingos galiūnės,
išvadavimo ir gerovės nešėjos,
vertos atminimo ir sekimo.

Dramatiškas šokis siekia „užkrėsti“ tikėjimu gyvenimu, neatsiejamu nuo kovos už tai, kas mums
brangu. Spektaklyje paliečiamos
smurto ir kūrybiškų pasipriešinimo būdų temos.
Pats memorialas – tokių būdų
rinkinys; šokinyje ryškus konvenciškumo, stiliaus vienovės nepaisymas, atotrūkis tarp „formos“ ir
„turinio“. Viso to tikslas – pažadinti šiuolaikines deboras, pabudinti jaeles...
Minint Tarptautinę kovos su
smurto prieš moteris dieną, kuriai
buvo skirtas Baltojo kaspino festivalis, ir Tarptautinę žmogaus teisių
dieną šokinys – memorialas buvo

atliekamas Vilniuje, Kaune ir kituose Lietuvos miestuose.
„Spokšok“ šokėjos: Natalija Kaminskienė, Sigita Mykolaitytė, Birutė Sabatauskaitė, Daina Saulytienė, Vitalija Veževičienė, Gilija

Žukauskienė. Choreografė – Gilija Žukauskienė, dailininkė – Jurgita Parnarauskienė. Dainų melodijų autorė – Ieva Marija Žukauskaitė, garso režisierius – Algirdas
Veževičius.

Solidarizuojamės kovai su smurtu prieš moteris

Vilniuje

Lapkričio 25-oji - Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris ir mergaites diena, kuri
minima visame pasaulyje.
Jungtinių Tautų organizacija,
siekdama atkreipti dėmesį į
šią aktualią problemą, kvietė
jungtis prie 16 aktyvių dienų,
skirtų šiai problemai viešinti
ir spręsti.

Tarptautinei kovos su smurtu
dienai globali „Nudažyk pasaulį
oranžine“ („Orange the World“)
kampanija tęsėsi iki pat gruodžio
10 d. – Tarptautinės žmogaus teisių dienos.
Lietuvoje ši kampanija buvo organizuojama Europos lyčių lygybės instituto, kuris lapkričio 25ąją sukvietė visus į Vilniaus rotušę, kuri nušvito simboline oranžine kampanijos spalva.
Prie šio socialiai svarbaus renginio jungėsi ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo (LSDJS) na-

riai, išreikšdami didelį palaikymą
ir paramą visoms pasaulio moterims, susiduriančioms su smurtu.
Šiandieniniame pasaulyje
smurto prieš moteris problema vis
dar sudėtinga ir opi. Net kas trečiai moteriai tenka patirti psichologinį, seksualinį ar fizinį smurtą. Šios problemos aktualumas
išlieka dėl per mažo visuomenės
dėmesio, aukų tylėjimo, nukentėjusiųjų smerkimo bei pagalbos
suteikimo joms ir jų palaikymo
trūkumo, taip pat stereotipinio
ir patriarchalinio mąstymo mūsų visuomenėje ir kt.
Nustokime toleruoti ir laikyti
norma smurtą prieš moteris. Mūsų visų sąmoningas solidarumas,
tinkami veiksmai, smurto prevencija ir susitelkimas žingsnis
po žingsnis gali pakeisti padėtį.
LSDJS valdybos narė
Vilma Barišauskaitė

Gruodžio 3-ioji – Tarptautinė neįgaliųjų diena

Gruodžio 3-iąją, Tarptautinę
neįgaliųjų dieną, Šiauliuose gimusi ir „Baltijos ugdymo centro“
dėka per visą Lietuvą nuvilnijusi
akcija „Aš ir Tu – tai MES!“ penkiolikoje mūsų šalies miestų ir
miestelių subūrė tūkstančius
žmonių.
Skambant akcijos himnui – grupės „Omerta“ dainai „Tu gali“ –
sveikieji ir neįgalieji kartu sukūrė
„gyvą“ skulptūrą, simbolizuojančią
bendrystę ir vienybę.
„Aš“ – tai neįgalieji ir jų artimieji, „Tu“ – negalios nepaliesti . O
„MES“ – tai lygiateisiai visuomenės
nariai, tokie pat lygūs, taip pat bendraujantys, galintys ir turintys teisę
nesijausti kitokiais, „brokuotais“ ar
nepakankamai gerais. „MES“ – visi
šios žemės vaikai, puošiantys ir turtinantys ją.
Dažniausiai neįgaliesiems svarbi
data buvo minima uždaruose renginiuose. Šįkart šventė vienu metu nu-
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Ukmergėje

Lietuvos socialdemokračių
moterų sąjungos Ukmergės
skyriaus Moterų klubas, bendradarbiaudamas su Ukmergės rajono moterų centru
„Gaja“, kartu su savanorėmis
moterimis iš kitų organizacijų
įgyvendino projektą „Balto-

jo kaspino akcija Ukmergės
rajone“.

Ukmergiškiai į šią prevencinę
kampaniją Ukmergės socialdemokračių moterų iniciatyva įsitraukia
jau ne pirmus metus: 2014 ir 2015
m. vyko pėsčiųjų žygiai, o „Baltojo
kaspino“ akciją Ukmergėje nuo 2014
metų globoja LSDP Ukmergės skyriaus pirmininkas Arūnas Dudėnas.
Šiemet, laimėjus Socialinių reikalų

Širvintose

LSDP Širvintų skyriaus moterų klubas gruodžio 6 d. prisijungė prie šios akcijos ir organizavo renginį, kuriuo buvo
siekiama atkreipti dėmesį į
smurtą prieš moteris šeimoje.
Renginyje apsilankė gausus
būrys moterų ir vyrų, neabejingų šiai akcijai.
Baltas kaspinas – tai Tarptautinės
kovos su smurtu prieš moteris dienos simbolis. Moterų klubo narės,
pačių sukurtais kaspinėliais, puošė
visus susirinkusius. Renginyje dalyvavo socialinių mokslų daktarė Giedrė Purvaneckienė, o aktualiai problemai neliko abejingos ir pilietiškai
aktyvios Širvintų miesto gyventojos.
Akcijos dalyvius ir svečius pasveikino LSDP Širvintų skyriaus moterų klubo pirmininkė Rita Valauskienė. Sveikinimo žodį taip pat tarė
skyriaus pirmininkė Anna Kuznecovienė. Jos ragino moteris netylėti,
nekentėti vienumoje, o šią opią problemą spręsti viešai.
G. Purvaneckienė pasakojo apie
smurto šeimoje ir artimoje aplinkoje
problemos prigimtį ir sprendimo būdus. Dalyviams išdalinta metodinė

medžiaga su statistiniais duomenimis, kaip žmonės vertina smurtą šeimoje, bei Lietuvos policijos duomenis apie smurtą šeimoje 2016 metais.
Buvo parengta ir kultūrinė programa. Bičiulis, Širvintų rajono ir
LSDP skyriaus Tarybos narys Andrius Jozonis su žmona Inta dainavo nuostabias lyriškas dainas. Renginį paįvairino viešnia Jurgita Kačinskienė, kuri padeklamavo savo kūrybos ir mėgstamiausio poeto Pauliaus
Širvio eiles.

Pasibaigus renginiui visi susirinkusieji galėjo pabendrauti prie arbatos puodelio su svečiais, reikšdami
viltį, kad vietos iniciatyvių žmonių
dėka pavyks sumažinti smurto atvejų skaičių artimoje aplinkoje.
LSDP Širvintų skyriaus moterų
klubo organizatorės džiaugėsi, kad
į smurto prieš moteris dienos akcijos minėjimą atvyko ir daug susidomėjusių vyrų.

ir darbo ministerijos paramą, įgyvendinta dar daugiau veiklų: 16 km žygis
už moteris Ukmergės gatvėmis, diskusija, kas, kovojant su smurtu artimoje aplinkoje, jau daroma Ukmergėje, susitikimai seniūnijose, policijos komisariate ir kt.
Baigiamuoju projekto akcentu tapo gruodžio 9 d. Ukmergės ligoninėje surengta konferencija ir ligoninės parke įkurdinto moterims skirto suolelio „Artuma“ pristatymas.
Skulptorius Viktoras Žentelis sugebėjo suolelį paversti meno kūriniu
ir jame įprasminti socialiai jautrią
savitarpio pagalbos idėją. Suolelis
su globojančiais angelo sparnais pavasarį bus įkurdintas ligoninės parko skverelyje.
„Tikslas – sutelkti kuo daugiau
nevyriausybinių organizacijų, socialinių įstaigų specialistų ir fizinių

asmenų kovai su smurtu prieš moteris. Per šešiolika dienų projekto savanorės apkeliavo ne vieną įstaigą,
seniūniją ir organizaciją“, – pasakojo Ukmergės skyriaus Moterų klubo pirmininkė, projekto vadovė Indrė Kižienė.
Projekto partneriai – Ukmergės

rajono Taujėnų, Vidiškių ir Pivonijos
seniūnijos, Ukmergės ligoninė, Policijos komisariatas. Prie šio projekto
įgyvendinimo svariai prisidėjo socialiai atsakingi Ukmergės verslininkai.

Elvyra Ramaneckienė

Skaistė VasiliauskaitėDančenkovienė
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Analizė

socialdemokratas

Socialdemokratams labiausiai turėtų rūpėti
žmonių gyvenimo kokybė
Vytenis Povilas Andriukaitis
LSDP Garbės Pirmininkas, Lietuvos
Nepriklausomybės Kovo 11–osios
Akto signataras, Eurokomisaras

Socialdemokratai, 2001–2008
ir 2012–2016 metais būdami koalicijoje, prisiėmė atsakomybę už
Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą (ES) ir NATO, Šengeno erdvę
ir Eurozoną, vairavo Lietuvos makroekonomiką ir buvo atsakingi
už Lietuvos gyventojų gyvenimo
kokybę. 2008–2012 metus LSDP
praleido opozicijoje.
Čia yra būtina įvertinti visus
komponentus: strateginių tikslų
pasiekimą, makroekonominę padėtį, o svarbiausia – žmonių gyvenimo kokybę. Atmeskime kasmėnesines visuomenės nuomonių
apklausas ir partijų reitingus, bet
pripažinkime, kad per rinkimus,
kaip per patį tikriausią socialinį
pasitikrinimą, pačiu svarbiausiu
LSDP padėties vertintoju tampa
Lietuvos pilietinė visuomenė.
Turime pabrėžti, kad per 2014–
2016 metus LSDP išbarstė rinkėjų
pasitikėjimą. 2001–2004 metais
Lietuvos stojimo į ES ažiotažas,
o 2004–2008 metais palankios
makroekonominės aplinkybės
užtikrino rinkėjų palankumą. Jei
2000 m. už mus balsavo 457 294
rinkėjai, tai 2016 m. – tik 183 597, o
dar blogiau rinkimai mums baigėsi
vienmandatėse apygardose.
Žmonės protestavo balsuodami,

pasišventusios dviems šūkiams –
„Pirmiausia (svarbiausia) – žmogus“ ir "Laisvė, socialinis teisingumas ir solidarumas!" – alfa ir
omega!
Mirtingumo rodikliai Lietuvoje
irgi labai aukšti: kaip rodo 2016 m.
Europos Komisijos apžvalga, irgi
esame tarp „pirmaujančių“ ES valstybių. 25 proc. Lietuvos žmonių yra
skurdo rizikoje. Savižudybių lygis
tebeišlieka itin aukštas.
Gyventojų pajamos – mažos, o
mokesčių svoris neturtingajai visuomenės daliai yra per didelis, ir
pati mokesčių sistema išlieka socialiai neteisinga. Biudžeto lėšų perskirstymas yra vienas iš žemiausių
Europoje, o tai reiškia, kad neturime tos „visuomeninės“ piniginės, iš
kurios galėtume padėti silpnesnei
visuomenės daliai. Progresinės mokesčių sistemos įvedimo pažadas,
apimant visą tiesioginių ir netiesioginių mokesčių sistemą, liko tik
popieriuje.
Galime pasidžiaugti, kad bedarbystė Lietuvoje sumažėjo, taip ir pat
jaunimo. Tačiau kokios kokybės
darbo vietomis? O gal ji sumažėjo
ir dėl emigracijos, nes statistika rodo, kad pagal gyventojų migraciją
esame greičiausiai tuštėjanti ES
valstybė?
Skurdas didmiesčiuose ir regionuose, ilgalaikė struktūrinė bedarbystė, silpna socialinė sistema,
neteisingi mokesčiai – štai kas ne-

Kaip Europos Komisijos narys, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą, V. P. Andriukaitis
rūpinasi ir pabėgėlių, atvykstančių į ES, reikalais

nes jų gyvenimo kokybė prastėjo.
Kas apibrėžia žmonių gyvenimo
kokybę? Pažvelkime į skaičius,
kurie nepriklauso nuo jokios propagandos, bet kuriuos nustato ilgalaikiai moksliniai tyrimai. Pažvelkime pirmiausia ne į makroekonomiką, o į mikroekonomiką, t.y.
kas lemia kasdienę mūsų žmonių
gyvenimo kokybę.
Paanalizuokime GINI indeksą, fiksuojantį pajamų nelygybę:
Lietuva per visą dešimtmetį taip
ir nesugebėjo sumažinti atotrūkio
tarp vargingiausių ir labiausiai pasiturinčių savo gyventojų. 2015 m.,
dar mums esant valdžioje, tarp 28
ES valstybių narių didžiausia pajamų nelygybė buvo Rumunijoje,
antroje vietoje – Lietuva, o trečioje
– Rumunija. 2016 m. „Eurostato“
duomenys rodo tą patį.
Tačiau juk socialinė lygybė turi
būti socialdemokratų, t.y. partijos,

kito arba keitėsi labai lėtai.
O kur dar ankstyvų mirčių, t.y.
mirčių, kurių galėjome išvengti,
statistika, kai kasmet netenkame
11–12 tūkst. darbingo (18–64 metų) amžiaus žmonių, t.y. žmonių,
kurie per anksti pasitraukė iš gyvenimo dėl nelaimingų atsitikimų,
savižudybių, staigių mirčių, ir kurie
dar galėjo gyventi, dirbti ir kartu
kurti gerovę.
Kas trys metai Jonavos rajono
dydžio savivaldybė per anksti iškeliauja į kapus. Tuo pačiu nyksta BVP, fizinių asmenų pajamų
mokesčiai, vartojimas. Ir dingsta
žmonės, kurie turėtų būti mums
svarbiausi. O gimstamumas Lietuvoje – minusinis.
Lietuvos makroekonominiai rodikliai daugmaž atitinka Matsrichto kriterijus. Makroekonomika vis
tiek auga, bet lėtai ir nepakankamai.

Tačiau mikroekonomikos, žmonių gyvenimo kokybės prasme galime pasakyti, kad Lietuvoje kažkas
yra negerai. Ir rinkėjai vertina savo
namų ūkį tiksliau nei Finansų ministerija. Jų piniginės pasako viską
ir apie kainas, ir apie išlaidas.
Išryškėjo ir itin siauras socialinio
modelio, Darbo kodekso supratimas, išreikštas per prieštaringas
jo pataisas, kai egzistuoja tokia
silpna socialinė sistema, biudžeto
perskirstymas, darbo teisė, profsąjunginiai mechanizmai. Ir jei
galvojame, kad tik per minimalų
mėnesio atlyginimą galime kelti
žmonių pajamas, tai žmonių atsakymas rinkimuose buvo labai
aiškus.
Todėl ir rinkimų rezultatai –
akivaizdūs. Juose nebuvo jokių
siurprizų: ta nemaža gyventojų
dalis, kuri pavargo nuo socialinės
neteisybės, mokesčių naštos, mažų
algų, t.y. blogos gyvenimo kokybės,
balsavo aiškiai – jos protestas buvo
išreikštas.
Jei apie 30 proc. gyventojų, kaip
rodo tyrimai, nepastebėjo savo
kasdienės gyvenimo kokybės pagerėjimo per pastaruosius 5 metus,
kaip jie galėjo patikėti mūsų šūkiu
„Svarbiausia – žmogus“? Kur tas
„svarbiausia – žmogus“?
Šiame kontekste ir privalome nagrinėti, kodėl tiek daug netekome
rinkėjų. Turime atsisukti veidu į
problemą. Ir tai nėra vien tik Algirdo Butkevičiaus ir kitų partijos
lyderių problema. Kaip gali 3 ar
10 ar 15 žmonių išspręsti tokias
titaniškas užduotis?
A. Butkevičiui čia tenka didelė
atsakomybė, kad jis silpnokai supranta kairiąją ideologiją, kad jis
per daug pasitikėjo nuo gyvenimo
atitrūkusiais patarėjais, kad situaciją vertino pirmiausia makroekonominiais skaičiais, o ne realia
žmonių gyvenimo kokybe.
Jis dažnai mėgsta sakyti, „aš, kaip
ekonomistas“. Tačiau šią frazę naudodamas turi suprasti, kad mikroekonomika, žmonių kasdienybė – jų
piniginės, būsto, komunalinių mokesčių, vaikų išlaikymo, švietimo,
kreditų kainos – yra pagrindinis
valstybės politikos galvosūkis. Tačiau mes jį sprendėme prastai.
Socialdemokratai privalo puoselėti 4 demokratijas: socialinę,

kultūrinę, ekonominę ir politinę.
Politinėje demokratijoje socialdemokratai Lietuvoje turi būti 100
proc. už visų žmogaus teisių įgyvendinimą, prieš diskriminaciją,
nacionalizmą, rasizmą, žmogaus
teisių pažeidimus. Deja, neretai
mūsų bičiuliai šneka kaip reakcionieriai.
Juk negalime nepasakyti, kad
socialinėje demokratijoje socialdemokratai yra ir komunalinės
politikos, savivaldos, bendruomenių, profsąjungų, nevyriausybinių organizacijų demokratai.
Tai ir savireguliacijos, ir socialinių
santykių, ir socialinės inžinerijos
sritis, kur socialinė demokratija
turi pasireikšti visomis pajėgomis.
Socialdemokratams svarbi ir
kultūrinė demokratija, kur svarbus kultūros prieinamumas, pasiekiamumas. Kultūra, kaip švietimas, visuomeninė veikla, tautos
identiteto stiprinimas, lietuvybės problematikos nagrinėjimas,
sąlygos tautinėms bendrijoms,
žmogaus teisių kultūra, nediskriminavimo kultūra, – čia irgi
nepadarėme daug namų darbų.
O ką jau kalbėti apie ekonominę demokratiją: galimybes
steigti įmones, stiprinti šeimų,
vidutinį, smulkų verslą, paskatų
mechanizmą, o ne tik tinklinės
ekonomikos, kuri vyrauja Lietuvoje, plėtrą, kuri žudo mažąsias
verslo iniciatyvas.
Mūsų krizė yra giluminė – tai
akivaizdu. Ir tai yra mūsų visų
– socialdemokratų bičiulių –
atsakomybė. Juk partijos suvažiavimuose mes visi tvirtinome
partijos programas, rinkimų mechanizmus, buvome atsakingi,

kad skyriuose ir miestuose propaguotume ir kultyvuotume socialdemokratiją.
Man nepatinka, kai mūsų bičiuliai
naudoja terminus: "vadas pasakė",
"pasitarti su vadu". Tai – iš LKP CK
ir generalinių sekretorių laikų. Demokratiniai ginčai kažkodėl pritilo.
Nereikia pirštu rodyti į mūsų
Seimo narius ar keletą ministrus ir
pan. Žinoma, jų poveikis yra didelis,
tačiau Seimo rinkimai parodė struktūrines problemas, kurias reikia analizuoti partijos grupėse, skyriuose, o
tada atsakyti į klausimą, ką darome.
Akivaizdu, kad mes nedegame idėjomis, nekovojame už žmones. Mes
tapome kapitalizmo vadybininkais.
Už ką kaunasi šiandien socialdemokratai Lietuvoje? Žmonės turi
matyti socialinės teisybės nešėjus ir
kovotojus už socialinį teisingumą.
Dar nagrinėjant rinkimų rezultatus, turime įvertinti, kad Valstiečių – žaliųjų sąjungos sąraše daug
žmonių buvo arba nepartiniai, arba į
partiją įstoję rinkimų metais. Tai buvo atviras sąrašas, į kurį jie pritraukė
bendruomenių, visuomeninių komitetų, nevyriausybinių organizacijų,
žmogaus teisių lyderius ir žmones.
Ir šis atviras sąrašas metė iššūkį uždariems partijų elitų sąrašams, koks
buvo ir socialdemokratų, tarp kurių
susiformavę uždari partiniai klubai,
ypač didmiesčių skyriuose.
Be to, R. Karbauskio saraše buvo
daugybė žmonių, artimų savo pažiūroms socialdemokratams, kuriuos ir
rinko žmonės (žinoma, yra daugybė
ir tolimų kairiosiomis pažiūroms, ką
rodo ir batalijos dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo, šeimos koncepcijos,
religijos klausimų, kaip ir mūsiškių,
kurie savo pažiūromis nėra tikrieji
socialdemokratai).
O mes "nešalome" sisteminių partijų ir "politinio elito" šalčiuose. Mes
užsidarėme sau, draugų grupėms
ir paklydome pataikaudami vieni
kitiems.
Toks politinis “establišmentas” su
uždaromis partinėmis struktūromis
tampa nepatrauklus visuomenei, kuri tada renkasi atvirus sąrašus. Net ir
konservatoriai padarė savo rinkimų
sąrašą dalinai atvirą, ir tai patraukė
rinkėjus.
O mūsų uždaras sąrašas sudarė
įspūdį, kad čia yra kažkoks amžinasis
elitas, visuomenė pradėjo balsuoti
prieš nusibodusių veidų elitą, ir Seimo rinkimų rezultatai parodė, kad
būtini giluminiai persitvarkymai.

V. P. Andriukaitis – Amsterdame, Nyderlandams pirmininkaujant ES Tarybai

socialdemokratas

LSDP skyriai

2016 m. gruodis, Nr. 13 (81)

13

„Siekiu išgirsti kiekvieną skyriaus bičiulį“
Pokalbis su Algirdu Markevičium, laikinai einančiu LSDP Vilniaus skyriaus pirmininko pareigas
Algirdai, neseniai tapote
LSDP Vilniaus m. skyriaus
laikinuoju pirmininku. Tai
yra svarbi pozicija, daranti
įtaką ir partijos nacionaliniu
mastu formavimui. Deja, pastarieji penkeri metai Vilniaus
m. skyriui buvo sudėtingi ir
dėl dažnokos lyderių kaitos,
ir dėl tragiškos Juro Poželos
netekties. Kokios nuotaikos
šiuo metu vyrauja Jūsų vadovaujamame skyriuje?
Įtampa po rinkimų sklaidosi, nuotaikos – darbinės, imame ruoštis skyriaus konferencijai. Neneigsiu, kad bičiulių
vertinimai – įvairūs, turime susitvarkyti organizacinius, ideologinius ir finansinius reikalus.
Racionalius ir efektyvius
sprendimus galėsime įgyvendinti tik radę požiūrių sąlyčių
taškus, subalansavę daugumos
siekius ir lūkesčius. Į viską žiūrime pozityviai, siekiame išgirs-

dą, peržiūrėti poskyrių ir grupių veiklą, įveikti nuomonių takoskyrą, spręsti nuolatinių patalpų poskyriams klausimą, sukurti skyriaus infocentrą (taigi,
atkurti aktyvų komunikavimą
su nariais), pradėti keitimąsi patirtimi su kitais LSDP skyriais
ir kitų šalių socialdemokratais.

ti kiekvieną skyriaus bičiulį, įsiKetinu įgyvendinti mobilizaklausyti į jo nuomonę ir, svar- vęs bičiulių kompetencijas ir gabiausia, siekiame kurti kartu. limybes, subūręs juos bendram
darbui, o per ilgą laiką skyriuje
Esate laikinas skyriaus va- susikaupusių užduočių ir iššūdovas, tačiau keliate ambicin- kių yra apsčiai.
Nedelsdami turime inventogus, ideologiškai motyvuotus
tikslus. Kokie jie ir kaip keti- rizuoti narių įskaitą, suburti
nate juos įgyvendinti?
atsinaujinimo aktyvą koman-

vertybes, svarbiausius tikslus
ir išgyvendintume ydingą bei
partijai kenkiančią nutylėjimų,
šnabždesių ir interesais pagrįstų susitarimų praktiką.
Turime pradėti kurti ir dirbti iš širdies, tikėti tuo, ką darome, ir įtraukti į LSDP veiklą
visus bičiulius. Sudaryti aiškią
motyvacinę sistemą ir visomis
Kokias matote LSDP Vil- priemonėmis ginti teisėtus biniaus skyriaus ir LSDP apskri- čiulių interesus.
tai perspektyvas? Kokių svarbiausių ir neatidėliotinų poAr ketinate pavasarį dalykyčių partijoje reikėtų imtis? vauti LSDP Vilniaus m. skyVilniaus skyrius privalo tapti riaus nuolatinio pirmininko
ryškiu partijos flagmanu, per- rinkimuose?
mainų ir proveržio pavyzdžiu,
Ankstoka apie tai dabar mąskad visi matytume pozityvią tyti: jei pavyks suburti aktypartijos perspektyvą, tikėtume viausius bičiulius permainų
ja ir vardan jos dirbtume, negai- įgyvendinimui ir pasiekti realėdami jėgų bei laiko.
lų proveržį, kurį skyriaus naTurėtų keistis visų mūsų (ir riai įvertintų pozityviai ir išpirmiausia – partijos lyderių) reikštų pasirinktai krypčiai bei
mąstymas, kad išsigrynintu- man pačiam palaikymą, tuomet
me vizijas, socialdemokratines ir apsispręsiu.

Gera žinia iš Briuselio – LSDP grupė Kauno socialdemokratai
sergantiems žmonėms
dovanoja angelus

Lapkričio 24 d. Briuselyje
gyvenantys socialdemokratai
įgyvendino seniai brandintą
idėją – įkūrė LSDP Briuselio
grupę.
„Briuselis yra išskirtinis miestas. Čia lietuviai yra labai aktyvūs, institucijose dirba įvairių
sričių profesionalai, vyksta ir
kitų partijų veikla. Nusprendėme apsijungti ir užtikrinti socialdemokratinių vertybių sklaidą. Būsime tiltu tarp Briuselio
ir Lietuvos socialdemokratų,“ –
ambicingus planus grupės veiklai kėlė pirmininku išrinktas
Darius Skusevičius.
Planuodami strategines darbo kryptis grupės nariai buvo
vieningi – sieks kuo efektyvesnio ryšio tarp Belgijos ir Lietuvos bičiulių. Europos Komisija, Europos Parlamentas, Europos Sąjungos (ES) Taryba –
visos šios institucijos formuoja

ES, kurios svarbia dalimi yra ir
Lietuva, politiką.
„Turime suvienyti jėgas, kad
tiek ES, tiek Lietuvos politinėje arenoje vakarietiška kairioji
mintis būtų girdima ir matoma,“ – sakė Irma Gudžiūnaitė, išrinkta grupės pirmininko
pavaduotoja.
Grupės nariai sutarė, kad
Briuselyje gyvenantys socialdemokratai turi išlaikyti ryšį
su Lietuva ir aktyviai bendrauti su Lietuvoje gyvenančiais, o
taip pat į Briuselį atvykstančiais socialdemokratais.
„Svarbu sukurti tinklą, per
kurį su Lietuvoje dirbančiais
bičiuliais galėtume pasidalinti
žiniomis ir idėjomis,“ – kalbėjo grupės iždininku išrinktas
Algirdas Žiedas.
Be to, sutarta kuo labiau išvystyti bendradarbiavimą su
Briuselyje reziduojančiais So-

cialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos nariais.
Veiklos planuose – ir bendradarbiavimas su Belgijos lietuvių bendruomene bei kitomis
lietuvių organizacijomis.
O viena svarbiausių grupės
veiklos krypčių – idėjų siūlymas partijai ir grupės pozicijų formavimas LSDP veiklos
klausimais.
Naudodamiesi proga, Briuselio grupės nariai – (nuotraukoje iš kairės į dešinę) Darius
Skusevičius, Irma Gudžiūnaitė,
Algirdas Žiedas, Povilas Drižas, Ainė Montrimaitė, Matas
Maldeikis, Rasa Rudzkytė, Neringa Šileikaitė, Jurgis Gurstis
– siunčia bičiuliams Kalėdinius
ir Naujametinius sveikinimus!
Būkime ambicingi, ryžtingi ir
vieningi!
Irma Gudžiūnaitė

Akcija „Tikėjimo, saugumo
ir ramybės angelai 2016“ yra
skirta žmonėms, kurie dėl savo sveikatos būklės gražiausias metų šventes priversti
sutikti ligoninėse, slaugos
namuose. Akcijos globėja –
LSDP Kauno skyriaus pirmininkė Orinta Leiputė.
Pasak akcijos sumanytojos
Beatos Labutytės, „mes tikime,
kad vaikų ir mūsų pačių pagaminti angelai sergančių žmonių širdims suteiks džiaugsmo,
nors trumpam padės pamiršti
rūpesčius, ligas ir leis pasijusti
reikalingais, stipresniais ir sveikesniais“.
Kaip ir kiekvienais metais,
gruodžio mėnesį Kauno socialdemokratų iniciatyva buvo organizuojamos kūrybinės angelų gaminimo dirbtuvės, į kurias
buvo pakviesta ir visuomenė.
Prie šios akcijos taip pat prisijungė Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai Vasilijus

Popovas, Židrūnas Garšva ir
Darius Razmislevičius; skyriaus nariai: Virginijus Spaičys, Danutė Vaitkevičienė,
Janina Veličkienė, Aurimas
Rabačius, Ieva Tamošiūnaitė, Rita Maziliauskienė, Eglė
Kanikovienė, Ilona Katiliūtė-Schvarz, Linas Baltrėnas;
Kauno „Alano“ klubas, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos, Kauno lopšelio-darželio „Dobilėlis“ ugdytiniai ir
pedagogai bei daug kitų geros
valios žmonių.
Angelai buvo palaiminti
Kauno Pal. arkiv. Jurgio Matulaičio bažnyčioje ir prieškalėdinę savaitę bus dovanojami žmonėms Kauno miesto ligoninėse,
slaugos namuose.
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miesto Kalėdų eglutės sustojo socialdemokratai: Ramūnas Baranauskas, Alvydas
Šlefendorfas, Romas Atkočaitis, Vilma
Dichavičienė, Rožė Šimkuvienė, Vaida
Savickaitė, Emilija Kvietkuvienė, Jolanta
Gečienė, Algina Abokaitienė.
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Kalėdos

socialdemokratas

Š

ių metų gruodžio 12d., LSDP Alytaus
rajono skyrius surengė Kalėdinę gerumo
akciją. Skyriaus bičiulių paaukotos saldžios
dovanos buvo įteiktos socialinių paslaugų
centro VŠĮ „Parama šeimai Dzūkijoje“ direktorei Jolantai Leonavičienei, kuri patikino, kad skirtos dovanos pradžiugins ne vieną
sunkiai gyvenančią šeimą.

Radviliškis
L

SDP Radviliškio skyriaus bičiuliai kartu su skyriaus pirmininku
Kazimieru Auguliu kalėdinės vakaronės metu.
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Kalėdos
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socialdemokratas

Šiauliai

L

SDP Šiaulių miesto skyrius prie pagrindinės miesto eglės.

Širvintos
L

SDP Širvintų skyriaus Kalėdinis karavanas startavo po rajoną ir veža vaikams
dovanų. Palydėti Kalėdų karavaną į kelionę
susirinko: Petras, Jonas, Albertas, Mindaugas, Stasė, Laura, Elvyra, Rita, Anna, Edita,
Jūratė, Nijolė, Vaidas.

Kėdainiai
L

SDP Kėdainių skyriaus bičiuliai prie
Kėdainių miesto eglės Didžiosios Rinkos aikštėje

Biržai

Elektrėnai

N
P

rie Biržų miesto eglutės Biržų mokyklų ir darželių vaikai pastatė pasakų
miestą, kuriame bičiuliai ir pasisvečiavo

socialdemokratas

uotraukose - Lina Zelenkauskienė,
Justina Rimkienė, Arvydas Vyšniauskas, Jurgita Chmieliauskienė, Ramunė Sadauskienė, Zofija Gerbutavičienė,
Nerijus Pinelis, Vilija Dobrovolskienė,
Marius Šatavičius, Arminas Petrauskas,
Andrėjus Afoninas, Irma Ivoškienė.
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