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wlaisvės siekiui realizuoti reikėjo, kad mumyse per ilgus okupacijos 

AnonsAsKovo 11-oji reiškia, kad kiekvienas 
yra svarbus Lietuvai 
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Interviu su naujuoju sveikatos 
apsaugos ministru Juru Požela

Baltijos valstybių nepriklausomybės  
pripažinimas buvo apskaičiuota rizika
Interviu su ponu Jonu Baldvi-
nu Hanibalsonu (Jón Baldvin 
Hannibalsson), buvusiu Islan-
dijos užsienio reikalų minis-
tru, kurio dėka Islandija pir-
moji pripažino Lietuvos ne-
priklausomybę 1991 m. vasa-
rio 11 d.*

Jūs buvote Islandijos užsienio 
reikalų ministras septynerius me-
tus (1988–1995), t. y. per Šaltojo 
karo pabaigą ir naujos tarptautinių 
santykių eros pradžią. Koks buvo 

Jūsų požiūris į visus dramatiškus to 
meto istorijos pokyčius: Perestroi-
ką, Berlyno sienos griuvimą, Sovie-
tų Sąjungos žlugimą ir naujųjų de-
mokratijų iškilimą 1990–aisiais?

Du lemiami įvykiai patraukė pa-
saulio dėmesį: Dainuojanti revoliu-
cija ir Baltijos kelias. Tai buvo kul-
tūrinis ir nacionalinis atgimimas, o 
taip pat ir demokratinė revoliucija.

Mums Vakaruose buvo savaime su-
prantama, kad, jei jūs atkūrėte demo-
kratines institucijas (rinkimus, par-
lamentą, vyriausybę, atskaitingą par-

lamentui), tada jūs turėjote būti pri-
imti į Europos demokratijų šeimą, 
tačiau taip neatsitiko. Kodėl? 

Tačiau jūs buvote įtraukti į Šalto-
jo karo pabaigos žaidimą, kuris buvo 
pagrįstas stipria svarbiausių Vakarų 
lyderių ir Michailo Gorbačiovo par-
tneryste. Jis buvo pasirengęs nenau-
doti karinės jėgos, kad išlaikytų sta-
tus quo Vidurio ir Rytų Europoje. 
Tačiau Sovietų Sąjungos siena jam 
buvo ta riba, nepaisant fakto, kad jog 
jūs buvote neteisėtai užimti, okupuo-
ti ir aneksuoti. 

Pokalbis su Kovo 11-osios Ne-
priklausomybės Akto signa-
taru, LSDP Garbės Pirmininku 
Aloyzu Sakalu ir Sąjūdžio inici-
atyvinės grupės nariu, filoso-
fu, rašytoju Arvydu Juozaičiu 

Ką Jums reiškia Kovo 11-oji? Kaip 
prisimenate lemtingąją 1990 m. ko-
vo 11-ąją? 

Aloyzas Sakalas (A. S.): Tai die-
na, kai visi kartu įveikėme okupanto 
baimę, pasijutome visateisiais žmo-
nėmis, kurie gali patys valdyti sa-
vo kraštą. Tai diena, kada visa atei-
tis buvo nuspalvinta rožine spalva.

Ši diena mus neatpažįstamai pa-

keitė. Pajutome, kad dabar galime 
neklausyti nurodymų iš Maskvos ir 
nebesame prisukami jos žaisliukai.

Arvydas Juozaitis (A. J.): Į Lie-
tuvos visuomeninės minties žemę 
ateina nauja karta, kuri apie Sąjūdį 
ir apie Nepriklausomybės atkūrimo 
laikotarpį ima rašyti kaip apie toli-
mą, asmeniškai neišgyventą, o kar-
tais ir svetimą istoriją. Matyt, tai ne-
išvengiama. Mums, 1988–1990 m. 
revoliucijos vilkams, jau skiriamas 
tiriamųjų objektų vaidmuo.  

Sąjūdžio pirmeiviams teko ne 
virtuali tikrovė. Tik pagalvokime: 
„Baltijos kelias“ surengtas neturint 
interneto, mobiliųjų telefonų. O 

koordinuoti reikėjo trijų valstybių 
veiksmus! Tai buvo didžiausias vals-
tybės perversmas – be jokių virtua-
laus pasaulio komunikacinių galių. 

Todėl Kovo 11-oji – tai ne tik ta 
diena, tai – ištisas laikotarpis. 1990 
m. kovo 11 d. viskas pasikeitė: pa-
skelbėme Nepriklausomybę, tačiau 
tą dieną Lietuvoje baigėsi Sąjūdis – 
tas Sąjūdis, kai viskas vyko absoliu-
čiai taikiai, kai visi judėjome viena 
kryptimi, kai nebuvo jokios raganų 
medžioklės. 

Būtent kairieji  ir prieš paskel-
biant Vasario 16 d. Aktą 1918 me-
tais, ir Kovo 11 d. Aktą 1990 me-

tais labai daug prisidėjo prie to, 
kad Lietuva būtų paskelbta de-
mokratine respublika, tuo tarpu 
dešiniesiems demokratija visada 
buvo mažesnė vertybė nei valsty-
bės nepriklausomybė. Ką Jums 
reiškia tai, kad Lietuva – demo-
kratinė šalis? 

A. S.: Tai reiškia, kad kiekvienas 
žmogus, nepriklausomai nuo jo vi-
suomeninio statuso ar turimo tur-
to, yra Lietuvai svarbus ir dalyvau-
ja jos valdyme. 

A. J.: Svarbiausia, kad Lietuva tu-
rėjo alternatyvą, to meto tikrą poli-
tiką ir praktiškai nusiteikusį lyderį.  
 

Jón Baldvin Hannibalsson, buvęs Islandijos užsienio reikalų ministras

Tarėjų instituto tikslas – sustiprinti žmonių 
pasitikėjimą  teisingumu  

Apie knygas, muziką ir Justiną 
Marcinkevičių

Žemės ūkio vežimas rieda, nepaisant 
trukdžių 

„Sąjūdis“



Aktualijos2 socialdemokratas

Kokių permainų atpūs Seimo 
pavasario sesijos vėjai?

Socialdemokratai – didžiausia ir  
populiariausia partija Lietuvoje 

Kovo 10 d. prasidėjo paskuti-
nė šios kadencijos Seimo pa-
vasario sesija. Jos metu turė-
tų įvykti 25 plenariniai posė-
džiai. Artėjantys rinkimai ne-
abejotinai paveiks šį darbinį 
pusmetį, neišvengsime ir rin-
kimų tikslų sąlygoto partijų 
požiūrio į valstybei svarbių 
klausimų svarstymą. Nesto-
kosime ne tik įtempto darbo, 
bet ir įvairių staigmenų, šou 
elementų, emocijų, diskusijų 
ir siūlomų projektų įvairovės.

Didžioji ir svarbiausia mūsų ša-
lies žmonėms ir valstybei įstatymų 
projektų dalis ateina iš Vyriausy-
bės. Ministrų kabinetas pavasario 
sesijos metu siūlo svarstyti beveik 
puspenkto šimto įstatymų projek-
tų. Kai kurie iš jų jau yra nuėję ilgą 
diskusijų kelią. 

Šios sesijos metu imsimės socia-
linio modelio, kuris apima 33 įsta-
tymų paketą, naujo Darbo kodek-
so, ilgai derinto Trišalėje taryboje 
ir Seimo Socialinių reikalų ir dar-
bo komitete, priėmimo. Nuo šiuo-
laikinės rinkos gerokai atitolę dar-
bo santykiai neretai atgraso užsie-
nio investuotojus. Keičiasi darbo 
rinka, turime į tai reaguoti ir būti 
lankstesni. 

Šios pataisos reikalingos šalies 
ekonomikos gyvybingumui už-
tikrinti, derinant darbo santykių 
lankstumą su darbuotojų saugu-
mu darbo rinkoje, sudarant sąly-
gas kurti naujas darbo vietas, di-
dinti investicijas, užimtumą, ma-
žinti nedarbą, neišvengiant atsa-
komybės už nelegalų ir nedekla-
ruotą nedarbą.  Aktyvios darbo 
rinkos politikos priemonių taiky-
mo modelį lydi valstybinio sociali-
nio draudimo sistemos reguliavi-
mo pataisos, socialinio draudimo 
pensijų sistemos pertvarka.

Daug dėmesio bus skiriama Vai-
ko teisių apsaugos, apsaugos nuo 
smurto artimoje aplinkoje įsta-
tymo projektams. Bus tobulina-
ma Vaiko teisių apsaugos skyrių 
struktūra ir veikla, visos sistemos 
pertvarka pagal šioje sesijoje pla-
nuojamą priimti naują Vaiko tei-
sių apsaugos pagrindų įstatymą.  

Šią sesiją mūsų laukia jau pra-

dėtas darbas – Mokslo ir studijų 
įstatymo pataisos. Tai dar viena 
sritis, sulaukianti verslo ir visuo-
menės kritikos dėl specialistų ren-
gimo atotrūkio nuo darbo rinkos 
paklausos. Greta studijų krepše-
lio finansinio modelio Vyriausybė 
siūlo įtvirtinti valstybės užsakymo 
į valstybės finansuojamas vietas 
principą, kuris leis lanksčiau rea-
guoti į rinkos pokyčius. Įstatymo 
pataisos sudarytų palankesnes są-
lygas mokslui ir verslui bendradar-
biauti akademinių studijų srityje. 
Reikia demokratizuoti ir aukštųjų 
mokyklų valdymą. Bus apsispręsta 
ir dėl gerai besimokančio studen-

tarnybos, bus tęsiama pertvarka 
energetikos srityje, paremta vieti-
nių ir atsinaujinančių energijos iš-
teklių panaudojimu.

Šią sesiją grįšime prie nebaigto 
svarstyti Vardų ir pavardžių rašy-
mo dokumentuose įstatymo pro-
jekto. Vardų ir pavardžių rašymas, 
naudojant lotyniškos abėcėlės rai-
des asmens dokumentuose, ypač 
svarbus lietuvėms, ištekėjusioms 
už užsieniečių ir susiduriančioms 
su aibe kliūčių dėl sutuoktinio ir/
ar vaikų skirtingai rašomų pavar-
džių.   

Seimo pavasario sesijoje Social-
demokratų frakcijos nariai teiks 
pataisas, svarbias atskiromis gy-
ventojų socialinėms grupėms, švie-
timui, sveikatos apsaugai, žemės 
ūkiui. Sugrįšime prie svarstymo 
taikyti lengvatinį 5 procentų pri-
dėtinės vertės mokesčio tarifą at-
šaldytai mėsai ir šviežiai žuviai. Šis 
siūlymas įgavo dar didesnį aktu-
alumą, mūsų žmonėms pradėjus 
maisto produktus pirkti Lenki-
joje, kurioje taikomas lengvatinis 
mokesčio tarifas. 

Bus teikiamos baudžiamojo ko-
dekso pataisos, ypač aktualios pas-
taruoju metu dėl nutekinamos iki-
teisminio tyrimo medžiagos.  

Kovo 10-ąją prasidėjusios pava-
sario sesijos darbų spektras platus 
ir įvairus. Socialdemokratai sieks, 
kad įstatymai Lietuvos žmonėms 
būtų priimti atsižvelgiant į dabar-
ties sąlygas, kuo palankesni, bet 
skatinantys investicijas, inovaci-
jas, plėtrą ir užtikrinantys krašto 
gerovės kilimą.

Irena ŠIAulIenė
Seimo LSDP frakcijos seniūnė

to sąvokos.
Seimas yra pasirengęs imtis ir 

Valstybės tarnybos pertvarkos 
įstatymo projekto, siekiant papras-
tesnio valstybės tarnybos teisinio 
reguliavimo, įtvirtinant kompe-
tencija grįstą žmogiškųjų išteklių 
valdymą, nustatant aiškią darbo 
užmokesčio sistemą.

Siekiant atviro ir veiksmingo 
viešojo turto valdymo, šiuolaiki-
nės vadybos didinant maksima-
lią keleivių pervežimo galią bus 
priimtas Lietuvos oro uostų kon-
cesijos įstatymas.

Pavasario sesijoje turėtų būti ap-
sispręsta dėl privalomosios karinės 

Naujausiais paskelbtais Teisingumo minis-
terijos duomenimis, Lietuvos Vyriausybei ir 
Seimo valdančiajai daugumai vadovaujan-
ti Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 
yra didžiausia šalies politinė partija. Šiuo 
metu LSDP turi 21 446 narius.

„Tai, kad Lietuvos socialdemokratų partija yra 
gausiausia Lietuvoje, džiugina. Šis faktas patvir-
tina ir visuomenės apklausų duomenis, kurie aiš-
kiai rodo, kad pagal populiarumą socialdemo-
kratai žymiai lenkia kitas partijas, todėl ir narys-
tė – didžiausia“, – teigia LSDP vicepirmininkas 
Algirdas Sysas.

Remiantis visuomenės apklausų duomenimis, 
LSDP populiarumas jau ne pirmi metai viršija 
20 proc., o dienraščio „Lietuvos rytas“ paskelb-
ta naujausia visuomenės nuomonės ir rinkos ty-
rimų bendrovės „Vilmorus“ apklausa, atlikta va-
sario 11–19 d., rodo, kad, jeigu rinkimai vyktų ar-
timiausią sekmadienį, juos laimėtų socialdemo-
kratai, nes už juos balsuotų net 23 proc. rinkėjų. 

Atnaujintus duomenis apie Lietuvos Respubli-
kos politinių partijų narių skaičių galite rasti Tei-
singumo ministerijos tinklalapyje.

Pagal LSDP informaciją, gausiausi yra šie parti-
jos skyriai: Vilniaus miesto – 2876 nariai, Rasei-
nių rajono –  1065, Kauno miesto – 968, Šiaulių 
miesto – 948, Vilkaviškio – 879, Kauno rajono 
– 726, Marijampolės – 712, Klaipėdos m. – 685, 
Tauragės rajono – 654. 

Socialdemokratai tęsia gimsta-
mumo skatinimo politiką 

Pagal LSDP informaciją, gausiausi yra šie partijos skyriai:

Konstitucinis Teismas pripaži-
no, kad motinystės pašalpų ribos 
prieštarauja Konstitucijai. Dabar-
tinei Konstirucijai prieštaraujanti 
pašalpų skaičiavimo tvarka – vie-
nas iš iš konservatorių-liberalų vy-
riausybės vykdytų „karpymo“ re-
formų, kurios nurėžė ne tik išmo-
kas, bet ir demografinius rodiklius 
Lietuvoje. 
Iki tol galiojo motinystės išmokų 
tvarka, kurią nustatė socialdemo-
kratai ir kuri bus atstatinėjama nuo 
2017-ųjų. Būtent po tuometinės 
socialdemokratų vadovaujamos 
Vyriausybės sprendimų dėl mo-
tinystės išmokų padidinimo Lie-
tuvoje kilo gimstamumo bumas. 
Tada gimę kūdikiai jau lanko mo-
kyklas, dėl to padidėjo pradinių 
klasių mokinių skaičius – kai kur 
dvigubai.

Vilniaus m.

Vilkaviškis

Raseinių raj.

Kauno raj.

Kauno m.

Marijampolė

Šiaulių m.

Klaipėda

879

1065

726

968

712

948

685
nariai

nariai

nariai

nariai

nariai

nariai

nariai

2876
nariai

Šaltinis: 
„Vilmorus“ ir „Lietuvos rytas“



Valstybės pinigai – konservatorių karalienei 
šelpti? Chronologija ir faktai

subliuškę tyrimų burbulai taško skandalų autorius
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orinta leIputė 
Seimo Etikos ir procedūrų  
komisijos narė 

Praėjusią savaitę viešas ku-
rortinių baltinių skalbimo 
spektaklis net įgavo „bulva-
rinio skaitalo“ pavidalą. Keis-
ta, kad neaiškiomis aplin-
kybėmis paviešintas Drus-
kininkų mero Ričardo Ma-
linausko ir jo kalbinamųjų 
telefoninių pokalbių turinys 
aptarinėjamas lyg žinutės iš 
Holivudo žvaigždžių gyve-
nimo. Betrūksta tik pikan-
tiškų asmeninio gyvenimo 
detalių.

Bet jų, matyt, ir su galimu poli-
tinės korupcijos kvapeliu galime 
drąsiai ieškoti dešinėje pusėje – 
Lietuvos konservatorių partijoje. 
Ten persipina ir galia, ir politika, 
ir dideli pinigai – tiesiog kulti-
nio serialo „Dinastija“ lietuviška 
versija. Garsusis senelis perduo-
da valdžios vadeles anūkui, o šio 
žmona vidurį baltos dienos su-
ka versliuką visų mūsų pinigais. 
Ir kaip nesisuks versliukas, kai 
jam šiltnamio sąlygas kuria pa-
tys valstybės energetikai. Vieša 
paslaptis, kad UAB „Lietuvos 
energija“ didelę įtaką daro buvęs 
energetikos ministras A. Sekmo-
kas. Tad ar tikrai tie „Vijūnėlės 
dvaro“ langų atspindžiai atrodo 
blizgesni nei Austėjos Landsber-
gienės mokyklos kreivieji veidro-
džiai Gervėčių g., Vilniuje?

Taigi, kokiomis srovėmis teka 
į dešiniųjų patriarcho giminės 
kišenę valstybės ir visų mokes-
čių mokėtojų turtas? Yra tokia 
valstybei priklausančios įmonės 
„Lietuvos energija“ dukterinė 

uždaroji akcinė bendrovė „NT 
Valdos“. Ji sukurta 2010 metais, 
tuometinio energetikos minis-
tro A. Sekmoko energetikos sek-
toriaus pertvarkos metu. Įdomu 
tai, kad Energetikos ministerija 
2010–2011 m. elektros energeti-
kos sektoriaus pertvarką vykdė 
neturėdama Vyriausybės patvir-

tinto energetikos sektoriaus per-
tvarkos plano, tą nustatė Valsty-
bės kontrolė 2011 m. lapkričio 7 
d. Valstybinio audito ataskaitoje. 
Taip pat tokios iniciatyvos nerei-
kalavo nei viena europinė direk-
tyva. Elektros energetikos sekto-
riaus pertvarkos metu sukurta 
nauja įmonių struktūra, iš anks-

čiau egzistavusių įmonių atsky-
rė ir suformavo naujas aptarnavi-
mo paslaugų įmones, vadinamą 
4-ąjį bloką, teikiantį specifines, 
energetikos sektoriui nebūdin-
gas paslaugas.

Taigi UAB „NT Valdos“ ta-
po viena didžiausių turto val-
dymo bendrovių šalyje, teikian-
čių nekilnojamojo turto nuomos 
paslaugas visoje Lietuvoje. „NT 
Valdos“ perėmė visą energetikos 
bendrovių turtą, taip pat ir gar-
sųjį Gervėčių g. 4 pastatų kom-
pleksą Vilniuje. Kita vertus, kon-
servatoriai nepraleidžia progos 
subarti valstybės įmones dėl ne-
va mažo  jų pajamingumo, ta-
čiau prakalbus apie „NT Valdų“ 
rezultatus, matyt, reikėtų pri-
kąsti liežuvį, nes, VMI duome-
nimis, 2010–2014 metais UAB 
„NT Valdos“, administruojan-
čios 91 mln. Eur vertės turtą, 
uždirbo tik 174 tūkst. Eur ap-
mokestinamojo pelno ir valsty-
bei sumokėjo vos 26 tūkst. Eur 
pelno mokesčio.

Algirdas sysAs
Seimo ir LSDP vicepirmininkas 

Bliūkšta ir politikų atžvilgiu 
pradėti ikiteisminiai tyrimai, 
ir dirbtinai išpūsti skandalų 
burbulai. Jų pūtėjai patiria 
fiasko, o tyrėjai kol kas taip 
ir neranda pagrindo tolimes-
niems procesiniams veiks-
mams.

Nutrauktas ikiteisminis tyri-
mas dėl pastato Druskininkuose 
– tai tik iliustracija, atspindinti 
nuolat atsikartojančią tendenci-
ją laikyti keletą socialdemokratų  
ant „karštos kėdės“. Tų temų es-
kalavimas  jau trunka kelis mėne-
sius, o Druskininkų ir vadinamo-
jo Vijūnėlės „dvaro“ tema buvo 
skandalo viršūnė. Tiesa, kol stai-
ga nesutirpo it pernykštis sniegas.

Susidaro įspūdis, kad prieš rin-
kimus formuojama tema ir kuria-
ma įtampa, stengiamasi nukreipti 
smūgį į politines partijas, kurios 
yra valdžioje, kurios turi poten-
cialias galimybes vėl gerai pasi-
rodyti rinkimuose. Tačiau visa 
puikiai mato bei vertina ir Lie-
tuvos piliečiai.

Politiniai oponentai stengiasi 
sukompromituoti valdančiuosius 

visais įmanomais būdais. Taip 
rinkti populiarumo taškus – ne 
nauja Lietuvoje. Tie patys komen-
tatoriai eskaluoja vis naujas arba 
ir tas pačias temas, apnuogindami 
savo ambicijas – žūt būt, nesvarbu 
kokiais būdais, apjuodinti opo-
nentus ir sužibėti jų pelenuose.

Koks rezultatas? Ogi skanda-
lingų temų „ruporai“ vis patiria 
fiasko. Nesulaukę įvykius tirian-
čių institucijų nuosprendžių so-
cialdemokratams, bando patys 
tapti teisėjais. Pokalbių išklotinių 
viešinimas – dar vienas nevykęs 
ir neteisėtas būdas  siekti „savo 
teisingumo“. Vis dėlto, didelė vi-
suomenės dalis perprato šitą vei-
kimo būdą – tai parodo ir visuo-
menės apklausos.

Neseniai vykusios gyventojų 
apklausos liudija, kad visuome-
nės pasitikėjimas Lietuvos soci-
aldemokratų partija išlieka sta-
bilus. Visuomenė taip pat stabi-
liai pasitiki ir Vyriausybės vado-
vu Algirdu Butkevičium. Lygi-
nant paskutinių 3–4 mėnesių ap-
klausų duomenis, akivaizdu, kad 
pasitikėjimo politikais reitingai 
keitėsi labai nežymiai, paklaidos 
ribose. Oponentų rengiami įvai-
rūs triukšmai, atrodo, labiau nei-
giamai atsiliepia pačių oponentų 
reitingams.

Ar politikai ir skandalus palai-
kančios žiniasklaidos priemonės 
turėtų atsikvošėti ir nebeieško-
ti to, ko nėra, nebekelti nerimo 
žmonėms?

Ar reikia didinti įtampą tarp 
Vyriausybės ir Prezidentūros? Ar 
Prezidentė, kuri neatsakingai pa-
reiškė, kad „iš šios Vyriausybės nie-

ko nesitikinti...“, elgiasi garbingai? 
Ar toks turi būti solidaus šalies va-
dovo komentaras? Juk šalies vado-
vas turi remtis išsamiais teisiniais 
tyrimais, o ne subjektyviais pasisa-
kymais, grįstais neva gauta infor-
macija?  Kaip manote, ar čia ma-
nipuliuojama nepatikrintais duo-
menimis, nebaigtų tyrimų me-
džiaga? Vos tik nuaidėjus anon-
sams, kad Druskininkų pastato 

jams būtų kur kas naudingiau, jei 
politikai net ir kritikuodami vie-
ni kitus, nukreiptų savo žvilgsnį ir 
energiją į tai, kaip spręsti ekonomi-
nes, socialines problemas. Juk mo-
kytojai neveltui viešai kelia savo 
skaudžias problemas, kiti viešojo 
sektoriaus darbuotojai, gaunantys 
algas iš biudžeto, irgi ne ką geres-
nius laikus išgyvena. Dabar reikia 
žiūrėti,  kaip palaikyti jaunas šei-
mas, kaip gerinti vyresnių žmonių 
gyvenimo kokybę, kaip iš „šešėlio“ 
ištraukti daugiau lėšų į nacionalinį 
biudžetą – štai temos, kurios rei-
kalauja rimtų diskusijų.

Ko rinkėjas gali tikėtis iš tokio 
politinio lauko, kai įkyriai perša-
ma mintis, kad „politika – nešva-
rus reikalas“? Juk žmonės nori ma-
tyti viešąjį gyvenimą kaip pažan-
gių idėjų įgyvendinimo erdvę, o ne 
kaip purvo drabstymo „mašiną“.

Purvinos rinkimų kampanijos 
lemia vis labiau politikais, Seimu 
nusiviliančių rinkėjų skaičių. Ko-
dėl net pusė gyventojų iš viso ne-
ateina į rinkimus? Daugelis jų yra 
susipainioję ir supainioti. Ir daž-
nas ranka numodamas sako: „Ai, 
visi jie ten tokie...“ Visų pastarųjų 
skandalų pūtimas sueikvojo daug 
sėkmingai ligi šiol dirbančios Vy-
riausybės, taip pat ir Seimo narių 
energijos ir laiko, politikų sveika-
tos, partijų reitingų (nebūtinai tų, 
į kurias nusitaikyta), o rezultatas – 
nuvilti Lietuvos piliečiai.

Ar verta tikėti viskuo, ką iš-
girstame viešojoje erdvėje? Ne-
verta, jei turi savo galvą, jei vado-
vaujiesi argumentais ir skaitai ne 
tik knygelę „Šiuolaikinės lietuviš-
kos pasakos“.

įteisinimo byloje Aplinkos mi-
nistras K.Trečiokas apklausiamas 
specialiuoju liudytoju, o Premjeras 
A.Butkevičius – liudytoju, Prezi-
dentė nieko nelaukdama prabilo 
apie „korupcijos šešėlius“, kren-
tančius ant Vyriausybės. Dabar 
galima kelti klausimą – ar tuos še-
šėlius nupiešia, ir kas jų autorius?

Visuomenės apklausos rodo, 
kad Prezidentė vis mažiau patei-
sina žmonių lūkesčius. Aš, kaip 
politikas, taip pat iš Prezidentės 
jau nebesitikiu atsakymų, į klau-
simus, kuriuos kelia visuomenė. 
Ši institucija, atrodo, ėmėsi nau-
jų funkcijų?

Tiems, kas šiame dirbtinių 
skandalų kontekste siekia Vyriau-
sybės krizės, nesiseka. Politinės 
kultūros požiūriu, Lietuvoje no-
rėtųsi kitokio turinio politinių 
debatų. Valstybei, jos gyvento-

Būtų kur kas 
naudingiau, jei 
politikai nukreiptų 
savo energiją į 
tai, kaip spręsti 
ekonomines, 
socialines proBlemas
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Sveikatos apsaugos ministras Juras Požela:  
„Jei ateini dirbti, laiko trūkumas – ne kliūtis“
Kovo 15 d. Seime prisiekė nau-
jasis sveikatos apsaugos minis-
tras, Seimo Sveikatos reikalų 
komiteto narys, LSDP vicepir-
mininkas Juras Požela. Nors iki 
rinkimų liko 7 mėnesiai, nauja-
sis ministras sako, kad jei atėjai 
dirbti, laiko darbams nuveikti 
užteks. Apie būsimus darbus ir 
kalbamės su Juru Požela.  

Kokius išskirtumėte svarbiau-
sius sveikatos apsaugos politikos 
prioritetus? 

Kiekvienas ministras turi vado-
vautis Vyriausybės programa, kuri 
buvo patvirtinta šio Seimo kaden-
cijos pradžioje ir kurioje nubrėžtos 
pagrindinės sveikatos stiprinimo, 
asmens ir visuomenės sveikatos ap-
saugos politikos kryptys. 

Taigi, mano darbotvarkėje – 4 
esminiai prioritetai: nacionalinis 
susitarimas dėl sveikatos politikos 
ateities, didesnis dėmesys inovaci-
joms, perėjimas nuo gydymo prie 
prevencijos ir savižudybių proble-
mos sprendimas. 

Vyriausybės programoje įsipa-
reigojimų yra daug: vykdyti li-
gų prevenciją, tobulinti įstaigų 
valdymą, mažinti pacientų eiles, 
vaistų kainas, ryžtingai kovoti su 
korupcija.

Suprantu, kad visų problemų per 
7 mėnesius išspręsti nepavyks, ta-
čiau sveikatos apsaugos sistemoje 
dirba labai profesionalių žmonių 
komanda. Įsiklausysime į jų nuo-
monę ir priimsime geriausius spren-

dimus, taigi, su dalimi iššūkių ti-
krai susitvarkysime. 

Kita vertus, tokių problemų kaip 
korupcija, kuri tiek medikams, tiek 
pacientams kelia „alergiją“, greitai 
išspręsti nepavyks. Tačiau jau dabar 
galime padaryti pirmus žingsnius. 

Turėtume pasiekti aiškų susitari-
mą tarp pagrindinių šalies politinių 
partijų, kokią sveikatos apsaugos 
sistemą norime turėti, kokios yra 
sveikatos politikos gairės ateinan-
čiam ilgesniam laikotarpiui. Tu-
riu galvoje  ne kelerius metus, bet 
10–20 metų. 

Tai yra laikas, per kurį turime iš-
diskutuoti ir turėti gerą dokumen-
tą, kuris taptų realiu pagrindu, ne-
leisiančiu blaškytis, ir spręstų tokias 
ilgalaikes, įsisenėjusias problemas 
kaip korupcija.

Viena opiausių problemų, su 
kuria ypač susiduria jauni žmo-
nės, yra savižudybės. Ką planuo-
jate šioje srityje?

Statistika šokiruojanti. Jau seniai 
žinome, kad Lietuva pirmauja pa-
gal savižudybių skaičių, tačiau dar 
labiau neramina duomenys, kad 
daugiau negu trečdalis visų vaikų 
galvoja apie savižudybes, o beveik 
pusė visų vaikų nuolat jaučiasi ne-
laimingi. Sistema turi įsijungti ne 
tada, kai jau per vėlu, bet tuomet, 
kai yra pamatomi pirmi signalai. 
Būtent tada žmogui turi būti su-
teikiama pagalba. 

Lietuvoje turime pasaulyje pri-
pažintų ekspertų, kurie turi min-
čių, kaip efektyvinti šios sistemos 

darbą. Artimiausiu metu planuoju 
surengti susitikimą ir aptarti kon-
krečius žingsnius dėl savižudybių 
prevencijos.

Kokia Jūsų nuomonė dėl pri-
valomo gydymo nuo alkoholiz-
mo? 

Dabartinis teisinis reglamentavi-
mas yra pakankamas gydyti žmo-
nes nuo alkoholizmo. Matome, kad 
sistema veikia neefektyviai, reikia 
žiūrėti, kodėl. 

Vienas dalykas, žmonėms nėra 
motyvacijos gydytis, antras – gal-
būt nėra pakankamas tinklas. Taip 
pat besigydančiam nuo alkoholiz-
mo žmogui neužtikrinamas anoni-
miškumas, jei jis gydosi valstybinėje 
institucijoje. Tai taps kliūtimi, tar-
kim, ieškantis darbo ir pan.

Todėl reikia keisti ir visuomenės 

požiūrį: dalis šeimų jau supranta, 
kad reikia palaikyti šeimos narį 
gydymosi procese. Ypač regionuo-
se žmonės dažnai nesupranta, kad 
tai – liga, kuri turi būti gydoma. 

Per kelis pastaruosius mėne-
sius meningokokinė infekcija 
pareikalavo žmonių gyvybių. Ar 
planuojama bent iš dalies kom-
pensuoti skiepus nuo meningo-
koko B? 

Turime dvi skiepų rūšis: priva-
lomus skiepus, kuriuos valstybė 
kompensuoja, ir rekomenduojamus 
skiepus. Reikia aiškiai skaičiuoti, 
kiek vakcinavus vaiką valstybė ga-
li sutaupyti, jam nesusirgus po to. 

Žiūrint į ateitį natūralu, jog vals-
tybė plės privalomų skiepų, už ku-
riuos valstybė sumoka, sąrašą, ir 
meningokoko skiepai ten pateks. 

O kaip greitai, šiuo metu atsaky-
ti sudėtinga, vyksta skaičiavimai. 

Kaip bus sprendžiama eilių po-
liklinikose problema? 

Šeimos gydytojas neturėtų būti 
tik siuntimus išrašinėjantis asmuo. 
Reikia išplėsti jo kompetencijas, ta-
da ir specialistų apkrovos mažėtų. 

Kita vertus, poliklinikos galėtų 
kooperuotis ir dalintis informa-
cija apie eiles. Dabar vienur reikia 
laukti ilgiau, kitur mažiau, bet rei-
kia suvokti, kad konsultacijos eina-
ma pas specialistą, o ne pas konkre-
čią pavardę. 

Galiu užtikrinti kiekvieną Lie-
tuvos gyventoją, kad jei asmuo ver-
čiasi praktika ir turi licenciją, jis yra 
aukščiausios kvalifikacijos speci-
alistas. 

Vos tapus ministru, Jums buvo 
įteiktas medikų reikalavimų pa-
ketas, kuriuo prašoma gerinti gy-
dytojų ir slaugos darbuotojų są-
lygas, didinti darbo užmokestį. 

Nevadinčiau to reikalavimų pa-
ketu. Medikų bendruomenė paro-
dė labai gerą pavyzdį, kaip galima 
tartis, derėtis ir siekti kompromisų. 

Šiandien galiu pažymėti viena – 
kad nuo šių metų pradžios jau visiš-
kai grąžinome Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo įkainius, kurie 
gydymo įstaigoms buvo sumažinti 
2009 metais. Tai sustiprins jų fi-
nansinę padėtį ir leis didesnę lėšų 
dalį skirti medikų darbo užmo-
kesčiui kelti. 

Visus kitus klausimus spręsime 
paeiliui, įsiklausydami į medikų pa-
geidavimus ir atsižvelgdami į vals-
tybės finansines galimybes. 

„Socialdemokrato“ redakcija 

Skatinkime gimstamumo bangą Lietuvoje

Lietuvos, kaip ir dalies kitų 
Europos Sąjungos šalių, de-
mografiniai rodikliai kelia 
nerimą ir verčia imtis skubių 
sprendimų. Esama gausybės 
priežasčių, kodėl Lietuvoje 
jauni žmonės atidėlioja arba 
nesiryžta susilaukti ir augin-
ti daugiau vaikų. Taipogi to-
kiam apsisprendimui didelę 
įtaką daro valstybės darbo ir 
socialinė politika. 

Koks nors skeptikas, matyt, pa-
klaustų, ko ta Europos Parlamen-
to narė pati, neturėdama vaikų, 

rūpinasi vaikų bei tėvų gerove? 
Atsakyčiau šmaikščiai vieno me-
ro žodžiais: „Praėjusiais metais 
mokyklos duris pirmą kartą pra-
vėrė net 29 tūkstančiai „Blinke-
vičiūtės vaikų“. Šie vaikai gimė 
2008 metais, kai man teko dirb-
ti socialinės apsaugos ir darbo 
ministre. Anuomet buvo priim-
ti geri sprendimai dėl gimstamu-
mo skatinimo ir šeimos susilau-
kė daugiau vaikų. Gaila, kad mū-
sų sėkmės istoriją nutraukė kon-
servatorių ir liberalų vyriausybė, 
kuri taupymo politiką pirmiausia 
pradėjo vaikų sąskaita. O vaikai 
juk negali balsuoti...

 Vargu, ar verta gimstamumą 
skatinančių idėjų ieškoti dešinių-
jų stovykloje, kai vietoj paramos 
vaikams jie nuolat diskutavo apie 
šeimos apibrėžimą. Dviračio išra-
dinėti nebereikia, nes gyvenimas 
parodė, jog norint paskatinti jau-
nas šeimas susilaukti daugiau vai-
kų, reikia priemonių, kurias jau 
turėjome. Tai ir „vaiko pinigai“, 
ir nemokamas pradinukų maiti-
nimas mokyklose, apmokamos 
motinystės, tėvystės atostogos, 

o tai itin svarbu, kai stinga vie-
tų lopšeliuose ir darželiuose. Vi-
si šie sprendimai davė apčiuopia-
mų rezultatų. 

Vis dėlto pati efektyviausia 
gimstamumą skatinanti priemo-
nė yra saugus ir tinkamai apmo-
kamas tėvų darbas. Be to, labai 
svarbu, jog darbo vietoje būtų su-
kurta šeimai draugiška aplinka ir 

kad darbdaviai garantuotų vaikus 
auginančioms šeimoms lanksčius 
darbo santykius, suteiktų papil-
domų socialinių garantijų. Šei-
mos pajamų užtikrinimas bei ga-
limybė tėvams derinti darbą su 
gausėjančia šeima turėtų būti ir 
visų politikų misija.

Džiugu, kad A. Butkevičiaus 
vadovaujama Vyriausybė ėmėsi 

laipsniškai didinti minimalią al-
gą, bet tik tuo apsiriboti nevertė-
tų. Juk vaikams būtina užtikrinti 
ir tinkamą būstą, ir mitybą, svei-
katos priežiūrą, ir mokslą bei iš-
silavinimą. Ar gali tai padaryti 
šeimos su minimaliomis pajamo-
mis Lietuvoje? Čia būtinas rimtas 
dialogas su darbdaviais ir profe-
sinėmis sąjungomis dėl atlygini-
mų didinimo daugelyje sektorių. 

Ekonomika iš tikrųjų atsigau-
na, todėl pats metas imtis inves-
ticijų į brangiausią Lietuvos tur-
tą – žmones ir jų gyvenimo koky-
bę. Argumentai, kad parama mo-
tinystei ir tėvystei yra per bran-
gi, neįtikina, nes dažnai po jais 
slepiasi ideologija, atstovaujanti 
siauriems interesams. Prisimin-
kime, kad už įvairių skaičių ir ra-
cionaliosios ekonomikos impera-
tyvų – žmonių gyvenimai ir liki-
mai. Pagaliau supraskime, kad so-
cialinės investicijos nėra iššvais-
tyti pinigai, o ypač investicijos į 
vaikus – jos visada atsiperka. To-
dėl žvelkime giliau – investuoki-
me čia ir dabar, į Lietuvą, kurioje 
gera gyventi. 

Vilija BlInkeVIčIūtė
Europos Parlamento Moterų teisių 
ir lyčių lygybės komiteto pirminin-
ko pavaduotoja   
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Konservatoriai kartojasi, arba  
propagandinio žanro krizė

Triukšmingai apkaltinę val-
dančiuosius visomis įmano-
momis nuodėmėmis, konser-
vatoriai jau ne pirmą sykį pa-
skelbė naujus „proveržius“. 
Nėra abejonių, kad tai – rinki-
mų propagandinė akcija, tikin-
tis, kad žmonių atmintis trum-
pa ir jie neprisimins ankstes-
nių ir nelabai pavykusių „pro-
veržių“.

Priminsiu, jog 2008–2012 m. 
jų kadencija pasižymėjo panašia 
propagandine stilistika, kur žodis 
„proveržis“ turėjo suteikti jų vei-
klai ypatingą ryžtingumo ir kom-
petencijos atspalvį. Tačiau prakti-
koje savo valdymo metu ryžtą jie 
pademonstravo tik ten, kur didelio 
proto ir gebėjimų nereikėjo – bran-
giai skolinosi, išdidžiai atsisakinė-
jo pigių TVF paskolų, uždarinėjo 
bankus, varė iš šalies nacionalinį 

verslą, kviesdami vietoj jų užsienio 
investuotojus.

Net skambiai išreklamuota val-
dininkų „saulėtekio“ akcija baigė-
si niekuo, o sukurta komisija prie 
Premjero A. Kubiliaus tyliai išsi-
skirstė nė nesulaukusi kadencijos 
pabaigos. Valdininkai liko savo vie-
tose, o kai kur jų net padaugėjo. 
Apskritai „saulėtekio“ komisija bu-
vo naudojama tik kaip savo žmonių 
įdarbinimo priedanga, dažnai dar 
menkiau kompetentingų nei prieš 
tai buvę.

Įdomu tai, kad šįkart „prover-
žius“ jie skelbia pirmiausia tose sri-
tyse, kurios jų, konservatorių ir li-
beralų, valdymo laikotarpiu ir buvo 
daugiausiai nustekentos. O būtent 
švietimo, socialinėje, pajamų didi-
nimo srityse. Jei tai – atgaila, tai bū-
tų gal ir  neblogai, tačiau abejotina, 
nes, baigdami kadenciją, liberalų ir 
konservatorių koalicija gyrėsi itin 
„sėkminga“ švietimo reforma. To-
dėl keista, jog jų jau „reformuotai“ 
sričiai vėl reikia proveržio.

Šiaip tikrieji proveržiai įvyksta 
ne dėl propagandinių pareiškimų, 
o ilgalaikio ir kruopštaus darbo dė-
ka, ko konservatoriams dažniausiai 
pritrūksta, kitaip sakant, reikia net 
ne vienos Vyriausybės kadencijos. 
Būtent taip atsitiko su energetika, 
euro įvedimu, mokslo verslo slė-
niais, kurie buvo pradėti dar 2007-
ais, o baigiami tik dabar.

Konservatorių „proveržiais“ bū-

tų galima patikėti tik tuomet, jei 
jie rastų jėgų įvertinti savo valdan-
čiosios kadencijos klaidas: besai-
kį ir neatsakingą skolinimąsi, ne-
konstitucinį pensininkų pajamų 
sumažinimą, ankstesnių vyriau-
sybių energetikos projektų stab-
dymą. O ypač niekuo nepagrįstą 

krašto apsaugos žlugdymą.
Lengva dabar reikalauti iš val-

dančiosios koalicijos 2 proc. nuo 
BVP krašto gynybos biudžeto, ir 
kuo anksčiau, kai palikai dabarti-
nei Vyriausybei tik 0,75, ko netu-
rėjo nei viena NATO šalis... Nie-
kas nepaaiškina, kodėl ir kaip atsi-
tiko, jog labiausiai Rusijos grėsmę 
jaučianti partija, kaip konservato-
riai save pristato visuomenei, nu-
ginklavo Lietuvos kariuomenę per 
kelis savo kadencijos metus?

Tačiau labiausiai konservato-
riai kartojasi savo tariama kova su 
korupcija, skambiais kaltinimais 
kitoms partijoms, ką jie darė ir 
2008-aisiais. Visiškai nereaguoda-
mi į savo veikėjų galimai korupci-

nius veiksmus, jie entuziastingai 
moko kitus skaidrumo, politinės 
atsakomybės ir pan., nors savo val-
dymo metu nė iš tolo tuo nepa-
sižymėjo. Greičiau net priešingai, 
nes nepamenu nei vieno atvejo, jog 
Premjeras A. Kubilius principingai, 
kaip to reikalauja iš kitų, būdamas 
opozicijoje, pasielgtų nors vieno sa-
vo Vyriausybės nario atžvilgiu. To-
dėl ir ši jų „kova“ nėra įtikinama 
ar bent jau nuoširdi. Ir vargu, ar iš 
propagandos rėmų kaip nors išlipa.

Dar viena ryški propagandinio 
proveržio sritis – esą atsinaujinusi 
konservatorių partija. Taip, ir vėl 
Landsbergis, tik šįkart jaunesnis, 
įtraukė keletą savo bičiulių į sąrašą, 
tuo pačiu pašalindamas nepaklus-
niuosius. Tačiau visa šiai partijai bū-
dinga retorika, kaltinimai kitiems, 
savikritikos stygius, savo klaidų ne-
matymas, visuomenės dalijimas į 
patriotus ir ne, į modernius ir ne,  ir 
vienintelių teisuolių aureolė išliko.

Konservatorių propagandos kri-
zė bado akis – stilistika ta pati, me-
todai kaltinti kitus, tik ne save, ne-
sikeičia, visi ne konservatoriai ar už 
juos nebalsuojantys yra nepažan-
gūs, nemodernūs ir, aišku, nepatri-
otiški. O ypač, jei jie dar leidžia sau 
Kovo 11-ąją išvykti į Lenkiją piges-
nių prekių. Taigi, jei jie, rinkėjai, dar 
leis sau išrinkti rudenį ne konserva-
torius, tik patvirtins konservatorių 
matymą, jog nesusipratėlių ir nepa-
triotinių jėgų gretos dar padidėjo.

Gediminas kIrkIlAs
Seimo Pirmininko pavaduotojas,
Europos reikalų komiteto 
pirmininkas, Lietuvos premjeras 
2006–2008 metais

Liberalų logika: imk sausainį ir užmiršk 
nurėžtą algą

Kol Seime stumdosi amžini po-
litiniai oponentai socialdemo-
kratai su konservatoriais – pra-
dėti neeilinę sesiją ar nepradė-
ti, giedoti himną ar negiedoti, 
kurį himną – Nepriklausomos 
Lietuvos ar tarybinės, kurį už-
traukė konservatorė R. Jukne-
vičienė, – rinkimų traukinys jau 
važiuoja per Lietuvą.

Darbo partijos nariai tęsia savo 
partijos įkūrėjo Viktoro Uspaski-
cho įvestas tradicijas – linksmin-
ti žmones ir toliau jiems žadėti – 

Justas pAnkAuskAs
Ministro Pirmininko patarėjas,  
LSDP Pirmininko pavaduotojas 

jei ne aukso kalnus, tai bent tai, ką 
padarys socialdemokratai, o Darbo 
partija tai pateiks kaip savo nuopel-
nus. Po rajonų centrų ir kaimų ne-
šildomas kultūros namų sales da-
bar vežiojamas Radžis ir panašios 
„žvaigždės“ – pažiūrėkite, darbie-
čiai dar gyvi, vis dar vaišina jus ne-
mokamomis pramogomis. Nesvar-
bu, kad partijos įkvėpėjas šiaip ne 
taip užvertęs vieną savo bylą, da-
bar užsiėmęs kita – skyrybų. Įdo-
mu, ar ši irgi užtruks dešimtmetį? 
Nesvarbu, kad daug darbiečių su-
sikrovė lagaminus ar buvo priversti 
susikrauti kaip, pavyzdžiui, nacio-
nalinius langų skysčio gėrimo ypa-
tumus išreklamavusi Nacionalinės 
žemės tarnybos eksdirektorė Daiva 
Gineikaitė.

Tuo tarpu liberalai laikosi pa-
prasčiausios taktikos – beveik ne-
sikiša į konservatorių bandymus 
apskabyti socialdemokratų reitin-
gus ir sukelti kuo daugiau triukšmo 
aplink valdančiuosius. Jie sėdo į rin-
kimų šou paskui darbiečius ir važi-
nėjasi po šalies rajonus ir kaimus.

Netgi į opozicijos sušauktą neei-
linę Seimo sesiją Liberalų sąjūdžio 
vadovas nesiteikė atvykti. Atrodo, 
nusispjovė į senuosius politinius 
partnerius ir tuo metu, kai šie ban-
do organizuoti dar vieną, šįkart ne-
eilinį „politinį šou“ Seime, liberalai 
režisuoja savo mini spektakliukus 
provincijoje. Liberalų sąjūdžio ly-
deris Eligijus Masiulis šaukiamas 
į neeilinę sesiją vietoje plenarinių 
posėdžių salės kažin kodėl renka-
si Jurbarką.

Negana to, liberalai užsimojo 
perimti Viktoro Uspaskicho tėvo-
niją. O čia rinkėjai ne iš kelmo spir-
ti. Jie papratinti savo balsų už dyką 
nedalinti. Tai ledų jiems iš dangaus 
pabarsto, tai dar kuo nors palesina. 
Liberalai per butus ir trobas pas kė-
dainiečius irgi ne tuščiomis patrau-
kė. Dalindami arbatos ir sausainių, 
žadėjo naują Lietuvos gelbėtoją – 
jeigu nubalsuosią už naująjį Lietu-
vos Premjerą Eligijų Masiulį, gausią 
ir didesnes algas, ir pensijas.

Kėdainiečiai gal ir papratinti prie 
panašių pasakų, bet kam juos mul-
kinti – visi puikiai prisimena, kad 
tas pats Eligijus Masiulis, gavęs val-
džią kartu su Andriumi Kubiliumi, 
sėkmingai tas pensijas ir algas nu-
pjaustė. Paskui pensijas paliko at-
statinėti socialdemokratams, o dėl 
nukarpytų algų žmonės tebevargs-
ta – mokytojai streikuoja, polici-
ninkai, medikai, valstybės tarnau-
tojai tyliai kenčia. Ir čia į namus at-
eina tas pats pensijų karpytojas libe-
ralas – imk sausainių ir vėl balsuok 
už E. Masiulį. Ar tas sausainis liks 
garantija to, ką dabar žada E. Ma-
siulio partiečiai?

Liberalai renka vis spalvingesnius 
veidus į savo partiją, kad per rinki-
mus jais pasipustę sutrauktų kuo 
daugiau rinkėjų dėmesio ir balsų. 
Bet toje pensijas ir algas karpiusių 
valdžios koalicijoje, prisiminkime, 
buvo ir margaplunksnių šoume-
nų partija. Skambūs vardai ir vei-
dai jiems nesutrukdė tomis pačio-
mis valdžios žirklėmis per pensijas 
ir dirbančiųjų algas rėžti.

Rinkimų traukinys važiuoja per 
Lietuvą – su „radžiais“, sausainiais, 
arbata ir vis tais pačiais rinkimų 
pažadais.

konservatorių „proveržiais“ 
Būtų galima patikėti tik, 
jei jie rastų jėgų įvertinti 
savo klaidas: neatsakingą 
skolinimąsi, žmonių 
skuridnimą, energetikos 
projektų staBdymą, krašto 
apsaugos žlugdymą.
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Lietuva išvengė Gruzijos kelio gal 
tik todėl, kad radikalai neįstengė su-
sidoroti su Algirdu Brazausku. Mes 
per plauką išvengėme pilietinio karo, 
kurio pavojus išliko iki pat 1993-iųjų, 
Pakaunės savanorių maišto rudenį. 

1992 m. gegužę Aukščiausioji Ta-
ryba atlaikė Sąjūdžio spaudimą ir at-
metė „prezidento be Konstitucijos re-
ferendumą“. Radikalūs dešinieji, vis 
dar manydami, kad jie yra vieninteliai 
tautos atstovai, o parlamento daugu-
ma tik per nesusipratimą (komunis-
tų suviliota) neleidžia rengti „prezi-
dento Landsbergio“ referendumo (t. 
y. neleidžia mesti Lietuvos į autorita-
rinės valdžios, nesant Konstitucijos, 
glėbį), 1992 m. vasarą kuriam laikui 
paralyžiavę parlamentą, sutiko skelb-
ti priešlaikinius Seimo rinkimus. Ir 
kaip smarkiai jie apsigavo! 

1993 m. vasario 15 d. Algirdas Bra-

Kovo 11-oji reiškia, kad kiekvienas 
yra svarbus Lietuvai 

Tarėjų instituto tikslas – sustiprinti žmonių pasitikėjimą      teisingumu  
Atkelta iš 2 p. Teisingumo ministras, Lie-

tuvos socialdemokratų par-
tijos (LSDP) vicepirmininkas 
Juozas Bernatonis pasiūlė 
atverti teismus visuomenei 
įvedant Lietuvoje vadinamų 
visuomeninių teisėjų (tarėjų) 
institutą. 

„Apie prisiekusiuosius Lietuvo-
je jau diskutuojama kelis dešim-
tmečius. Pastaraisiais metais pasi-
girsdavo visuomenės atstovų nuo-
monių apie teismų uždarumą. To-
dėl, norėdama teismų darbą pada-
ryti skaidresniu, mano vadovauja-

Atkelta iš 1 p.

zauskas visuotiniu balsavimu išrink-
tas dar ir pirmuoju Lietuvos preziden-
tu. Jo prezidentavimo pradžia buvo 
sunki. Karinės struktūros ėmė regzti 
pučo planą. O kaip kitaip – juk rei-
kėjo „gelbėti tėvynę“ nuo komunis-
tų. Per savo inauguracijos iškilmes jis 
neįleistas į Vilniaus katedrą. Kai tau-
tos išrinktas prezidentas, vyriausiasis 
karinių pajėgų vadas, stojo priešais 
Lietuvos kariuomenės rikiuotę, bu-
vo pasitiktas... švilpimu. 

1993 m. rudenį iš Lietuvos pasi-
traukė paskutinysis Rusijos kariuo-
menės dalinys. Tapome visai laisvi – 

darykime, vyrai, ką norime. Strategi-
ja pasirinkta paprasta ir aiški – „išva-
duoti“ Seimą, „užimtą komunistų“. 
Maištas turėjo daug šansų laimėti. 
1926 m. apsieita su mažesniu karių 
skaičiumi... 

Kokias didžiausias Lietuvos de-
mokratijos ydas įvardintumėte?

A. S.: Pirma, Lietuvoje ne visi ly-
gūs prieš įstatymą. Antra, piliečiams 
imponuoja ne idėjos, o gražūs veidai 
ir retai vykdomi, o dažnai ir nerealūs 
politikų pažadai. Taip yra dėl to, kad 
partijos meluoja savo rinkėjams, to-
dėl jie ir abejingi bet kurioms idėjoms. 

A. J.: Per daug individualizmo ir 
liberalizmo, per mažai – bendruo-
meniškumo. 

Lietuvoje vyksta karštos diskusi-
jos dėl to, kaip vertinti sovietmetį, 

šiuo metu – daugiausia per poeto 
Justino Marcinkevičiaus santykio 
su sovietine valdžia vertinimą. Lie-
tuvos istorinė atmintis – vis dar su 
iškraipymais,  nutylėjimais, neigi-
mu ir balta-juoda spalvomis. Kodėl 
iki šiol nesugebame sąžiningai ir ra-
cionaliai įvertinti savo istorinės at-
minties? Kas padėtų ją įvertinti? Ar 
šį procesą būtų galima pagreitinti? 

A. S.: Todėl, kad dar atsiranda isto-
rikų, kurie suteikia istorinių asmeny-
bių asmeninėms savybėms tokią pat 
ar net didesnę svarbą kaip ir jų žyg-
darbiams. O kadangi nėra žmogaus, 

kuris neturėtų trūkumų ar nėra žen-
gęs klaidingų žingsnių, tai tokia isto-
rinių asmenybių traktuotė menkina 
tų asmenybių autoritetą.  

Kalbant apie Justiną Marcinkevičių 
galima įžiūrėti tą pačią tendenciją. Iš 
dalies taip yra ir dėl to, kad iki šių die-
nų kolaboravimo ir konformizmo są-
vokos traktuojamos skirtingai. 

A. J.: Justinas yra skaistus XX am-
žiaus laikų lūžio spindulys, tekęs mū-
sų žemei... O Lietuvoje tapęs poetų 
poetu – vien poetu nebūsi. Dar su jo 
„Mindaugo“ poetine drama jau 1968 
m. vėrėsi akys, ėmė dygti naujos atei-
ties sėklos. 

Justinas Marcinkevičius galėjo tap-
ti pirmuoju visuotinai išrinktu Lietu-
vos prezidentu. 1993 m., artėjant pre-
zidento rinkimams, jį ėmė lankyti de-
legacijos, prašydamos kelti savo kan-
didatūrą. Tačiau poetas tik atsakyda-
vo: „Aš niekuomet neįsivaizduoju sa-
vęs prezidentu.“

Karalius Mindaugas buvo ne tik 
statytojas, bet ir žiaurus politikas. Jus-
tinui pakako to, ką jis pasakė literatū-
ros žodžiu: valdymo žiaurumas – ne 
jam. Pagaliau pats susipriešinimas, ko-
va tarp lietuvių – ne jam. Tauta būtų 
praradusi švarų ir idealistinį dainių. 

Jis jautė, kad su „Mažvydu“ svar-
biausia pasakė. Vadinasi, savo viską 
padarė? Matyt. Tačiau atėjo Sąjūdis, 
naujas viešumas, Steigiamojo suvažia-
vimo kalba – „Diena atrištom akim“. 
Išėjo jis į Katedros aikštę ir tragišką 
1991-ųjų sausio dieną. 

Svajonei tapus tikrove, jis nutilo. 
Regis, suprato savo reikšmę iš naujo 
susipriešinančiai ir senkančiai Tėvy-
nei. Bet – tylėjo. Nenorėjo būti šmei-
žiamas. Kilni tyla neapšmeižiama. 

Buvęs Islandijos užsienio reikalų 
ministras J. Hanibalsonas, socialde-
mokratas, kurio interviu irgi publi-
kuojamas šiame „Socialdemokrato“ 
numeryje, teigia, kad šiandien di-
džiausi pasaulio kairieji yra popie-
žius Pranciškus ir JAV demokratas 
Bernis Sandersas (Bernie Sanders), 
siekiantis tapti Demokratų parti-
jos kandidatu JAV prezidento rin-
kimuose, o ne Europos socialdemo-
kratai. Kokias Europos socialdemo-

kratų problemas matote? Ką pasiū-
lytumėte Lietuvos socialdemokratų 
lyderiams?

A. S.: Ir vieniems, ir kitiems siūly-
čiau atsikratyti neoliberalizmo. LS-
DP ekonominė – socialinė politika 
mažai skiriasi nuo liberalų politikos. 
Kam  Lietuvai dar viena liberalų par-
tija? Lietuvoje nebeliko partijos, kuri 
gintų samdomųjų interesus ir ne kos-
metiškai, o ženkliai mažintų sociali-
nę atskirtį.  

Kodėl Ukrainai nepavyko konso-
liduoti savo demokratijos ir pasukti 
Vakarų Europos keliu? Kokį likimą 
prognozuojate Ukrainai?

A. S.: Matau tris priežastis. Viena – 
tai Rusijos politikos  įtaka, antra – ES 
ilgai trukusios abejonės, trečia – ilga-
laikis gyvenimas Tarybų Sąjungoje.

Kaip vertinate Lietuvos užsienio 
politiką? Kokias užsienio politikos 
klaidas daro Lietuva? Kaip Lietuva 

galėtų pagerinti santykius su Len-
kija ir geriau juos išnaudoti? 

A. S.: Nėra Lietuvoje  jokios  sta-
bilios užsienio politikos, tai ir vertin-
ti nėra ko. Su Lenkija turi būti tokia 
kalba: mes Lietuvos lenkų mažumai 
duosime tiek teisių, kiek jūs (Lenki-
ja) duodate lietuvių mažumai Len-
kijoje.

Kokia Jūsų svajonių Lietuva? 
Jei, tarkime, dabar būtumėte vals-
tybės vadovas, kokių tikslų, ko-
kios Lietuvos siektumėte? 

A. S.: Parodyčiau kiekvienam, 
kad jis reikalingas Lietuvos valdy-
mui, kad jo siūlymai rimtai svars-
tomi, ir, jeigu jie atmetami, tai tik 
argumentų kalba. Be to, taip suma-
žinčiau socialinę atskirtį, kad kie-
kvienam norėtųsi gyventi Lietuvo-
je, o ne užsienyje. 

"Socialdemokrato" redakcija

Kovo 16 d. mirė Lietuvos politinis ir visuo-
menės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataras, LSDP tarybos narys  
VLADIMIRAS BERIOZOVAS.
 
Nuoširdžiai užjaučiame jo našlę Danutę, du-
krą Rositą, artimuosius bei visus jį pažino-
jusius.
 
LSDP taryba

Pirmoje eilėje iš kairės Kovo 11-osios akto signatarai Aloyzas Sakalas ir Vytenis Povilas Andriukaitis

Lie tu vos Per sit var ky mo Są jū džio stei gia ma sis su va žia vi mas. Iš kai rės: Ar vy das Juo zai tis,  
Ka zi mi ra Pruns kie nė, Ro mas Gu dai tis, Si gi tas Ge da, Ro mual das Ozo las, Ka zi mie ras Mo tie ka.

ma Teisingumo ministerija kar-
tu su teisės srities mokslininkais 
ir praktikais parengė tarėjų teis-
muose koncepciją“, – „Socialde-
mokratui“ papasakojo J. Berna-
tonis. 

Kaip rodo visuomenės nuomo-
nės apklausos, šiai LSDP pirmi-
ninko pavaduotojo idėjai pritaria 
net 61 proc. Lietuvos gyventojų. 
J. Bernatonis pažymi, kad visuo-
meninių tarėjų instituto įvedimas 
yra numatytas ir XVI Vyriausy-
bės programoje.    

„Tarėjų institutas – būdas pi-
liečiams įgyvendinti demokrati-

nę teisę tiesiogiai dalyvauti val-
dant savo šalį. Kalbant apie Lie-
tuvą, įgyvendinant kitų valdžios 
šakų funkcijas mūsų piliečiai da-
lyvauti gali, o teismo darbe – ne“, 
– sako J. Bernatonis.  

Parengtoje koncepcijoje siūlo-
ma, kad tarėjai dalyvautų ne vi-
sų, o tik atskirų kategorijų bylo-
se, kuomet tokioms byloms visuo-
menė skiria daugiau dėmesio bei 
teismų sprendimai sulaukia rezo-
nansinio atgarsio.  

Tarėjai dalyvautų bylose dėl 
labai sunkių nusikaltimų pada-
rymo (už kuriuos baudžiamaja-
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Vakarų lyderiai galvojo, kad, jeigu 
jums bus leista ištrūkti iš Sovietų Są-
jungos, tai gali kelti grėsmę Michai-
lo Gorbačiovo padėčiai. Sovietų Są-
jungos subyrėjimas lemtų Gorbačio-
vo žlugimą, kuris reikštų, kad kieto-
sios rankos šalininkai grįžta į valdžią. 
Mes grįžtume į Šaltąjį karą. O tai ga-
li sukelti net ginkluotą konfliktą Ry-
tų Europoje. Vidurio Europa taip pat 
atsidurtų pavojuje. Galiausiai, taikus 
Vokietijos suvienijimas žlugtų. 

Labai daug buvo pastatyta ant kor-
tos. Nusiginklavimas, ginklų kontrolė, 
okupacinių pajėgų išvedimas – taikos 
dividendai, kurių tikėtasi. 

Tačiau tokia Vakarų lyderių mąsty-
mo linija buvo klaidinga. Visada yra 
neteisinga sudėti visas viltis į vieną as-
menį. Paaiškėjo, kad net kai Gorba-
čiovas neteko valdžios, tai nereiškė is-
torinės neišvengiamybės, kad kietosios 
rankos diktatūra sugrįš. Paaiškėjo, kad 
taip nenutiks. 

Aš atsisakiau laikytis tokio požiū-
rio ir kitaip vertinau politinę realybę 
Sovietų Sąjungos viduje.

Esu kilęs iš politiškos šeimos. Pri-
klausau jau trečiajai Islandijos social-
demokratų lyderių kartai per pastarą-
jį amžių. Mano tėvas buvo darbinin-
kų judėjimo lyderis ketvirtį amžiaus. 
Mano vyresnysis brolis studijavo Mas-
kvoje ir Lenkijoje 1954–1961 metais, 
o kitas brolis studijavo Karolio univer-
sitete Prahoje septintojo dešimtmečio 
pradžioje. Abu turėjo artimų ryšių su 
disidentais Rusijoje, Baltijos valstybė-
se, Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir kitur. 

Aš, kaip Fulbraito (ang. Fulbright – 
vert. past.) stipendininkas, studijavau 
Harvarde ir atlikau lyginamąjį eko-
nominių sistemų tyrimą. Mano išva-
da apie sovietinę ekonomiką buvo pa-
prasta: ji neveikė, buvo neveiksminga, 
prarado varomąją jėgą, buvo nelanks-
ti, švaistūniška ir neefektyvi, nors ir 
turėjo sektorių, daugiausiai susijusių 
su karine pramone, kurie buvo aprū-
pinti milžiniškais resursais ir kartais 
– sėkmingi. 

Politinis elitas – nomenklatūra – 
prarado tikėjimą sistema. Jie prarado 
apetitą naudoti jėgą, siekiant išlikti 
valdžioje. O Sovietų Sąjunga negalė-
jo būti išsaugota niekaip kitaip, nebent 
jėga. Sovietų imperija kentė egzisten-

Baltijos valstybių nepriklausomybės  
pripažinimas buvo apskaičiuota rizika

Islandai jautė gilią simpatiją atkurtai 
Baltijos šalių nepriklausomybei. Kaip 
maža tauta, mes esame linkę palaikyti 
Dovydą prieš Galijotą. Mūsų istorinė-
je atmintyje išliko faktas, kad jūs iško-
vojote savo nepriklausomybę po Pir-
mojo pasaulinio karo tuo pačiu me-
tu, kaip ir mes. 

Be to, mes buvome priklausomi nuo 
Sovietų Sąjungos gyvybiškoje mū-
sų užsienio prekybos srityje  – naftos 
prekyboje. Stipriausia politinė lobisti-
nė grupė Islandijoje – laivų savininkai 
ir žuvų verslo magnatai – buvo susirū-
pinę, kad aš neva buvau neatsakingas, 
kėliau grėsmę jų verslo santykiams ir t. 
t. Nepaisant to, kadangi žmonės buvo 
pozityviai nusiteikę Baltijos valstybių 
atžvilgiu, tad jie nedarė to atvirai, bet 
už uždarų durų.

Mes prisiėmėme apskaičiuotą ri-
ziką. Jei galėsime užsitikrinti priėji-
mą prie naftos iš kitų šaltinių, mums 
viskas bus gerai. Prisiminkite, Sovie-
tų Sąjunga tuo metu patyrė gilų eko-
nominį nuosmūkį. Jie siūlė žemą kai-
ną už menkos kokybės produktus. 
Mes galėjome užsitikrinti pelninges-

nes rinkas kitur. Taigi, prisiėmėme ap-
skaičiuotą riziką. Ir tai buvo teisingas 
sprendimas. 

Sovietai protestavo, kaltindami Is-
landijos vyriausybę kišimusi į jų vidaus 
reikalus. Jie atšaukė savo ambasadorių 
iš Reikjaviko ir grasino nutraukti pre-
kybinius ryšius. Aš žiūrėjau į tai labai 
rimtai. Subūriau teisės ekspertų ko-
mandą (vienas jų buvo iš Estijos), pa-
rengėme teisinį dokumentą,  įrodan-
tį, kad Islandija nesikišo į Sovietų Są-
jungos vidaus reikalus. 

Mes pagrindėme savo teiginius ci-
tuodami sovietų įsipareigojimus tarp-
tautinėse sutartyse, tokiose kaip 1975 
m. Helsinkio baigiamasis aktas ir dau-
gelis kitų, įpareigojančių tarptautinių 
susitarimų ir bylų. Užtvirtinome savo 
poziciją, cituodami sovietų liaudies de-
putatų suvažiavimo nutarimą, kuris 
neseniai buvo paskelbęs, kad Riben-
tropo – Molotovo paktas nebegalio-
ja. Tai reiškė, kad šis liūdnai pagarsė-
jęs paktas, kuriuo buvo grindžiamas 
didžiosios Europos dalies padalijimas 
tarp dviejų diktatorių – Hitlerio ir Sta-
lino, yra niekinis.

Kaip vertinate Baltijos valstybių ir 
Lietuvos pasiekimus per tą ketvirtį 
amžiaus po lemtingos 1991 m. vasa-
rio 11 dienos? 

Baltijos valstybių istorija po Nepri-
klausomybės atkūrimo yra sėkmės 
istorija. Kodėl? Jūs sėkmingai konso-
lidavote savo demokratines instituci-
jas. Jūs integravote savo ekonomikas į 
vidinę Europos Sąjungos rinką. Ir jūs 
apsidraudėte nuo galimų išorinių grės-
mių, prisijungdami prie NATO. NA-
TO – tai Vakarų demokratijų kolekty-
vinio saugumo organizacija. Siekdami 
patenkinti prisijungimo prie šių dvie-
jų svarbiausių organizacijų reikalavi-
mus, jūs laikėtės ilgalaikės strategijos 
ir vidinės disciplinos, nepaisydami 
politinių neramumų ir ekonominių 
sunkumų pereinamuoju laikotarpiu. 
Tai liudija tam tikrą politinės daugu-
mos sutarimą. 

Žinoma, jūs turite daugybę proble-
mų, kurias reikia spręsti. Bet patikė-
kite manimi – jūs nesate vieninteliai, 
susiduriantys su sudėtingomis proble-
momis. Pažvelkite į Europą! Europa, 
regis, tik sėlina nuo vienos krizės prie 
kitos. Nėra vienybės bendro tikslo var-
dan. Nėra ilgalaikės strategijos. Euro-
pos lyderiai į problemas reaguoja per 
silpnai ir per lėtai, užuot jas sprendę.

Tačiau kur kas realistiškesnis paly-
ginimas yra su jūsų kaimynais Ukrai-
noje. Ukraina pradėjo savo kelią kaip 
suvereni valstybė tuo pačiu metu, kaip 
ir jūs. Tačiau koks didžiulis skirtumas! 

Politiniai lyderiai Ukrainoje visiš-
kai nesugebėjo padaryti tai, kas tu-
rėjo būti padaryta pereinamuoju lai-
kotarpiu. Oligarchai yra parazitiški. 
Korupcija – endeminė. Ukraina yra 
tragiškai pažeidžiama. Ji susiduria su 
išorine agresija ir silpnumu, kurdama 
savo vidinę vienybę. 

Ukraina gali daug pasimokyti iš ne-
priklausomybę įtvirtinusių Baltijos 
valstybių patirties. Tikiuosi, kad tai 
dar ne per vėlu.

Kalbėjosi Morta Vidūnaitė
Vertė Akvilė Rudytė 

*Antrąją interviu su p. Jonu Baldvinu Ha-
nibalsonu dalį, skirtą Islandijos, Lietuvos ir 
Europos socialdemokratijai, skaitykite ba-
landžio „Socialdemokrate“.

 Tarėjų instituto tikslas – sustiprinti žmonių pasitikėjimą      teisingumu  
me įstatyme numatyta didžiau-
sia bausmė viršija 10 metų lais-
vės atėmimo), bylose dėl korupci-
nio pobūdžio nusikaltimų, darbo 
bylose, civilinėse bylose dėl žalos, 
atsiradusios dėl ikiteisminio tyri-
mo pareigūnų, prokuroro, teisėjo 
ir teismo neteisėtų veiksmų, atly-
ginimo, civilinėse ir administra-
cinėse bylose, kuriose pareikštas 
ieškinys ar pareiškimas viešajam 
interesui ginti bei bylose dėl tar-
nybinių ginčų. 

„Tarėjai būtų skiriami dalyvau-
ti šiose bylose tik tuomet, kai to 
pageidautų bent viena proceso 

šalis, prokuroras, kaltinamasis, 
nukentėjusysis, jų gynėjai ar at-
stovai. Tačiau nagrinėjant bylas 
dėl korupcinio pobūdžio nusi-
kaltimų ir darbo bylas tarėjai bū-
tų skiriami visais atvejais“, – tei-
gia LSDP vicepirmininkas. 

J. Bernatonis atkreipia dėme-
sį į tai, kad įvedus visuomeninių 
tarėjų institutą, Lietuva priar-
tėtų prie vakarietiškų teisingu-
mo standartų. Tarėjų institutas 
veikia Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Švedijoje, Austrijoje, Belgijoje, 
Danijoje, Ispanijoje, Lenkijoje ir 
kitose šalyse.

info kokias teises turėtų visuomeniniai tarėjai? 
• Kartu su teisėju šias bylas nagrinėjantys tarėjai iš 

esmės turėtų tokias pačias teises kaip ir teisėjas. 
Jeigu bylą nagrinėtų vienas teisėjas, tuomet su juo 
posėdžiautų du tarėjai, jei trys teisėjai – tuomet ke-
turi tarėjai. Tarėjai dalyvautų tik žodinio bylos na-
grinėjimo procese pirmos instancijos teismuose. 
Jie negalėtų dalyvauti bylose, kuriose yra duome-
nų, sudarančių valstybės paslaptį.

• Koncepcijoje siūloma, kad tarėjams už darbą būtų 
mokama apylinkės teismo teisėjo pareiginės algos 
dydžio kompensacija pagal faktiškai bylai nagri-
nėti sugaištą laiką, t. y. mokama už tas dienas, kuo-
met tarėjas posėdžiauja.

• Pagal parengtą koncepciją tarėjais galėtų būti ne 
jaunesni nei 25 metų ir ne vyresni nei 65 metų ne-
priekaištingos reputacijos Lietuvos piliečiai, mo-

kantys lietuvių kalbą ir deklaravę gyvenamąją vie-
tą Lietuvoje. 

• Siūloma nustatyti, kad asmenys, atitinkantys tarė-
jams keliamus reikalavimus, į šį sąrašą galėtų įsira-
šyti savanoriškais pagrindais. Jei savanorių kandi-
datų nepakaktų, tarėjų sąrašas būtų sudaromas at-
sitiktinės atrankos būdu, vadovaujantis Gyventojų 
registro duomenimis.

• Dalyvauti konkrečiose bylose į sąrašą įtraukti tarė-
jai taip pat būtų skiriami atsitiktinės atrankos bū-
du, pasinaudojant Lietuvos teismų informacine sis-
tema. Siūloma nustatyti, kad per vienus metus tas 
pats asmuo gali būti skiriamas dalyvauti nagrinė-
jant ne daugiau kaip 1–2 bylas. Prioriteto tvarka by-
los būtų skiriamos nagrinėti asmenims, įrašytiems į 
tarėjų sąrašą savanoriškais pagrindais.

cinę krizę, visai kaip britų, prancū-
zų, ispanų ir kitos kolonijinės siste-
mos, subyrėjusios praeityje. Tai nebu-
vo klausimas „kas, jeigu...?“, o  klausi-
mas – „kada?“. 

Abejojau Vakarų lyderių pasirink-
ta pozicija. Kai jie pradėjo kreiptis į 
okupuotas tautas, kad šios negriautų 
Sovietų Sąjungos vientisumo taikos 
ir stabilumo vardan, buvo akivaizdu, 
jog kažkas buvo negerai. 

Paaiškėjo, kad mes buvome teisūs, 
o jie klydo. 

Čia, Lietuvoje, esate geriausiai ži-
nomas ir ypatingai gerbiamas kaip 
Islandijos užsienio reikalų minis-
tras, kurio pastangų dėka Lietuva 
gavo tarptautinį pripažinimą itin 
sudėtingu mūsų istorijos periodu. 
Jūs taip pat buvote pirmasis užsienio 
reikalų ministras pasaulyje, pripaži-
nęs Kroatiją kaip suverenią valstybę 
1991-aisiais. Kaip gimė sprendimas 
tais pačiais metais pripažinti Balti-
jos šalių nepriklausomybę?

Tai buvo mano asmeninė iniciatyva. 
Ar ji buvo kritikuojama šalies viduje? 

Atkelta iš 1 p.

Jon Baldvin Hannibalsson 1991 m. sausio 19 d. Vilniuje

Originalus 1991 m. vasario 11 d. Islandijos Altingo (parlamen-
to) rezoliucijos dokumentas, kuriuo pripažįstama Lietuvos 
nepriklausomybė.

Lie tu vos Per sit var ky mo Są jū džio stei gia ma sis su va žia vi mas. Iš kai rės: Ar vy das Juo zai tis,  
Ka zi mi ra Pruns kie nė, Ro mas Gu dai tis, Si gi tas Ge da, Ro mual das Ozo las, Ka zi mie ras Mo tie ka.
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Justinas Marcinkevičius – Nepriklausomybės pažymėtas 
Justinas Marcinkevičius, Lietuvos poetas ir dramaturgas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, šių 

metų kovo 10 d., atkurtos demokratinės Lietuvos Respublikos nepriklausomybės išvakarėse, bū-
tų šventęs 86 metų sukaktį. Simboliška, kad vienas ryškiausių Lieutvos poetų Anapilin išėjo 2011 
m. vasario 16 d...

Nedaugelis žino, kad būtent Justinas Marcinkevičius parašė preambulę Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai. 

„LIETUVIŲ TAUTA
– prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, 
– jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir 
Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, 
– šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir 
nepriklausomybę, 
– išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir 
papročius, 
– įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę 
laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje - 
nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, 
– puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, 
– siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės 
visuomenės ir teisinės valstybės, 
atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir 
skelbia šią KONSTITUCIJĄ.“
Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulė.

1971 metų kovą tuomečiame 
Akademiniame dramos teatre 
režisierius Henrikas Vancevi-
čius pastatė Justino Marcinke-
vičiaus dramą „Katedra”, režsie-
riui Oskarui Koršunovui buvo 
lygiai dveji metai. 2012 metais 
prieš premjerą Režisierius Oska-
ras Koršunovas kalbėjo: „Mar-
cinkevičius per istorinę praeitį 
tiksliai įvardijo savo laiką. De-
ja, jo įžvalgos šiandien mums vėl 
skausmingai aktualios. Lauryno 
Gucevičiaus laikais Katedra buvo 
sugriauta, Marcinkevičiaus lai-
ku ji buvo atimta, o dabar ji tie-
siog užmiršta. Tokia, kokią ją įsi-

Vytautas Plečkaitis: „Vasario 16-osios Akto signataras  
Jurgis Šaulys – diplomatas,  demokratinių pažiūrų politikas“ 
Kovo 3 d. Signatarų namų sa-
lėje vyko istoriko ir diploma-
to, Kovo 11-osios Akto signa-
taro Vytauto Plečkaičio kny-
gos „Nepriklausomybės Akto 
signataras Jurgis Šaulys: de-
mokratas, valstybininkas, di-
plomatas“ pristatymas.

Jurgis Šaulys – iškili XX a. pir-
mos pusės asmenybė, varpininkas, 
Demokratų partijos kūrėjas, leidė-
jas ir žurnalistas, Valstybės Tary-
bos vicepirmininkas, Lietuvos pa-
siuntinys Vokietijoje, Italijoje, prie 
Šventojo Sosto, Lenkijoje ir Šveica-
rijoje, Lietuvos diplomatijos šefas 
1941–1945 m., žymus bibliofilas.

Renginyje dalyvavo Istorijos ins-
tituto direktorius dr. Rimantas Mi-
knys, Kovo 11-osios Akto signata-
ras, ambasadorius Mečys Laurin-
kus, profesoriai Raimundas Lopata 
ir Alvydas Nikžentaitis, knygos au-
torius. Vakarą vedė Kovo 11-osios 
Akto signataras, žurnalo „Veidas“ 
vyr. redaktorius Rimvydas Valatka. 

Įvadiniame biografijos žodyje V. 
Plečkaitis teigia, jog įvairiapusė J. 

Šaulio biografija nusipelno ne vie-
nos monografijos, ir tikisi, kad kiti 
autoriai išsamiai atspindės daugiau 
šios asmenybės nuopelnų Lietuvai. 
Mažai nagrinėtas gausus šio žmo-
gaus publicistinis palikimas, susi-
rašinėjimas su daugeliu politikos, 
visuomenės, kultūros ir meno vei-
kėjų, jo žurnalistinė veikla lietuviš-
koje spaudoje.

„Jurgis Šaulys buvo demokrati-
nių pažiūrų žmogus, mokėjęs ko-

voti už save, už savo tiesą, nebijojęs 
diskutuoti ir kritikuoti aukštesnes 
pareigas einančių žmonių. Buvo 
didelis polemistas, polemizavo su 
A. Smetona ir J. Basanavičiumi. Jis 
matė nepriklausomybės kelią šiek 
tiek kitokį negu partiniai veikėjai“, 
– sakė knygos autorius.

Monografijos autorius akcentuo-
ja, jog Balsėnų kaimo ūkininko 
sūnus žinomas ne tik kaip valsty-
bės veikėjas. Dirbdamas diploma-

tu įvairiose Europos valstybėse, 
surinko gausią lituanistinę bibli-
oteką: retų ir vertingų knygų, že-
mėlapių, istorinių graviūrų. Dalis 
šio rinkinio padovanota Vytauto 
Didžiojo universitetui. Svarbiau-
sią vietą jo archyve užima susira-
šinėjimas einant Lietuvos valsty-
bės įgalioto atstovo pareigas iki 
1940 metų ir vėliau Šveicarijoje 
apsistojus. 

Knygoje pasakojama apie J. 

Šaulio studijų metus, bendravimą 
su gausia tėvų šeima, jo šeimos pe-
ripetijas, diplomato vedybas su italų 
dainininke Mafalda Salvatini, pas-
kutiniuosius gyvenimo metus Lu-
gane (Šveicarija), kur jis palaidotas.

J. Šaulio dienoraščiai ir laiškai 
pasitarnavo knygos autoriui nuose-
kliai pasidairyti visuose prieškario 
Lietuvos valstybinės veiklos baruo-
se. V. Plečkaičiui šie dokumentai 
leidžia teigti, jog Lietuvos pasiun-
tinių veikla emigracijoje padėjo iš-
saugoti laisvės ir nepriklausomy-
bės siekius tarp išeivių užsienyje ir 
prisidėjo skatinant Lietuvos vals-
tybingumo idėją pačioje Lietuvoje. 

Autorius išreiškė padėką mono-
grafijos iniciatoriams – Lietuvos 
nacionaliniam muziejui, Signata-
rų namams ir visiems, talkinusiems 
renkant duomenis apie signatarą 
dr. Jurgį Šaulį. Ypač dėkingas J. 
Šaulio sesers sūnui, Gargždų mies-
to garbės piliečiui Česlovui Tarvy-
dui, rašomai knygai pateikusiam 
originalių dokumentų ir ikono-
grafinės medžiagos iš savo šeimos 
archyvų.

Regimantas Adomaitis, 
kino ir teatro aktorius: „Justinas buvo kaip 
mūsų sąžinė, kaip mūsų dvasinis šviesulys. 
Jo netektis  – ne vien žmogaus, poeto, rašy-
tojo... Jis nebuvo „vienas iš mūsų“... Jis ap-
jungė mus visus...“

R. Adomaitis sukūrė Mindaugo ir Maž-
vydo vaidmenis Henriko Vancevičiaus 
režisuotuose spektakliuose „Mindaugas“ 
(1969) ir „Mažvydas“ (1978) bei Irenos 
Bučienės režisuotame spektaklyje „Min-
daugas“ (1994). 1988 m. jis buvo Sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės narys. 

Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė –  
Pakerienė, literatūrologė, Lietuvos 
mokslų akademijos tikroji narė: „Žmo-
nės šiandien rytą kalbėjo: „Mirė mano 
poetas – baigėsi mano gyvenimas... Visą 
mano gyvenimą šitas poetas buvo su ma-
nimi... Ir jo nebėra...“ Tai liudija ypatingą 
žmogišką ryšį, ypatingą santykį. Šiandien 
(vasario 16 d.) žiūrėdama į mūsų vėliavas, 
pagalvojau, kad jeigu pamatyčiau mūsų 
tautinę vėliavą su gedulo ženklu, pasaky-
čiau tyliai: „Tai yra teisinga.“

Citatų šaltinis: Lietuvos nacionalinio 
radijo ir televizijos reportažas „Mirė 
poetas, visuomenės veikėjas Justinas 

Marcinkevičius (1930–2011)“, 
parodytas 2011 vasario 16 dieną.

vaizdavo Gucevičius ir Marcinke-
vičius. Neoklacisistinė Katedra, 
teigianti švietimo, demokratijos, 
tvirtos respublikos idėjas. Kate-
dra, sukurta žmogui, anot Lau-
ryno. Jungianti ir telkianti žmo-
nes ne tik kaip tikėjimo, bet ir 
kaip kultūros simbolis. Tačiau 
per Katedros įvaizdį ir jo praradi-
mą matome, kaip kartojasi mūsų 
istorijos ratas. Atsimenu, kai Są-
jūdis sugrąžino Katedros idėją. 
Tada buvo daug tikėjimo Tėvy-
nės ateitimi. Dabar matome daug 
nusivylimo. Mes esame Europoje, 
tačiau tampam tamsūs, provin-
cialūs, nepatenkinti ir be ambi-

cijų. Šiandieninė Lietuva panašė-
ja į kraštą, į kurį Marcinkevičiaus 
pjesėje sugrįžta Laurynas. Tačiau 
suvokdami istorijos rato neišven-
giamumą šiandien vėl ryžtamės at-

merkti akis ir pamatyti Katedros 
viziją kaip kometą, kurią anuomet 
išvydo Laurynas.  

Man įdomiausias – kuriantis 
žmogus. Kūryba yra dieviškoji ir 
kartu demoniškoji žmogaus savy-
bė. Per ją žmogus įprasmina savo 
būtį. Bent jau aš asmeniškai per 
kūrybą įprasminu savo būtį. Todėl 
man tai – viena svarbiausių temų. 
Kurdamas esi gyvas ir imlus pa-
sauliui, bet ir degini save. Talentas 
yra ne tik dovana, bet ir kryžius. 
Per šią temą šiandien atrandu ir 
Justiną Marcinkevičių – jo Laury-
nas savo talentą neša kaip kryžių.

Neįmanoma kurti be tikėjimo. 
Tikėjimas yra tavo raumuo ir kū-
rybinė jėga. Tačiau tai sudėtingas 
klausimas. Kurdamas gali atsidur-
ti ant pamišimo ribos. Bet po kū-
rybinio pakilimo momentų atei-
na metas, kai patiri nekūrybinį iš-
gyvenimą, savotišką abstinenciją. 
Patyręs kūrybinio tikėjimo išgy-
venimus, neišvengiamai susiduri 
su kankinančiomis abejonėmis.”

Oskaras Koršunovas, režisierius

Tomo Ivanausko nuotrauka iš OKT archyvo
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Andrius pAlIonIs
LR Seimo narys

Socialinės politikos Europoje formavimas –  
socialdemokratų rankose 

Vilniaus knygų mugėje 2016 – 
naujos socialdemokratų knygos
Vasario 25–28 d. apsilankiu-
sieji Vilniaus knygų mugėje 
2016 „Litexpo“ rūmuose da-
lyvavo ir LSDP bičiulių bei jų 
draugų (arba apie juos) naujų 
knygų pristatymuose. Jei dar 
neturite šių knygų, „Socialde-
mokratas“ su jomis supažin-
dina ir kviečia įsigyti! 

Marija Aušrinė Pavilionienė 
„Vizijos ir tikrovė“
„Gairių“ išleista knyga skirta 

tiems, kurie domisi, kas yra žmo-
gus, asmenybė, žmogaus teisės ir 
laisvės. Kurie neromantizuoja po-
litikos, o žvelgia į ją kaip į kasdienį 
sudėtingą darbą, kuriame susidu-
ria skirtingos žmonių pasaulėžiū-
ros, priešin¬gos ideologijos, parti-
jų programos, kuriose kartais rei-
kia ieškoti žmogaus. Ku¬rie nori 
suvokti, kaip gimsta įstatymai, jų 
pataisos, kaip jie yra pažeidžiami ir 
kaip kartais jų nepaisoma. 

Knygoje sudėti redaguoti 2011–
2015 m. straipsniai, paženklinti au-
torės emocijų, ironijos ir nevilties 
dėl to, kad Lietuvoje gražios žmonių 
lygybės vizijos, pagarbos žmogui 
siekiai vis netampa tikrove. Nepai-
sant to, autorė yra optimistė, nes tiki 
žmogaus protu ir galimybe keistis.

bės laukimą, naujagimio priežiū-
rą, šeimos kūrimosi ir darnių san-
tykių pradžią. 

Viena iš autorių Jūratė Jadkonytė 
Petraitienė sako: ,,Knygoje kalbame 
viena tema – kaip susilaukti sveiko 
kūdikio, tik su įvairių sričių specia-
listais, kurių kiekvieno patirtis skir-
tinga, tačiau vieninga išmintimi ir 
žiniomis, pagrįstomis naujausiais 
mokslo pasiekimais, ilgamete prak-
tika bei meile savo darbui – tai gi-
nekologijos prof. dr. (HP) Gražina 
Drąsutienė, neonatologijos prof. dr. 
(HP) Nijolė Drazdienė, genetikos 
prof. dr. (HP) Algirdas Utkus, vai-
kų ligų prof. dr. (HP) Vytautas Uso-
nis, prof. dr. (HP) Vytautas Basys, 
doc. dr. Violeta Ožeraitienė, psichi-
atrė Goda Bačienė, šeimos konsul-
tantas Vaidas Arvasevičius.“ 

Knygos unikalumas, pasak au-
torės Auksės Kontrimienės, yra 
tas, kad ji suasmeninta: ,,Skaity-
tojas ir skaitytojus tėčius malo-
niai nudžiugins galimybė pasi-
žymėti asmeninę informaciją apie 
savo vaikutį (vaisiaus judesius, 
pirmųjų metų ūgio, svorio poky-
čius diagramose). Knyga spaus-
dinta ant specialaus popieriaus, 
todėl joje galima piešti, spalvinti 
specialiai knygai sukurtas man-
dalas, pasitikrinti jausmus ir ži-
nias atliekant testus tėvams. Ne-
abejojame, po daugelio metų už-
augęs vaikas su dideliu smalsumu 

vartys kiekvieną puslapį ir suži-
nos, kaip jo tėvai laukė.“

čiulių ir kolegų – aktoriaus ir re-
žisieriaus Algirdo Latėno, aktorės 
Elžbietos Latėnaitės, režisierių 
Vitalijaus Mazūro, Eimunto Ne-
krošius, Rimo Tumino, kompozi-
torių Vidmanto Bartulio, Algir-
do Martinaičio, dailininko Ado-
mo Jacovskio ir kitų pasakojimai.

„Teatrui esu seniai pardavęs 
„dūšią“, – viename interviu yra 
prisipažinęs F. Latėnas. – „Tea-
tras man visuomet atrodė kaip 
gaivinantis skersvėjis mano aka-
deminėje kūryboje. Tarsi salelė, 
kurioje leistina realizuoti radi-
kaliausias, banaliausias ir šmaikš-
čiausias mintis, nes į teatro mu-
ziką visuomet būdavo žvelgiama 
atlaidžiau.“

Andrias Bielskis 
„Egzistencija, prasmė, tobu-

lumas. Aristoteliški gyvenimo 
prasmės apmąstymai“; 

„Apie filosofijos ir meno esmę“.
Nuolat klausiame savęs ir kitų: 

ar gyveni prasmingai, ar tai, ką 
darai diena iš dienos, bus reikš-
minga laiko perspektyvoje? Sku-
bi save įprasminti asmenukėje, 
facebook'o komentare ar įrašu 
tinklaraštyje. Kam tai darai? Ar 
to kam nors reikia? Ar visa tai 
prasminga, verta tavo laiko, pa-
stangų ir kitų dėmesio? Ar tau 
visa tai dar neatsibodo? Kada ir 
kur baigiasi beprasmiški dalykai 
ir prasideda prasminga veikla? Ar 
tam, kad galėtum veikti ir gyventi 
prasmingai, reikia visa galva pasi-
nerti į meną, filosofiją ir/ar poli-
tiką? Kas sudaro gyvenimo pras-
mės turinį? 

Naujoje knygoje „Apie meno 
ir filosofijos prasmę“ klausimus 
apie gyvenimo prasmę Andrius 
uždavė menininkams ir intelek-
tualams: Aidui Bareikiui, No-
medai ir Gediminui Urbonams, 
vengrų kino režisieriui Istvánui 
Szabó, britų filosofui Alasdair 
MacIntyre‘ui. Dialogo forma kar-
tu su jais gilinosi į meno ir filoso-
fijos santykį su politiškumu, šiuo-
laikinio meno tendencijas, filoso-

fijos ir meno reikšmę nūdienos 
pasaulyje. 

Antroje knygoje „Egzistencija, 
prasmė ir tobulumas“ autorius 
iš naujo pateikė atsakymus į dar 
pokario egzistencialistų filoso-
fų keltus klausimus šiuolaikinės 
postmodernios kultūros konteks-
te: kokios veiklos, o ne būtis aps-
kritai, suteikia prasmę tam, kas 
mus „veža“?

Jūratė Jadkonytė Petraitienė ir 
Auksė Kontrimienė 

„Laukiame naujagimio“
Nauja ,,Pypliotyros“ serijos knyga 

,,Laukiame naujagimio“ nemoka-
mai pasieks net 600 socialiai jautrių 
Lietuvos šeimų. Knygoje, parengto-
je su Lietuvos gydytojais ir specialis-
tais, pasakojama apie naujos gyvy-

Skaidra Trilupaitytė
„Kūrybiškumo galia? Neolibe-

ralistinės kultūros politikos kri-
tika“

Monografijoje – kapitalizmo teo-
rijų, laisvos rinkos ideologijos ir re-
aliai egzistuojančio neoliberalizmo 
kontekste apmąstoma kultūros po-
litika. Autorė, remdamasi akademi-
nio, kritinio, propagandinio viešo-
jo kalbėjimo pavyzdžiais, pabrėžia, 
jog normatyvines nuostatas išreiš-
kiančios politikos refleksijos for-
muojasi ne „pačios savaime“, bet... 
priklausomai nuo „visuotinai pri-
imtinų“ nuostatų apie mus supantį 
pasaulį kaitos. 

Knygoje kritiškai vertinami Lie-
tuvos viešųjų intelektualų, politikų, 
menininkų, rinkos ekspertų, vers-
lininkų ir kt. pasisakymai, parodo-
ma, kokiais būdais populiari lais-
vos rinkos idėja realiai egzistuojan-
čio neoliberalizmo praktikoje para-
doksaliai virsta „valstybės plėtimu“.

Kaip rašo Skaidra, šį neolibera-
lizmo paradoksą diskurso erdvėje 
pateisina ir viena iš įprastų šiandie-
nos kultūrinių nuostatų – viešojoje 
politikoje įsigalėjusi kūrybiškumo 
retorika, kuri studijoje aptariama 
kritiškai vertinant kūrybines indus-
trijas, taip pat „plačiosios“ kultūros 
ir kūrybos sampratos implikacijas 
kultūros politikai.

Parengė Ridas Viskauskas

Daiva Šabasevičienė ir Rasa 
Vasinauskaitė 

„Muzika kaip teatras: kompo-
zitorius Faustas Latėnas“

Knyga „Muzika kaip teatras“ 
skirta Nacionalinės premijos lau-
reatui, teatro ir kino kompozito-
riui, akademinės muzikos kūrė-
jui Faustui Latėnui. Pristatoma 
kompozitoriaus biografija – taip 
pat ir jo paties pasakojimu – ir vi-
sa kūryba, analizuojami spekta-
kliai, sukurti Jaunimo, Vilniaus 
mažajame, „Lėlės", kituose Lie-
tuvos teatruose ir užsienyje. 

Muzikologas Viktoras Gerulai-
tis intriguojančiai aptaria F. Latė-
no akademinę muziką. Vieną žy-
miausių lietuvių teatro asmeny-
bių atskleidžia šeimos narių, bi-

Sveikiname Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatę  
Gailiūtę Nijolę Tallat-Kelpšaitę!

Justinas Marcinkevičius – Nepriklausomybės pažymėtas 

Kovo 10 d. Vyriausybės rūmuo-
se pagerbti kultūros ir meno 
kūrėjai, kuriems įteiktos Vy-
riausybės kultūros ir meno 
premijos. Tarp apdovanotųjų 
– dainininkė, LSDP Garbės narė 
Gailiūtė Nijolė Tallat-Kelpšaitė. 

Vyriausybės kultūros ir meno 
premijomis siekiama skatinti Lie-
tuvos, taip pat Pasaulio lietuvių 
bendruomenės kultūros ir meno 
kūrėjų, kultūrai ir menui nusipel-
niusių asmenų veiklą. Kasmet įtei-

kiama 12 premijų, laureatus atren-
ka Vyriausybės kultūros ir meno 
premijų komisija. Vyriausybės kul-
tūros ir meno premijos skiriamos 
nuo 1997 m.

G. N. Tallat-Kelpšaitė 1966 m. 
baigė teatrologijos studijas tuome-
tiniame Leningrado valstybiniame 
teatro, muzikos ir kinematografijos 
institute. Pasak G. N. Tallat-Kelp-
šaitės, „nuo 1966-ųjų mano bal-
sas skambėjo per radiją“. Lietuvos 
radijo fonduose yra per 200 dai-
nų, įrašytų G. N. Tallat-Kelpšaitės. 

Dainininkė koncertavo „Vilniaus 
aiduose“, „Estradinėse melodijose“, 
„Nemuno žiburiuose“. 1970 metais 
ji tapo „Vilniaus bokštų“ laureate. 
1969–1989 m. LTSR filharmonijos 
Juozo Tiškaus ansamblio „Estradi-
nės melodijos“, ansamblio „Nerija“, 
nuo 1989 m. koncertinės firmos „Li-
tart“ solistė.

1991 m. G. N. Tallat-Kelpšai-
tė tapo Lietuvos socialdemokra-
tų partijos (LSDP) narė, Lietuvos 
socialdemokračių moterų sąjun-
gos klubo narė. 2001 m. – LSDP 

himno autorė.
1992 m. G. N. Tallat-Kelpšaitė 

įvertinta Antano Šabaniausko pre-

mija. 2003 m. ji apdovanota ordi-
no „Už nuopelnus Lietuvai“ Rite-
rio kryžiumi. 

Iš kairės: Psichiatrė Goda Bačienė, Auksė Kontrimienė,  
Profesorius Algirdas Utkus, Jūratė Jadkonytė Petraitienė
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kova už žmogaus teises niekada nebūna lengva
Pokalbis su Vilma Vaitiekūnaite, LSDP Vilniaus miesto skyriaus Lygių galimybių ir žmogaus teisių komisijos pirmininke

Pokalbis su kariu savanoriu Ignotu Gaidamavičiumi 

„Patriotizmas man pirmiausia reiškia padėką Tėvynei“ 
Papasakok trumpai apie save.
Man – 20 metų. Baigiau Vilniaus 

Salomėjos Nėries gimnaziją – tre-
čioje klasėje teko būti Gimnazijos 
mokinių tarybos prezidentu. 

Į savanorius atėjau ne po mo-
kyklos. Vieną semestrą studijavau 
vaidybą Lietuvos muzikos ir tea-
tro akademijoje. Maniau, kad tai – 
man, tačiau aktorystė – didelio pa-
sišventimo reikalaujanti profesija... 
Studijos man patiko, bet supratau, 
kad iš to duonos nevalgysiu. O da-
bar ieškau kitų studijų. 

O kad ir metai nepraeitų veltui, 
pasirinkau savanorystę kariuome-
nėje – atliksiu pareigą Tėvynei. Ne-
sigailiu dėl tokio pasirinkimo.

Tačiau savanorystės kariuome-
nėje juk nepasirinkai tik dėl to, 
kad susiklostė palankios aplin-
kybės? 

Man tai buvo pirmas rimtas 
žingsnis link savarankiško gyve-
nimo. 

Kariuomenėje išmoksti discipli-
nos, kurios man stigo ir kuri pravers 
ateityje.  Savanorystė kariuomenėje 
daug ko išmoko.

Be to, atsirado daug naujų pa-

žinčių su kitais savanoriais, kurie 
panašiai galvoja, kad tai yra proga, 
būnant dar labai jauniems, irgi pa-
sitarnauti Lietuvos labui. 

Tai – Tavo pirmas sąmonin-
gas žingsnis, atiduodant duoklę 
Tėvynei? 

Taip, man valstybė daug padėjo 
iki 18-os, tai dabar aš turiu jai kaip 
nors atlyginti. Dėl šio savo žingsnio 
su tėvais nesitariau. Tai – mano sa-
varankiškas sprendimas.

Savanorystę pradėjau rugsėjo 21 
dieną Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Kęstučio mechanizuotame pės-
tininkų batalione Tauragėje, o baig-
siu birželio 21 dieną. Kai paklau-
siau, kur sunkiausia, išgirdau, kad 
šiame batalione. Ir atvykau į Tau-
ragę. 

Tačiau muzikos nepamiršai? 
Kaip menas atsirado Tavo gyve-
nime? 

6 klasėje pradėjau lankyti teatro 
būrelį. Mokykliniuose spektakliuo-
se kurdavau po kelis vaidmenis, bū-
relyje labai trūko berniukų. 

Dainuoti nuo 15 metų paskatino 
tėvai, kai po Kalėdų eglute radau gi-

tarą ir savarankiškai išmokau skam-
binti. Vien groti man nepakako – 
pradėjau dainuoti ir kurti dainas.

Į Muzikos ir teatro akademiją 
įstoti labai padėjo mano dainavimo 
patirtis. Teatre jis labai svarbus, o ta-
da kursą rinko Jonas Vaitkus, kuris 
labai vertina aktorių muzikalumą.  

Su draugu dainuojate duetu. Ir 
net dalyvavote „Lietuvos talen-
tuose“? 

2014–2015 metų sezone kartu 
su Jokūbu Giedraičiu (duetas „J. 
I.“) pasiekėme net finalą. Tai pra-
sidėjo kaip nuotykis, tačiau sėkmė 

mus tada pagavo. 
Po savanorystės kariuomenėje tę-

siu muzikinę veiklą. Mūsų grupė 
jau išsiplėtė – turėsime smuiką, mu-
šamuosius ir kt. 

Toliau kartu koncertuosime dai-
nuojamosios poezijos renginiuose. 
Vis daugiau eilių sukuriame patys 
ir ketiname ties tuo koncentruotis. 

Tu sukūrei kariuomenės dainą, 
kuri iškart tapo interneto sensaci-
ja ir hitu. 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Kęstučio mechanizuoto pėstinin-
kų bataliono II kuopos karių him-
ną sukūriau ekspromtu. 

Muziką himnui parašiau anks-
čiau, bet niekaip nesugalvojau žo-
džių... Tačiau atsivežiau į kariuo-
menę gitarą – visiems tai buvo nau-
ja, tai buvo nuotykis. Pradėjau gal-
voti žodžius. Taip ir gimė ta daina. 
Dar po geros savaitės jau giedojo-
me himną. 

Dalyvaujate Lietuvos socialde-
mokratų partijos (LSDP) ir Lietu-
vos socialdemokratinio jaunimo 
sąjungos (LSDJS) veikloje, taip 
pat – koncertuojate. 

Smagu prisidėti prie LSDJS orga-

nizuojamų akcijų.  Pavyzdžiui,  prie 
švarinimo akcijos „Darom“, kurioje 
kasmet dalyvauja daug socialdemo-
kratinio jaunimo. Prisidedu ir prie 
rinkimų kampanijų, pvz., Trakuose 
per mero rinkimus pernai pavasarį 
ir su draugu koncertavome, ir dali-
nome lankstinukus. 

Kaip Tu supranti patriotizmą?
Jauno žmogaus akimis žiūrint, tai 

– padėka Tėvynei. 
Prisimenu, kai kartą buvau pas se-

nelį Panevėžyje. Leidosi saulė, sene-
lis grojo akordeonu lietuviškas dai-
nas. Taip ir kilo mano pirmieji pa-
triotiniai jausmai... Buvau tuo metu 
gal 7 metų... Tada rimčiau pradėjau 
skaityti lietuvių autorių knygas, do-
mėtis šalies istorija. 

Kovo 11-oji, Nepriklausomybės 
atkūrimo šventė, man irgi reiškia 
padėką tiems žmonėms, kurie tai 
padarė ar kurie žuvo per Sausio 13-
ąją. 

Džiaugiuosi, kad Lietuva – de-
mokratinė valstybė, kurioje ir ma-
no, ir kiekvieno žmogaus balsas – 
svarbus, o tuomet ir galima kažką 
pakeisti ar išrinkti į valdžią tuos, 
kurie gali pakeisti. 

Kalbėjosi Morta Vidūnaitė 

Kur gimėte ir augote, kokias 
studijas baigėte, kokius darbus 
gyvenime teko dirbti? 

Gimiau ir augau Jūrės kaime, 
Kazlų Rūdoje. Baigiau ten Kazio 
Griniaus gimnaziją. Studijavau po-
litikos mokslus Vilniaus universite-
te, kur tapau Tarptautinių santykių 
ir diplomatijos magistre. O dar „gy-
venimo universitetai“... Šie turbūt 
išmokslino mane labiausiai...

Iki 2015 m. dirbau privačiame 
versle: pradėjau nuo administraci-
nio darbo, dirbau ir  gamybos, re-
klamos, dizaino srityse. Šiuo metu 
esu Seimo narės Giedrės Purvanec-
kienės padėjėja. 

Kokios aplinkybės nulėmė Jūsų 
pasirinkimą tapti Lietuvos social-
demokratų partijos nare?

Visada buvau labiau socialinė 
darbuotoja, nei verslininkė – akty-
viai veikiau visuomeniniuose judė-
jimuose, sutikau nemažai bendra-
minčių, su kuriais padarėme ne vie-
ną gerą darbą. O vieną dieną drau-
gas ir bendražygis pasiūlė – laikas 
įsilieti į Lietuvos socialdemokratų 
partiją. Esu kairiųjų pažiūrų, todėl 
svarstyti nereikėjo. 

Vadovaujate LSDP Vilniaus m. 
skyriaus Lygių galimybių ir žmo-
gaus teisių komisijai. Kokių tiks-
lų siekiate? 

Siekiame daugiau dėmesio ir vie-
tos politinėje darbotvarkėje žmo-
gaus teisėms ir lygių galimybėms. 
Per 25 metų Nepriklausomybės lai-
kotarpį tai niekada nebuvo politi-
kos prioritetai. Argumentai: dar ne 
laikas, dabar yra didesnių problemų, 

išspręsime jas, tada imsimės žmo-
gaus teisių... 

Galėtume būti supratingi ir pa-
laukti, tačiau žinome, kad už to slypi 
tik nenoras matyti ir spręsti proble-
mų. Lygios galimybės, žmogaus tei-
sės ir kalba apie tai, kuo gyvename 
kiekvieną dieną: lytis, amžius, ne-
galia, pažiūros, seksualinė orienta-
cija, socialinė padėtis, religija... Ke-
liame šiuos klausimus. Nesistengia-
me būti „faini“  ir parodyti, kaip vis-
kas gera ir gražu. Esame ta nepato-
gi gyvenimo realybė, badanti žmo-
nėms akis. 

Ir nepakanka kalbėti, privalo sek-
ti nuoseklūs politiniai sprendimai, 
kurių vis dar nėra. Pavieniai „jude-
siukai“ yra, kai bandoma atrink-
ti klausimus, kuriuos ginti patogu  
– juk nėra nieko kilniau, kaip pa-
sisakyti už vaikus ar senolius, bet 
ginti marginalizuotų, labiausiai pa-
žeidžiamų grupių teises ryžtasi tik 
drąsiausi ir stipriausi. Ir jų nedaug. 

Toks selektyvus žmogaus teisių 
gynimas labiau panašus į razinų iš-
rinkimą iš pyrago ir reiškia žmonių 
rūšiavimą į kokybiškai geresnius ir 
nevertus dėmesio. Tai veidmainys-
tė. Nėra nesvarbių žmonių – yra 
problemos, su kuriomis jie susidu-
ria. Vyksta nuolatinė diskusija dėl 
požiūrio, kiek jie yra vertingi ir kiek 
atitinka „normalumo standartą“.

Komisijoje mes – skirtingi, atsto-
vaujame skirtingoms socialinėms 
grupėms, esame skirtingų išsilavi-
nimų, amžiaus, mūsų skirtinga gy-
venimo patirtis, kiekvienas kelia-
me savo prioritetinius klausimus… 
Mus vienija idėja, kad visoms so-
cialinėms grupėms turi būti užti-

krintos vienodos galimybės. Ir šis 
skirtingumas padeda mums siek-
ti tikslo. 

Per šiuos komisijos gyvavimo me-
tus nuveikta daug: organizavome 
diskusijas, paskaitas; kūrėme mo-
kymų programą; teikėme pasiūly-
mus Vilniaus m. savivaldybės ta-
rybos Socialdemokratų frakcijai ir 
LSDP programos Žmogaus teisių 
skyriui, į kuriuos buvo atsižvelgta. 

Kartu su Klaipėdos LSDJS sky-
riumi organizavome konferenci-
ją, skirtą žmogaus teisėms ir soci-
aldemokratinėms vertybėms; pri-
sijungėme prie akcijos „Būk pir-
mūnas“; kartu su neformalia „So-
cdemių akademija“ organizavome  
savanorystės akciją Vilniaus sutri-
kusio vystymosi kūdikių namuose. 

Dalyvavome EuroPride eitynėse 
Rygoje; prisijungėme prie pabėgė-
lių palaikymo akcijų; bendradar-
biaujame su kitomis komisijomis, 
socialiniais centrais, nevyriausybi-
nėmis organizacijomis. 

Sekame įvykius ir reaguojame į 
juos. Įsitraukiame į įvairius judė-
jimus ir patys tokius inicijuojame. 
Dauguma komisijos narių rašo įvai-
riomis temomis. 

Kokius iššūkius pateikia gyve-
nimo kasdienybė? Ar pavyksta 
suderinti rūpinimąsi šeima ir ak-
tyvią visuomeninę veiklą? Ar jau-
čiate vyro (giminės) palaikymą?

Būti jauna moterimi, kilusia iš 
mažo miestelio ir neįtakingos šei-
mos, neturint pažinčių ir protekci-
jos, jau yra iššūkis. Ir ne aš viena to-
kia. Tai patvirtins bet kuri moteris, 
siekianti politinės karjeros. 

Derinti darbą, aktyvią visuome-
ninę veiklą ir šeimą įmanoma tik 
miego sąskaita... Kai galiu, sten-
giuosi pasiimti savo vaikus, neno-
riu jų saugoti nuo gyvenimo ir nuo 
to, ką veikiu, o ir sąžinė mane taip 
graužia, kad praleidžiu su savo ber-
niukais per mažai laiko... 

Vyras – tikras mano veiklos „fa-

nas“, kai mano darbotvarkė neį-
tempta ir neperkrauta, ir skeptikas 
tada, kai reikia, kad būtų strateginis 
partneris, palaikytų ir padėtų kaip 
nors velniavą išgyventi. 

Mane labai palaiko mama. Tėve-
lis su mano veikla sunkiai apsipran-
ta, namie susiginčijame iki tokių 
aistrų, kad stogas kilnojasi... Aps-
kritai mano giminaičiai ir draugai 
palaiko mane ir padrąsina, paska-
tina veikti.  

Garsėjate kaip puiki akcijų už 
įvairių socialinių grupių teises or-
ganizatorė. Kuri organizuota ak-
cija pareikalavo daugiausiai ener-
gijos (arba įsiminė dėl kokių nors 
priežasčių)? Ar nesulaukiate dėl jų 
„pylos“ iš partijos bičiulių? Juk sa-
koma: „Tyla – gera byla“...

Štai dėl „geros bylos“ tiek daug 
socialinių grupių ir yra visuome-
nės paraštėse, kur jos stigmatizuo-
jamos. Tyla yra pati blogiausia byla. 
Teisės nenukrenta iš dangaus, jas 
reikia išsikovoti. Ir kova niekada 
nebūna lengva: reikia ir pylos gau-
ti ir ką nors paaukoti. Visas akcijas 
organizavome iš širdies ir sudėjome 
daug energijos. 

Mane labiausiai paveikė pabėgė-
lių palaikymo akcija, kai per pasau-
linę žiniasklaidą nuvilnijo nusken-
dusio berniuko fotografija. Kai ją 
pamačiau, verkiau pusę nakties, kad 
dėl mūsų cinizmo žmonės iš despe-
racijos sėda į valtis su kūdikiais ir 
plaukia į mirtį, nes tai yra saugiau 
nei likti namuose. Kol nieko neda-
rome, vaikus į krantą išplauna kaip 
šiukšles… 

Kalbėjosi Ridas Viskauskas 
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Kovo 8-ąją socialdemokratės priminė 
tikrąją šios dienos prasmę

Kovo 8-ąją gausus būrys so-
cialdemokračių žygiavo Vil-
niuje, Gedimino prospektu, 
pirmosiose Lietuvoje visuoti-
nėse eitynėse už moterų tei-
ses „Dukroms tokios Lietuvos 
nepaliksim!“, skirtose Tarp-
tautinei moterų solidarumo 
dienai paminėti, norint at-
kreipti dėmesį į blogėjančius 
lyčių lygybės rodiklius Lie-
tuvoje, paskatinti visuome-
nę daugiau kalbėti apie ly-
gias galimybes, mobilizuotis 
ir skatinti valdžios instituci-
jas priimti moterims palan-
kius sprendimus.

Eitynių dalyvės ir dalyviai (ne 
tik iš Lietuvos) skandavo: „Vie-
nodas atlygis už vienodą darbą!“, 
„Vaikų priežiūra irgi kainuoja!“, 
„Lygybės norim dabar!“, „Tikrą 
paramą šeimoms, o ne koncep-
cijas!“, „Išveskite motinas su vai-
kais iš skurdo!“, „Mano kūnas – 
mano nuosavybė!”,  „Vietą darže-
lyje kiekvienam vaikui!”, „Ratifi-
kuokite Stambulo konvenciją!”

Kolona trumpai sustojo prie 
paminklo rašytojai Žemaitei, ku-
ri rašė apie socialinę nelygybę, 
skurdą, moters žeminančią padė-
tį to meto šeimoje ir visuomenėje. 
Kol prie paminklo buvo dedamos 
gėlės, DEMOS kritinės minties 
instituto narė Jolanta Bielskienė 
apgailestavo, jog, deja, Žemaitės 
aprašytos problemos neišnyko ir 
dabar.

Nepriklausomybės aikštėje, 
prie Seimo, vykusiame mitinge 
socialinių temų nevengiančios 
roko grupės „Skyders“ lyderis To-
mas Šileika išvardijo organizaci-
jas, prisidėjusias prie Pasaulinės 
moterų solidarumo dienos šven-
timo. Tai – Lietuvos moterų lo-
bistinė organizacija, Moterų in-
formacijos centras, Žmogaus tei-
sių stebėjimo institutas, Toleran-
tiško jaunimo asociacija, Įvairo-
vės ir edukacijos namai, fondas 
„Frida“, Lygių galimybių plėtros 
centras, nacionalinė LGBT teisių 
organizacija „Lietuvos gėjų lyga“, 
Šeimos planavimo ir seksualinės 
sveikatos asociacija, NVO tinklo 
„ReGina“ narės, Šiitų bendruo-
menės centras, Romų bendruo-

menė, Humanizmo centras, Lie-
tuvos moterų profesinė sąjunga 
„Solidarumas“, Jaunųjų socialde-
mokračių tinklas, „Naujoji Kairė 
95“ ir DEMOS kritinės minties 
institutas. Eisenoje dalyvavo ir 
Lietuvos profesinių sąjungų kon-

tą patį darbą, už tą pačią kvalifi-
kaciją gauna 15–30 proc. mažes-
nį atlyginimą. Kai visuomenėje 
nebus socialinių skirtumų tarp 
lyčių, nebereikės nei kvotų, nei 
kalbų apie diskriminaciją.“

„Siekiame, kad valstybė pir-

miausia rūpintųsi ne karu, o tai-
ka, ir sudarytų sąlygas mums, mo-
terims, lygiavertiškai dalyvauti 
darbe, žinant, kad mūsų vaikais 
yra tinkamai pasirūpinta. Kad 
mūsų pasiryžimas gimdyti vaikus 
netaptų akmeniu po kaklu mū-
sų karjeroje, o tai reiškia ir mūsų 
galimybes išlaikyti savo vaikus“, 
– kalbėjo ji. 

Pasak jos, „vienas didžiausių 
stabdžių gerinant moterų padė-
tį, moterų dalyvavime politiko-
je yra mūsų pačių nesolidarumas 
viena kitų atžvilgiu. Kol mes, mo-
terys, nebūsime vieningos, nepa-
remsime viena kitos, užuot kišu-
sios koją ir, deja, dažnai net pa-
remdamos vyro kandidatūrą ly-
giavertėje situacijoje, tol mes kę-
sime nelygybę.“

Seimo narė Giedrė Purvanec-
kienė teigė, kad savaime niekas 
nesikeičia – reikalinga kova, ir tos 
kovos rezultatai – 1995 m. įves-
tos apmokamos vaiko priežiūros 
atostogos bei priimtas Apsaugos 
nuo smurto artimoje aplinkoje 

įstatymas. 
„Dabartinė Seimo sudėtis ne-

leidžia priimti pažangių įstatymų. 
Atvirkščiai, kai kurie parlamen-
tarai pateikė pataisą, kad iš Lygių 
galimybių įstatymo būtų išbrauk-
tas priekabiavimas, neleido išplės-
ti įstatymo, kad būtų draudžia-
ma dėstytojams priekabiauti prie 
studenčių“, – apgailestavo Giedrė 
Purvaneckienė ir kvietė vėl grįž-
ti į mitingus, teikti reikalavimus. 
Ji kritikavo „iškovotas“ Moterų 
ir vyrų lygių galimybių komisi-
ją bei Lygių galimybių kontrolie-
riaus instituciją, kurios „subiuro-
kratėjo“ ir nesidomi aktualijomis 
lyčių lygybės srityje.

Seimo narė Marija Aušrinė Pa-
vilionienė ragino rinkimuose da-
lyvauti sąmoningai ir balsuoti už 
tuos, kurie kalba apie žmogaus tei-
ses ir laisves bei ta kryptimi dirba. 
Jos teigimu, Lietuvoje tol nebus 
moterų ir vyrų lygių teisių, kol ne-
bus priimti reprodukcinės sveika-
tos, pagalbinio apvaisinimo, lyties 

keitimo įstatymai, kol mokyklose 
pažangiai nebus dėstomas lytinis 
ugdymas.

Žmogaus teisių centro direktorė 
Birutė Sabatauskaitė pasidžiaugė, 
kad Lietuvoje vis daugiau asmenų, 
kurie nebijo garsiai pasakyti, kad 
yra feministai ar feministės.

Pasak Margaritos Jankauskai-
tės, Lygių galimybių plėtros cen-
tro ekspertės, netrukus bus šven-
čiamas šimtmetis nuo to laiko, 
kai buvo suteikta balsavimo teisė 
moterims: „Žinome, kad 1918 m. 
vasario 16 d. ant Nepriklausomy-
bės Akto nebuvo padėtas nė vie-
nos moters parašas. Pasirodo, yra 
nutylėtas faktas, kad 1918 m. va-
sario 17 d. Kaune į mitingą susi-
rinko daug moterų, kurios įteikė 
peticiją su 20 tūkst. parašų reika-
laujant, kad moterys būtų koop-
tuotos į įvairius valdymo organus.“  
Pasak jos, argumentai, naudoti be-
veik prieš šimtą metų, visiškai tin-
ka ir dabarčiai. 

Po dar vienos feminizmo for-
mos – feministinio šokio „Avilys“, 
kurį atliko grupė „Spokšok“ (va-
dovė Gilija Žukauskienė), solida-
rumą kovojant dėl moterų teisių 
išreiškė viešnia iš Koventrio uni-
versiteto (Didžioji Britanja).

LSDP Vilniaus m. skyriaus 
Žmogaus teisių ir lygių galimy-
bių komisijos pirmininkė Vilma 
Vaitiekūnaitė išreiškė viltį, jog vi-
suotinės moterų eitynės taps tra-
dicija minint moterų solidarumo 
dieną bei siekiant moterų ir vyrų 
lygybės. 

federacijos moterų centro pirmi-
ninkė Irena Petraitienė.

J. Bielskienė pabrėžė: „Kvotos, 
pozityvioji diskriminacija ir spe-
cialios sąlygos moterims dėl to 
ir reikalingos, kad nėra lygybės. 
Mes siekiame, kad turėdamos to-
kią pačią kvalifikaciją būtumė-
me įvertinamos tokiu pat atlygi-
nimu kaip ir vyrai. Net labiausiai 
išsivysčiusiose šalyse moterys už 

Organizatoriai parengė rezo-
liuciją su reikalavimais, kuri bus 
įteikta Seimui. Visuotinės eity-
nės už moterų teises organizuo-
tos LMLO (Lietuvos moterų lo-
bistinės organizacijos) iniciatyva.

Parengė Vilma Vaitiekūnaitė 



Žemės ūkio vežimas rieda, nepaisant trukdžių 
Bronius pAužA
Seimo Kaimo reikalų komiteto  
pirmininko pavaduotojas

Į mūsų langus ir širdis pasibel-
dęs pavasaris primena ir apie 
netrukus prasidėsiančius in-
tensyvius žemės ūkio darbus. 
Tačiau norint kibti į naujus dar-
bus, turime apžvelgti praėjusį 
derlių ir pasiekimus, nuo kurių 
tiesiogiai priklauso žmonių ge-
rovė, pensijos, socialinės išmo-
kos bei kiti svarbūs klausimai.
 
Pasiektas stabilumas

Pagrindinių žemės ūkio produk-
tų gamyba ir supirkimas per šios ka-
dencijos Seimo laikotarpį, didėjo, 
nors ir ne tokiais tempais, kaip bu-
vo galima tikėtis, tačiau atsižvel-
giant į pasaulinę krizę pieno sekto-
riuje, kritusias galvijų ir pieno supir-
kimo kainas, tam tikras stabilumas 
pasiektas. 

Padidėjo mėsos gamyba ir supir-
kimas, daugiau surinkta kiaušinių, 
padidėjo grūdų supirkimas. Spar-
čiau pradėta plėtoti mėsinė gyvu-
lininkystė, daugiau auginama avių 
ir paukščių. Žemės ūkio ir mais-

to produktų eksportuojame dau-
giau negu importuojame, tačiau 
šios produkcijos eksportas prade-
da mažėti. 

Gyvulininkystei skiriamos di-
delės lėšos

Gyvulininkystė yra mūsų šalies 
žemės ūkio gamybos pagrindas, tad 
jos vystymui turi būti nukreiptas di-
delis pirmiausia Žemės ūkio minis-
terijos dėmesys ir pastangos. Šiuo 
metu turime patį mažiausią karvių 
skaičių per visą Nepriklausomybės 
laikotarpį. Mažėjant melžiamų kar-
vių skaičiui, pieno perdirbimo įmo-
nėms bus pateikiama mažiau pieno. 

Keista, kad į šiuos procesus ne-
reaguoja pieno perdirbėjai. Kad iš 
pieno rinkos traukiasi ir trauksis 
smulkieji gamintojai, turintys 1-5 
melžiamas karves, visiems aišku, 
tačiau kaip išlaikyti ir skatinti vi-
dutinių 20-30 karvių ūkius ir užti-
krinti jų plėtrą, tai yra visų suinte-
resuotų, ne tik valdžios institucijų 
uždavinys. 

Gyvulininkystei remti skiriamos 
didelės lėšos. Šioje srityje labai ver-
tinu operatyvų Vyriausybės darbą, 
asmenišką Ministro Pirmininko 
Algirdo Butkevičiaus indėlį skiriant 
paramą nacionalinėmis lėšomis la-
biausiai nuketėjusiems žemės ūkio 
sektoriams. 

Žemės ūkio ministerijos 
vangumas

Manau, kad Žemės ūkio mi-

nisterija laiku ir tinkamai ne-
reagavo į greitai blogėjančią si-
tuaciją pieno gamyboje. Paste-
bimas ministerijos teisės aktų 
rengimo vilkinimas, priimami 
dažnai žemdirbiams nepalankūs 
sprendimai. Ministerija skun-
džiasi ir Žemdirbių savivaldos 
organizacijos. 

Kiaulių Lietuvoje auginama 
vis mažiau

Jau praėjo tie laikai, kai Lietuvo-
je buvo laikoma virš 2 mln. kiau-
lių, pastaruoju metu jų skaičius 
krito iki 600 tūkst. vnt. To pa-
sekmė – šalies aprūpinimas sava  
kiauliena sudaro apie 50-58 proc., 
o kiaulienos pasiūlos balansas at-

Lietuva tampa grūdų gamybos 
ir eksporto kraštu

Išaugo grūdų gamyba ir eksportas. 
Didžioji dalis – apie 60 proc. grūdų 
eksportuojama. Tik ar tai naudinga 
valstybei ir žemdirbiui? Politikai lin-
kę kategoriškai teigti, kad didesnę pri-
dedamąją vertę iš grūdų galima gau-
ti juos sušėrus gyvuliams, plėtojant 
gyvulininkystę. Tačiau du trečdaliai 
eksportuojamų grūdų yra maistiniai, 
kurie dėl geros kokybės jau turi pride-
damąją vertę. 

Apie trečdalis grūdų yra pašariniai, 
kurie suvartojami vidaus rinkoje, ta-
čiau jų platesnį panaudojimą riboja 
tai, kad kiaulininkystės plėtrą stabdo 
afrikinis kiaulių maras, mažos gyvu-
lių supirkimo kainos neskatina augin-
ti galvijų prieauglį. Daugiau pašarų 
suvartojama paukštininkystėje, kuri 
vystosi gana sparčiais tempais. 

Grūdų sektoriaus plėtrą lydi ir eilė 
problemų. Dėl intensyvaus grūdų au-
ginimo derlingiausiose žemėse vyks-
ta dirvos degradacija, didėja trąšų po-
veikis aplinkai, dirvožemiai sparčiai 
rūgštėja. Lietuvoje per mažai įmonių, 
kurios perdirbtų ekologinę žaliavą – 
supirktų grūdus, maltų miltus, kep-
tų duoną. 

Tik nuo bendro valstybės institu-
cijų, žemdirbių savivaldos darbo ir 
susiklausymo galime tikėtis geresnių 
rezultatų, siekiant užtikrinti žem-
dirbiams tinkamas pajamas ir aprū-
pinti visuomenę kokybiškais maisto 
produktais.

Žemės ūkis ir keliai 12 socialdemokratas

Lietuva tikisi gauti dar 197 mln. eurų ES lėšų 
„Rail Baltica“ projektui
Dainius BuDrys
UAB "Rail Baltica statyba" direktorius 
Bendros įmonės RB Rail AS stebėtojų 
tarybos pirmininkas

Vasario 16 d. įmonė „RB Rail 
AS” kartu su Lietuva, Latvija ir Es-
tija pateikė bendrą paraišką pro-
jekto „Rail Baltica” finansavimui 

iš EITP (Europos infrastruktūros 
tinklų priemonė) fondo gauti. Pa-
raiškoje projekto „Rail Baltica” dar-
bams Lietuvoje prašoma skirti be-
veik 197 mln. Eur EITP fondo lėšų.

Prašomas skirti ES finansavimas 
Lietuvos teritorijoje būtų naudo-
jamas tolimesniems statybos dar-
bams link Latvijos. Planuojama 
įrengti iki 55 km geležinkelio kelio 
sankasos ir pastatyti susijusią inf-
rastruktūrą (tiltus, viadukus, pralai-
das ir kt.) infrastruktūros riedmenų 
bazės įrengimui, kuri yra reikalinga 
jau pastatytos europinės vėžės inf-
rastruktūros priežiūrai, remontui 
bei infrastruktūros riedmenų sau-

gojimui, eismo valdymo ir susijusių 
sistemų įdiegimui ruože nuo Len-
kijos-Lietuvos valstybių sienos iki 
Kauno, būtinų norint užtikrinti jau 
pastatytos europinės vėžės eksploa-
tavimą bei saugų eismą. 

Taip pat numatoma atlikti tech-
ninės dokumentacijos parengimą 
dėl greičio padidinimo ruože Len-
kijos-Lietuvos valstybių siena-Kau-
nas. Šiuo metu pastatyta infrastruk-
tūra leidžia pasiekti iki 120 km/h 
greitį, o projekto tikslas yra keleivi-
nių traukinių greitis, galintis siekti 
iki 240 km/h. 

Nedidelė dalis investicijų bus 
skiriama ir projekto įgyvendinimo 
užtikrinimui – viešinimo priemo-
nėms, kurios yra būtinos pagal ES 
reikalavimus, techninei priežiūrai, 
kurios reikalauja Lietuvos teisinis 
reglamentavimas, projekto valdy-
mui ir administravimui bei su to-
limesniu projekto vystymu susiju-
sioms galimybių studijoms. 

Sprendimas dėl pateiktos paraiš-
kos ir galimo EITP fondo finansa-
vimo skyrimo turėtų paaiškėti va-
sarą, kai visos ES valstybių narių 
pateiktos paraiškos bus įvertintos ir 
patvirtintos EITP komitete.

Žemėlapyje – į paraišką įtrauk-
tų veiklų bei planuojami projekto 
„Rail Baltica“ įgyvendinimo rezul-
tatai Lietuvoje iki 2020 m.

Nepavyksta išspręsti veršelių 
vežimo į užsienį problemų. Pa-
sak ūkininkų, jiems neapsimo-
ka auginti gyvulio iki reikiamo 
svorio, nes maža jų supirkimo 
kaina. Yra spragų teikiant para-
mą gyvulių augintojams, skati-
nant juos auginti didesnio svo-
rio gyvulius. Džiugu, kad praė-
jusiais metais ūkininkams buvo 
sudaryta galimybė įsigyti mėsi-
nius veislinius galvijus su valsty-
bės parama. 

statomas jos importu. Kiaulių vi-
dutinė supirkimo už skerdienos 
kilogramą kaina šalyje praktiškai 
sutampa su vidutine ES kiaulie-
nos kaina. 

Afrikinio kiaulių maro užkrės-
ta teritorija jau apima 19 savival-
dybių. Kiaulių maro apsaugos zo-
nos vis plečiamos, o iš tų zonų ne-
galima parduoti grūdų ir tai gali 
skaudžiai atsiliepti dar ir sparčiai 
vystomai grūdinių kultūrų augi-
nimo plėtrai.
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VILNIUS

MARIJAMPOLė

RADVILIŠKIS

PANeVėŽyS

UKMeRGė

KUPIŠKIS

KLAIPėDA

Vasario 16-osios proga Nemenčinėje – 
ypatinga dovana

Kovo 8-osios proga rožės išdalintos Klaipėdoje Kupiškyje socialdemokratės surengė akciją „Pyragų diena“

Kovo 8-ąją – tūkstančiai rožių  
panevėžietėms

Kovo 11-oji Pagiriuose – tokios Nepriklausomybės šventės dar nematėte! 

Ukmergėje – socialdemokračių moterų konferencija 

Radviliškyje – tinklinio turnyras, skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimui

Marijampolėje – apdovanojimai  už  
aktyvų jaunimo darbą ir darbą su jaunimu

V
ilniaus r. savivaldybės tarybos deputato, LSDP frakcijos nario Al-
gio Šato, LSDP Vilniaus r. skyriaus pirmininkės Janinos Šokai-
tienės  bei to pat skyriaus valdybos nario jaunimiečio Roberto 
Duchnevič ir kitų žmonių dėka Nemenčinė  (Vilniaus r.) Vasario 

16-ąją pasitiko 200 metrų ilgio Lietuvos Trispalve.
Renginyje girdėjome Seimo narių Giedrės Purvaneckienės, Juro Poželos, 
Eduardo Šablinsko, LR Ministro Pirmininko patarėjos Auksės Kontrimie-
nės, LSDP Vilniaus r. skyriaus pirmininkės J. Šokaitienės, LSDP Vilniaus 
miesto prezidiumo narės Vidos Martišienės, kitų nuoširdžius palinkėji-
mas Vasario 16-osios proga.
Daugiau nei 150 žmonių, suvažiavusių iš Vilniaus rajono vietovių, prisilie-
tė prie išskleistos dvišimtinės Trispalvės ir pagarbiai ją nešė nuo Nemen-
činės daugiafunkcio kultūros centro beveik per visą miestą.

K
ovo 6 d. Klaipėdoje įvyko 
renginys senjoroms „Šu-
kuosenos 2016 m.“, ku-
rį vedė Kristina Buslaje-

va. Šukuosenas demonstravo mo-
terys ir mergaitės, tarp jų ir LSDP 
Klaipėdos m. skyriaus pirmininkė, 
Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 
narė Lilija Petraitienė, LSDP Klai-
pėdos m. skyriaus tarybos narės 
Rosita Vaičiulė ir Vilija Malakaus-
kienė. Viena iš moteris puošusių 
kirpėjų – socialdemokratė Roma 
Vaitkuvienė.
„Būkite laimingos – laukiamos ir 
mylimos namuose, gerbiamos ir 
vertinamos darbe!", – Tarptautinės 

V
asario 16 d. Kupiškio socialdemokračių mote-
rų klubo narės surengė akciją „Pyragų diena“. 
Vasario 16-osios išvakarėse socialdemokra-
tės pasveikino Savivaldybės vadovus, laikraščio 

„Kupiškėnų mintys“ ir Policijos komisariato kolektyvus.
Vasario 15 d. moterų klubo atstoves Vilmą Mažeikie-
nę, Vitaliją Šabrinskienę ir Reginą Skemundrienę priė-
mė Savivaldybės vadovai. Kalbėta apie  rūpimus klau-
simus: kaip sprendžiami baseino statybų klausimai, ar 
Kupiškyje atsiras žuvivaisos įmonė,  ar yra planų dėl 
nedarbo lygio mažinimo.

K
ovo 8-ąją LSDP Panevėžio miesto skyriaus pir-
mininkas Donatas Degenis, Egidijus Gaidamavi-
čius ir kiti bičiuliai aplankė Panevėžio mokyklas, 
darželius, paštus, bibliotekas, moterų pataisos 

namus ir kitas biudžetines įstaigas. Akcijos organizato-
riai pasakoja, kad šventės dieną rožių žiedais pasveikino 
daugiau nei 2 tūkstančius moterų. 

P
agiriuose, Vilniaus rajone, vyko iškilmingas 
Kovo 11-osios minėjimas, kurio metu iš 150 
žmonių sudėliotas žodis "LAISVĖ", po dvi 
raides nuspalvinant Lietuvos vėliavos spal-

vomis. Vaizdas iš viršaus buvo filmuojamas dronu. 
Renginį vedė Aušra Mažonienė ir jaunimietis Ro-
bertas Duchnevič. Šventės dalyviai atidžiai klausė-
si pranešėjų, taip pat – Vaidotų šv. Apaštalo Pau-
liaus Atsivertimo bažnyčios klebono Jurgio Šiburskio 
minčių, susiliejusių į vieną visumą; „Mylėk savo ar-
timą, kaip save“. 
Renginį organizavo LSDP Vilniaus r. skyrius, LSDJS Vilniaus r. jaunimiečiai, Pagirių gimnazija ir Vil-
niaus r. savivaldybės tarybos narys socialdemokratas Algis Šatas. Dėkojame Vilniaus r. bičiuliams: 
Janinai Šokatienei, Aušrai Mažonienei, Algiui Šatui, Robertui Duchnevič, Alinai Lavris, Rimantui 
Puodžiukui, Algiui Vaitkevičiui, Janinai Giruckai ir kt.!

L
ietuvos socialdemokračių moterų sąjungos 
(LSDMS) Ukmergės moterų klubas surengė 
konferenciją „Moterys, keičiančios (profesinį) 
pasaulį: žvilgsnis iš vidaus”, kurioje praneši-

mus skaitė Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 
psichologė Jurgita Vasiliauskienė, Vilniaus teritorinės 
darbo biržos Ukmergės skyriaus vyr. specialistė Edita 
Mončinskienė, Ukmergės r. mero pavaduotoja Klavdija 
Stepanova ir Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė. 
Ukmergės Moterų klubo pirmininkė, renginio organizatorė Indrė Kižienė išreiškė viltį, kad konfe-
rencija Ukmergėje taps tradicija. 
Konferencijos dalyves pasveikino LSDP Ukmergės skyriaus pirmininkas, Seimo narys Arūnas Du-
dėnas ir kiti Ukmergės bičiuliai. 

L
SDP Radviliškio 
r. skyriaus pirmi-
ninko Kazimiero 
Augulio iniciaty-

va Šeduvos skyriaus bi-
čiuliai organizavo tinkli-
nio turnyrą, skirtą Lietu-
vos valstybės atkūrimo 
dienai. 
Turnyro dalyvius su Lie-
tuvos valstybės atkū-
rimo diena pasveikino 
LSDP Radviliškio r. skyriaus pirmininko pavaduotojas, frakcijos seniūnas Jonas 
Pravilonis, kuris perdavė Seimo nario Algimanto Salamakino ir LSDP Radviliškio r. 
skyriaus pirmininko Kazimiero Augulio sveikinimus. Dalyvius pasveikino LSDP Še-
duvos skyriaus pirmininkas Gintautas Makutis. 
Turnyro nugalėtojais tapo ir Seimo nario Algimanto Salamakino taurę laimėjo Rau-
dondvario tinklininkų komanda. Antrosios vietos laimėtojams – Alksniupių tinkli-
ninkams įteikta LSDP Radviliškio r. skyriaus pirmininko Kazimiero Augulio taurė. 
Trečiąją vietą laimėjo Radviliškio geležinkelio stoties tinklininkai. Jiems įteikta LS-
DP Radviliškio r. skyriaus frakcijos taurė. Ketvirtosios vietos laimėtojams – Kutiš-
kių jaunimo komandai įteikta Pakalniškių seniūno Kęstučio Ulinsko taurė.

K
ovo 4 d. pagerbti ir apdovanoti Mari-
jampolės savivaldybės aktyviausios ir 
kūrybingiausios jaunimo organizacijos, 
iniciatyvūs jaunimo atstovai, atsakin-

gai ir kompetentingai su jaunimu dirbantys dar-
buotojai. Įteikdamas apdovanojimus meras Vi-
dmantas Brazys pasidžiaugė, kad savivaldybėje 
kasmet didėja jaunimo aktyvumas ir iniciatyvu-
mas, stiprėja jaunimo organizacijos ir su jau-
nimu dirbančių institucijų bendradarbiavimas, 
įgyvendinama daug įdomių, jaunimo sumany-
tų projektų.
Tarp apdovanotųjų: Karolina Barkauskaitė (už 
aktyvią visuomeninę veiklą įgyvendinant jau-
nimo veiklos projektus), Raimonda Bogužaitė 
(už įdomias iniciatyvas ir savivaldybės jaunimo 
bendruomenės telkimą), Vaida Kelerytė-Buro-
kienė (už masinių sporto iniciatyvų įgyvendini-
mą, Marijampolės vardo garsinimą), Matas Ka-
minskas (už inovatyvios idėjos „Marijampolės 
miesto meniu“ įgyvendinimą), Simona Petraus-
kienė (už socialinių projektų, mažinant jaunimo 
socialinę atskirtį, įgyvendinimą) ir kiti. Tarybos 
narys Karolis Podolskis perdavė Seimo nario Al-
bino Mitrulevičiaus sveikinimus aktyviausiam 
savivaldybes jaunimui bei dirbantiems jaunimo 
labui ir įteikė jo padėką Vilkaviškio vyskupijos 
jaunimo centrui už aktyvią jaunimo veiklą Mari-
jampolės regione.

S
ausio 12 d. Mažeikių muziejuje vyko prisiminimų vakaras „Sausio 13-oji 
Mažeikiuose“, skirtas 25-osioms Sausio 13-osios įvykių metinėms pami-
nėti. Renginyje dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės meras, LSDP Ma-
žeikių skyriaus pirmininkas Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės 

mero pavaduotoja, LSDP Mažeikių skyriaus pirmininko pavaduotoja Irena Maci-

moters dienos proga damoms linkėjo Klaipėdos m. savi-
valdybės tarybos narys, bičiulis gydytojas Jonas Sąlyga 
ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezi-
dentas Benediktas Petrauskas. Socialdemokratai išdali-
no daugiau nei šimtą raudonų rožių. 
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RaudondvaRyje vy-
ko LSdjS jaunųjų 
SociaLdemokRačių 
tinkLo SuSitikimaS, 
kuriame pranešimus skai-
tė Aurelija Makūnienė, 
labdaros ir paramos fondo 
įkūrėja, Rasa Budbergy-
tė, ES Audito rūmų narė, 
Monika Kumžaitė, Lietu-
vos kurčiųjų jaunimo aso-
ciacijos prezidentė.

Švenčiame LaiSvę! 

Kovo 21–25 d. Seime vyks tradicinis Lietuvos socialdemokraitnio jaunimo sąjungos orga-

nizuojamas projektas „Seimas Gyvai“, skirtas smalsiems, aktyviems ir politika besidomin-

tiems vyresnių klasių mokiniams. Šis projektas – tai puiki galimybė gimnazistams iš arti 

pamatyti parlamentarų darbo užkulisius, dalyvauti posėdžiuose ir savo jėgas išmėginti Sei-

mo nario biure. Registracija www.jaunimieciai.lt

kuri vyks Mokslinės komunikacijos ir informaci-

jos centre, Saulėtekio al. 5, Vilniuje. Nuo 10 val. – 

Konferencijos delegatų ir svečių registracija, 11 val. – 

Konferencijos atidarymas. Nevėluokite!

Švenčiame 
LaiSvę! 

jau ketviRtuS metuS iŠ eiLėS pavaSaRio atoStogų me-

tu LR Seimo duRiS atveRS mokSLeiviai! 

jaunieji SociaLdemokRatai viSoje Lietuvoje Svei-
kino moteRiS taRptautinėS moteRų SoLidaRumo 
dienoS pRoga

kovo 19 d. oRganizuojama LSdjS ataS-

kaitinė-Rinkimų konfeRencija, 

ateitieS kūRėjų mokykLa LankėSi jona-

voS jeRonimo RaLio gimnazijoje 
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Lietuva – Kovo 11-ąją: valstybės vėliava 
ateity bus iškelta Marse!

„Socialdemokrato“ redakcija 26-
ųjų nepriklausomos demokratinės 
Lietuvos Respublikos atkūrimo 
metinių proga uždavė 3 klausimus 
skirtingų kartų, išsilavinimo, profe-
sijų, tautybių, patirties socialdemo-
kratams bičiuliams ar jų draugams, 
pvz., sakaliukams.

1. Ką Jums reiškia Kovo 11-oji? 
2. O tai, kad Lietuva 1990 m. ta-
po ne tik nepriklausoma, bet ir 
demokratinė valstybė? 
3. Kokią Lietuvą norėtumėte 
matyti po 10 ar 20 metų? 

Adriana Brazauskaitė, 12 metų. 
Vilnius, Naujininkai, 5 klasės mo-
kinė, „Sakaliukų“ narė. 

1. Nepriklausomybės diena, ku-
ria mes didžiuojamės, nes tą dieną 
gavome Laisvę. 

2. Mokykloje kalbėjome apie de-
mokratiją. Manau, kad demokra-
tija – gerai.

3. Be visokių rūkalų, narkotikų ir 
be alkoholio, nes dauguma jaunimo 
rūko, geria ir vartoja narkotines me-
džiagas. Ir nenoriu matyti tiek daug 
šiukšlių mieste.

Vilniuje. Išsilavinimas aukšta-
sis – mokslinis agronomas. Sei-
mo narys.

1. Tai mūsų visos tautos šven-
tė. Šią dieną raginu visus arti-
muosius, draugus ir kolegas prisi-
minti svarbiausius mūsų Tėvynei 
įvykius ir žmones, kurie prisidėjo 
prie Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo.

2. Gaila, bet Lietuvai iki visa-
pusiškai demokratiškos valstybės 
dar daug ko trūksta.

3. Ateityje Lietuvą norėčiau 
matyti kaip stiprią, klestinčią ir 
vieningą Europos valstybę.

Austėja Brazauskaitė, 9 metai. 
Vilnius, Naujininkai, 2 klasės mo-
kinė, „Sakaliukų“ narė. 

1. Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo diena, kurią linksma švęsti. 
Ji labai svarbi.

2. Dar nežinau, kas yra demokra-
tija, bet greitai sužinosiu.

3. Norėčiau, kad Lietuva būtų 
tvarkingesnė ir kad Naujininkuo-
se būtų nemokamas batutų centras.

Donatas Prialgauskas, 18 metų. 
Programuotojas. Vilnius, Žirmū-
nai. Programų sistemų bakalauro 
studentas. 

1. Man Kovo 11-oji simbolizuoja 
dieną, kuri parodė mūsų tautos sti-
prybę ir vienybę.

2. Man, socialdemokratinių ver-
tybių jaunuoliui, Lietuvos tapimas 
demokratine valstybe reiškia naują 
raidos etapą visapusiškai laisvos ir 
nepriklausomos šalies link.

3. Po 10 metų Lietuvą matau kaip 
vieną iš lyderių mokslo, inovacijų bei 
meno srityse. Kodėl? Nes augu tarp 
naujosios, Y kartos, kuri, tikiu, su-
kurs mūsų piliečiams naujų darbo 
vietų, dirbs valstybės labui ir toliau 
sieks idealios Lietuvos Europos Są-
jungos kontekste.

visi taip mylėtų Lietuvą taip, kaip 
aš ir mano giminaičiai bei draugai.

Irina Katauskienė. Gimė Elek-
trėnuose, užaugo Rūdiškių mies-
telyje, gyvena Vilniuje. Išsilavini-
mas – aukštesnysis, vadybininkė, 
laikinai nedirbanti. 

1. Sunku žodžiais išreikšti. Tai 
– naujo kelio pradžia, naujos ga-
limybės. 

2. Demokratija pakeitė mūsų 
gyvenimą, nebereikia bijoti išsa-
kyti savo nuomonės, žmonių ben-
dravimas tapo atviresnis ir nuo-
širdesnis, Lietuvai atsivėrė naujos 
galimybės ir perspektyvos senųjų 
demokratinių valstybių šeimoje.

3. Klestinčią, išsivysčiusią, pa-
togią gyventi visiems jos žmo-
nėms, išsaugojusią viską, kas gra-
žiausia ir geriausia pasaulyje.

Lilija Petraitienė. Gimė Ramu-
voje, Šilutės rajone. Ekonomistė, 
politikė, visuomenės veikėja. Klai-
pėdos m. tarybos narė. LSDP Klai-
pėdos m. skyriaus pirmininkė. 

1. Man  Kovo 11-oji  yra Vasario 
16-osios Akto užtvirtinimas, Lie-
tuvos žmonių visada svajotos ir iš-
kovotos laisvės triumfas. 

2. Didelę atsakomybę, nes demo-
kratinė valstybė – tai piliečių laisvė 
ir lygybė bei atsakomybė, norint iš-
saugoti demokratinę ir nepriklauso-
mą Lietuvą.

3. Brandžią ir susitelkusią, išsau-
gojusią savo papročius ir kalbą, ly-
giavertę Europos tautų bendrijoje.

ir demokratišką, išsilavinusią, to-
lerantišką ir atvirą naujovėms.

Audrius (Mobis) Sruogis, 50 
metų. Kilęs iš Šiaulių, gyvena Vil-
niuje. Studijavo techninius moks-
lus, ekonomiką, užsienio kalbas 
ir teisę. Žmogaus teisių aktyvistas 
dieną ir kultūrinio veiksmo daly-
vis naktį. LGBT draugiškos darbo 
aplinkos iniciatyvos organizatorius. 

1. Aktyviai buvau įsitraukęs į Ne-
priklausomybės atgavimo judėjimą, 
dar būdamas studentu Maskvoje 
1990-aisiais. 

2. Lietuvos žmonės, o ne valsty-
bė, dar niekada nebuvo tokie laisvi, 
niekada anksčiau neturėjo tiek de-
mokratijos ir galimybių laisvai kur-
ti, dirbti ir išreikšti save.

3. Lietuva ateityje – atvira, drau-
giška, socialiai atsakinga, vienas iš 
pasaulio mokslo ir kūrybinių indus-
trijų centrų. Lietuvos vėliava su ki-
tų šalių bus garbingai iškelta Marse. 

Sigita Mykolaitytė, 32 metų. Iš 
Šakių, gyvena Vilniuje. Baigė stu-
dijas Vilniaus universiteto Gamtos 
mokslų fakultete: bakalauras – hi-
drometeorologija, magistras – ben-
droji geografija ir kraštotvarka. Šiuo 
metu ir širdimi, ir rankomis dirba 
socialdemokratams. 

1. Apie tai dažniausiai nesusimąs-
tau, atrodo – savaime suprantamas 
dalykas, gyvenu apie tai negalvo-
dama. Bet atėjus kovo 11 dienai, 
visada susimąstau – kaip gerai, kad 
esame laisvi, nepriklausomi, esame 
lietuviai – savo mentalitetu, kalba, 
kultūra, pasiekimais, prisiminimais 
ir ateitimi.

2. Tai ir yra svarbiausia. Žmonės 
Lietuvoje – laisvi, lygūs, gali daly-
vauti valstybės gyvenime ir valdy-
me, gali rinkti ir rinktis. Kitaip ne-
įsivaizduoju laisvės. V. Čerčilis sa-
kė: „Demokratija nėra tobula tvar-
ka, bet geresnės kol kas niekas nesu-
galvojo“. Nemanau, kad ir sugalvos.

3. Norėčiau matyti besišypsančią 
Lietuvą, kurioje visų galimybės bū-
tų lygios jau dabar. Kaip bus, pama-
tysime. Reikia tikėtis ir kovoti, kad 
taip ir atsitiktų. 

Edgar Mosenko. Levo Karsavino 
mokyklos 10 klasės mokinis, „Saka-
liukų“ narys. 

1. Kovo 11-oji man labai daug reiš-
kia. Tai – diena, kai Lietuva tapo 
nepriklausoma valstybe. Kovo 11-
ąją aš švenčiu su savo tėvais: mes pa-
dengiame stalą ir kalbamės apie Ko-
vo 11-ąją bei jos įvykius.

2. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
parlamentas balsavo už valstybės 
nepriklausomybę, o 1991 m. rugsė-
jo 17 d. Lietuva tapo JT organizaci-
jos nare ir užtikrino savo nepriklau-
somybę bei tarptautinį pripažinimą. 

3. Laisvą, nepriklausomą ir eko-
nomiškai stiprią valstybę. O dar, kad 

Malik Agamalijev, 29 metai. 
Lietuvis, gimė ir užaugo Šiauliuo-
se. Mama – lietuvė, tėtis – azer-
baidžanietis. Šiauliuose baigė is-
torijos bakalauro studijas, o po 
jų įstojo į kultūrologijos magis-
trą ir studijavo pedagogiką. Isto-
rijos mokytoju dirba jau penke-
rius metus.

1. Viena iš puikiausių pavasa-
rio dienų, nes galiu džiaugtis, kad 
gyvenu laisvoje Lietuvoje. Diena, 
kuri suteikė mums nevaržomas 
galimybes šiandien.

2. Sudėtinga net įsivaizduoti, 
kad pasiekę tiek daug1990 me-
tais, galėjome pasukti ne demo-
kratijos keliu. Man demokrati-
ja reiškia pasirinkimo galimybę, 
stabilumą ir progresyvumą.

3. Žinoma, kad nepriklausomą 

Bronius Pauža, 74 metai, gi-
mė ir augo Šakių rajone, Žalia-
blėkių kaime. Šiuo metu gyvena 

Ernesta Apanavičiūtė, 30 me-
tų. Klaipėda. Statybos inžinierė.

1. Tik nepriklausomos šalies 
vaikai gali būti laisvi vaikai. Bū-
tent tokia laikau ir save, todėl 
Kovo 11-ąją kasmet švenčiu su 
pasididžiavimu, pagarba ir di-
deliu dėkingumu širdyje. 

2. Žmonių suverenumas – 
vienas pagrindinių demokrati-
jos požymių, taigi demokrati-
nės valdymo formos dėka lais-
vos šalies žmones ir patys gali 
jaustis laisvi. 

3. Tik nepriklausomą, demo-
kratišką, dar labiau išsivysčiusią, 
pažangesnę ir perspektyvesnę. 
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Vienas garsiausių pasaulio karikatūristų – rumunas Stefanas Popa-Popa’s 

Stefan Popa Popa‘s 

Stefanas Popa-Popa’s – pasaulio 
šaržų karalius, įtrauktas į Gineso 
rekordų knygą kaip greičiausias pa-
saulio karikatūristas, kurio rekor-
das – 131 spalvotas piešinys per va-
landą. Jis yra puikiai  pažįstamas 
pasaulio politikos, sporto, pop kul-
tūros elitui, o jo dosje – JAV prezi-
dento Baracko Obamos, Vokietijos 
kanclerės Angelos Merkel bei kitų 

Europos ir pasaulio valstybių vado-
vų portretai - šaržai. 

Pernai gegužę Stefanui Popa-
Popa’s įteiktas garbingas Lietuvos 
kultūros apdovanojimas – M. K. 
Čiurlionio REX taurė. Vilniuje, 
Taikomosios dailės muziejuje, me-
nininkas ta proga surengė daugiau 
nei 80 savo darbų – Lietuvos ir pa-
saulio politikų, žinomų žmonių šar-

žų parodą. Taurę įteikė nepaprasta-
sis ir įgaliotasis Rumunijos ambasa-
dorius Lietuvoje J. E. Dan Adrian 
Balanescu. 

„Socialdemokratui“ paprašius, 
Stefanas Popa-Popa’s maloniai su-
tiko pasidalinti jau turimomis Lie-
tuvos socialdemokratų politikų ka-
rikatūromis ir nupiešti naujų. 

Balandžio 1-osios proga Stefano 

Popa-Popa’s sutikimu šiame „Soci-
aldemokrato“ numeryje publikuo-
jame Seimo LSDP frakcijos seniū-
nės Irenos Šiaulienės, socialdemo-
kratų premjero Algirdo Butkevi-
čiaus ir LSDP ministrų karikatū-
ras! 

Dėkojame Stefanui Popa-Popa’s , 
o taip pat jo komandai ir Rumuni-
jos ambasadai Lietuvoje!

Vyriausybė  - atskaitinga Seimui!


