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Diskusija
LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius ir LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis pasirašo koalicijos sutartį lapkričio 9 d. Seime, A. M. Brazausko salėje

Lapkričio 9 d. Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
sutartimi ir koalicijos partijų
vadovų parašais patvirtino
sudaranti naują valdančiąją
koaliciją su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

„Socialdemokratai, gerbdami
rinkėjų valią ir siekdami toliau kurti socialiai teisingą, visais požiūriais

stabilią ir konkurencingą valstybę,
susitarė dirbti kartu su rinkimų laimėtojais – Valstiečių ir žaliųjų sąjunga“, – sako LSDP pirmininkas
Algirdas Butkevičius, kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
pirmininku Ramūnu Karbauskiu
pasirašęs koalicijos sutartį.
Naujos valdančiosios koalicijos
sutartyje numatyta, kad koalici-

jos partneriai suderino programines nuostatas ir jas apibendrino
Vyriausybės programos projekte.
Taip pat koalicijos partneriai susitaria kartu sudaryti koalicinę vyriausybę.
Socialdemokratai įtvirtino koalicijos sutartyje, kad dėl kai kurių
klausimų, susijusių su vertybinėmis nuostatomis – asmenvardžių

Dėkojame bičiuliams už darbą
Seimo rinkimuose!

Šie rinkimai į Seimą ir laikotarpis iki jų tapo nemenku iššūkiu Lietuvos socialdemokratų partijai. Tikrai
galiu pasakyti, kad ėjome ir per ugnį, ir per vandenį.
Ne be praradimų.
Rinkimų rezultatai atspindi šio išbandymų laikotarpio pasekmes. Ne viską įveikėme, ne viską padarėme,
ką galėjome ir turėjome padaryti. Tačiau už tą atliktą
darbą ir didžiules pastangas tikrai ačiū visiems pečius
surėmusiems bičiuliams, aktyviai talkinusiems per visą
rinkimų kampaniją, pritraukusiems į mūsų ratą daugybę žmonių ir neabejingai žiūrėjusiems į iššūkius, tenkančius mūsų partijai.
Ačiū partijos skyriams, kurie entuziastingai dirbo
ne tik savo kandidatams, bet važiavo, agitavo, palaikė
ir kitus kandidatus.

Politikoje laimėjimai ir pralaimėjimai nėra skaičiuojami vien laimėtais mandatais. Tikiu, kad šįkart mandatų sumažėjimą Seime atsvers socialdemokratų susitelkimas, savo veiklos įsivertinimas ir partijos jėgų atnaujinimas bei sustiprinimas. Jau esame išgyvenę ne
vieną politinių naujokų antplūdžio bangą. Bangos
atūžia ir nuslūgsta.
Socialdemokratams šiemet jau 120 metų. Jie buvo,
yra ir išlieka.
Dar kartą dėkoju visiems už darbą ir pasitikėjimą,
Lietuvos socialdemokratų
partijos pirmininkas
Algirdas Butkevičius

rašymo, šeimos apibrėžimo įtvirtinimo Konstitucijoje, partnerystės
įteisinimo, žmogaus gyvybės nuo
prasidėjimo momento apsaugos –
koalicijos partneriai apsispręs savarankiškai.
Sutartyje numatyta, kad koalicijos darbui koordinuoti partneriai
suformuos Konsultacinę tarybą, į
kurią paskirs po keturis atstovus.
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D. Kirvelis. Kokie uždaviniai
socialdemokratų laukia ateityje?

Partijos pirmininką rinksime tiesiogiai
Lapkričio 4 d. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos
nutarimu, LSDP XXXV suvažiavimas vyks 2017 m. gegužės 6 d.
LSDP taryba, vadovaudamasi
LSDP statuto 37 straipsniu, taip pat
patvirtino, kad partijos pirmininkas bus renkamas tiesiogiai, slaptu
balsavimu visuotiniuose partijos
pirmininko rinkimuose.
Patvirtinus rinkimų tvarką, teisę kelti kandidatus turėtų partijos skyrių susirinkimai (konferencijos). Tokių pirmųjų partijos istorijoje rinkimų rezultatai paaiškėtų
būtent per jubiliejinį LSDP suvažiavimą kitų metų pavasarį.
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Seimo rinkimai
Sveikiname socialdemokratus, II ture laimėjusius Seimo rinkimus
vienmandatėse apygardose! Ir, žinoma, jų komandas!
• Antanas VINKUS. Išrinktas vienmandatėje Kretingos-Palangos (Nr.36) apygardoje, Ministro
Pirmininko patarėjas sveikatai (2013–2016),
sveikatos apsaugos ministras (1994–1996)

• Rimantas SINKEVIČIUS. Išrinktas vienmandatėje Jonavos (Nr. 60) apygardoje, Seimo narys ir susisiekimo ministras
(2012–2016)

• Mindaugas BASTYS. Išrinktas vienmandatėje
Zanavykų (Nr. 64) apygardoje, Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto
pirmininkas (2012–2016)

Rinkimų kampanijoje svarbiausia – nuoširdi pagarba
žmogui. Antanas Vinkus bei Kretingos ir Palangos skyriai

Pirmiausia gerbiamo Antano Vinkaus profesionalumas,
patirtis ir asmeninės savybės
leido įgyvendinti šiltą, žmogišką, kultūringą rinkimų komunikaciją. Per visą rinkimų
kampaniją jis niekada neskirs-

tė žmonių pagal socialinę pa- gyvenimą sukauptas žinias, patirtį,
dėtį, politines pažiūras ar am- saitus su įvairiausiais žmonėmis, kad
galėtų nuoširdžiai padėti ne tik Krežiaus grupes.
A. Vinkaus rinkimų kampanija
skyrėsi nuo kitų kandidatų pagarba žmogui; kandidatas pasitelkė per

tingos rajono ar Palangos miesto gyventojams, bet ir kiekvienam žmogui,
kuriam pagalba buvo reikalinga.
Kandidatas aktyviai darbavosi ne

Rinkimai baigėsi, rinkimai prasidėjo
Andrius Palionis bei LSDP Prienų r. ir Birštono skyriai
Andriaus Palionio pergalė
Prienų – Birštono vienmandatėje apygardoje – ilgo ir
nuoseklaus darbo rezultatas. Ir
Andrius, ir Prienų bei Birštono
skyriai vadovaujamės formule
– „Rinkimai baigėsi, rinkimai
prasidėjo“.
Mums pasisekė, kad abiejų skyrių
pirmininkai – Nijolė Dirginčienė ir
aš – esame ir savų savivaldybių merai. Bendraujame ne tik kaip partijos
bičiuliai, bet ir spręsdami bendras
kaimyniškas problemas, bendradarbiaujame projektinėje veikloje ir pan.
O komandinis darbas prisideda prie
gerų rinkimų rezultatų. Andriaus Palionio sėkmės formulė – nuoširdus ir
betarpiškas bendravimas su rinkėjais,
o mes kviečiame irgi bendram darbui, aptariame problemas ir kartu jas
sprendžiame.
Beje, Prienų skyrius turi stiprią ir
nuolat aktyviai veikiančią Facebook
paskyrą su beveik 500 sekėjų, kuri
jau pasiteisino mero ir savivaldos rinkimuose.
Mums pasisekė, kad šiais metais
LSDP sąraše buvo trys kraštiečiai:
Andrius Palionis, Dovilė Adamonytė
ir Jūratė Zailskienė.
Trys komandos dirbo, todėl rezultatas matomas. O kas agitavo už mūsų partiją tose savivaldybėse, kuriose
nebuvo nė vieno vietoje gyvenančio
daugiamandatininko?

LSDP Prienų skyrius rengia tradicinius renginius: tai – jau greitai
dešimtmetį švęsianti Kovo 8-osios
šventė, partijos rajoninis sąskrydis, akcija „Darom“, socialdemokratų dienos
su sveikatinimo priemonėmis, naujametinė vakaronė. Jau nekalbu apie
darbą grupėse, susirinkimus, tarybos
posėdžius – veikla vyksta nuolat, ne
tik prieš rinkimus. O per rinkimų laikotarpį telkiamės aktyviai agitacijai.
Mūsų skyriaus rinkimų štabui jau
nuo savivaldos rinkimų vadovauja
darbšti, iniciatyvi mano pavaduotoja
Jūratė Zailskienė. Ji ne tik koordinuoja štabo veiklą, generuoja idėjas, bet
ir tvarko mūsų skyriaus Facebook
paskyrą.
Edita Jakimavičiūtė jau ne pirmi
metai yra partijos atstovė rinkimuose ir daug nuveikia paskirstant stebėtojus, rinkimų komisijų narius.
Turime stiprių skyriaus narių, kurie
nuoširdžiai ir daug dirba tiesiogiai su

rinkėjais.
Naudojamės dar nuo Europos Parlamento rinkimų „bildukų“ patirtimi
– turime jau paruoštų „bildukų“ ir
ruošiame naujus. Tai – A. Mickienė, A. Banišauskas, D. Dargužis, N.
Ivanovienė, A. Janauskas, A. Kamarauskas, D. Lukoševičienė, M. Rukas.
Kadangi visose seniūnijose turime
savo skyriaus grupes, jų nariai platina
skrajutes, kabina plakatus, stebi situaciją. Rinkimų metu organizuojame
mobilias grupes, kurios irgi užsiima
agitacijos platinimu.
LSDP Prienų skyriaus pirmininkas,
Prienų r. savivaldybės meras Alvydas
Vaicekauskas
Dėl Andriaus Palionio pergalės
Prienų – Birštono vienmandatėje
apygardoje Seimo rinkimų antrajame ture dirbo visas Birštono skyrius ir jo rinkimų štabas. Prisidėjo
ir stebėtojai: Jurgita Suchockienė,

• Andrius PALIONIS. Išrinktas vienmandatėje
Prienų-Birštono (Nr.67) apygardoje, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narys
(2012–2016)

tik paskutinius metus prieš rinkimus
– tikslinė rinkimų komunikacija pradėta daugiau nei prieš dvejus metus.
Vyravo sinergija tarp žodžių ir veiksmų. Kas buvo kalbėta, tas konkrečiais
veiksmais ir įgyvendinta.
Nors dėl rinkimų apygardų perskirstymo Kretingos ir Palangos miestai į vieną apygardą sujungti likus mažiau nei metai prieš rinkimus, LSDP
Kretingos r. ir Palangos m. skyriams
pavyko greitai susikooperuoti ir pasidalinti funkcijomis vardan bendro
tikslo – kandidato Antano Vinkaus
pergalės.
Būtų galima išskirti daugybę žmonių, aktyviai prisidėjusių prie rinkimų
kampanijos. Ir tai ne tik LSDP nariai,
bet ir kandidatui prijaučiantys miestų
gyventojai, įvairios bendruomenės,
net kitų politinių partijų nariai.
Aktyviausi štabo nariai iš LSDP
Kretingos r. skyriaus: pirmininkas
Virginijus Domarkas, Garbės pirmininkas Valerijonas Kubilius, rinkimų
štabo vadovas Stanislovas Juknevičius, pirmininko pavaduotojas Rimvydas Šakinis, atsakingoji sekretorė
Laura Endriekutė-Makulavičienė;
nariai Tadas Abelkis ir Zita Martikonienė.
Iš LSDP Palangos m. skyriaus: pir-

mininkas Danas Paluckas, Palangos
m. savivaldybės tarybos narė Elena
Kuznecova, narė Jūratė Pocienė.
Kandidatą facebook klausimais
konsultavo Palangos bendruomenės – ,,Palangos balsas" koordinatorė Vaidota Aleksiūnienė; finansus
atidžiai valdė LSDP Kretingos r. sk.
narė Birutė Kaunienė; rinkimų agitaciją Šventojoje koordinavo Šventosios
bendruomenės pirmininkas Domininkas Jurevičius; jaunimo reikalais
komunikavo Laura Butkutė ir LSDP
Klaipėdos miesto skyriaus bičiulės Ernestos Apanavičiūtės-Šalčės komanda; rinkimų stebėtojus (jų turėjome
30) koordinavo Vytautas ir Laima
Butkai, Aleksandras Jokūbauskas.
Tai – tik nedidelė dalis žmonių,
prisidėjusių prie Antano Vinkaus
rinkimų kampanijos. Negailėdami
jėgų ir laiko dirbo dauguma LSDP
Kretingos ir Palangos skyriaus narių
bei daugybė žmonių nepriklausančių
partijai, bet nuoširdžiai palaikančių
mūsų kandidatą. Antano Vinkaus
įdėta širdis, žmogiškumas, užsispyrimas, unikalus darbštumas ir patikima
komanda – pagrindiniai veiksniai,
lėmę teigiamą rezultatą.

Edvardas Citvaras, Edvardas Žukauskas, Zita Šerpenskienė, Valė
Petkevičienė, Angelė Buinickaitė,
Aušra Šliaužienė, Rūta Šliaužytė.
Tačiau Seimo rinkimuose mes, socialdemokratai, gavome gerokai mažiau
mandatų nei turėjome dabartiniame
Seime ar tikėjomės jų gauti. Todėl būtina susigrąžinti žmonių pasitikėjimą
mūsų partija ateityje.
Pralaimėjimą turime priimti kaip
pamoką su ne visais kiekvieno partijos nario atliktais namų darbais tiek
kasdieną, tiek per rinkimus. Privalome konkrečiomis veiklomis įrodyti
žmonėms mūsų skleidžiamų minčių
ir daromų darbų naudą. Ir su naujomis
mintimis – pirmyn.
Lapkričio 4 d. LSDP tarybos posėdis, kuriame analizavome Seimo
rinkimų rezultattus, buvo pilnas emocijų, nes mums rūpi tai, ką kuriame,
nes – demokratija. Kadangi suprantame, kad visiems žmonėms reikia ir
reikės socialdemokratijos – socialinio
teisingumo, laisvės, demokratijos, solidarumo, ekonominių ir socialinių
galimybių lygybės.
Ekonominiai rodikliai per socialdmeokratų
valdymo laikotarpį, niekas nepaneigs,
– žymiai geresni. Išsikovojome energetinę
nepriklausomybę, atpigo
mokesčiai už
elektrą ir dujas, įsibėgėjo
daugiabučių

renovacija. Sugrąžinome skolą pensininkams, didinome minimalią algą,
neapmokestinamąjį pajamų dydį, sumažinome nedarbą ir kt.
Tačiau kiekvienam žmogui pirmiausia rūpi jo gyvenimas, kurio
gerėjimas ne visiškai išpildė lūkesčius. Ne viską, kas numatyta, jau nueinantiems valdantiesiems pavyko
padaryti. Skaudžiausia, kad padidėjo
atotrūkis tarp turtingųjų ir skurdžiausiai gyvenančių žmonių.
Primename, kad Seimo nare tapo ir
mūsų kraštietė, iki gegužės mėnesio
Lietuvai atstovavusi Europos Audito
Rūmuose, Rasa Budbergytė, taip pat
į rinkimus ėjusi su socialdemokratais.
Prie rezultatų nuoširdžiai prisidėjo
LSDP Birštono ir Prienų skyriai, tačiau didžiausia sunkaus darbo našta
per rinkimų kampaniją teko patiems
kandidatams. Ačiū jiems už pergalę ir geros kloties, toliau kuriant
Lietuvą, įrodant socialdemokratinių
vertybių naudą kiekvienam žmogui.

Laura Endriekutė-Makulavičienė

Nijolė Dirginčienė, LSDP pirmininko pavaduotoja, LSDP Birštono
skyriaus pirmininkė
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Seimo rinkimai

Pergalei pasiekti spalvotų lankstinukų nepakanka
Rimantas Sinkevičius ir LSDP Jonavos r. skyrius

Jonavos vienmandatėje
apygardoje susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, kuris antrame ture gavo
58,54% jonaviečių balsų ir
nugalėjo Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos atstovą,
į Seimą išrenkamas jau ketvirtą kartą. O LSDP sąrašas,
lyginant su 2012 m. Seimo
rinkimais, gavo daugiau balsų.
„Esu dėkingas jonaviečiams už
pasitikėjimą. Būti išrinktam ne pirmą, ne antrą ir net ne trečią kartą
toje pačioje apygardoje – didelis
pasiekimas. Tam, kad būtų iškovotas toks gyventojų pasitikėjimas,
reikėjo įveikti ne vieną iššūkį, įrodyti, kad politikas, į kurį rinkėjai deda
viltis, iš tiesų pateisins lūkesčius.
Neužtenka vien skambių lozungų ir
pažadų, nes visuomenė yra pakankamai subrendusi, jai reikia ne tik

kalbų, bet ir apčiuopiamų darbų“,
– teigia R. Sinkevičius.
Ministro manymu, „Jonavos gyventojai įvertino ir tai, kad, kuomet vietinės ir nacionalinės valdžios prioritetai, siekiai ir tikslai
sutampa, rajonas dėl to tik išlošia.
Jonavos rajono savivaldybėje socialdemokratai jau antrą kadenciją iš
eilės yra valdančiojoje daugumoje,
rajono meras – taip pat socialdemokratas (Mindaugas Sinkevičius
– aut. past.). Gyventojai kiekvienais metais stebi gerėjančią miesto
infrastruktūrą, pokyčius aplinkoje,
sveikatos, pramonės, sporto, laisvalaikio ir kitose srityse.“
„Pasikartosiu – apie žmogų daugiausia pasako nuveikti darbai. Toks
buvo ir mūsų rinkimų kampanijos
šūkis „Tik realūs darbai!”. Esu itin
dėkingas savo komandai, kuri nuosekliai dirbo ir padarė viską, kad gyventojai būtų tinkamai informuoti
apie tai, kas padaryta, kokių tikslų
siekiama ir kodėl būtent LSDP, o

drauge ir mano kandidatūra – geriausias pasirinkimas”, – tvirtina jis.
R. Sinkevičiaus rinkimų štabo
vadovas Eugenijus Sabutis sako,
kad svarbiausią vaidmenį siekiant
pergalės suvaidino „užaugintas“
rajono gyventojų pasitikėjimas
socialdemokratais: „Neužtenka
atspausdinti tūkstančių spalvotų
leidinukų, gražių kalendoriukų ir
parašyti skambių straipsnių. Taip,
reikia ir to, kaip priemonės priminti
rinkėjui apie kandidatą, bet esmė –
įgytas pasitikėjimas.”
E. Sabutis mano, kad žmonėms
labai svarbus ir asmeninis santykis
su kandidatu: „Nors turėjome parengę ir išplatinome kokybiškus rinkimų leidinius, vis dėlto labiausiai
orientavomės į kandidato ir rinkėjų
santykį. Stengėmės aplankyti kuo
daugiau kolektyvų tiek biudžetinėse, tiek privataus sektoriaus įmonėse, seniūnijose, nevyriausybinėse
organizacijose, dalyvauti debatuose,
diskusijose.“

Seimo rinkimai buvo sėkmingi, nes dirbo sutelkta
komanda. Mindaugas Bastys ir Šakių r. skyrius

Zanavykų vienmandatėje apygardoje rinkimų kova
buvo sunki ir įtempta. Juk
vienmandatėje apygardoje
išrinkto politiko atsakomybė prieš rinkėjus yra gerokai
didesnė negu Seimo nario,
išrinkto daugiamandatėje
apygardoje.
Seimo narys Mindaugas Bastys,
tris kadencijas iš eilės pelnęs Šakių

rajono gyventojų pasitikėjimą, visą laiką jautė didžiulę atsakomybę
prieš rinkėjus, nepamiršo duotų pažadų ir įsipareigojimų kraštiečiams:
apygardoje dirbo nuolat, bendravo
su žmonėmis, domėjosi jų problemomis, padėjo spręsti rajono savivaldybei aktualius klausimus.
Viena pagrindinių priežasčių, nulėmusių Mindaugo pergalę šiuose
rinkimuose, – jo asmeninės savybės. Jis nuosekliai siekia užsibrėžto

tikslo, nemėgsta daugžodžiauti,
yra sąžiningas ir tolerantiškas visų atžvilgiu, nepriklausomai nuo
partiškumo ar žmogaus socialinio
sluoksnio. Net sudėtingomis aplinkybėmis jis išlika korektišku ir santūriu. O priimdamas sprendimus,
vadovaujasi ne emocijomis, o teisingumo ir racionalumo kriterijais.
Rinkimų agitacijos metu M. Bastys vykdė nuosaikią ir aukšta politine kultūra išsiskiriančią rinkimų
kampaniją: gerbė oponentus, į kitus
kandidatus žiūrėjo kaip į rimtus
konkurentus. Jam buvo nepriimtinas rinkimų kovoje daugelio jo
oponentų naudojamas agresyvumas
ar konkurento menkinimas, populistinių pažadų dalijimas.
Per rinkimų kampaniją, ypač
Mindaugui patekus į antrąjį rinkimų turą, bendram darbui susitelkė
visas Šakių r. skyrius. Nuoširdžiai ir
atsakingai dirbo partijos deleguoti
rinkimų komisijų nariai, stebėtojai,
kiti bičiuliai.
Rinkimų štabo vadovu buvo išrinktas Algimantas Damijonaitis.
Pagrindinis rinkimų kampanijos
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„Popieriuje gali parašyti daug
nudailintų sakinių, tačiau tiesioginio bendravimo tai neatperka.
Buvo, ateina žmogus į susitikimą
su išankstine nuostata, prisiskaitęs
negatyvo spaudoje, internete. Kelia problemą, užduoda klausimą.
Sulaukęs atsakymo, diskutuoja.
Žiūrėk, jau ir pakeičia nuomonę,
pats pasiūlo priimtinų sprendimo
būdų”, – pasakoja jis.
R. Sinkevičiaus rinkimų štabo
narė Birutė Gailienė, atsakinga už
rinkimų komunikaciją, įsitikinusi,
kad norint išlaikyti lojalų rinkėją ir
patraukti naują, reikia ieškoti naujų
komunikacijos ir veiklos formų:
„Šiandien iš politinių partijų žmonės tikisi ne tik garsių pareiškimų
ar pozicijų vienu ir kitu klausimu.
Norint rasti ryšį su savo rinkėju,
reikia pasitelkti tokias bendravimo formas, kurios būtų paprastos,
tačiau kartu – ir patrauklios, kurios
siųstų žinutę „mes, politikai, esame
tokie patys paprasti žmonės kaip
jūs, su tokiais pačiais rūpesčiais ir
tokiais pat lūkesčiais“.
Jonavos socialdemokratai yra
ne tik aktyvūs politinio gyvenimo dalyviai, bet noriai dalyvauja
ir kultūrinėje, sportinėje, kitokioje
visuomeninėje veikloje. Vienas iš
pavyzdžių – kasmet miestui įteikia-

ma dovana, kuria gali pasinaudoti
visi gyventojai.
„Jau dovanojome lauko šachmatų stalą, pasimatymų suolelį, lauko
bibliotekėles, organizuojame Metų moters rinkimus ir nemokamą
koncertą visoms rajono damoms,
kasmet dalyvaujame pagelbėdami
atsodinti miško plotus rajone – ir tai
tik dalis darbų, kurie padeda mums
susitikti su rinkėjais, pabendrauti,
išgirsti jį. Visi šie būdai rinkėjams
sako, kad jis prisimenamas ne tik
prieš rinkimus, jog su juo bendrauti
norima nuolat”, – sako B. Gailienė,
pridurdama, kad partijos veiklą ir
vertybes labai palaiko ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga,
kurios gretos nuolat gausėja.
Dėl laimėjimo antrame rinkimų ture džiaugiasi ir rajono meras socialdemokratas Mindaugas
Sinkevičius: „Ši pergalė įrodo, kad
rajono gyventojai pasitiki socialdemokratais. Vadinasi, ir mes, rajono
valdžia, kurios daugumą sudaro
socialdemokratai, dirbame teisingai. Gal ir ne visi užsibrėžti tikslai
pasiekiami, bet jonaviečiai vertina
mus už nuveiktus darbus, o tai, kad
nenuvylėme jų, prisidėjo ir prie Seimo nario sėkmės rinkimuose.“

organizacinis ir koordinacinis darbas užgulė Seimo nario padėjėjos
Kristinos Geršvaltaitienės pečius,
šioje srityje turinčios didelę patirtį
ir išskirtinius vadybinius gebėjimus.
Seimo nario padėjėja, Šakių
skyriaus atstovė spaudai Violeta
Seredžiuvienė buvo atsakinga už
operatyvią agitacinę informacijos
sklaidą Šakių skyriaus internetinėje
svetainėje bei žiniasklaidoje. Viešųjų ryšių srityje atsakingai padirbėjo
partijos bičiuliai, rajono savivaldybės tarybos nariai Romas Pukinskas
ir Eglė Dragūnaitytė.
Aktyvi visuomenininkė, partijos

bičiulė Raminta Bastytė aktyviai
dirbo ne tik Mindaugo tėviškėje,
Kriūkuose, bet ir kaimyninėse bendruomenėse, – čia rinkimų rezultatai buvo ypač geri. Skaitlingumu ir
veiklumu išsiskiriančios Kudirkos
Naumiesčio bičiulių grupės nariai
nuoširdžiai darbavosi vykdydami
rinkimų agitaciją, dalindami reklaminę medžiagą.
Taigi, nepaisant nepalankios bendros situacijos šalyje LSDP partijos
kandidatams į Seimą, Zanavykijos
rinkimų apygardoje mes laimėjome!

Birutė Gailienė

Violeta Seredžiuvienė
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Dėkojame 2012 – 2016 m. Seimo LSDP frakcijos
bičiuliams už darbą!
Lapkričio 10 – ąją 2012 – 2016
m. Seimas baigė savo darbą.
Dėkojame visiems Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP)
Seimo frakcijos bičiuliams už
jų sudėtingą ir sunkų darbą
visus šiuos metus ir pasiektus
rezultatus!
2012 – 2016 m. Seimo LSDP
frakcijoje dirbo šie nariai:
• Irena ŠIAULIENĖ,
frakcijos seniūnė
• Albinas MITRULEVIČIUS,
frakcijos seniūno pirmasis pavaduotojas
• Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS
• Mindaugas BASTYS
• Juozas BERNATONIS
• Bronius BRADAUSKAS
• Stasys BRUNDZA
(nuo 2016–05–05)
• Algirdas BUTKEVIČIUS
• Arūnas DUDĖNAS
• Kazys GRYBAUSKAS
• Edmundas JONYLA
• Benediktas JUODKA
• Gediminas KIRKILAS
• Orinta LEIPUTĖ
• Vidas MIKALAUSKAS
• Gintautas MIKOLAITIS
• Kristina MIŠKINIENĖ

• Arvydas MOCKUS
• Alma MONKAUSKAITĖ
• Antanas NESTECKIS
• Juozas OLEKAS
• Andrius PALIONIS
• Bronius PAUŽA
• Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ
• Milda PETRAUSKIENĖ
• Darius PETROŠIUS

• Domas PETRULIS
• Juras POŽELA
(2012–11–20 – 2016–10–21)
• Raminta POPOVIENĖ
• Giedrė PURVANECKIENĖ
• Julius SABATAUSKAS
• Algimantas SALAMAKINAS
• Vytautas SAULIS
• Valerijus SIMULIK

(iki 2014–09–14)
• Rimantas SINKEVIČIUS
• Algirdas SYSAS
• Artūras SKARDŽIUS
• Eduardas ŠABLINSKAS
• Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ
• Birutė VĖSAITĖ
• Aleksandras ZELTINIS
• Edvardas ŽAKARIS

Frakcijos seniūnė išskiria šiuos
pačius pareigingiausius, nepraleidusius plenarinių posėdžių frakcijos narius (abėcėlės tvarka): Kazį
Grybauską, Albiną Mitrulevičių,
Antaną Nesteckį, Andrių Palionį, Bronių Paužą, Darių Petrošių,
Ramintą Popovienę, Aleksandrą
Zeltinį ir Edvardą Žakarį.
Aktyviausi – daugiausiai
pasisakantys, klausiantys, diskutuojantys – J. Sabatauskas,
B.Bradauskas, A. Sysas, A. Salamakinas, E. Šablinskas, K. Miškinienė, A. Skardžius.
Per šiuos ketverius metus buvo
priimta daug svarbių Lietuvos
žmonėms teisės aktų, kurių svarbiausi: tiesioginių mero rinkimų
įvedimas, savivaldybių biudžetų
skaičiavimo metodikos patobulinimas; konservatorių – liberalų
vyriausybės valdymo metu sumažintų senatvės ir netektų darbingumo pensijų kompensavimo
tvarkos nustatymas; euro įvedimas; ligos pašalpos dydžio atstatymas; privalomos pradinės karo
prievolės nustatymas; socialinio
draudimo įmokų mokėjimo daliai
savarankiškai dirbančiųjų palengvinimas; biokuro šilumos energijai gaminti dalies padidinimas;
Miškų įstatymo priėmimas; atliekų tvarkymo tvarkos keitimas; alkoholio iš degalinių išgyvendinimas; žemės ūkio paskirties žemės
įsigijimo reglamentavimas.

LSDP – 2016 m. Seimo rinkimuose
LSDP rinkimų sąraše dalyvavo 140 kandidatų, iš jų 70
– vienmandatėse rinkimų
apygardose. LSDP kandidatą Kuršo apygardoje (Nr. 37)
iš kandidatų sąrašo pašalino
Vyriausioji rinkimų komisija
(VRK).
Daugiamandatėje rinkimų apygardoje LSDP iškovojo 13 mandatų, gauti 183 597 rinkėjų balsai,
t. y. 14,42 proc. nuo dalyvavusių
rinkėjų (2012 metais – 15 mandatų, 251 610 balsų, 18,37 proc.,
2008 metais – 10 mandatų, 144

890 balsų, 11,72 proc.).
Daugiausiai už LSDP sąrašą
balsuota: Vilkaviškio – 28,57
proc. nuo dalyvavusių rinkėjų,
Tauragės – 27,71 proc., Jonavos
– 26,95 proc., Prienų – Birštono
– 25,28 proc., Varėnos – Trakų
apygardose – 21,83 proc.
Mažiausiai palaikymo LSDP
sulaukė šiose apygardose: Šalčininkų – Trakų – 4,07 proc.,
Medininkų – 5,45 proc., Nemenčinės – 6,87 proc., Naujamiesčio
– 8,12 proc., Panerių – 9,08 proc.
Partija reklamai ir agitacijai daugiamandatėje rinkimų apygardoje

išleido apie 50 tūkst. eurų nuosavų ir rėmėjų lėšų. Visos LSDP
lėšos, skirtos rinkimų kampanijai
iš LSDP rinkimų sąskaitos – apie
782 tūkst. eurų.
21 LSDP kandidatas vienmandatėse apygardose pateko į
antrąjį rinkimų turą, iš jų tik 4
kandidatai – R. Sinkevičius, A.
Palionis, M. Bastys ir A. Vinkus – laimėjo. Didžioji dauguma
konkuravo su Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) kandidatais ir pralaimėjo. Įveikti
valstiečių – žaliųjų barjerą pasisekė tik Jonavos ir Prienų – Birš-

tono apygardose.
Didelė nesėkmė – prarastos
vietos tradiciškai stipriose socialdemokratiškose savivaldybėse:
Šiauliuose, Marijampolėje, Utenoje, Tauragėje, Rokiškyje, Biržuose, Kupiškyje, Vilkaviškyje,
Kelmėje, Druskininkuose, Raseiniuose. Pralaimėta ir tose savivaldybėse, kur merai yra LSDP
atstovai. Sėkmė lydėjo tik Jonavos, Prienų ir Birštono skyrius.
Ruošiantis rinkimams, pagrindiniais konkurentais buvo
laikomi Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

(TS-LKD), tinkamai nebuvo
įvertinta LVŽS. Neigiamos įtakos turėjo ir pernelyg didelis
pasitikėjimas, atsiradęs atsižvelgiant į skelbiamus viešosios nuomonės reitingus. Tokia situacija,
kai prieš rinkimus reitingai gerokai lenkia rinkiminius, kartojasi jau kelintą kartą iš eilės,
todėl tokia pamoka turėjo būti
išmokta.
Prie naujojo Seimo LSDP
frakcijos prisijungs ir du Darbo partijos vienmandatininkai:
Petras Čimbaras ir Valentinas
Bukauskas.

Iš viso į 2016–2020 metų Seimą pateko 17 socialdemokratų:

1. Algirdas BUTKEVIČIUS.
LSDP pirmininkas, Lietuvos premjeras (2012–2016)
2. Gediminas KIRKILAS.
LSDP vicepirmininkas, Seimo
Pirmininko pavaduotojas
(2012–2016), Lietuvos premjeras
(2006–2008)

3. Rasa BUDBERGYTĖ.
Finansų ministrė (2016),
Europos Audito Rūmų narė
(2010–2016)
4. Algirdas SYSAS.
LSDP vicepirmininkas, Seimo Pirmininko pavaduotojas (2012–2016)

5. Juozas OLEKAS.
LSDP vicepirmininkas, Seimo
narys ir krašto apsaugos ministras
(2012–2016)

10. Irena ŠIAULIENĖ.
LSDP frakcijos seniūnė
(2004–2016), Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto
narė (2012–2016)

6. Julius SABATAUSKAS.
LSDP vicepirmininkas, Seimo
Teisės ir teisėtvarkos komiteto
pirmininkas (2012–2016)

11. Juozas BERNATONIS.
LSDP vicepirmininkas, Seimo
narys ir teisingumo ministras
(2012–2016)

7. Algimantas SALAMAKINAS.
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas (2012–2016)

12. Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ.
Seimo narė (2012–2016), sveikatos apsaugos ministrė (2014
– 2016)

8. Linas Antanas LINKEVIČIUS.
Užsienio reikalų ministras
(2012–2016)
9. Raminta POPOVIENĖ.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo
komiteto narė (2012–2016)

13. Artūras SKARDŽIUS.
Seimo Ekonomikos komiteto
pirmininko pavaduotojas
(2012–2016)
14. Antanas VINKUS.
Išrinktas vienmandatėje Kretingos-

Palangos (Nr.36) apygardoje, Ministro Pirmininko patarėjas sveikatai
(2013–2016), sveikatos apsaugos
ministras (1994–1996)
15. Rimantas SINKEVIČIUS.
Išrinktas vienmandatėje Jonavos
(Nr. 60) apygardoje, Seimo
narys ir susisiekimo ministras
(2012–2016)
16. Mindaugas BASTYS.
Išrinktas vienmandatėje Zanavykų
(Nr. 64) apygardoje, Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas (2012–2016)
17. Andrius PALIONIS.
Išrinktas vienmandatėje PrienųBirštono (Nr.67) apygardoje, Seimo
Biudžeto ir finansų komiteto narys
(2012–2016)
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Dialogą pradėjome
iš pagarbos rinkėjų valiai
Algirdas Butkevičius
Lietuvos premjeras,
LSDP pirmininkas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) rinkimuose sulaukė visuomenės
pasitikėjimo, kokio jau seniai
nematėme Lietuvos politiniame gyvenime.

Galima ir būtina ieškoti
priežasčių, kodėl taip įvyko,
tačiau tai niekaip nekeičia paties fakto. Pergalė daugiau nei
įtikinima, paneigianti visas
prognozes ir iš anksto planuotus permainų scenarijus (permainos įvyko, bet ne tos, kurias
planavo konservatoriai).
Iki pat antrojo rinkimų turo
rezultatų Tėvynės sąjungos
– Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos lyderiai kalbėjo
tik apie vieną galimą koaliciją: konservatorių, valstiečių ir
žaliųjų bei Liberalų sąjūdžio.
Jokių grėsmių nacionaliniam
saugumui, jokių raudonų linijų, jokių ultimatumų.
Viskas pasikeitė galutinai susumavus rezultatus – nutiko
absoliučiai priešingai, nei planavo Gabrielius Landsbergis ir

jo Facebook sekėjai. Paaiškėjo,
jog Ramūno Karbauskio vadovaujama partija nebus mažaisiais koalicijos broliais, o patys
formuos daugumą.
Nors tokią valią labai nedviprasmiškai išreiškė Lietuvos
žmonės, Facebook burbulo
euforijoje po pirmojo turo paskendę jaunieji konservatorių
lyderiai pradėjo elgtis desperatiškai, negalėdami susitaikyti su
skaudžiu pralaimėjimu. Iki tol
be jokių išlygų tikę valstiečiai ir
žalieji staiga tapo grėsme Lietuvai. Atsirado raudonos linijos,
vėl prisiminta minkštoji Rusijos sulaikymo strategija su Andriumi Kubiliumi priešakinėse
gretose, kantriai tylėję interneto troliai paleido patyčių bangą
tiek LVŽS, tiek juos rinkusių
žmonių atžvilgiu. Įprastinė
konservatorių retorika – tai ne
jie pralaimėjo, tai „runkeliai“ ne
už tuos nubalsavo.
Kaip tokioje situacijoje vertėjo elgtis Lietuvos socialdemokratų partijai? Vertinti situaciją iš siaurų partinių ar vis tik
nacionalinių interesų? Planas
dirbti opozicijoje atrodo labai
patraukliai – nėra atsakomybės, gali visus iš eilės valdžios

sprendimus kritikuoti, pūsti
skandalus ir mėgautis žiniasklaidos dėmesiu juos komentuodamas. Galima ramiai ir
nuosekliai ruoštis 2020 metų
rinkimams, tikintis, kad žmonės ir vėl balsuos prieš esančius
valdžioje.
Tokiu atveju, valstiečiai ir

žalieji būtų priversti dirbti
mažumos Vyriausybėje, o nekonstruktyvi opozicija nuolat
galėtų kaišioti pagalius valdantiesiems.
Bet ar tokio scenarijaus šiandien reikia Lietuvai? Ar to tikėjosi už LVŽS balsavę piliečiai?
Susipriešinimo,
patyčių,
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dirbtinų skandalų atmosferoje
paskendęs Lietuvos politinis ir
visuomeninis gyvenimas nėra
tai, kas šiandien reikalinga Lietuvai. Argumentais pagrįstas
dialogas, kompromisai, pagarba, sutelktas darbas, nacionalinių interesų viršenybė yra gyvybiškai svarbu, galvojant apie
valstybės ir tautos ateitį.
Štai kodėl priėmėme nelengvą sprendimą pradėti derybas.
Esame pasiruošę imtis atsakomybės, nors ir suprantame,
kokie mūsų laukia iššūkiai.
Padėsime Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungai išpildyti tuos
lūkesčius, kuriuos visuomenė į
juos sudėjo, suteikdama mandatą, kurie atitinka ir sociademokratų rėmėjų lūkesčius.
Todėl liksime principingi derindami programines nuostatas.
Tačiau, kitaip nei konservatoriai, kalbėsime ne ultimatumų kalba, o derinsime pozicijas. Ieškosime sąlyčio taškų, o
ne braižysime raudonas linijas.
Derybose Lietuvos interesai
bus iškelti aukščiau partinių ir
asmeninių ambicijų, todėl tikiu, kad susitarti pavyks. Lietuvos žmonių balsas bus išgirstas.

Naujoji koalicija: nesidžiauk radęs, neverk pametęs
Morta Skomantienė
Politologė

Seimo rinkimų rezultatai šiemet – tokie, kokių beveik niekas nesitikėjo, nebent apie tokius svajojo valstiečių – žaliųjų
naujokai. Ramūno Karbauskio
vadovaujama partija su jautria
socialine retorika, visuomenėje žinomais ir populiariais,
o politikoje – dar daugiausiai
naujais vardais tiesiog nušlavė kitas partijas nuo rinkimų
finišo linijos.
Pralaimėjusios partijos tebebando su tuo susitaikyti, ieško kaltų
ir, žinoma, atpirkimo ožių. O šių
sąrašas – begalinis: ir rinkimų
štabai, ir pasamdytos brangios
„pijaro“ kompanijos, kurioms visada paprastai tiesiog permokama,
naiviai tikintis stebuklo rinkimų
naktį, ir partijų lyderių komandos,
ir, be abejonės, eiliniai partijos nariai (o kaip kitaip), ketverius me-

tus dirbę savo darbą ar savanoriavę
bei tikėjęsi, kad ir jis prisidės prie
partijos sėkmės rinkimuose.
Socialdemokratams šie Seimo
rinkimai turėtų tapti atskaitos
tašku akivaizdaus, o ne simbolinio atsinaujinimo, elementaraus
europietiško kairumo ir naujos,
patrauklios lyderystės link. Tam
reikės laiko – vien pagal LSDP
statutą naujo lyderio rinkimai užtruktų ne vieną mėnesį, o jei dar
išrinks ne tą, kuris norės padaryti
partiją progresyvesne...
Juras Požela buvo vienas iš akivaizdesnių socdemų jaunimo lyderių, iš jų sukaupęs turbūt patį
didžiausią politinį kapitalą ir
patirtį. Niekas nežino, kas būtų,
jeigu būtų, tačiau po tokio LSDP
pralaimėjimo Semo rinkimuose
jis tikrai būtų turėjęs bene solidžiausius šansus iš socialdemokratų jaunimiečių tapti LSDP pirmininku. Deja...
Dabar belieka laukti, kaip sukris kortos, suformavus naująją
valdančiąją koaliciją ir atitinkamai nurimstant porinkiminėms
aistroms partijos viduje.
Iš konservatorių Gabrieliui
Landsbergiui belieka kaltinti tik
save. Per pirmąjį turą tas konservatorių planas Lietuvai suveikė:
jaunų, sėkme spindinčių ir išo-

riniu progresyvumu dvelkianti
jaunų lyderių komanda pritraukė
jaunimo balsų, o vyresnioji karta
tiesiog balsavo už Landsbergį.
Tačiau antrajame ture tauta
turėjo rinktis tarp konservatorių
ir valstiečių – žaliųjų, ir vis dėlto
jie pasirinko tai, kas jiems atrodė
mažiau rizikinga. Taigi, Gabrielius – jau tikrai ne premjeras.
Koją jo neišsipildžiusiai sėkmei,
kuria jis štytėte švytėjo tarp pirmojo ir antrojo turų, pakišo ir jo
akivaizdi arogancija, ir atsiskleidęs asmenybės nebrandumas, iki
šiol slypėjęs po jo geromis manieromis ir tvarkinga išvaizda, ir tas
nelemtas sakinys apie mokytojus,
kad pusė jų reikia atleisti...
Rinkimų dienos priešpietę G.

Landsbergio „Facebook“ paskyroje pasirodęs įrašas „VRK turėtų leisti mums antakalniškiams
Ingridą išrinkti ir per antrą turą.
Grynai iš smagumo“ buvo paprasčiausiai neapgalvotas, nejautrus ir todėl neetiškas, parodęs
tą šio nebrandą po svaiginančios
pirmojo turo sėkmės... Juras Požela buvo pagrindinis I. Šimonytės konkurentas vienmandatėje
Antakalnio apygardoje...
Darbo partijos ir „Tvarkos ir
teisingumo“ susilpnėjimas ir nykimas, regis, yra pradinis geras
ženklas Lietuvos demokratijai...
Viskas dabar priklauso nuo to,
kiek (ne)populistinė pasirodys
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

Nors LSDP vicepirmininkas
Algirdas Sysas tvirtino, kad rinkimus laimėjo Prezidentė, su tuo nesutikčiau. Ji, kaip ir konservatoriai,
laimėjo tik pirmąjį turą – tikrai ne
tokių permainų ji laukė.
O didžiausias tokios Seimo
rinkimų baigties kaltininkas yra
demokratija. Jei jau gyvename
demokratinėje valstybėje, privalome priimti jos taisykles ir
jų laikytis, net jei išrenka mūsų
aršiausius politinius oponentus
ar populistus. Belieka tik pripažinti pralaimėjimą ir pasveikinti
nugalėtojus. Toks yra demokratinės politikos etiketas.
Vis dėlto, ir dabar, kai jau pasirašyta naujosios valdančiosios
koalicijos sutartis, jos partneriai
– nei valstiečiai – žalieji, nei socialdemokratai – turėtų neapsvaigti nuo sėkmės ir neužmigti
ant valdžios laurų.
Tikrieji 2016 metų Seimo
rinkimų nugalėtojai turbūt
paaiškės tik kitais metais, kai
naujoji Vyriausybė bus pabaigusi pirmąjį savo darbo pusmetį.
Kitu atveju, pasikartos Rolando Pakso Vyriausybės (2000 m.
spalio 27 d. – 2001 m. birželio
20 d.) likimas.
Tad palaukime 2017 – ųjų vasaros...
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Lietuvos kariuomenei grąžinamas prestižas

Lapkričio 23 d. – Lietuvos
kariuomenės diena. „Socialdemokrato“ skaitytojų dėmesiui – pokalbis su krašto apsaugos ministru Juozu
Oleku

1918 metais kariuomenės sukūrimas buvo nepriklausomos
Lietuvos valstybės išgyvenimo
klausimas. Pasibaigus Šaltajam
karui, nusiginklavimas ir pacifizmas tapo svarbi Europos politikos dalis, tačiau dabar geopolitinė situacija, ypač mūsų
regione, pasikeitė. Ką šiandien
reiškia kariuomenė tokiai valstybei kaip Lietuva?
Kiekvienai valstybei – labai svarbi laisvė, nepriklausomybė, demokratija. Istoriškai žvelgiant, kiekviena tauta laisvę ir demokratiją
išsikovoja, tačiau ją reikia ir apginti. Deja, žmonijos istorija yra tokia, Krašto apsaugos ministras pirmojo šaukimo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių priesaikos
kad atsiranda vienas ar kitas agre- ceremonijoje Klaipėdoje
sorius, kuris kėsinsi į gretimų valsišsaugotumėme taiką bei galėtume
tybių laisvę. Ir nėra kito kelio, kaip
kurti ir pasirūpinti taikos sąlygolaisvę apginti ir karine jėga.
mis visais mūsų tikslais, kurių sieBe abejo, labai svarbus valstybių,
kiame – gerovės valstybės, demotautų, žmonių bendravimas, diplokratijos, taip, kaip tą darome jau
Sveikinimas Lietuvos kariuomenės dienos proga
matija. Tačiau kertinis atramos tašbeveik tris dešimtmečius.
kas yra valstybių piliečių nusiteiNoriu labai nuoširdžiai padėkoti Lietuvos žmonėms
kimas ginti savo laisvę ir jų dalies
už dėmesį ir paramą krašto apsaugai, o mūsų kariams
Kaip pasikeitė Lietuvos kasusiorganizavimas į kariuomenes.
riuomenė, padidinus krašto apir šauliams – už nusiteikimą ir profesionalumą, už
Šiandien kariuomenei kyla nauji
saugos finansavimą ir grąžinus
iššūkiai: ne tik konvencinės, bet ir
pasiryžimą tarnauti Tėvynei. Linkiu, kad pradėti mūsų
šauktinių tarnybą? Kokia ji taps
hibridinės, informacinės, kibernedarbai būtų tęsiami, o mes gyventume taikoje. Kariams
iki 2020 metų, kai finansavimas
tinės ir kitokios grėsmės. Kariuobus užtikrintos tarnybos sąlygos, o jų tarnyba bus
pasieks 2 proc. BVP?
menė turi būti moderni, profesiatitinkamai vertinama. Jie galės didžiuotis tuo, kad
Karuomenė keičiasi iš esmės.
onali, kad ji gebėtų pasiekti savo
tarnauja Lietuvos valstybei.
Po konservatorių ir liberalų atsaitikslus, juo labiau, kad žmonijai tonaus požiūrio ir taupymo kariuobulėjant, vis labiau branginama ir
Krašto apsaugos ministras
menės sąskaita štai jau treji metai,
žmogaus gyvybė, įskaitant ir kario.
Juozas Olekas
kai mes didiname finansavimą,
Dabar nereikia tik žmogaus su
sudarome galimybes užpildyti saginklu, kuris nėra pakankamai pavo karinius dalinius personalu,
ruoštas, bet reikia išmanančio, gepasirūpinti ateinančiais tarnaubančio įvaldyti naujas techonologijas žmogaus, kuris apgintų save dmuo, pasiruošimo apginti, jei pri- tybės sienas, susidurs su labai stipriu ti kariais, jų apranga, ekipuote,
reiktų, bet dar svarbiau – išsaugant visuomenės ir modernios, profesio- šaudmenimis, ginklais, techniir savo tarnaujantį draugą.
Todėl šiandien kariuomenei iš- taiką, kad ir galimas agresorius ži- nalios kariuomenės pasipriešinimu. ka, tarnybos ir kovinio rengimo
Tad mums yra labai svarbu, kad sąlygomis, mokymu ir pratybokyla labai svarbus atgrasymo vai- notų, kad jis, peržengęs mūsų vals-

Tai ne sapnas: Donaldas Trumpas – JAV Prezidentas!

Tomas Šileika

2016 – ieji artėja pabaigos link, ir
jie mūsų atmintyje greičiausiai išliks kaip netikėtų pasirinkimų anglosaksų kraštuose metai. Patinka
tai mums ar ne, bet britai birželio
23 – ąją balsuodami referendume
pasirinko išstojimo iš Europos Sąjungos kelią, o prieš kelias dienas ir
amerikiečiai naujuoju Prezidentu
išsirinko nevienareikšmiškai vertinamą Donaldą Trumpą.
Nors mes ir ne anglosaksai, bet
turbūt mūsų Seimo rinkimų rezultatai taip pat tam tikra prasme galėtų papildyti šią seriją. Tačiau tokia yra demokratija, o daugumos
verdiktas – toks ir ne kitoks. Darosi neramu, nes rinkimai Vokietijoje bei Prancūzijoje – taip pat nebe už kalnų.
Kaip taikliai pastebėjo vienas apžvalgininkas, atrodo, kad į politikos
areną rinkėjų rankomis vėl buvo
įnešta Jos didenybė – emocija. Regis, tai – pykčio ir nusivylimo emo-

cija. Emocija, kuri neišgirstųjų balsais ardo užsistovėjusio vandens didžiojoje politikoje užtvanką, tokią
aukštą, kad nuo jos viršaus nebematyti nieko, išskyrus korporacijų ir
bankų dangoraižius su aplink juos
zujančiais verslo klasės orlaiviais.
Ir nebėra svarbu, kad tokios užtvankos išardymas gresia dar didesnio nusivylimo ir populizmo potvyniu. Jos siena eižėja toliau ir labai
sparčiai. O tradicinės politikos atstovai ir toliau, panašu, kad dairosi tik į galingąsias interesų grupes
ir jiems tarnaujančius bei kartoja
nuvalkiotas klišes, kuriuose nebeliko vertybių, nebeliko žmogaus ir
tik šalti statistikos vidurkių skaičiai.
Ei, atsitokėkime, niekas tuo nebetiki! Juk žmogus nėra robotas, kad
ir kaip kažkas to norėtų. Politikoje,
ypač kairėje, pasiilgome idealizmo,
aistros ir geresnio pasaulio visiems,
bent vizijos, ką jau kalbėti apie bandymus tą įgyvendinti. Be to, gerovę
užtvenkę ir pasaulį besidalinantys,
regis, jaučiasi esą aukštesnės prigim-

ties, jaučiasi galį juoktis ir šaipytis iš
tų, kuriems pasisekė mažiau.
Ir kodėl po to stebimės, kad atstumtųjų dauguma, drioksteli primindama apie save tokiais, atrodo,
sunkiai paaiškinamais pasirinkimais. Prisipažinkime, manėme, kad
klasinė visuomenė yra tik pasenusi
knyginė teorija? O naivioji feisbuko ir tviterio realybe, teateinie tavo kreivų veidrodžių karalystė, bet
juk tu nieko bendro neturi su gyvenimo realybe.
Sunku patikėti, bet tai, kas atrodė lyg blogas sapnas, virto tikrove
lapkričio 9-osios ryte. Taip, Donaldas Trumpas tapo JAV Prezidentu.
Daug kam kilo klausimų, kaip ir
kodėl jis – šis karštakošis ir šovinistinių, seksistinių, net rasistinių pareiškimų nevengęs milijardierius tapo JAV prezidentu?
Tik todėl, kad jis – tos gerosios
amerikietiškos svajonės ir sėkmės
avataras? Pasirodo, ne tik. Dalies
amerikiečių įsitikinimu, jis nėra siejamas su vyraujančia politine siste-

ma, anot jų, dirbančia korporacijoms ir Volstrito vilkams.
Dar rugpjūčio mėnesį ekonomistas ir ekonomikos istorijos profesorius John Komlos savo straipsnyje
teigė, kad šis vyrukas yra tikrų tikriausias JAV ir kitų pasaulio valstybių aukščiausiuose sluoksniuose įsiviešpatavusios neoliberalizmo
epochos kūrinys. Nuo Ronaldo Reigano ir Margaret Tečer laikų susižavėję laisvosios rinkos idėjomis elitai viduriniajai klasei žadėjo aukso
kalnus, bet, galų gale, paliko prie
suskilusios geldos. Dereguliacijos,
privatizacijos, optimizavimai ir visokių „naštų“ stambiajam verslui
mažinimai, labiausiai smogė viduriniajai klasei, o jos gerovė ir įtakos
svertai atsidūrė labai turtingos mažumos dangoraižiuose.
Keista, nes tokia stambiam verslui palanki politika ir D. Trumpui leido auginti savuosius turtus
bei politinius raumenis. Ir, pasirodo, kad jo rinkėjui tai nebuvo svarbu, nes šis arogantiškas amerikietis

mis. Kariuomenei įgijama moderni technika, kaip artilerijos
ginkluotė – haubicos, pėstininkų
kovos mašinos, priešlėktuvinė ir
prieštankinė ginkluotė.
Mūsų karys šiandien gali stoti
lygiomis vienon greton su NATO sąjungininkais ir didžiuotis
savo ginkluote ir apranga. Lietuvos kariuomenei, konkrečiam
kariui grąžinamas toks kovinis
prestižas.
Jeigu žiūrėti į ateitį, į 2020 metus, kariuomenė turėtų išaugti
iki beveik 22 tūkst. tarnaujančių
karių, profesionalų, savanorių ir
šauktinių. Reikia pasidžiaugti,
kad Lietuvos jaunimas, visa visuomenė labai parėmė kariuomenę. Planavome 3,5 tūkst. Šauktinių. Ir štai jau dveji metai tiek turime vien savanorių, kurie ateina
patys tarnauti, – tokia yra motyvacija ir nusiteikimas.
Mano įsivaizdavimu, tai bus
moderni, gerai parengta kariuomenė, gerai sąveikaujanti su mūsų sąjungininkais, gebanti vykdyti įvairias užduotis ir Lietuvoje, ir tarptautinėse operacijose
bei misijose.
Džiaugiamės, kad, reaguodami į geopolitinę situaciją ir į mūsų pastangas patiems apginti savo valstybę, mūsų sąjungininkai
priėmė svarbius sprendimus: dar
nesant agresijos jie jau yra čia, Lietuvoje, kartu tarnauja su mumis,
sąveikauja.
Mes plečiame infrastruktūrą
sau ir sąjungininkams, kad galėtume kartu dirbti. Manau, kad
mūsų žmonės ir sąjungininkai
kariuomenę vertins labai pozityviai. Ir mes matysime, kad mūsų
kariai pasirengę ir geba apginti,
o tai bus vienas iš veiksnių, kad
mes nebūtume puolami.
Kalbėjosi Morta Skomantienė

įkūnijo viltį, viltį grąžinti senąją
Ameriką, kurioje klestėjo vidurinioji klasė.
Ir, kaip įsitikinome, deja, balsuodami už D. Trumpą ir jo Amerikos viziją, žmonės numojo ranką
į visą žmogaus teisių užtikrinimo
pažangą. Jie to išsižadėjo, kad tik
senoji JAV sugrįžtų namo. Ir mes
puikiai žinome, kad D. Trumpas
nėra pirmasis, kuris tarp gerovės
ir žmogaus teisių kala populistinį
pleištą. O juk tai negali būti niekaip atskiriama, tai – integralu.
Apmaudu, bet ši liūdna ir labai
pavojinga tendencija kartais pasireiškia ir tarp kažikurių mūsų
bičiulių.
Greičiausiai teisūs yra tie, kurie mano, kad Trumpas laimėjo
ne todėl, jog buvo vertas pergalės,
bet tik todėl, kad jo oponentė puikiai įkūnijo viską, kas paprastam
amerikiečiui buvo įgrisę.
Ir todėl vis neapleidžia įkyri
mintis, o jei vietoj Hilari Kliton
būtų buvęs Bernis Sandersas?
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Eurokomisaro darbotvarkėje – kiekvienam kasdieniški klausimai
„Socialdemokrato“ pokalbis
su Vyteniu Povilu Andriukaičiu,
Europos Komisijos nariu, atsakingu už sveikatą ir maisto saugą, Lietuvos Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataru, LSDP Garbės pirmininku.

Gerbiamas Europos komisare,
lapkričio 2-ąją sukaks dveji metai,
kai darbuojatės Europos Komisijoje. Kokius svarbiausius klausimus ir problemas šiuo metu sprendžia Europos komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą?
Darbotvarkė yra įtempta ir kupina sudėtingų klausimų. Pavyzdžiui, sprendžiame, kiek ir kokių
papildų, konservantų, priedų mūsų maiste gali ar negali būti, kokie
chemikalai turi būti draudžiami,
kaip auginti grūdines kultūras, bet
kartu apsaugoti geriamo vandens
kokybę. Yra ir daug sudėtingų teisinių problemų.
Europos Sąjunga (ES) turi milžinišką agropramoninį kompleksą, naudojantį sudėtingas technologijas. Tad kiekvieną dieną tenka spręsti šimtus klausimų, susijusių su normomis, limitais, kiekiais,
draudimais, tyrimų duomenimis,
pavyzdžiui, apie vėžį sukeliančias
medžiagas.
Darbo pradžioje net man, diplomuotam medikui, buvo netikėta,
kokia sudėtinga ir kupina įvairiausių interesų gali būti ši sritis. Štai neseniai sprendėme pesticidų, o taip
pat ir chemikalų, kurie turi poveikį žmonių endokrininei sistemai,
reguliavimo. Turėjome pateikti ir
teisės aktais nustatyti limitų kiekius. Nebuvo lengva, nes tokios iniciatyvos vertinimai nebuvo vien tik
pozityvūs.
Vieni žmonės reikalavo visiško
tokių chemikalų uždraudimo, kiti – kitokių chemikalo pakaitalų,
tretiems šis klausimas neatrodė prioritetinis, o ketvirtoji grupė bandė
atkreipti dėmesį, kad drausti negalima, nes iškils pavojus maisto saugai, naujų technologijų diegimui
ar net turės skaudžių ekonominių
pasekmių. Sprendžiant klausimus,

tenka išgirsti įvairių nuomonių, jas
vertinti ir priimti sudėtingus sprendimus.
Viena svarbiausių ir net strateginių mūsų sprendžiamų problemų
yra susijusi su mikrobiologija, kitaip
kalbant, su bakterijomis. Daug problemų kyla, nes šiandienos žemės
ar žuvininkystės ūkiuose naudojami labai dideli kiekiai antibiotikų.
Toks nesaikingas antibiotikų naudojimas maisto gamybos grandyse
sukėlė milžiniškus pokyčius ir atsirado atsparių jiems bakterijų rūšių. Jos kelia mirtiną pavojų žmonių sveikatai.
Atsiranda reali grėsmė, kad ateityje galime sulaukti tokių infekcinių ligų protrūkių, kai jokie žinomi antibiotikai nebepadės. Deja,
jau ir šiandien mes per metus netenkame apie 25–27 tūkst. ES piliečių tik todėl, kad žmonės apsirgo infekcijomis, kurių neįveikia jokie antibiotikai.
Štai kodėl mano darbotvarkėje
šiandien šis klausimas – prioritetinis. Rengiame naują programą,
kaip suvaldyti procesą ir pažaboti neleistiną antibiotikų vartojimą
žemės ūkyje, veterinarijoje ir sveikatos apsaugoje. Užbėgdami įvykiams už akių, kuriame reglamentavimo, kontrolės, žodžiu, visą priemonių sistemą, kuri padėtų spręsti
šią problemą.
Čia ir vakcinos, ir nauji diagnostikos būdai bei testai, naujos laboratorijos, naujų antimikrobinių gydymo būdų paieškos, taip pat ir naujų
antibiotikų rūšių sintetinimas. Tad
mums talkina didžiulės mokslininkų pajėgos.
Kitas svarbus mūsų veiklos prioritetas – vaistų kainų, prieinamumo,
kompensavimo mechanizmų, kainodaros reguliavimo užtikrinimas.
Siekiame, kad vaistai būtų prieinami visose valstybėse narėse, nebūtų
tiekimo sutrikimų, paciento sauga
ir tyrimai būtų garantuoti. Dedame
visas pastangas, kad vaistų rinka paklustų socialiniam reguliavimui, o
ne aklam pelno siekiui.
Dar vienas svarbus mūsų veiklos
portfelis yra susijęs su sveikatos įs-

konferencijos, posėdžiai, klausymai ir t. t.
Komisarui per kadenciją yra užduotis aplankyti visas 28 ES šalis
nares, jų vyriausybes, parlamentus,
ministerijas, agentūras, laboratorijas, susitikti su įvairių sektorių atstovais, diskutuoti su nevyriausybinėmis organizacijomis, organizuoti
civilinius piliečių dialogus. Esu aplankęs jau 26-ias valstybes, 24-iose
įvykdęs visiškai programą, 4-iose –
dar ne, bet ruošiuosi. Per tuos dvejus metus buvo labai šaunus, nors ir
įtemptas, bet produktyvus darbas.

taigų tinklo reikalais, nes turime
direktyvą, kuri užtikrina galimybes šalims narėms siųsti gydyti pacientus į kitą šalį ir į kitus centrus, į
kitas klinikas. Tai reiškia, kad turi
būti užtikrintas finansinis mechanizmas, finansiniai gydymo kompensavimo kaštai, kurie įvairiose
šalyse labai skiriasi, atsiranda didelių netolygumų, kuriančių naujas
problemas.
Bandome spręsti, kaip bendrai
gydyti retas arba komplikuotas ligas. Esame nutarę įsteigti Europos
referencinių centrų tinklą: tinklą
tokių klinikų, kurios galėtų priimti retomis ligomis sergančius žmones iš visų 28 šalių narių.
Bet tam reikia, kad veiktų ne tik
įprastas bendradarbiavimas bet ir
būtų įdiegta e. sveikata, kad būtų
galima bendrauti, pavyzdžiui, Lisabonai su Helsinkiu, Amsterdamui su Vilniumi ir pan., kad būtų
galimybė keistis receptais, vaistais,
diagnostika ir klinikiniais vaizdais,
kartu apsaugant ir pacientų privatumą. Tai sunkūs klausimai, kurie
yra šiandien sprendžiami ir oficialių vizitų ES šalyse metu, ir ieškant
sprendimų prie bendro stalo.
Kaip atrodo įprasta Europos
komisaro darbo diena?
Šiuo atveju esu labai „nedrausmingas“. Mano gyvenimą diktuo-

ja darbotvarkė. Jei per dieną dalyvauju keturiuose darbo grupių posėdžiuose, dvejose konferencijose,
dviejuose pasitarimuose, priimu trejetą ministrų, tai praktiškai per dieną tenka skirti nuo 7 iki 9 valandų
vien tik tokiam darbui.
Dar reikia dirbti su kabinetu, su
dokumentais, ruoštis, skaityti. Vežuosi daug medžiagos ir į namus.
Darbo valandų ritmas svyruoja tarp
12 ir 16 valandų per parą. Žinoma,
traukiniai, lėktuvai, oro uostai, laukimo salės – ten tenka padirbėti
taip pat. Tad visą laiką esu įnikęs
tarp popierių.
Mano komanda konsultuoja ir surašo esminius punktus, tezes. Darbotvarkė yra labai įtempta, kartais net nežinau, koks oras
yra už lango. Tenka ir konvejeriu
darbuotis: lėkti iš vienos darbotvarkės temos į kitą, iš vienos užduoties – į kitą.
Be to, tenka dalyvauti net trijose
Ministrų Tarybose, kuriose aptariu
klausimus, susijusius su maisto sauga ir sveikata. Daug bendrauju ne
tik su nacionalinių vyriausybių sveikatos ministrais, bet ir žemės ūkio
bei aplinkos apsaugos ministrais.
Europos Parlamente glaudžiai
bendradarbiauju su trimis komitetais: Žemės ūkio, Aplinkosaugos ir
sveikatos bei Technologijų ir mokslo pažangos komitetais. O kur dar

Ar užtenka laiko pabendrauti su kitų šalių socialistais, Europos socialistų partijos (PES) žmonėmis?
Taip, kiekvieną savaitę susitinkame su bičiuliais socialistais, socialdemokratais. Rengiame reguliarius posėdžius su socialistų grupe
Europos Parlamente ir su jų prezidiumu, o su PES prezidiumu susitinkame kartą per mėnesį. Deriname darbotvarkes, tad puikiai jaučiu,
kuo gyvena socialistų judėjimas. Jis
yra labai gyvybingas.
Ko per artimiausius ketverius
metus palinkėtumėte Lietuvos
žmonėms, politikams, bičiuliams?
Noriu palinkėti, kad naujai išrinkta tautos atstovybė – Seimas –
būtų kūrybingas ir subalansuotas,
pakankamai nuosaikus ir nuoširdžiai spręstų aktualias problemas,
kurios šiandien žmonėms svarbiausios. Kitaip tariant, kad žmonių gyvenimo kokybės klausimai būtų
prioritetu.
Linkėčiau, kad šis Seimas pradėtų
galvoti apie demografines, užimtumo, sveikatos standartų problemas
ir apie gyvenimo kokybės visus aspektus, pradedant vaikų darželiais,
mokyklomis, baigiant gyvenamuoju plotu ir t. t.
Linkėčiau, kad šis Seimas atsigręžtų į nelengvą žmonių kasdienybę.
Kalbėjosi Tomas Šileika

Apie socialdemokratijos ateities radarus – iš diskusijos Gdanske

Vienas svarbiausių socialdemokratinės minties puoselėtojų Rytų ir Centrinėje
Europoje, be abejonės, yra
Frydricho Eberto fondas. Jo
biurai, įsikūrę mūsų regiono
šalių sostinėse, buria progresyviausius žmonės, skatina
jų tarptautinį bendradarbiavimą bei remia socialdemokratines iniciatyvas.

Džiugu, kad šio fondo plataus
spektro veikloje daug dėmesio
skiriama jaunajai socialdemokratų kartai. Frydricho Eberto fondo biuro Varšuvoje iniciatyva beveik kasmet yra rengiamas seminaras „Baltic See Future Radar“
(„Baltijos jūros ateities radaras“ kurių krantus skalauja Baltijos jū– liet.), sukviečiantis jaunuosius ra. Šiais metais jis vyko Lenkijos
socialdemokratus iš tų valstybių, uostamiestyje Gdanske.

nagrinėjami svarbūs ir Baltijos jūros regionui aktualūs klausimai.
Charizmatiškasis Varšuvos biuro
vadovas Rolandas Feichtas, projekto kuratorius Bastianas Sendhardtas ir Gdansko socialdemokratinio jaunimo atstovai pasirūpino puikiais lektoriais ir diskusijų moderatoriais iš Lenkijos
ir kitų šalių.
Šiais metais karštai diskutuota
apie dalijimosi ekonomikos įtaką darbuotojų gerovei, pateikta
įvairių populistinių judėjimų genezė, aptarti socialdemokratams
kylantys iššūkiai, politinė situacija Lenkijoje. Nuošalyje neliko ir Kremliaus keliama įtampa
regione.
Seminare „Baltic See Future
Organizatoriai sudarė sąlygas
Radar“ vyrauja ypač draugiška seminaro dalyviams apsilankyti
ir demokratinė atmosfera, be to, ir įspūdingame Europos solida-

rumo centre. Šiame muziejuje,
įsikūrusiame buvusios Gdansko
laivų statyklos teritorijoje, pateikiama visa antikomunistinio „Solidarumo“ judėjimo su Lechu Valensa priešakyje istorija.
„Baltic See Future Radar“ vainikavo darbas grupėse, kuriose
seminaro dalyviai kūrė bendras
problemų sprendimo strategijas
bei atviresnio ir solidaresnio regioninio bendradarbiavimo perspektyvas.
„Tokie susibūrimai ne tik plečia
akiratį, bet ir jaunosios kartos socialdemokratus apie Baltijos regioną verčia kalbėti viena – socialdemokratų – kalba“, – vaizdingai
seminaro atmosferą įvertino vienas jo dalyvis.
Tomas Šileika
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Nekrologas Jurui: mums labai Tavęs trūksta
Juras mirė. Mūsų Juras. Su šia
žinia rudenišką, tačiau besigiedrijantį 2016 m. spalio 16-osios
rytą pabudo daugelis bičiulių,
išgirdę, kad, deja, pasitvirtino
pačios blogiausios nuojautos
ir baisiausi nuogąstavimai.

Tragiškai simboliška, kad Juro
netekome per patį Seimo rinkimų kampanijos įkarštį, tarp
dviejų rinkimų turų. Juras Požela
jau buvo Seimo narių mandatus
gaunančiųjų sąraše. Socialdemokratai prarado ypač talentingą
ir charizmatišką jauną politiką,
kuris turėjo visus duomenis tapti
naujuoju LSDP pirmininku, vienu iš ryškiausių Lietuvos politinių lyderių ir net šalies vadovų.
Vis dėlto socialdemokratai pirmiausia neteko bičiulio, draugo,
malonaus ir įdomaus žmogaus,
aštraus proto, puikaus humoro,
užkrečiančio juoko, empatiško,
šilto ir gero, tiesiog – mūsų Juro.
Mums jo labai trūksta.
Juras pasižymėjo išskirtiniais
politiko gebėjimais, rodos, net
prigimtiniais. Ne tik dėl to, kad
jo šeimos istorijoje yra ne vienos

komandą; be to – progresyvus
savo idėjomis ir moraline laikysena. Taigi Juras turėjo tai, ko reikėjo norint būti sėkmingu politiniu
lyderiu ir siekiant aukščiausių politinės karjeros viršūnių.
Juras politiko kelią pasirinko ir
ėmė tvirtai juo žengti labai anksti,
turėdamas ir tam būtinas asmenines bei intelektines savybes, politinius genus bei patirtį, perduodamą iš kartos į kartą.
Juras gimė 1982 m. balandžio
12 d., Vilniuje. Baigęs Vilniaus m.
Antakalnio vidurinę mokyklą,
Vilniaus universitete baigė informologijos bakalauro, o vėliau
– komunikacijos ir informacijos
magistro studijas. Pagal Europos
Sąjungos „Erasmus“ programą
mokėsi Nyderlandų Karalystėje.
Juras, būdamas vos 21-erių,
buvo išrinktas Vilniaus miesto
tarybos nariu ir juo išbuvo net
tris kadencijas iš eilės, buvo Socialinių reikalų komiteto pirmininkas. Keletą metų dirbo Europos
Parlamento nario Justo Vinco
Paleckio padėjėju. 2006–2010 m.
vadovavo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos

kartos politikų. Juras turėjo politiko talentą: buvo charizmatiškas,
įžvalgus intelektualas; pasižymėjo puikia politine nuojauta, gebėjo prognozuoti ir numatyti keletą
ėjimų į priekį; sutelkdavo aplink
save bendraminčius ir palaikymo

ir darbo ministerijos. 2010–2012
m. dirbo Lietuvos Respublikos
Seimo nario padėjėju – sekretoriumi, opozicijos lyderio patarėju.
Lietuvos socialdemokratų partijos nariu Juras tapo 2001 metais. 2011–2012 m., kaip vienas

ryškiausių jaunųjų socialdemokratų, buvo Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininku. 2015 metais Juras tapo ir
LSDP Vilniaus miesto skyriaus
pirmininku, o 2016 metais –
LSDP pirmininko pavaduotoju.
Per Seimo rinkimus 2008 metais jam pritrūko labai nedaug
balsų, kad taptų Seimo nariu, o
2012 metais Seimo rinkimai jam
buvo ypač sėkmingi – jis tapo
ne tik Seimo nariu, bet ir Seimo
Jaunimo ir sporto
reikalų komisijos
pirmininku, dirbo Sveikatos reikalų komitete, o
2016 metais tapo
Sveikatos apsaugos ministru.
Juras buvo įgijęs
nemažai patirties
Europos politikoje – dalyvavo
Europos jaunimo Konvento dėl
ES ateities darbe,
buvo Jaunųjų Europos socialistų
organizacijos Biuro narys, Europos
Regionų komiteto
pakaitinis narys
stebėtojas, atstovavo valstybinei jaunimo politikai
aukšto lygio Europos Komisijos
susitikimuose.
Juras buvo laimingai vedęs
bei puikus sūnelio Jorio tėtis. Jis
džiaugėsi tėvyste, buvo atsakingas
ir modernus tėvas, visais sūnaus

auginimo rūpesčiais ir džiaugsmais dalijęsis su žmona Živile.
Juras daug skaitė ir mokėsi,
mėgo leisti laiką gamtoje, plaukiodamas ar su žmona Živile ir
sūnumi Joriu važinėdamas dviračiu. Draugai jį prisimena kaip
šaunią, linksmą, nuolat siekiančią
tobulėti asmenybę, kaip gilų ir supratingą, inteligentišką, pasakantį tinkamą žodį reikiamu laiku ir
vietoje, patariantį ir paguodžiantį
žmogų.
Juras buvo ambicingas, bet
nesielgė be skrupulų, o buvo supratingas ir empatiškas. Daugelis
socialdemokratų nujautė ir žinojo, kad Juras politikoje norėtų
pasiekti didžiausias aukštumas
– tapti LSDP pirmininku ir Lietuvos premjeru, tačiau visi puikiai
suprato ir matė, kad jis buvo ir labai racionalus, tikslingai dirbantis ir išlaukiantis. Juras negyveno
tuščiomis iliuzijomis. Jis tvirtai
stovėjo ant žemės, todėl jo ateities
planai buvo realūs.
Žmogui likimas kartais būna
negailestingas. Todėl Juro gyvenimas tegul būna testamentas
mums visiems, ypač jauniesiems
socialdemokratams.
Per tą pustrečio mėnesio, kol
Juras sunkiai sirgo Santariškių
klinikų reanimacijos – intensyvios terapijos skyriuje, mes jo labai
pasiilgome. Juro labai trūko ne
tik Seimo plenarinių posėdžių
salėje, Sveikatos apsaugos ministerijoje, Seimo ir ministerijos
posėdžiuose, partijos renginiuose, Seimo rinkimų kampanijo-

je. Labiau trūko Juro balso, jo
juoko ir šypsenos, humoro ir
subtilios ironijos, žinoma, ir jo,
kaip talentingo, intelektualaus
ir pakankamai patyrusio politiko, protingos nuomonės. Tiesiog
– paties Juro ir jo dalyvavimo
tuose asmeniniuose, profesiniuose ar politiniuose pokalbiuose ir
susitikimuose, atsitiktiniuose ar
suplanuotuose, kurių, deja, per
tą pustrečio mėnesio nebuvo ir
kurių mes labai laukėme ir vylėmės...
Deja... Turbūt spalio 16-osios
rytą daugelis, sužinoję tokią liūdną žinią apie Jurą, bandė prisiminti, kada paskutinį kartą su
juo matėsi, kalbėjosi, o gal net
karštai ginčijosi, įsibėgėjant intensyviai Seimo rinkimų kampanijai. Turbūt daugelis norėjo,
kad tas paskutinis susitikimas
ar pokalbis su Juru būtų buvęs
žymiai prasmingesnis...
Dėkojame Santariškių klinikų gydytojams ir kitiems medikams, kurie profesionaliai ir su
meile rūpinosi Juru visą tą laiką.
Dabar labiausiai norisi užjausti, paguosti ir palaikyti Juro
artimuosius, kurie neteko paties
brangiausio žmogaus. Sunku
įsivaizduoti, ką teko išgyventi
Juro žmonai Živilei, kuri liko su
be galo į Jurą panašiu sūneliu Joriu, Juro tėveliams, broliui, seneliams bei kitiems artimiausiems
žmonėms ir draugams. Netekties dieną ir vėliau liekame su
jais, guodžiame ir palaikome.
Jurai, mums labai gaila, kad Tu
išėjai.
Labai nesinori sakyti – „Ilsėkis
ramybėje“. Nors tai – tradicija,
ir taip sakoma ar rašoma visada,
tačiau šie žodžiai skambėtų kaip
pabaiga, lyg mėginimas pamiršti
Tave ir gyventi toliau savo gyvenimus, siekiant politinių ir kitokių karjerų, kurios, Tau išėjus,
dabar atrodo bevertės ir nereikšmingos...
Tu visada būsi su mumis. Tiesiogiai nesikalbėsime ir nesusitiksime, bet atmintyje Tu būsi su
mumis. Ir mes Tavęs, Jurai, visada labai ilgėsimės.
Lietuvos socialdemokratų partija

Vienas ryškiausių J. Poželos pasiekimų –

Rugsėjo 14 d., simboliškai prieš pat Juro Poželos
išėjimą, Seime buvo priimtas Pagalbinio apvaisinimo
įstatymas, kurį inicijavo
būtent sveikatos apsaugos
ministras kartu su medikų ir
mokslininkų bendruomene.
„Lietuva, jau 12 metų priklausanti Europos Sąjungai,
negali klysti priiminėdama
žmogaus teises pažeidžiančius
įstatymus. Šiandienos kon-

tekste valstybinio kompensavimo mechanizmas ir galimybės užšaldyti embrionus
įteisinimas tampa tik dar reikalingesnis. Privalome rūpintis savo šalies kūrimu, o viso
to pradžia – šeima. Kitu atveju ateityje negalinčių susilaukti vaikelių šeimų skaičius tik
augs“, – yra sakęs Juras Požela.
Kaip socialdemokratas jis
visada pasisakė už mokslo ir
visuomenės mąstymo pažangą, todėl nuosekliai siekė, kad

būtų priimtas liberalus ir modernus Pagalbinio apvaisinimo įstatymo variantas, ir taip
padėti šeimoms, negalinčioms
susilaukti vaikų.
Juras Požela reikalavo, kad
pagalbinio apvaisinimo procedūra būtų finansuojama valstybės. Negalėjimą susilaukti
vaikų be medicinos pagalbos
jis aiškiai įvardijo kaip ligą
bei siekė pakeisti dirbtinio
apvaisinimo sąvoką į pagalbinio apvaisinimo bei įtvirtinti

nuostatą, kad pagalbinio apvaisinimo, kaip bet kurios kitos ligos, gydymas būtų reglamentuojamas ne įstatymu, o
Vyriausybės arba jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka.
Lietuvoje yra apie 50 tūkst.
nevaisingumo problemų turinčių ir dėl to vaikų negalinčių susilaukti šeimų. Kai
kurių politikų skeptiškas požiūris į šiuolaikinės medicinos pasiekimus neleido padėti
tūkstančiams šeimų. Jos buvo

priverstos pagalbos ieškoti kitose šalyse.
Daug diskusijų sukėlęs konservatyvusis įstatymo variantas numatė griežtus apribojimus pagalbinio apvaisinimo
procedūrai, draudė embrionų
šaldymą, kad nebūtų sukuriama daugiau embrionų nei perkeliama į moters organizmą.
Juro Poželos inicijuotame ir
Seimo priimtame Pagalbinio
apvaisinimo įstatyme sukuriamų embrionų skaičius nebus
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Juras gyveno dėl pasaulio,
koks jis turėtų būti
lią mus visus apjungti, pajungti
bendrai veiklai ar taktiškai oponuoti.
Juras dažnai nepasakydavo,
kaip atsitiko vienas ar kitas dalykas, ir sakė, kad viską sudės į
knygą. Knygos Jis neparašė, bet
jei tokia knyga būtų, ji turėtų tris
pagrindinius skyrius.

Marius Skarupskas
Juro Poželos draugas ir bendražygis

Jurai, aš tiksliai nežinau, ko Tu
dabar norėtum, bet žinau, ko Tu
tikrai nenorėtum. Tu nenorėtum
matyti mūsų čia. Visų mūsų. Nenorėtum matyti mūsų, sulaikiusių ašaras, kalbančių virpančiais
balsais, sielvartaujančių ir liūdinčių, nes Tavo gyvenimas buvo
kitoks. Akimirkos, praleistos su
Tavimi, buvo kupinos pozityvumo, gerų emocijų ir, žinoma,
pokštų. Tu norėtum, kad mes
Tave prisimintume tokį, koks Tu
buvai prieš kelis mėnesius, metus
ar dešimtmečius.
Tad prisiminkim.
Pirmas mano susitikimas su
Juru įvyko pirmąją studijų savaitę. Tamsiame koridoriuje
laukėme paskaitos. Jis kalbino
kursiokus. Aš stovėjau nuošaliau.
Pagalvojau, „moksliukas“, – su
juo mūsų keliai nesusikirs. Jis tikrai priminė moksliuką: apvalūs
akinukai, susitaršiusi šukuosena.
Staiga Jis priėjo, ištiesė ranką ir
tarė: „Juras. Tikriausiai būsime
kursiokai.“ Tapome daugiau nei
tik kurso draugai.
Manau, kad ir daugelis Jūsų

prisimenate, kaip Juras įsiveržė į
Jūsų gyvenimus – kaip bičiulis,
draugas, jaunimietis, politinis
oponentas, vadovas ar politikas.
Pirmas kontaktas su Juo padarė
Jus ne tik pažįstamais, bet, net
neabejoju, ir draugais.
Kiekvieną kartą Jis pasitikdavo
ir palydėdavo su šypsena ir doze
pozityvumo, o oponentus – ir su
humoru. Juras turėjo slaptą ga-

1 skyrius. Maištauk visa esybe.
Maištas ir nesitaikymas su taisyklėmis ar nusistovėjusia tvarka
buvo Jo genuose. Jo maištingumą pirmą kartą pamačiau universitete.
Tuomet mus, pirmo kurso studentus, šaltą, bet saulėtą rudens
rytą visus išrikiavo ir pradėjo
„vandens procedūras“, „veidų
pašymus“ ir kitas, tokiems renginiams įprastas, ceremonijas.
Tik staiga iš minios iššoko Juras
ir, griebęs kibirą su vandeniu iš
mūsų „krikštytojų“, paliko juos
šlapius ir pasimetusius. Greitai
jaunasis „maištininkas“ buvo sučiuptas ir pakrikštytas dvigubai,
tačiau išliko su šypsena ir lengvai
nepasidavęs.
Buvo galima nesutikti su jo
maištingu būdu, bet jis nepalikdavo abejingų. Noras nesitaikyti

su taisyklėmis, drąsa ir
savo vizijos turėjimas
lydėjo jį visuose gyvenimo etapuose.

2 skyrius. Mylėk visa
širdimi. Pamenu rytą,
kai Juras pirmą kartą
sprendė, siųsti ar ne,
ir kokių gėlių siųsti
Živilei. Prasidėjo tai,
kas vėliau virto šeima.
Negaliu pasakyti, kiek
Jis buvo romantikas,
bet tai, kad Jis mylėjo
savo šeimą ir dievino Jorį, mes
išgirsdavome dažnai. Susitikimai vis dažniau baigdavosi fraze
„dar penkios minutės ir grįžtu į
šeimą“. Šeima Jam buvo ramybės
užuovėja ir stiprybės šaltinis.
3 skyrius. Paniręs politikoje.
Juro politinio kelio pradžia. Mes
jauni, neapsiplunksnavę politikai. Dar net ne politikai. Juras
pasiūlo išleisti laikraštį ir visiems
pasidalinti savo mintimis. Jis
tuomet ėmėsi vyriausiojo redaktoriaus vaidmens. Parašėme tekstus. Sumaketavome. Pavadinome ledinį „Vox Populi“ (liaudies
balsas). Tai buvo du A3 formato
lapai; kokius 120 egzempliorių
atšvietėme Seime.
Bet šitie 120 egzempliorių ir
mintys, išdėstytos leidinyje, sukėlė sumaištį partijos vadovybėje: Jurui ir kitiems jauniems
partijos bičiuliams ne kartą teko
aiškintis prieš partijos vadovybę.
Tokia buvo politinio kelio pradžia.
Jo, kaip politiko kelias, buvo
ilgas. Kelios kadencijos Vilniaus
miesto savivaldybės taryboje,
vadovaujantis darbas Jaunimo
reikalų departamente, Seime ir
Sveikatos apsaugos ministerijoje.
Gal tai simboliška, tačiau vienas įstatymas (liberalus ir modernus Pagalbinio apvaisinimo
įstatymas – red.), į kurį Juras
dėjo labai daug pastangų ir juo
tvirtai tikėjo, buvo priimtas ne-

seniai, jau Jurui susirgus. Tai
rodo, kad jo darbai ir mintys bus
tęsiami ir toliau.
Ir jeigu reiktų užbaigti šį skyrių apie politiką... Jį turėtų baigti sakinys, kad Juras gyveno ne
todėl, kad toks pasaulis yra, bet
dėl to, koks jis turėtų būti.
Vakar ir šiandien Juro atminimą pagerbė būrys įvairiausių
žmonių. Būryje mačiau žmonių,
kuriems Juras sprendė socialinį
būsto, nepritekliaus klausimus,
tuos, kurių gydymusi Jis rūpinosi, tuos, kuriuos Jis pakvietė ir
sutelkė politinei veiklai, ir, žinoma, tuos, kuriems jis buvo rimtas
oponentas.
Juro noras keisti, burti mus
visus draugėn, judėti į priekį,
paliekant pėdsaką, buvo išskirtinis. Dabar mes visi – čia. Visi,
čia stovintys ir prisimenantys
Jurą, būsime lyg gyvos knygos
žmonėms, kuriems Jo truks
labiausiai. Draugams, giminaičiams, senelei, tėvams, broliui,
žmonai, o ypač mažajam Joriui,
kuriam mūsų prisiminimai lyg
potėpis po potėpio tapys tėčio
paveikslą.
Jurai, ilsėkis ramybėje, bet
būk mūsų atmintyje ir įkvėpk
judėti pirmyn.
Marius šį tekstą parašė pagal
savo kalbą, pasakytą per atsisveikinimą su Juru spalio 19 d.
Antakalnio kapinėse – red.

išgelbėtos šeimų, negalinčių susilaukti vaikų, viltys
ribojamas. Bus leidžiama
lytinių ląstelių donorystė
ir embriono išankstinė diagnostika.
Įstatymas pagaliau suteikė teisėtą galimybę dešimtims tūkstančių šeimų
susilaukti vaikų bei gauti
kompensacijas iš valstybės
bent už dalį nevaisingumo
gydymo paslaugų. Paslaugos bus atliekamos ne tik
privačiose klinikose, bet ir
valstybinėse gydymo įstai-

gose.
Didelėmis Juro Poželos
pastangomis Lietuva prisijungė prie pažangių valstybių, suteikiančių galimybę
šeimoms susilaukti daugiau vaikų. Mūsų šeimoms
sudaryta galimybė gydytis
Lietuvoje, o ne gydymo
ieškoti užsienyje. Kasmet
po pagalbinio apvaisinimo
šalyje gimsta apie tūkstantis vaikų. Tai labai svarbu
Lietuvai, sprendžiant de-

mografines, emigracijos ir
kitas problemas.
Juro Poželos dėka šiandien šeimų, norinčių susilaukti vaikų, viltys – išgelbėtos. 2017 m. sausio 1 d.
įsigaliojus naujai tvarkai
tikėtina, jog šis svarbus
klausimas nebetaps politinių batalijų įkaitu, o netrukus tūkstančiai šeimų
Lietuvoje imsis galimybės
praturtinti savo namus vaikų balsais.
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Moterys seime: R. Budbergytė, I. Šiaulienė

2016–2020 metų Seimo Rasa Budbergytė
LSDP frakcijoje darbą prade1. Mūsų partijos rezultatai, be
da keturios socialdemokratės. Joms – trys trumpi „Soci- abejo, nuvylė. Tačiau pralaimėjimo esame iš dalies nusipelnę, nes
aldemokrato“ klausimai:
darėme didelius darbus ir inves1. Kaip vertinate Seimo rinki- ticijas į infrastruktūrą, o žmogus
buvo prisimintas kadencijos pamų rezultatus?
2. Kokie bus pagrindiniai Jū- baigoje, o ir tai nepakankamai.
Esu įsitikinusi, kad Lietuvai
sų tikslai Seime?
3. Kokiame Seimo komitete reikia stiprios kairiosios jėgos,
kovojančios už socialinį teisinplanuojate dirbti?

Rasa Budbergytė

gumą ir visuomenės solidarumą.
Ir tą jėgą aš matau LSDP.
Rezultatą vienmandatėje Verkių apygardoje vertinu teigiamai: džiaugiuosi, kad mane, politikos naujokę, palaikė daug rinkėjų sostinėje. Pasitikėjimą manimi išreiškė net 3140 žmonių,
o tai – geriausias LSDP nario rezultatas Vilniuje.
Aš ir mano komanda dirbome
netausodami savęs: dalyvavome
įvairiuose bendruomenių renginiuose, patys dalį organizavome,
asmeniškai bendravome su rinkėjais. Tik gaila, kad laiko aplankyti dar daugiau žmonių pritrūko, visgi, privalėjau suderinti atsakingą darbą Finansų ministerijoje ir agitaciją.
Agitacija davė vaisių – rezultatas parodė, kad vilniečiai manimi patikėjo. Tiesa, likau trečia, bet, pripažinkime, abu mano varžovai – Gintaras Steponavičius ir Dainius Kreivys – solidūs ir didelę patirtį sukaupę politikos vilkai.
Kol kas Vilnius yra dešiniųjų bastionas, kur LSDP, deja,
nesiseka, o ir bendrai rinkėjai
šiais metais nutarė nubausti valdančiuosius. Kita vertus, norėčiau pastebėti, kad G. Steponavičių kai kuriose Verkių apygardos apylinkėse aplenkiau balsais
ir iškovojau antrą vietą.
Manau, kad LSDP išskirtinį
dėmesį turi skirti didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune
ir Klaipėdoje) gyvenantiems rin-

kėjams ir bandyti pritraukti juos,
nes čia mes smarkiai pralaimime dešiniosioms politinėms jėgoms. Liberalų sąjūdis savo rinkimų kampanijoje organizavo
žygį per Lietuvą, siekdamas paspausti milijoną rankų, tokiu
būdu tikėdamas padidinti savo
elektoratą ir už didžiųjų miestų ribų.
26 tūkst. balsų, gautų daugiamandatėje apygardoje, ir daugiau kaip 3 tūkst. balsų, gautų
vienmandatėje apygardoje, mane džiugina. Kiekvieno rinkėjo
man atiduotą balsą itin vertinu.
2. Liksiu ištikima LSDP partijos šūkiui, kad svarbiausia yra
žmogus. Tačiau neketinu apsiriboti tik skambiomis deklaracijomis bei šūkiais: didelį dėmesį Seime skirsiu Lietuvos gyventojus slegiančioms socialinėms
problemoms ir jų sprendimui.
Tam išnaudosiu visas savo žinias
ir profesinę patirtį.
Susiduriame su beprecedente demografine krize, nemažai
Lietuvos žmonių gyvena žemiau
skurdo ribos. Pagal pajamų pasiskirstymą visuomenėje matuojantį Gini koeficientą, nuosekliai auga socialinė nelygybė. Jei
šių problemų nespręsime, padariniai ateityje bus katastrofiški.
Ekonominiai klausimai – labai susiję su socialiniais. Galiu
pasidžiaugti, kad vieną iš pažadų, duotų rinkėjams, jau pavyko
įgyvendinti – žadėjau, kad Lie-

tuvoje bus sukurtos palankios
sąlygos vystyti smulkųjį ir vidutinį verslą. Su Finansų ministerijos specialistų pagalba sukūrėme
alternatyvią smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo priemonę, kuri padidins konkurenciją
tarp finansinių paslaugų teikėjų,
taigi, leis atpiginti šias paslaugas.
Džiaugiuosi, kad Seime Sutelktinio finansavimo įstatymas
buvo sėkmingai priimtas. Lietuva tampa finansinių technologijų (Fintech) valstybe ir sėkmingai pritraukia šios srities investicijas. Tam didelę įtaką turėjo
Vyriausybėje pritarimo sulaukę
Finansų ministerijos siūlymai,
kuriais siekta Lietuvoje sudaryti palankią aplinką finansinių
technologijų industrijos plėtrai.
Finansų ministerijos pasiūlymas, reglamentuojantis daugiau
priemonių, kurios leistų nustatyti klientų tapatybę nuotoliniu
būdu, įteisinimą, neseniai sulaukė pritarimo Vyriausybėje. Šiuo
pakeitimu galėsime užtikrinti
dar platesnes galimybes toliau
vystyti finansinių technologijų
sritį mūsų šalyje.
Pirmas darbas Seime, kuris bus
nelengvas ir itin reikšmingas visai mūsų šaliai bei žmonėms, –
valstybės biudžeto priėmimas.
Norėtųsi, kad, priimdami biudžeto įstatymą, mano kolegos
nesivadovautų vien tik populistiniu požiūriu ir nepritrūktų išminties bei atsakingumo.
Esame maža valstybė, priklau-

Solidariai su lenkėmis – prieš abortų draudimą
Vilma Vaitiekūnaitė
LSDP Vilniaus m. skyriaus Žmogaus
teisių ir lygių galimybių komisijos
pirmininkė

Spalio 3-iąją dešimtys
tūkstančių juodai apsirengusių moterų visoje Lenkijoje protestavo prieš visišką
abortų draudimą. Visoje Europoje tūkstančiai moterų
solidarizavosi su lenkų moterimis ir išėjo į gatves, palaikydamos jų kovą prieš abortų
draudimą. Lenkių protesto
palaikymo akcija vyko ir Vilniuje, prie Lenkijos Respubli- Bičiuliai A. Rudomanskis, V. Vaitiekūnaitė, G. Purvaneckienė ir M. Kluonis Lenkijos moterų protesto palaikymo
akcijoje Vilniuje, prie Lenkijos ambasados
kos ambasados.
Pagal naują įstatymo projektą jų iki penkerių metų; motinoms
gal 1993 metais priimtą įstatymą
Moterys nesutiko su siūlymu abortai yra draudžiami, išskyrus nutraukti nėštumą būtų leidžia- taip pat būtų galima skirti kalėvisiškai uždrausti abortus šio- išžaginimo ar kraujomaišos atve- ma tik tais atvejais, kai motinos jimo bausmes, nors teisėjai galėtų
je katalikiškoje šalyje, kurioje jus, taip pat – jei nėštumas kelia gyvybei iškyla pavojus, o maksi- nuspręsti jų ir neskirti. Nors Lenir dabartinis įstatymas yra vie- pavojų motinos sveikatai arba jei mali kalėjimo bausmė už aborto kijos Katalikų Bažnyčia anksčiau
nas griežčiausių Europoje. Pa- vaisius yra smarkiai apsigimęs.
atlikimą būtų padidinta nuo dve- pritarė šia iniciatyvai, tačiau vė-

liau vyskupai prieštaravo moterų
siuntimui į kalėjimą.
Įstatymo projektas išprovokavo dideles tęstines pasirinkimo
šalininkų demonstracijas ir alternatyvią kampaniją už įstatymo liberalizavimą, kurį Lenkijos parlamentas atmetė per pirmąjį svarstymą. Europos Taryba
šią situaciją pavadino „rimtu atsimetimu nuo moterų teisių“, o
„Gelbėkime moteris“ aktyvistė
Barbara Nowacka sakė: „Parlamentas nenori kalbėti apie moterų teises, orumą, padorų gyvenimą, lytinį švietimą ar gimimų
kontrolę, bet tai nereiškia, kad
mes pasiduosime.“
Visuomenės apklausos rodo,
jog 74 proc. lenkų nori, jog liktų galioti dabartinis įstatymas.
38 milijonus gyventojų turinčioje šalyje atliekama mažiau nei 2
tūkst. legalių abortų per metus,
tačiau moterų organizacijos yra
apskaičiavusios, kad nelegaliai
arba užsienyje yra atliekama dar
apie 100-150 tūkst. abortų.
Po protestų spalio 6 d. Lenkijos įstatymų leidėjai balsuodami atmetė įstatymo projektą, kuriuo buvo siekiama šalyje įteisinti beveik visišką abortų
draudimą.
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R. Popovienė, R. Šalaševičiūtė
soma nuo išorinių ekonominių
veiksnių, todėl lengvai pažeidžiama. Siekdami išvengti rimtų finansinių problemų ateityje, privalome laikytis Fiskalinės
drausmės įstatymo ir Europos
Sąjungos reglamento.
Žinoma, yra ir daug kitų iššūkių – pavyzdžiui, nepakankamai
efektyviai surenkame mokesčius
į biudžetą. Šešėlinė ekonomika
nėra įveikta, nes dar nesame sukūrę tokių sąlygų, kad žmonėms
„apsimokėtų“ būti sąžiningiems.
Manau, kad šioje srityje yra būtinas proveržis.
Pagaliau norėtųsi, kad valstybės turtas būtų valdomas skaidriai ir efektyviai. Jei sukursime ambicingą valstybės turto
valdymo sistemą, pagrįstą efektyvia sąnaudų ir gaunamos naudos analize, nemažai išlošime.
3. Geriausiai savo sukauptą
profesinę patirtį galėčiau panaudoti dalyvaudama Seimo Audito komiteto veikloje. Vienuolika
metų dirbau biudžeto kontrolės
srityje, būdama valstybės kontroliere ir darbuodamasi Europos Audito Rūmuose.
Galėčiau dalyvauti ir Europos
reikalų komiteto veikloje. Europos Sąjungos klausimai man neblogai žinomi ir įdomūs.
Raminta Popovienė
1. Savo rezultatais džiaugiuosi.
Šiuose rinkimuose gavau žymiai
daugiau rinkėjų balsų negu 2012
metais. O tai reiškia, kad žmonės
įvertino mano darbus. Esu savo
rinkėjams labai dėkinga už pasitikėjimą ir įvertinimą, kuris įpa-

reigoja ir toliau kartu dirbti Lietuvai bei jos žmonėms. Žinoma,
apgailestauju dėl bendro LSDP
rezultato, kuris mūsų nedžiugina. Tai rodo, kad turime kiekvienas įsivertinti, reikia visiems kartu priimti teisingus sprendimus,
kaip dirbti toliau.
2. Mano prioritetiniai tikslai –
tęsti darbus, susijusius su socialinės atskirties mažinimu, neįgaliųjų asmenų ir šeimų, auginančių neįgalius vaikus, problemų
sprendimu, socialinių paslaugų
organizavimo ir teikimo plėtros
klausimais, vaiko gerovės ir globos sistemos gerinimo sritimis.
Ypatingai domiuosi ir rūpinuosi neįgaliųjų kasdienybe bei
problemomis. Daug dirbome dėl
klausos negalią turinčių žmonių
didesnio informacijos prieinamumo. Pavyko pasiekti konkrečių rezultatų padidinant lietuvių
gestų kalbos vertėjų etatų skaičių. Turime dar neįgyvendintų
siekių šioje srityje.
3. 2012–2016 metų Seimo kadencijoje dirbau Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete bei Jaunimo ir sporto reikalų
komisijoje. Norėčiau tęsti darbus ir toliau šiame komitete, tačiau man nesvetima ir švietimo
bei kultūros sritis, todėl, jei bus
galimybė, galėčiau dirbti ir šiose srityse.
Irena Šiaulienė
1. Šie rinkimai patyrusiai parlamentinei partijai, kokia yra
LSDP, buvo skaudūs. Į Seimą
neišrinkti net 17 iš 21 į antrąjį rinkimų turą vienmandatė-

Irena Šiaulienė

se apygardose patekusių, didelę
politinę ir gyvenimišką patirtį
sukaupusių bičiulių.
Džiaugiamės kolegų Rimanto Sinkevičiaus, Andriaus Palionio, Mindaugo Basčio ir Antano
Vinkaus pergale antrajame rinkimų ture, didelė nesėkmė – prarastos tradiciškai stiprios socialdemokratinės apygardos.
Seime turėsime 19 narių frakciją, nes prie mūsų frakcijos
jungsis ir 2 vienmandatėse apygardose laimėję Darbo partijos
frakcijos, su kuria dirbome koalicijoje praėjusią kadenciją, nariai – Valentinas Bukauskas ir
Petras Čimbaras.
2.Pagrindinis tikslas – kad socialdemokratai naujos kadencijos Seime būtų susitelkę, išsiskirtų savo vertybiniu veidu, profesionalumu, susigrąžintų rinkėjų pasitikėjimą ir pripažinimą.
3.
Esu pasirengusi ir toliau
dirbti Informacinės visuomenės
plėtros komitete, bet galiu dirbti
ir kituose Seimo komitetuose.

netapo naujojo Seimo dauguma.
2. Norėčiau tęsti pradėtus darbus – vieni iš jų susiję su Psichologų praktinės veiklos ir Psichoterapeutų praktinės veiklos įstatymų projektų priėmimu. Liko
nepriimti įstatymų projektai, užtikrinantys vaiko teises, bei neišspręsti klausimai sveikatos apsaugos srityje.
Tad mano tikslas – didinti paramą daugiavaikėms šeimoms ir
vaikams, o neįgaliesiems – sudaryti tinkamas sąlygas gyventi,
dirbti, mokytis bei išreikšti save.
Stengsiuosi, kad būtų užtikrin-
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ta kokybiška slauga bei parama
senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems.
Daug darbo laukia sveikatos
apsaugos srityje. Norėčiau, kad
būtų užtikrintas nuoseklus sveikatos apsaugos sistemos reformos vykdymas, siekiant kokybiškiausių paslaugų pacientams
bei tinkamų darbo sąlygų ir teisingo atlygio už darbą medikų
bendruomenei.
3. Praėjusioje Seimo kadencijoje dirbau Žmogaus teisių komitete, vadovavau Seimo Konstitucijos komisijai, Seimo Vaiko
gerovės parlamentinei grupei ir
Seimo valdybos sprendimu patvirtintai darbo grupei Lietuvos
Respublikos psichologų praktinės veiklos įstatymo projektui
parengti.
Kandidatuodama vienmandatėje Telšių rinkimų apygardoje ir susitikdama su rinkėjais,
bendraudama su visos Lietuvos
medikais bei gyventojais, jaučiau
jų palaikymą dėl darbų, kuriuos
padariau socialinės ir sveikatos
apsaugos srityse.
Todėl manau, kad labiausiai
esu reikalinga darbui Seimo Socialinių reikalų ir darbo arba
Sveikatos reikalų komitetuose,
nes tai padėtų užtikrinti gerų
darbų tęstinumą bei pateisinčiau
medikų ir rinkėjų lūkesčius.
Žinodama, kad į Seimą iš
LSDP išrinkta tik 17 narių, o
Seime yra 15 komitetų, nesu įsitikinusi, kad į mano pageidavimus, kur dirbti, bus atsižvelgta.
Gali būti, kad teks dirbti ten, kur
labiausiai pravers mano kompetencija žmogaus ir vaiko teisių
gynimo srityse.

Rimantė Šalaševičiūtė

Raminta Popovienė

1. Blogai. Tikėjausi, kad kandidatavusių daugiamandatėje ir
vienmandatėse apygardose, ypač
pastarosiose, laimės daugiau ką
tik pasibaigusios kadencijos Seime LSDP frakcijos narių. Jie turėjo tęsti pradėtą veiklą, nes dirbo prie svarbių įstatymų projektų, kurių dauguma buvo priimti.
Manau, kad per praėjusią Seimo kadenciją per mažai dėmesio
skirta socialiniams klausimams,
ypač socialiai pažeidžiamų grupių – neįgaliųjų, pagyvenusių
žmonių ir vaikų – problemoms
spręsti. Todėl nuvylę rinkėjus socialdemokratai ir konservatoriai

Rimantė Šalaševičiūtė
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Svarbiausia – žmogus!

socialdemokratas

Purpurinė viltis patiems mažiausiems

Vyriausybės pastatas ir šiais
metais suspindės gražia purpurine šviesa. Pasaulinės neišnešiotų naujagimių dienos,
kuri minima lapkričio 17 d.,
proga Vyriausybė prisijungia
prie didžiausiuose pasaulio
miestuose vykstančios iniciatyvos, kai žinomiausi kiekvieno jų pastatai ar gamtos objektai nušvinta balta ir purpurine
spalvomis.
„Žinau, kad idėja apšviesti pastatus balta ir purpurine spalvomis po
pasaulį pasklido 2013 metais. Tuomet idėją įgyvendino tiek tolimuose pasaulio kraštuose, tiek kaimyninėje Lenkijoje. Džiaugiuosi, kad
aktyviai prisideda ir Lietuva. Ti-

kiu, kad praeiviai, eidami
pro šalį ir matydami purpuro spalva švytinčią VyriauAnksčiau laiko gimę
naujagimiai išgyvena iššūkius, apie kuriuos net
nesusimąstome: jie patys
dar nemoka kvėpuoti, valgyti, net verkti. Jų gyvybių išsaugojimas – ne tik
begalinės meilės, vilties ir
tikėjimo padarinys, bet ir
daug finansinių išteklių
reikalaujantis procesas.
Asociacijos „Neišnešiotukas“ vadovė Asta
Speičytė-Radzevičienė
atkreipia dėmesį, kad istorijoje apstu neišnešiotų
kūdikių pavyzdžių, kurie

ne tik pranoko kitus tokio pat amžiaus
vaikus savo gebėjimais, bet ir tapo pasaulyje žinomais asmenimis: Napoleonas Bonapartas, Izaokas Niutonas,

Stivis Vonderis , Vinstonas Čerčilis,
Albertas Einšteinas, Viktoras Hugo.
„Norime parodyti, kad anksčiau gimę vaikai yra tikras pasaulio stebuklas

– jie išgyvena, vystosi ir auga,
o kai kurie net pralenkia savo
bendraamžius“, – džiaugsmo
neslepia A. Speičytė-Radzevičienė.
Lietuvoje kasmet apie du
tūkstančiai arba maždaug 6
proc. visų naujagimių gimsta
gerokai anksčiau laiko. 1993
m. Lietuvoje išgyvendavo tik
12 proc. neišnešiotų naujagimių, sveriančių nuo 500 iki 999
g, šiandien – 66 proc. Ankstukų, sveriančių nuo 1 iki 1,5 kg,
išgyvenamumo rodiklis pakilo
nuo 43 iki 97 proc.
Auksė Kontrimienė, Neišnešiotų naujagimių asociacijos
„Neišnešiotukas“ valdybos narė

Pernai Lietuvos keliuose žuvo mažiausiai
žmonių per visus nepriklausomybės metus

Lapkričio 15-oji – Pasaulinė
kelių eismo įvykių aukų atminimo diena.

bos ataskaitoje Lietuva pripažinta pastaraisiais metais padariusi didžiausią
pažangą, mažinant žūčių skaičių greitkeliuose ir automagistralėse.
Tai pasiekta kompleksinėmis saugaus eismo priemonėmis, kurių efektyviausios – greitėjimo ir lėtėjimo juostų platinimas ir ilginimas, sankryžų
rekonstravimas į žiedines bei atitvarų
įrengimas. 2015 m. šalies valstybinės
reikšmės keliuose iš viso jau buvo 70
įrengtų žiedinių sankryžų.
Nuolat gerinama šalies kelių infrastruktūra: tobulinami geometriniai
kelių parametrai, įrengiami nauji apšvietimo ruožai, naikinamos vieno lygio sankryžos, apsisukimai, šalinamos

„Eismo saugumas – vienas svarbiausių Susisiekimo ministerijos
prioritetų. Nuolat ieškome būdų,
kaip mažinti nelaimingų atsitikimų skaičių – juk brangi kiekviena
gyvybė, o žūtis kelyje – visada beprasmė, jos galima išvengti“, – teigia susisiekimo ministras Rimantas
Sinkevičius.
Tam, kad žuvusiųjų skaičius keliuose mažėtų, per pastaruosius 4
metus nuveikta daug. 2015 m. paskelbtoje Europos transporto tary-

kliūtys šalikelėse, diegiamos intelektinės eismo saugumo sistemos. Tai
turėjo įtakos ir itin avaringų ruožų
– juodųjų dėmių – keliuose mažėjimui. 2015 m. Lietuvos keliuose buvo nustatyti 37 tokie ruožai, kurie
sudaro vos ketvirtadalį prieš 5 metus buvusių juodųjų dėmių (2010
m. buvo 145).
Eismo įvykių ir žuvusiųjų keliuose skaičius dėl kompleksinių priemonių diegimo nuolat mažėjo: žuvusiųjų skaičius 2015 m. – 241 žmogus –
mažiausias per visus nepriklausomybės metus.
Birutė Gailienė

Sergantiems diabetu – daugiau kompensuojamų vaistų

Rimantė Šalaševičiūtė
Seimo narė, sveikatos apsaugos
ministrė (2014–2016)

Lapkričio 14 d. – Pasaulinė diabeto diena. Ką per šiuos
metus dėl diabetu sergančių
Lietuvos gyventojų nuveikė
socialdemokratų vadovaujama
Sveikatos apsaugos ministerija?
2014 m. liepą, man tapus sveikatos apsaugos ministre, Sveikatos apsaugos ministerijoje
kilo konfliktinė situacija tarp
ministerijos ir pacientų, sergančių cukriniu diabetu. Konflikto
priežastis – kompensuojamųjų
medicinos pagalbos priemonių
kainynas, kuriame nurodomos
priemokos, taikomos pacientų
įsigyjamiems preparatams. Kai
kurioms priemonėms iki tol ne-

buvo taikomos priemokos – jos
buvo visiškai kompensuojamos.
Siekiant išspręsti šią situaciją,
buvo ieškoma sprendimo būdų,
kurie tenkintų pacientų interesus.
2014 metais į Kompensuojamų vaistų sąrašą (A sąrašą) buvo
įrašytas 1 naujas vaistinis preparatas Linagliptinum, skirtas II
tipo cukriniam diabetui gydyti.
2015 metais į A sąrašą buvo
įrašyti šie nauji vaistiniai preparatai: Lixisenatidum Vildagliptinum, Vildagliptinum et Metforminum, skirti II tipo cukriniam
diabetui gydyti. Taip pat vaistų,
skirtų kitam patikslintam diabetui ir nepatikslintam cukriniam
diabetui gydyti, pakeistas kompensavimo lygmuo iš 80 proc. į
100 proc. Diabetinei polineuropatijai gydyti į A sąrašą buvo
įrašyti šie vaistai: Duloxetinum ir
Pregabalinum.
2015 m. balandį kartu su
premjeru Algirdu Butkevičiumi
dalyvavau Editos Mildažytės
organizuotoje paramos akcijoje diabetu sergantiems vaikams

paremti. Jos metu buvo pateiktas
prašymas vaikams, sergantiems
cukriniu diabetu, kompensuoti insulino pompas. Lietuvoje
registruotos 3 farmacijos kompanijos atsisakė siūlymo gauti iš
PSDF lėšų insulino pompų kompensavimą.
Vadovaujantis pacientų interesais buvo priimtas toks sprendimas: patvirtintas C sąrašo
pakeitimas, kuriame cukriniu
diabetu sergantiems asmenims
kompensuojamųjų diagnostinių

juostelių bei insulino pompų
keičiamųjų dalių komplekto
kiekis numatyta kompensuoti
iki 24 metų amžiaus. Iki šios
tvarkos pakeitimo priemonės
buvo kompensuojamos tik iki
18 metų amžiaus.
Taip pat patvirtintas C sąrašo pakeitimas, kuriuo papildytos diagnostinių juostelių
gliukozei nustatyti paskyrimo
sąlygos:
- vaikams ir asmenims iki
24 metų, sergantiems kitu pa-

tikslintu diabetu, nepatikslintu
cukriniu diabetu ir hipoinsulinemija, išsivysčiusia po procedūros,
gydymas kompensuojamas iki
75 juostelių per mėnesį /iki 900
juostelių per metus (iki pakeitimo
šiems pacientams juostelės nebuvo
kompensuojamos);
- asmenims nuo 24 metų, sergantiems kitu patikslintu diabetu,
nepatikslintu cukriniu diabetu
ir hipoinsulinemija, išsivysčiusia
po procedūros, gydymas, kompensuojamas iki 50 juostelių per
2 mėnesius /iki 300 juostelių per
metus (iki pakeitimo šiems pacientams juostelės nebuvo kompensuojamos).
Į Centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų ir medicinos
pagalbos priemonių sąrašą įrašyta
nauja liga „Diabetinės geltonosios
dėmės paburkimai“ ir 2 vaistiniai
preparatai, skirti šiai ligai gydyti:
Ranibizumab ir Aflibircept.
2016 metais į A sąrašą buvo
įrašytas 1 sudėtinis vaistinis preparatas Linagliptinum et Metforminum, skirtas II tipo cukriniam
diabetu gydyti.
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Kokie uždaviniai socialdemokratų
laukia ateityje?
Prof. Dobilas Kirvelis
Stepono Kairio fondo pirmininkas

2016 m. balandį Berlyne besibazuojanti Dalia Research socialinių apklausų firma skelbia, kad jeicijų. Tam reikia moksliniu pagrindu modernizuoti sisteminį požiūrį gu šiais metais vyktų ES referendumas dėl besąlyginių bazinių pajamų, tai už jas pasisakytų 64 proc.
į valstybę, valstybės valdymą, gyvą- ES piliečių (58 proc. tvirtai, o iki 68 proc. tikriausiai). Pagrindinėse ES valstybėse BBP teigiamai
nusiteikusių piliečių nuostatos procentais pateiktos 1. pav.
jį pasaulį, žmogų bei visuomenę.
Pati radikaliausia, kuri ypač ryškiai pradėta plėtoti 2016 m., yra besąlyginės bazinės pajamos (BBP
) (ang. Unconditional Basic Income (UBI).
Dėl sisteminio požiūrio

Aptariant Jono Baldvino Hanibalsono pranešimo „Ko mes
(socialdemokratai) galime pasimokyti iš Šiaurės (skandinaviškojo) gerovės valstybės modelio“, skaityto 2016 m. rugsėjo 9 d. LSDP konferencijoje „Socialdemokratijos vizija
Lietuvai ir Europai“, baigiamąjį akcentą
J. B. Hanibalsonas savo pranešimą užbaigė iškeldamas tris pagrindinius iššūkius, kurie ateityje mūsų, socialdemokratų, jau laukia, o į
kuriuos reikia nedelsiant reaguoti jau dabar.
Pirmasis – ištaisyti finansų sistemos spragas ir užtikrinti patikimą
demokratinės kontrolės priežiūrą.
Antrasis – visur, kur tik įmanoma, diegti ir investuoti į atsinaujinančią energetiką, jos plėtrą; ja
keisti iškastinį kurą, nes energija
kol kas yra mūsų ekonomikos gyvenimo „kraujas“. Tai skubiai sprendžiamas uždavinys, kuris reikalauja
glaudaus socialdemokratų ir aplinkosaugininkų bendradarbiavimo
saugant mūsų planetą.
Trečiasis – jau dabar numatyti pasekmes ir planuoti žingsnius
sprendžiant technologinės revoliucijos (IT, skaitmeninimo ir automatizavimo) socialines pasekmes.
Jis taip pat pabrėžė, kad visos šios
problemos yra glaudžiai tarpusavyje surištos, jų sprendimų paieškai
bei įgyvendinimui būtinas sisteminis požiūris.
Specialų dėmesį Hanibalsonas
atkreipė į trečiąjį – ateinančių technologinių inovacijų – iššūkį. Stebint, kaip dėl automatizacijos auga didžiulis ir sisteminis nedarbas,
tenka radikaliai galvoti apie pajamų perskirstymą ir demokratinės
valstybės atsakomybę.
Į programinę darbotvarkę turėtų būti įtraukiami pasiūlymai dėl
minimalių „besąlyginių bazinių
pajamų“ visiems. Jo manymu, tai
milžiniška užduotis, reikalaujanti gerai suprojektuoto perskirstymo politikos socialinės demokratijos dvasia. Tai radikaliai pranoksta nereguliuojamo liberalaus kapitalizmo gebėjimus, šias naujoves
teks įgyvendinti, problemas spręsti.
J. B. Hanibalsono pranešimas rodo, kad net ir tobuliausias – skandinaviškos –socialdemokratijos gerovės valstybės modelis XXI a. reikalauja naujų požiūrių, naujų koncep-

Jei įdėmiau paskaitysime 1896 m.
LSDP pirmąją programą – Programas Lietuviškos Social – demokratiškos Partijos, akivaizdžiai pamatysime jos kūrėjų evoliucinį sisteminį
požiūrį: ateina ir į Lietuvą industrija (pramonė); vyksta feodalinės,
agrarinės visuomenės virsmas į industrinę, visuomenės daugumą sudarys fabrikų darbininkija, ji radikaliai lems žmonių gyvenimą; turės griūti imperijos. Europos tautos
kurs nepriklausomas demokratines
respublikas. Lietuva galės sukurti
savąją nepriklausomą demokratinę Lietuvos Respubliką.
Nepraėjus nė 25 metams, beviltiškoje geopolitinėje situacijoje buvusi Lietuva sukūrė ir atkovojo nacionalinę spaudą, esant kryptingai
organizuotai politinei veiklai per
1905 m. Didįjį Vilniaus Seimą ir
1918 m. vasario 16 d. aktą sukuria
savą gana modernią valstybę – demokratinę Lietuvos Respubliką.
Lietuvos valstybės susikūrimo
socialdemokratų sisteminė koncepcija, suformuota Europoje dar XIX
a. viduryje, pakoreguota mūsų laiko inovacijomis, formuota kaip visuomenės raidos mokslo dėsnis: gamybinės jėgos, šiandien vadinamos technologijomis, lemia gamybinius santykius, vadinamus
politika, o politika grįžtamaisiais
informaciniais ryšiais keičia gamybines jėgas (kasdienio gyvenimo technologijas), kurios ir vėl
keičia socialinius santykius – politiką...
Šiandien visa tai akivaizdžiai demonstruoja Kondratjevo – Šumpeterio socialinės – ekonominės raidos aiškinimas. Taip vystėsi žmonijos gyvenimas porą šimtmečių
industrinėje epochoje.
Dabar, kai turime savo valstybę
ir valdžią, esame priešingoje situacijoje: apmąstome mūsų valstybės
susinaikinimą. Kasmet iš Lietuvos
išbėga po vieną rajoną (apytikriai
30 000 darbingų jaunų žmonių
su šeimomis), liekantys „neserga“
Lietuvos kūrybos – gyvenimo tobulinimo idėja, mūsų žmonės netampa piliečiais: masiškai veržiasi
į valdžios struktūras ne tiek spręsti valstybės ir žmonių problemų,
kiek atsisėsti į valdžios krėslą, nes
tada lengviau sprendžiasi savosios
asmeninės problemos.
Tai, kad Lietuvai sunkiai sekasi užtvirtinti valstybingumą, rodo
ne vienas ES ir pasaulio valstybių

71%

69%

63%

63%

62%

58%

Teigiamai besąlyginėms bazinėms pajamoms (BBP) nusiteikusių piliečių nuostatos procentais pagrindinėse ES valstybėse

lyginamasis rodiklis – daugumoje
esame prie paskutiniųjų. Sakoma,
kad Lietuva neturi savosios valstybės kūrybos strategijos. Manau, jog
nėra sisteminio požiūrio į XXI a.
žmogaus ir valstybės raidą bei ateitį.
Tradicinės socialdemokratų gerovės valstybės modelis sistemiškai buvo orientuotas į industrinę
darbininkijos visuomenę. Bet XX
a. pabaigoje Europos industrinė visuomenė, pasiekusi apogėjų, pradėjo transformuotis į informacinę, žinių, postindustrinę ar net kūrybinę visuomenę.
XXI a. jau tapo akivaizdu – tradicinė darbininkija nebėra dominuojanti visuomenės dalis, svarbesne tampa vidurinioji aptarnavimo
ar kūrybinės, ypač mokslo ir technologijų klasės, darbuotojai. Iškyla poreikis paieškoti kitokių socialinės organizacijos principų. Vienas
jų, kuris ypač pradėjo reikštis 2016
metais, yra besąlyginės bazinės pajamos (BBP).
Besąlyginės bazinės pajamos
ateina neišvengiamai. Tik kada?
Besąlyginės bazinės pajamos
(BBP) – dar kitaip žinomos kaip
garantuotos arba universaliosios
bazinės pajamos (UBI), kai kur
net vadinamos XXI a. reformacija,
reiškia tokį visuomenės gyvenimą,
kai kiekvienas visuomenės narys,
nepriklausomai nuo to, jis dirba ar
ne, periodiškai gauna tam tikrą pinigų sumą, užtikrinančią minimalų orų pragyvenimą ir svarbiausių
poreikių patenkinimą be jokių įsipareigojimų.
Žmogus gali rinktis dirbti ir gauti papildomą atlygį iš kitų šaltinių
ar nedirbti iš viso. Svarbiausia, tų
bazinių pajamų turi pakakti jam
išgyventi. Pinigai šiam socialinio
aprūpinimo projektui galėtų būti
skiriami iš valstybės ar kitos viešos
institucijos lėšų. Jos galėtų būti apmokestinamos arba ne.
Kodėl BBP darosi vis aktualesnės? 2016 m. gegužę Berlyne esanti sociologinių tyrimų kompanija

Dalia Research skelbia, kad 64 procentai Europos Sąjungos žmonių
BBP atžvilgiu nusiteikę teigiamai,
ir, jei būtų referendumas, balsuotų
teigiamai. Tarp didžiųjų ES valstybių Ispanijos piliečiai BBP pritaria
labiausiai – 71 proc., o mažiausiai
Prancūzijos – tik 58 proc.
Birželio mėn. Šveicarijoje įvykęs
referendumas dėl BBP parodė – kol
kas tik kas ketvirtas šveicaras pageidauja BBP, o naujoji Suomijos vyriausybė jau nuo 2017 m. pradžios
pradeda pilotinį BBP įgyvendinimo eksperimentą. Kelios Nyderlandų savivaldybės ribotus BBP pilotinius eksperimentus jau vykdo.
Visi laukia rezultatų.
Socialdemokratijos teorija – gamybos ir technologijų evoliucijos
teorija – pripažįsta, kad laikui bėgant viskas keičiasi, viskas kinta.
XXI a. jau nebe XX a., kai Europos
gyvenimą lėmė tradicinis demokratinio socializmo gerovės valstybės modelis. Šiandienos epocha
reikalauja radikalių, principinių,
kitokių visuomenės gyvenimo ir
etinių santykių reformų.
Kaip rodo realybė ir jos prognozės, socialdemokratinė gerovės
valstybė nebeįgyvendinama, nes:
• ateina didžiulis nedarbas. Dėl
skaitmeninės automatizacijos ir robotizacijos, kai intelektualūs robotai pradeda atlikti bakalaurinio lygio darbus, kai jie tampa pigesni už
darbininką, kai išsivysčiusiose valstybėse (JAV, Anglijoje, Vokietijoje)
gaminti tampa pigiau nei Kinijoje;
• geometrine progresija auga ir
augs turtinė nelygybė. JAV Prezidentas B. Obama pareiškė, kad pasaulyje klesti didžiulė nelygybė – 1
proc. žmonių disponuoja 99 proc.
pasaulio turto. Akivaizdu, kad ateinanti robotizacija šią nelygybę
tik didins;
• tradicinės technologijos kuria gerovę, bet žiūrint į ateitį veikia žudančiai. Technologijos, paremtos negyvosios gamtos (fizikos
ir chemijos) mokslo idėjomis, kurių
pagrindas yra metalai ir plasmasės,
o energijos – iškastiniai ištekliai,

neišvengiamai veikia žudančiai –
teršia aplinką ir t naikina gyvąją
gamtą bei žmogų;
• iškyla neatidėliotina problema – atsisakyti tradicinių technologijų jas keičiant XXI a. bioinžinerinėmis. Gyvoji gamta yra natūrali konverguotų bioinžinerinių
technologijų evoliucionuojanti sistema. Žmogaus technologijas pakeitus bioinžinerinėmis, jos kartu harmoningai derinsis su gyvąja
gamta ir kartu tęs Žemės evoliucinį gyvenimą;
• neatidėliotinai formuojama
mokslo – technologijų kūrybinė
klasė. Tai bus tas 10 proc. žmonių
socialinis sluoksnis, kurių veikla
lems mūsų gyvenimą ir padės ekonominį pagrindą daugumos žmonių, ieškančių ir neieškančių savo
vietos Žemėje, išgyvenimui;
• emigracijos problema reikalauja kiekvieną pilietį susieti su
Lietuva finansiškai. Šiuo požiūriu BBP yra kone vienintelis realus kelias bandant išsaugoti tą Lietuvos valstybę, kurią dar prieš 120
metų deklaravo LSDP ir padarė lemiamus žingsnius, dėl kurių 1920
m. buvo sukurta nepriklausoma
demokratinė Lietuvos Respublika.
Jei šiandien gyventų Karlas
Marksas ir Fridrichas Engelsas, jie
savo pagrindinį manifestą pradėtų
tokiu sakiniu:
„Šmėkla blaškosi po Europą –
besąlyginių bazinių pajamų komunizmo šmėkla...“
Ir mums, Lietuvos piliečiams, –
jei norime išsaugoti Lietuvą, neatidėliojant būtina apie tai pradėti mąstyti.
Šios straipsnio autoriaus idėjos
buvo pateiktos LSDP Programos
komitetui 2015 m. lapkričio 29 d.;
skaitytos kaip pranešimas „Lietuva
– problema: iššūkiai ir perspektyvos“
LSDP 2015 m. gruodžio 12 d. konferencijoje, atspausdintos „GAIRĖSE“ Nr. 9., jų santrauka pakartota
LSDP 2016 m. konferencijoje, skirtoje partijos 120-mečiui.
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Prisimenant Jurą: draugą, mokytoją, bendražygį…

J

uras visada išliks gyvas mumyse savo
idėjomis ir patarimais. Savyje mes jį visada atpažinsime, kai reikės priimti drąsius ir ryžtingus sprendimus. Sunku rinkti
žodžius, kai netenki draugo, mokytojo,
bendražygio, žmogaus, kuris savo pavyzdžiu
yra parodęs, kad jaunoji karta gali prisiimti
atsakomybę už savo šalį.

S

Ilsėkis ramybėje.
Ramūnas Burokas

J

is visiškai nemokėjo žvejoti. Visiškai.
Matyt, buvo ne tam gimęs. Ir tai buvo
vienintelis jo, kaip mano draugo ir
bendražygio, trūkumas. Negaliu net suskaičiuoti kartų, kai mes planavome, tikėjomės
ir žiūrėjome į tokį ilgą prieš mūsų akis
laukiantį kelią. Ir bijojome. Nerimavome,
kad planai nepavyks, kad mums nepasiseks,
kad ta prisiimta našta ir patikėta atsakomybė – per didelė. Ir kartu įveikdavome visas
kliūtis… Visas. Tik ši gyvenimo kliūtis liko
neįveikta.

etekome išties nepaprasto žmogaus. Žmogaus, kuris buvo tėvas, vyras, sūnus, draugas, kolega, ministras, Seimo narys. Man jis buvo mokytojas, su kuriuo petys petin dirbome daugiau
nei dešimt metų. Visą gyvenimą liksiu Jam dėkingas už visą tai, ko mane išmokė. Didžiusia
užuojauta Juro šeimai. Ir užuojauta visai Lietuvai, netekusiai žmogaus, kuris jai, nepaisant savo jauno
amžiaus, davė daug. Kitaip susiklosčius likimui, būtų davęs dar nepalyginamai daugiau.

Ilsėkis ramybėje, Jurai.

Ilsėkis ramybėje, Jurai.

Gintautas Paluckas

P

N

Julius Pagojus

u Juru kartu dalyvavome
LSDJS veikloje. Kurį laiką teko
kartu dirbti LSDJS biure, nuolat susitikdavome partiniuose ir jaunimo renginiuose bei susibūrimuose.
Paskutinį kartą teko susitikti Seime,
jau besibaigiant Seimo vasaros sesijai.
Tuomet dar paklausė, kaip sekasi, aš
tik trumpai šyptelėjau, kad gerai. Dabartinėmis aplinkybėmis norėčiau,
kad tas pokalbis būtų buvęs ilgesnis.
Juro mirtis pribloškė. Netikėjau, kad
gali nepasveikti. Svarstėme, kada
sugrįš. Juras turėjo savitą humoro
jausmą, kuris priversdavo ironiškai
nusišypsoti. Jis pasižymėjo talentu
plėtoti turiningas diskusijas įvairioje
aplinkoje. Juras mylėjo gyvenimą.
Saugokime jo atminimą.
Jaunimietė Akvilė

J

uras ir dar keletas
jaunosios kartos
socialdemokratų buvo
priežastis, kodėl nusprendžiau palaikyti būtent
šiuos politikus, būtent
šią partiją. Jis nebuvo nei
mano artimasis, nei draugas ir net ne pažįstamas.
Bet būtent jo atsidavimas
savo idėjoms, užkrečiantis
entuziazmas ir troškimas
jas įgyvendinti darė šį
politiką ypatingu būriui
nepažįstamųjų, besižavinčių jo darbais, dėkingiems
atkurta viltimi, kad jaunoji
kartą pagaliau pakeis ir
sukurs tokią Lietuvą, kur
kiekvienas ją mylės. Ačiū,
Jurai, kad buvai.

N

ors ir mažai teko bendrauti
su Juru, bet vien nuo
pirmųjų pasikeistų sakinių
šis žmogus mane įkvėpė. Supratau,
kad net ir jaunas žmogus gali būti
tikro politiko idealas. Juras parodė,
kad rimtas politikas neprivalo būti
niūrus ir visuomet susitelkęs į vieną
darbą. Jis galėjo ir pasilinksminti,
ir palinksminti kitus savo šypsena
ir linksmu kalbos tonu. Labai gaila,
kad nebeteks daugiau keistis idėjomis ir diskutuoti apie įvairias realijas.
Tegul ilsisi ramybėje žinodamas, kad
jo gyvenimas įkvėpė kitus žmones
imtis didžių darbų.
Jaunimietis Giedrius

uikus žmogus, visi duomenys ir savybės leido tapti puikiu lyderiu ne tik politikoje. Su visais bendravo
taip pat – ir su jaunu, ir su vyresniu, ir su kitaip galvojančiu. Juras visada buvo garbingas. Jis pagarbiai
bei nuoširdžiai bendravo su žmonėmis, todėl politiko keliu ėjo sėkmingai. Žmonės visada tikėjo ir tikės
nuoširdžiais žmonėmis, kurie vertina šeimą, meilę, draugystę, pagarbą, pasitikėjimą. Lieka padėkoti Dievui,
kad leido visiems pažinti Jurą bent jau tiek – jis visada liks jaunas, pozityvus ir energingas mūsų atmintyje.
Stiprybės artimiesiems.

Ilsėkis ramybėje...
Jaunimietis Audrius

Jaunimietė Simona

Jaunimiečiai kviečia dalyvauti
nacionaliniuose praktikos projektuose
Studentams –
„Startas karjerai“
Lapkričio 14–24 d. visoje Lietuvoje startuos projektas ,,Startas karjerai“, skirtas studentams.
Jo tikslas – skatinti akademinį
sąžiningumą Lietuvos aukštojo
mokslo sistemoje, raginant studentus praktiškai atlikti teorinius praktikos darbus, o darbdaviams – suprasti, kad praktikuojantis studentas gali būti
potencialus, kompetentingas ir
ieškomas darbuotojas.
Projekto „Startas karjerai“ 10 dienų atliks praktines užduo- vertinamus darbdavius. Studenmetu studentai iš visos Lietuvos tis pas pačių studentų geriausiai tai, dalyvaujantys projekte, kie-

kvieną dieną dalinsis įspūdžiais
ir emocijomis, asmeniniais praktikos vertinimais savo internetiniuose dienoraščiuose ir vaizdo
reportažuose.
Daug iau i n forma cijos:
www.startaskarjerai.jaunimieciai.lt
bei www.fb,me/startaskarjerai.

Moksleiviams –
„Pažink savivaldą“
Projektas „Pažink savivaldą"
– jau ketvirtus metus organizuojamas projektas, kuriuo siekiama vyresniųjų klasių moks-

leivius supažindinti su Lietuvos
savivaldybių tarybų bei administracijų darbu, kai projekto dalyviai šį darbą tiesiogiai stebi ir atlieka iš anksto paruoštas praktines užduotis.
Rudens atostogų metu nuo
2016 m. spalio 31 d. iki lapkričio 4 d. projekto dalyviai atliko praktiką Alytaus, Birštono,
Kauno, Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio rajono ir Švenčionių savivaldybių administracijose.
Daugiau informacijos apie projektą: www.fb.me/jaunimieciai.
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Drauge – į kovą su smurtu prieš moteris

Lapkričio 25-ąją minima
Jungtinių Tautų (JT) paskelbta Tarptautinė smurto prieš
moteris panaikinimo diena.
1960 metais šią dieną Dominikos Respublikoje valdytojo Rafaelio Trunchilijo įsakymu dėl savo politinės veiklos buvo brutaliai nužudytos trys seserys Mirabl.

Todėl JT savo šalių narių vyriausybėms ir tarptautinėms organizacijoms pasiūlė lapkričio
25-ąją rengti renginius, skirtus
kovai su prievarta prieš moteris
ir nelygiomis teisėmis pasaulyje.
Ši diena minima nuo 1981 metų.
Smurtas prieš moteris yra reali ir didelė problema; smurtas –
kas trečios moters realybė ir kasdienybė. Lietuvos valstybė tik
2011 m. pripažino, kad smurtas
artimoje aplinkoje yra viešas, o
ne privatus reikalas. Didelė dalis visuomenės vis dar nesupran-

ta smurto lyties pagrindu specifikos, painioja sisteminį ir situacinį smurtą, vis dar kaltina moterį, kuri nepalieka smurtautojo
arba toliau klaidingai įsivaizduoja, kad „muša – vadinasi, myli“.
Retas kuris žino ir supranta

pagrindinę smurto prieš moteris priežastį – lyčių nelygybę.
Netolygus galios pasiskirtymas,
o ne alkoholis ar bloga nuotaika yra smurto lyties pagrindu
priežastis.
„Baltojo kaspino kampanija“

nės bei socialinės padėties moterys. Ir tai liudija nelygų moterų
ir vyrų galios pasiskirstymą visuomenėje.
Smurto sustabdymas negali ir
neturi būti vien moterų reikalas: būtina, kad kuo daugiau vyrų viešai pasmerktų žiaurų elgesį
su moterimis. Savo pasisakymais
reikšdami nepritarimą smurtui
prieš moteris, jie padės kurti tokią
visuomenę, kuri užtikrina moterų ir vaikų sveikatą, orumą, saugumą ir savarankiškumą.
Baltojo kaspino kampanija yra
didžiausia pasaulyje vyrų pastanga pažaboti smurtą prieš moteris.
Kviečiame visus lapkričio 25ąją įsisegti baltą kaspiną ir taip
yra didžiausia pasaulyje iniciaty- išreikšti savo nepritarimą smurva, raginanti vyrus įsijungti į ko- tui prieš moteris, aktyviai alyvauvą su smurtu prieš moteris. Vy- ti kituose renginiuose.
rų smurtas prieš moteris yra giDaugiau apie numatomus rengiliai įsišaknijusi struktūrinė pronius: Vilma Vaitiekūnaitė,
blema: smurtą patiria bet kokio vilma.vaitiekunaite@gmail.com,
amžiaus, išsilavinimo, ekonomi8 686 16336.

Svarbi kiekvieno žmogaus lygybė

persekiojo ir trukdė tik todėl,
kad esu homoseksualus.
Buvo atvejų, kai žmonės nesiryžo apginti ir užstoti mane,
kai turėjau būti ginamas ir užstojamas vien iš teisingumo ar
sąžiningumo perspektyvos, nes
žmonės bijojo būti sutapatinti su
homoseksualumu arba galvojo,
kad gindami viešą homoseksualų asmenį sumenkins savo reputaciją ir t. t.

Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena. Ta
proga – pokalbis su Artūru Rudomanskiu, LSDP Vilniaus miesto Žmogaus teisių ir lygių galimybių komisijos pirmininkės pavaduotoju, Tolerantiško jaunimo
asociacijos įkūrėju ir pirmininku.

Birželį Vilniuje trečią kartą
vyko eitynės už lygybę „Baltic Pride 2016“. Nors jose plevėsavo ir Lietuvos socialdemokratų partijos vėliava, o LSDP
nariai gausiai dalyvavo visuose
renginiuose, tačiau niekas nepakalbino Tavęs, neslepiančio
savo homoseksualumo. Esame
draugai ir bendražygiai ne vienerius metus, tačiau tik dabar
suvokiau, kad niekada Tavęs
apie tai neklausinėjau. Kada supratai, jog esi homoseksualus?
Supratau, kai prasidėjo lytinė
branda – pajutau, kad kažkas ne
taip. Iš pradžių kovojau su savimi, nes nei mokykloje, nei šeimoje nebuvau apie tai girdėjęs.
Maniau, kad su manimi kažkas
ne taip. Kaltinau save, mėginau
apsimesti, kuo nesu. Draugavau
su merginomis, kūriau planus
apie šeimą ir santuoką. Maniau,
kad tai tik kažkoks tarpsnis, kuris praeis. Bet nepraėjo – supratau, kad nepasikeisiu. Labai palengvėjo, kai susipažinau su žmonėmis, kurie buvo tokie patys
kaip ir aš.
Kaip reagavo Tavo šeima ir
draugai?
Ilgai tai slėpiau nuo šeimos
ir draugų, bet tik dėl to, kad jie
man buvo svarbūs, o sąlyginis jų
netekimas man būtų buvęs dide-

lis smūgis. Atsivėriau, kai pažinau save ir galėjau atsakyti į visus
dažniausiai su žmogaus seksualumu kylančius klausimus. Žinoma, apie tai turėjau sužinoti
dar būdamas mokykloje. Praradau mažiausiai devynerius savo
gyvenimo metus, kai buvau priverstas slėpti dalį savo tapatybės.
Kaip sužinojo teta, kuri mane
užaugino? Atsitiko taip, kad po
mano kreipimosi Lietuvoje pirmą kartą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, siekiant sustabdyti neapykantos kurstymą prieš
kitos lytinės orientacijos žmones
internete. Prokuratūra išplatino
pranešimą spaudai. Su manimi
susisiekė žiniasklaida dėl interviu ir nuotraukos, nes tuo metu
studijavau Šveicarijoje. Interviu
parodė per televizijų žinias.
Kai grįžau į Lietuvą, iš pradžių
teta man nieko nesakė, tačiau vakare, kai žiūrėjome filmą, ji atsisuko ir pasakė: „Artūrai, tu juk
būtum toks geras tėvas.“ (Juokiasi.) Po to aš stengiausi, kad ji daugiau sužinotų ir geriau suprastų,
kas yra homoseksualumas – duodavau knygų, filmų, atsakinėda-

vau į klausimus. Kai ji suprato,
kas aš esu, problemos nebuvo.
Kai Vilniuje 2010 m. gegužę
įvyko pirmosios Lietuvoje eitynės už lygybę „Baltic Pride“, kaimynė tetai pasakė, kad jose matė
ir mane. Labai didžiuojuosi tuo,
kaip sureagavo mano teta – ji pasakė, kad ir pati būtų dalyvavusi,
bet turėjo dirbti.

Kodėl svarbu neslėpti savo
homoseksualumo?
Dabar mūsų visuomenėje kai
kurie žmonės gąsdina – pasižiūrėkite, daugėja homoseksualų. Visai jų nedaugėja, galbūt
tik taip atrodo, nes vis daugiau
žmonių pasisako artimiesiems ir
nustoja slėptis. O tai svarbu ir visuomenei. Atsiskleidimas sukelia didelius pokyčius. Žmonės,
sužinoję apie artimo asmens homoseksualumą, pradeda labiau
domėtis, kas tai yra, o vėliau valdyti savo kalbą – atidžiau ir jautriau ieško žodžių, vengia žeminančių terminų.
Čia svarbus ir įvairių organizacijų bei viešų renginių vaidmuo. Kartais atsiskleisdami
jauni žmonės nežino, kaip apsiginti nuo priešiškumo. Jie priima savo homoseksualumą, bet
nemoka paaiškinti kitiems, kad
yra normalūs žmonės. Dalyvaudami organizacijų veikloje, eitynėse, bendraudami su panašiais į
save žmonėmis, jie pirmiausia geriau pažįsta save, o tada gali lengviau viską paaiškinti ir kitiems.

Kaip pasikeitė Tavo gyvenimas po atsiskleidimo?
Ir palengvėjo, ir pasunkėjo. Visų pirma – tapau laisvesnis. Tačiau iki šiol vis dar susiduriu su
aplinkybėmis, kai mano profesinius sugebėjimus nustelbia neigiamai vertinama mano seksualinė orientacija. Todėl tam tikrose situacijose, jei būčiau heteroseksualus, lengviau įgyvendinčiau karjeros siekius, realizuočiau idėjas, padėčiau žmonėms,
net ir tiems, kurie mane žemino.
Nesuskaičiuosiu, kiek buvo
atvejų, kai užkirsdavo man keKo palinkėtum Lietuvai ir
lią patekti į valdymo struktūras, LSDP žvelgdamas iš LGBT
nedelegavo atstovauti, stabdė ga- žmonių perspektyvos?
limybes dalyvauti rinkimuose,
Kadangi homoseksualumas
blokavo projektus, be pagrindo tėra viena iš žmogaus tapaty-

bės formų ir nėra susijęs su jokia prievarta, niekas negali: 1)
primesti savo seksualinės orientacijos kitam, t. y. homoseksualius asmenis versti tapti „heteroseksualais“ arba atvirkščiai,
ir varžyti žmonių laisvę būti tuo, kuo jie yra ir to neslėpti; 2) varžyti lygias žmogaus
teises dėl kitokios seksualinės
orientacijos.
Lietuvos socialdemokratų
partija turėtų būti ištikima socialdemokratinėms vertybėms,
principams ir tikslams. Laisvė,
lygybė ir solidarumas turi būti mūsų politinės veiklos vertybinės gairės ne tik programoje.
Šiais principais turime remtis ir
mąstydami, ir dirbdami.
Norėdami sukurti gerovės
valstybę ir laimingą visuomenę, privalome kartu suremti pečius. O laimingoje visuomenėje
svarbiausia vertybė yra žmogus,
jo laisvės, teisės ir pareigos, saugumas, gyvenimo kokybė, sveikata ir išsilavinimas. Kai tą suprasime ir to sieksime, tai bet
kuri seksualinė orientacija bus
tik žmogaus tapatybės išraiška,
kuriai turėtume skirti dėmesio
tik tiek, kad nė viena jų nebūtų
privilegijuotesnė už kitas.
Bet kol to nėra, gera pradžia
galėtų būti galimybė LSDP
viduje leisti oficialiai įkurti
LGBT grupę, kuri prisidėtų
veiklomis, padedančiomis pažinti ir suprasti, taip pat galbūt net paskatintų remti kiekvieno žmogaus lygybę nepaisant jo orientacijos.
Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi
Vilma Vaitiekūnaitė
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Gera dalintis su vaikais teatro paslaptimis
Pokalbis su Skaiste Vasiliauskaite-Dančenkoviene –
aktyvia ukmergiške, kuriai
energijos pakanka įvairioms
veikloms

Kaip Jus pristatyti skaitytojams? Baigėte lietuvių kalbos ir
režisūros studijas Klaipėdos universitete, dabar studijuojate komunikaciją ir kūrybines industrijas Mykolo Romerio universitete... Kaip spėjate derinti studijas,
darbą, motinystės džiaugsmus ir
rūpesčius bei dalyvavimą „Katino Murklio“ teatro veikloje?
Visą laiką darau tik tai, kas patinka ir teikia džiaugsmo. Motinystė – esu dviejų vaikų mama,
– darbas, studijos ir dalyvavimas
„Katino Murklio“ teatre – tai malonios veiklos, kurios žadina smalsumą, teikia iššūkių, leidžia geriau
pažinti save ir kitus, atrasti, tobulėti ir džiaugtis kiekviena diena. Gera rūpintis buitimi, tvarkytis namuose, gaminti šeimai pietus, leisti laiką su vaikais ir vyru, domėtis
jų mėgstamais dalykais ir pasiekimais. Man buvo įdomu dirbti Seimo nario Arūno Dudėno padėjėja
(2012–2016 m. Seimo kadencija),
nes sutikau daug įvairių žmonių –
lydymų sėkmės ir nusivylusių, išsilavinusių ir mažiau raštingų, verslininkų ir bedarbių – iš jų visų buvo ko pasisemti.
Apie teatrą. Studijuojant lietuvių kalbą ir režisūrą, filologinius
dalykus dėstė daug puikių dėstytojų. Daugumą jų iki šiol prisimenu. Mano diplominio darbo vadovas – eseistas, poetas, dramaturgas
Rolandas Rastauskas (RoRa). Režisūrą dėstė Virgilijus Vyšniauskas
ir Petras Bielskis. Kadangi pagal
pirmąją įgytą specialybę – lietuvių
kalbos specialistė ir teatro režisierė – dirbu tik iš dalies (o studijas
buvau pasirinkusi vedama širdies
ir svajonių), tad dalyvavimas „Katino Murklio“ lėlių teatro veikloje
yra maloni laisvalaikio praleidimo
forma. Tai leidžia išlaikyti ryšį su
teatru, prisidėti prie teatro paslapties kūrimo ir gyvenimo atskleidimo scenoje.
Daugiau nei ketverius metus
vadovavote Ukmergės jaunimo
laisvalaikio centrui – kuo įsiminė šis gyvenimo epizodas?
Jaunimo laisvalaikio centre dirbau, kai įstaiga žengė pirmuosius
žingsnius. Lietuvoje jaunimo centrai tada buvo naujovė, tad ir lygiuotis nelabai buvo į ką. Ukmergės rajono savivaldybė skyrė lėšas, tačiau
nuo ko pradėti, kaip viskas turi būti, tiksliai nežinojome. Pritraukėme
pirmuosius jaunuolius, rengėme ir
įgyvendinome pirmuosius projektus, užmezgėme ryšius su rajono ugdymo įstaigomis, dalyvavome mokymuose, kuriuos organizavo Jaunimo reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo tarptautinio ben-
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datas, sukaktis ir į Dainų šventės jas vaidinimas, kurį turime daug tekstai, kuriuose gausu patarlių
programą. Lėles režisierė ir jaunie- kur parodyti.
bei priežodžių. Atradę ir atsiji aktoriai dažnai kuria patys. JauTeatro kasdienybė – kūrinio pa- rinkę, kas tinkamiausia, dailinuoliai, baigę gimnazijas, išvyksta sirinkimas, analizavimas, jo insce- name ir šlifuojame, kartojame
studijuoti ir palieka teatrą. Jo gre- nizavimas, repeticijos. O spekta- tol, kol įtvirtiname. Kai visi natas papildo kiti. Taip keičiasi kar- klio vaidinimas žiūrovams – šven- mų darbai paruošti, su nerimu
ta po kartos. Jaunimo grupėje yra tė. Idėjos dėl kūrinių dažniausia laukiame pirmųjų žiūrovų. Stekelių jaunuolių branduoliukas, ku- sukirba režisierės galvoje. Ji taria- bime jų reakcijas ir vėl tobulinarie vaidina jau ne viename spekta- si su trupe, kuriuos motyvus nau- me spektaklį.
Kvapą gniaužią kiekvieną karklyje. Bet dėl kasmetinės aktorių doti, kokias situacijas palikti, o
kaitos teatras neturi repertuaro.
kurių atsisakyti. Paraleliai kuria- tą žengiant į sceną. Klausomės
2007 metais susibūrė keturių ma ir scenografija bei lėlės. Į šį už kulisų vaikų šurmulio ir nežmonių suaugusiųjų grupė. Pir- darbą nesikišame – paliekame jį kantraujame. Tačiau pirmieji
masis spektaklis – „Molio Mo- profesionalui. Tik lėlininkas ge- garsai, rampos šviesos, pirmosios
tiejukas“, gimė iš Kosto Kubi- riausiai žino, kokias medžiagas ištartos frazės įtraukia ir nebepalinsko eiliuotos pasakos. Jį pa- naudoti ir kokias technologijas leidžia – tą valandą viską pamiršrodėme daugeliui Lietuvos vai- taikyti. Tačiau, pradėję repetuo- tame ir gyvename tuo, kas vyksta
kų, gastroliavome ir Prancūzijoje. ti, valdyti lėles, naudotis rekvizi- scenoje. Po spektaklio bendraudradarbiavimo agentūra bei kitos
Scenografiją bei lėles šiam spek- tu, atrandame netikslumus ar trū- jame su vaikais, leidžiame apžiūLietuvos ir tarptautinės jaunimo
takliui sukūrė lėlininkas, režisie- kumus, fiksuojame, kas nepatogu, rėti scenografiją, paimti į rankas
organizacijos. Per teorines žinias
ir praktiką gryninome idėjas, veiArvydo Piešinos nuotraukos iš asmeninio archyvo.
klos sritis, kokia turi būti įstaigos
vizija ir misija. Nutarėme laikytis
atviro darbo su jaunimu principų
ir orientuotis į nemotyvuoto, mažiau galimybių turinčio jaunimo
įtraukimą, telkiant bendroms veikloms su motyvuotais, aktyviais
jaunuoliais. Pasukome sunkesniu
keliu, tačiau buvo verta.
Įgyvendinome daug vietinių bei
tarptautinių projektų, surengėme
ne vieną socializacijos stovyklą, inicijavome įvairias akcijas bei renginius, dirbome kasdieninį nematomą darbą su jaunimu. Darbas buvo įdomus ir nelengvas, nes įstaigai
teko vadovauti krizės laikotarpiu.
Didesnę dalį lėšų veikloms tekdavo
pritraukti per projektus. Žmogiškieji ištekliai buvo negausūs. Bėgti
į didmiestį niekada negalvojau, nes
tai, ką darėme, buvo ir yra naudinga – jauniems žmonėms, Ukmergei
ir Lietuvai. Džiaugiuosi, kad Jaunimo laisvalaikio centras Ukmergėje auga – patalpomis ir darbuotojų „Katino Murklio“ lėlių teatro artistės: Natalija Kovarskienė, Rasa Graužinienė ir Skaistė Vasiliauskaitė-Dančenkovienė.
skaičiumi. Galima realizuoti daugiau sumanymų, įtraukti į veiklas rius, beje, bičiulis Erikas Druski- tada bendradarbiaujame su lėli- lėles, atsakome į klausimus.
Mūsų trupė – nedidelė ir labai
daugiau jaunų žmonių. Nedidelia- nas. „Aukso paukštės“ apdovano- ninku ir jis koreguoja savo kūrime mieste, kur jaunimo galimybės jimas buvo netikėtas – tai ir pri- nius. Vaidmenis paskirsto reži- draugiška, o scenografija kompažinimas, ir įvertinimas, ir pas- sierė, o kai kurie personažai pa- paktiška – ją susistatome pačios.
ribotos, jis reikalingas.
kata žengti toliau. Šiuo metu vai- tys mus susiranda. Kadangi lė- Mes – mobilus teatras, keliaujaKiek metų vaidinate „Ka- diname: aš, režisierė Natalija Ko- lių daugiau nei aktorių – vaidi- me automobiliu į tolimiausius
name trys, o Gražvyda Tušienė Lietuvos kampelius, kur tik mūtino Murklio“ lėlių teatre? varskienė ir Rasa Graužinienė.
Nesiverčiame per galvas, kas- rūpinasi apšvietimu bei įgarsini- sų laukia vaikai. Gera dalintis su
2009-aisiais teatras pelnė Lietuvos liaudies kultūros centro met kurdami po naują spektaklį. mu – kiekvienai spektaklio metu vaikais teatro paslaptimis, matyapdovanojimą „Aukso paukš- Vaidinimą rodome kelis sezonus, tenka valdyti po kelias lėles. Pir- ti jų smalsias akis.
te“ (už spektaklį „Molio Motie- kol aplankome visas ugdymo įs- mąsias repeticijas improvizuojaKalbėjosi Ridas Viskauskas
jukas“) – vadinasi, buvote paste- taigas rajone, išvažinėjame Lie- me ir žaidžiame, taip gimsta mituvą. Dabar teatro repertuare – zanscenos, dialogai, išsigrynina
bėti ir įvertinti.
trys spektakliai. Antrasis – „La„Katino Murklio“ lėlių tea- pės gudrybės“, o trečiasis – „Butre vaidinu nuo 2007 metų. Tai vo, buvo, kaip nebuvo“. Abu jie
Ukmergės kultūros centro teatras, įkvėpti lietuvių liaudies pasakų.
turintis vaikų ir jaunimo bei suau- Scenografiją šiems spektakliams
gusiųjų trupes. Kalbėsiu apie suau- sukūrė lėlininkas, režisierius Rigusiųjų trupės, kurioje dalyvauju, mantas Jacunskas. „Katino Murveiklą. Teatrą beveik prieš tris de- klio“ lėlių teatro spektaklių pašimtmečius įkūrė režisierė Natali- grindas – lietuvių tautosaka, folja Kovarskienė ir daug metų dirbo kloras, liaudies išmintis, autentišsu vaikais ir jaunimu. Dirbant su kumas, ir grynumas. Visa tai atsijaunimu, kasmet kuriamas nau- spindi scenografijoje, tekstuose ir
jas spektaklis. Renkantis medžia- muzikoje. „Lapės gudrybes“ magą vaidinimui, pasikliaunama pa- tė ne tik Lietuvos, bet ir Prancūtikrintais, bet žvalgomasi ir naujų zijos vaikai. Pasaka apie velnius
kūrinių. Atsižvelgiama į svarbias „Buvo, buvo, kai nebuvo“ – nau-
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