
algos (MMA) ir neapmokestinamųjų 
pajamų dydžio (NPD) kėlimas, pen-
sijų ir viešojo sektoriaus darbuotojų 
atlyginimų didinimas, darbo vietų 
kūrimas. 

Privalau paminėti naująjį socialinį 
modelį, kuris buvo priimtas Seime, ir 
sustiprintą mūsų valstybės saugumą, 
ženkliai didinant Lietuvos krašto ap-
saugos biudžetą po 2014 m. pavasario 
parlamentinių politinių partijų susita-
rimo dėl įsipareigojimo NATO skirti 
2 proc. BVP gynybai. 

Sėkmingai kovojome su šešėli-
ne ekonomika. Iš šešėlio atimta 
piniginė BVP vertė sudaro  pu-
sę  milijardo (480,9 mln.) eurų.   

socialdemokratas
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p.4Socialdemokratų tikslas – 
mažinti socialinę atskirtį

Jūsų vadovaujamos Vyriausy-
bės kadencija artėja prie pabaigos. 
Kokius tris ryškiausius pasiekimus 
pabrėžtumėte per tuos beveik ke-
tverius metus? 

Mūsų Vyriausybė dirbo sąžiningai, 
atsakingai ir nuosekliai. Kokius tris 
svarbiausius pasiekimus išskirčiau 
kaip premjeras? 

Pirmiausia, prisiminkime, kad 
mums, socialdemokratams, tik per-
ėmus valstybės vairą, iškart teko ir 
taisyti buvusių valdančiųjų konserva-
torių ir liberalų antikrizinės politikos 
klaidas, susidurti su nepalankiomis 
tendencijomis pasaulio ekonomikoje. 

Dėl susvyravusio pasitikėjimo pa-

saulio ekonomikos augimo perspek-
tyvomis ir stagnacijos neišsipildė 2013 
metų ekonominės prognozės Lietu-
vai. O 2014-ųjų vasarą prisidėjo ir 
Rusijos embargas Lietuvos eksportui. 
Todėl vienu reikšmingiausių pasieki-
mų laikyčiau tokiomis nepalankiomis 
aplinkybėmis mums pasiektą vieną 
greičiausių Europos Sąjungoje (ES) 
ekonomikos augimą, finansinę draus-
mę ir sugebėjimą atgaivinti Lietuvos 
eksportą. Atvėrėme net 18 naujų rin-
kų lietuviškiems maisto produktams. 

Antra, mano vadovaujama Vyriau-
sybė padarė istorinį proveržį Lietuvos 
energetinio saugumo srityje. Nuo pat 
mūsų valstybės nepriklausomybės at-

gavimo buvo ir trypčiojama vietoje, 
ir neišvengta klaidų bei nesėkmių, 
siekiant energetinės nepriklausomy-
bės. Mes iš mirties taško išjudinome 
ir pastatėme suskystintųjų gamtinių 
dujų terminalą Klaipėdoje, Klai-
pėdos–Kuršėnų dujotiekį, elektros 
jungtis – „NordBalt“ su Švedija ir 
„LitPol Link“ su Lenkija. Suderėtos 
mažesnės dujų kainos su „Gazprom“ 
leido sumažinti galutinę kainą dujų 
vartotojams. Sumažinome ne tik dujų, 
bet ir šilumos bei elektros kainas.

Galiausiai, mūsų, kaip ir dera soci-
aldemokratams, – socialinė politika: 
konservatorių–liberalų vyriausybės 
padarytos socialinės neteisybės atitai-
symas, nuoseklus minimalios mėnesio >nukelta į 5 p.

>nukelta į 6 p.
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Laisvė

A. Linde ir J. Bernatonis – apie žmogaus 
teises 

Interviu su Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku, Lietuvos socialdemokratų 
partijos pirmininku Algirdu Butkevičiumi 

 
J. Požela ir R. Šalaševičiūtė –  
apie sveikatos apsaugą

Istorikė Lidija Šabajevaitė: „Tapti socialdemokratais“
 Visuomenė istorikę Lidiją 

Šabajevaitę vertina už polito-
logines įžvalgas ir vertingus 
patarimus šviesaus atminimo 
Lietuvos Prezidentui Algirdui 
M. Brazauskui. O Vilniaus uni-
versiteto studentai savo dėsty-
toją prisimena kaip eruditę ir 
senovės istorijos ekspertę bei 
globalizacijos procesų žinovę. 
Apie istoriją ir šiandieną speci-
aliai „Socialdemokrato“ skaity-
tojams kalbamės su gerbiama 
docente Lidija Šabajevaite. 
Liepos 6-oji – Valstybės (Lietuvos 
Karaliaus Mindaugo karūnavimo) 

diena. Lietuviai labai didžiuojasi 
karaliumi Mindaugu ir Lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės (LDK) 
palikimu, o tarpukariu, siekiant 
nepriklausomybės, būta bandymų 
atkurti Lietuvos monarchiją. Tam 
priešinosi Lietuvos socialdemokra-
tai ir kiti kairieji politikai. Dabar 
esame pusiau parlamentinė demo-
kratinė respublika. Ar ne per daug 
Lietuvoje akcentuojame LDK pali-
kimą, o per mažai – parlamentinę 
demokratiją ir jos vertybes? 

Daugelis valstybių remiasi savo is-
torija – čia nieko naujo. O mes, kaip 
nedidelė respublika, norime pasakyti, 
kad mūsų praeitis buvo didinga. 

Kalbant apie parlamentarizmą, ge-
resnis variantas būtų stengtis jį realiai 
įgyvendinti, nors pagrindinių princi-
pų yra laikomasi, išskyrus įstatymų 
leidžiamosios ir vykdomosios valdžių 
atskyrimo. Pagal Konstituciją jos nėra 
atskirtos. Seimo nariai gali būti ir Vy-
riausybės nariai. Konstituciją galima 
koreguoti, kitas reikalas, kad niekas 
nenori to daryti, nes, matyt, politi-
kams yra neblogai: ruošiu įstatymo 
projektus, juos priiminėju ir vykdau. 

Kita vertus, dvidešimt su trupučiu 
metų – mes dar jauni, o kad moky-
tumėmės iš kitų... Ir mokantis reikia 
būti atsargiems, nes kažkada ir Ka-
zimieras Antanavičius tai švedišką 

modelį, tai norvegišką, tai dar kokius 
kitus siūlė. Kiekvienos visuomenės 
mentalitetas formuojasi pamažu. Ir 
jis yra skirtingas. Mūsų mentalitetui 
susiformuoti dar reikės nemažai laiko. 

Istorikas Algimantas Kasparavičius 
sakė: kai šventėme Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmetį, organi-
zuoti labai dideli renginiai, o kai 
pernai minėjome 1905 m. Didžiojo 
Seimo 110-metį, jokių renginių kaip 
ir nebuvo...

Lietuvoje diktatūrinės tradicijos, 
drįsiu taip pasakyti, pavyzdžiui, A. 
Smetonos stiprios rankos garbinimas 
labiau matomas negu Stepono Kairio 

G. Kirkilas. Be pompastikos ir 
hamletiškų klausimų

Ne neįgalieji, o tiesiog  – kitokie, 
ypatingi, galingi 

LSDP Klaipėdos m. skyriaus nuotr.



Lina KujaLytė 
žemės ūkio viceministrė,
LSDP kandidatė į Seimą Nalšios apy-
gardoje (Švenčionių–Ignalinos r.) 
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kaip „žalieji valstiečiai“ valstiečius nuo žemės varė

Sodybų tuštėjimo,  jaunimo 
bėgimo iš kaimų tema tampa 
šiuose  Seimo rinkimuose kai 
kurių valdžios siekiančių par-
tijų arkliuku. Ypač valdžios iš-
alkę ir į ją bandantys žūtbūt 
prasimušti  kandidatai ieško 
preteksto sumenkinti pasta-
rųjų metų ekonominę ir, kon-
krečiai, kaimo reikalų politiką. 

Be jokios abejonės, tautos kraus-
tymasis iš regionų – kaimų ir ma-
žesnių miestų – viena skaudžiausių 
Lietuvos problemų. Tačiau šia kor-
ta lošiantys „žalieji valstiečiai“ kaž-
kodėl nenori prisiminti fakto, kad 
būtent jie, būdami valdžioje, priė-
mė sprendimą, propagavo ir agita-
vo įgyvendinti Lietuvos kaimo plė-
tros programos priemonę „Anksty-
vas pasitraukimas iš prekinės žemės 
ūkio gamybos“, kuri vienareikšmiš-
kai papylė alyvos į rusenantį kaime 
neigiamų socialinių ir demografi-
nių tendencijų laužą. 

Lietuvos kaimo žmones nuo že-
mės ūkio gamybos patraukė tuo-
metinė „valstiečių“ ministrė Ka-
zimira Prunskienė 2004 m. liepos 
16 d. pasirašiusi įsakymą „Dėl Kai-
mo plėtros 2004–2006 metų pla-
no priemonės „Ankstyvo pasitrau-

kimo iš prekinės žemės ūkio ga-
mybos rėmimas“ administravimo 
taisyklių“. Tuometiniai šios prie-
monės propaguotojai agitavo, kad 
pensininkams ir kitiems pagyvenu-
siems žmonėms labai apsimokės sa-
vo ūkiuose atsisakyti prekinės pie-
no, grūdų, kitokios žemės ūkio pro-
dukcijos gamybos. 

Iš pradžių Lietuvos ūkininkai 
žiūrėjo į tai atsargiai – nepuolė len-
gva ranka atsisakyti tradicinio gy-
venimo būdo. Be to, tautos atminty 
dar skaudžiai įsirėžę kolūkių ir „nu-
buožinimo“  vajaus pasekmės, to-
dėl net už žadamą finansinę naudą 
mesti ūkininkavimą iš pradžių ry-
žosi tik nedaugelis.

Vis dėlto, tuometiniams valdan-
tiesiems, tarp kurių pirmu smuiku 
grojo „valstiečiai“, įsukus informa-
cinę – propagandinę kampaniją, 
netrukus nemažai ūkininkų apsi-
sprendė pasirinkti šį kelią – pasi-
imti išmokas vietoje ūkininkavi-
mo. Pirmiausia dalyvauti valdžios 
kišamoje priemonėje ryžosi dirbę 
vos po kelis hektarus žemės, laikę 
po 1 ar 2 karves. Vėliau –  turintys 
ir daugiau žemės naudmenų, laikę 
daugiau karvių ir turėję didesnes 
pieno pardavimo kvotas. Pavyzdys 
gauti išmokas ir nedirbti įkvėpė vis 
daugiau ūkininkų – ūkininkavimo 
atsisakymas Lietuvos kaime įgavo 
masinį pobūdį.

Ši priemonė numatė, jog mainais 
į tam tikras išmokas iš prekinės že-

mės ūkio gamybos gali pasitraukti 
žemdirbiai nuo 55 metų amžiaus! 
Tai yra amžius, kai žmogus sukau-
pęs vertingos darbinės patirties, dar 
galėtų ilgus metus naudingai dirb-
ti ir kurti ateitį kaime, palikti ūkį, 
verslą savo vaikams. 

Kodėl valdžią turėję „valstiečiai“ 
taip stengėsi nuvaryti Lietuvos vals-
tiečius masiškai atsisakyti ūkinin-
kavimo?  Priemone buvo pasinau-
dota kaip būdu smulkesnius ūki-
ninkus pastūmėti į  savo turimų 
žemės ūkio naudmenų perleidimą, 
nors pagal priemonės reglamenta-
vimą, paramos gavėjas turėjo teisę 
pasilikti žemę su sąlyga, kad augins 
javus ir laikys vieną karvę tik savo 
šeimos reikmėms. 

Bet kam žemė, kai atsisakai ūki-
ninkavimo? Suprantama, jog išlai-
kyti net kelių hektarų žemės plotą 
tokiomis sąlygomis tapo netikslin-

ga ir netgi nuostolinga. Kam žemė, 
jeigu negali joje ūkininkauti?

Tuomet priemonės propaguoto-
jai ypač akcentavo, jog paramos ga-
vėjas nebūtinai savo žemę turėtų do-
vanoti ar kitaip perleisti vaikams, gi-
minėms ar kaimynams – galimybė 
tai padaryti buvo numatyta ir visai 
svetimiems asmenims. Gyventi už 
išparduotą turtą – paprasčiau.

Spėkite, kas netruko pasinaudo-
ti tokiomis plačiai atsivėrusioms že-
mių perleidimo galimybėmis? Tur-
būt nėra paslaptis: juk „atsilaisvinu-
sias“ žemes visų pirmą suspėdavo su-
pirkti stambieji žemės savininkai. 

Dabar „valstiečių“ partijos vadas 
turi ir stambiausio Lietuvos žemval-
džio titulą. Ramūnas Karbauskis – 
didžiausias žemių valdytojas – ir as-
meniškai, ir su juo susijusios įmonės. 

Spėkite, kas garsiausiai dabar šau-
kia apie ištuštėjusį ir prasigėrusį, o 
ne žemę dirbantį kaimą? 

Taigi, grįžkime prie kaimų tuš-
tėjimo... 

Tik keletas skaičių, kurie galėtų 
iliustruoti „žaliųjų valstiečių“ parti-
jos  paskatintos paramos priemonės 
„Ankstyvas pasitraukimo iš preki-
nės žemės ūkio gamybos“ įgyven-
dinimo padarinius nuo 2004 m. 
iki 2013 m.:

Karvių skaičius sumažėjo treč-
daliu. Galvijų skaičius sumažėjo 
27 proc.  

Aktyvių ūkininkų, prašančių tie-
sioginės paramos už žemės ūkio 

Irena ŠIauLIENė 
Seimo Lietuvos socialdemokratų 
frakcijos seniūnė, LSDP kandidatė į 
Seimą Baltijos apygardoje  
Klaipėdoje 

Ką vertėtų žinoti apie naująjį Darbo kodeksą? 

Šiuo metu pagrindinės dis-
kusijų temos – įvykęs „Brexit“ 
referendumas ir Seimo pri-
imtas Darbo kodeksas (toliau 
- DK), už kurį balsavo ne tik 
Seimo valdanti dauguma, bet 
ir opozicija. Prezidentė susi-
laukė profsąjungų kreipimosi 
vetuoti DK, o darbdavių or-
ganizacijos, nors jų manymu 
darbo santykiai galėjo būti re-
glamentuoti dar lanksčiau, bet 
iš esmės vertindami teigiamai, 
kvietė pasirašyti.  

Socialinis modelis, kurio viena iš 
dalių yra Darbo kodeksas, buvo su-
kurtas siekiant spręsti esmines Lietu-
vos ekonomines problemas, su kurio-
mis šiandien susiduria šalis. Tai – 10,5 
proc.  nedarbo lygis, kai geriausiais lai-
kais buvo 5 proc., tarp jaunimo – 14,5 
proc. Pagal darbo užmokesčio dydį 
Europos Sjungoje (ES) esame ketvirti 
nuo galo, pagal socialinės atskirties 
lygį ES – šešti nuo galo, išlikęs šešėlinis 
nedarbas, atlyginimai „vokeliuose“, 
žemas darbo užmokestis, stebimas 
ekonomikos lėtėjimas. 

Pasaulio konkurencingumo in-
dekse Lietuva pagal darbuotojų pri-
ėmimo į darbą ir atleidimo sąlygų 
sudėtingumą yra 125 vietoje, pagal 
darbo santykių lankstumą – 106-oje, 
kai kaimyninės Estija ir Latvija – ati-
tinkamai 9-je ir 24-je, o pagal šalies 
galimybes pritraukti talentų – 129 
vietoje. Ekspertų nuomone, dar labiau 
padidinus darbuotojų išlaikymo są-
naudas, įmonės nebekurs darbo vietų, 
o plėtrai galimybių ieškos kitose šalyse.

Siekiant spręsti išvardintas pro-
blemas, išjudinti ekonomiką, kai 
du trečdalius darbo vietų šiandien 
sukuria smulkusis ir vidutinis vers-
las, didinti šalies konkurencingumą, 
skatinti kurti naujas darbo vietas, 
sulaukti investuotojų, dirbti ir už-
sidirbti Lietuvoje, neveiksnias „po-
pierines“ garantijas (6 mėn. išeitinės, 
kai 94 proc. darbuotojų realiai gauna 
tik už 2 mėn.) keisti realiai veikian-
čiomis, dirbti tokiomis sąlygomis ir 
grafiku, kuris darbuotojui priimti-
niausias, lankstesnės darbo dienos, 
kai kasdienė darbo diena nebūtinai 
turi trukti 8 val., bet savaitės darbo 
trukmė išlieka nepakitusi – 48 val., 
daugiau viršvalandžių per savaitę tik 
raštišku darbuotojo sutikimu, įvairios 
darbo sutarčių formos, padedančios 
lengviau prisitaikyti prie darbo rinkos 
pokyčių ir kita. 

Tam ir buvo reikalingas naujas 
darbo santykių reglamentavimas. Juo 
siekiama pereiti prie lanksčios saugos 
modelio, užtikrinant nedarbo draudi-
mą ir socialinį saugumą, lanksčius ir 
dinamiškus darbo santykius bei dia-
logą ir sutarimą tarp socialinių partne-
rių. Darbo santykių reglamentavimu 
naujajame DK priartėjome prie savo 

kaimynių – Latvijos ir Estijos.
DK projekto rengimas ir priėmi-

mas vyko ilgai. Seime įregistravus Vy-
riausybės, t.y. mokslininkų grupės 
parengtą, projektą, jį visą praėjusią 
vasarą ir rudenį svarstė Trišalė (Vy-
riausybės, darbdavių ir darbuotojų 
atstovų)  taryba. Pradėjus jį svarstyti 
Seimo Socialinių reikalų ir darbo ko-
mitete (SRDK), valdančiųjų frakcijų 
seniūnai įregistravo Trišalėje taryboje 
suderintas DK pataisas. 

DK svarstymas SRDK vyko deta-
liai ir gana sudėtingai visą šią žiemą. 
Kodekso priešininkai Seimo nariai, 
teikę net 600 pataisų, užtikrino 
grandiozinį (laiko prasme) svarsty-
mą SRDK, panašėjusį ir į vilkinimą. 
SRDK pritarus Trišalėje taryboje 
suderintoms pozicijoms, „Profsą-
jungų naujienose“ pasirodė džiugus 
straipsnis, kad naujasis kodeksas daug 
geresnis, ir tai yra didelis profsąjungų 
nuopelnas ir iškovojimas. 

daugiau įdarbinti žmonių. 
Nuogąstaujama dėl terminuotų 

darbo sutarčių, tačiau DK numato 
saugiklius šioms sutartims – jos turi 
sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo-
latinio pobūdžio darbams visų sutar-
čių skaičiaus ir už jas darbdavys mokės 
dvigubai didesnes įmokas į Socialinio 
draudimo fondą. Maksimalus termi-
nuotos sutarties terminas yra 2 metai 
ir negali viršyti 5 metų skirtingoms 
funkcijoms vykdyti, o pažeidus šį rei-
kalavimą tokia darbo sutartis tampa 
neterminuota. Negali būti sudaro-
mos mažiau palankios darbo sąlygos, 
įskaitant darbo apmokėjimą, kaip ir 
dirbantiems pagal neterminuotą dar-
bo sutartį, neatleidžia darbdavio nuo 
pareigos užtikrinti darbuotojui moky-
mąsi, kvalifikacijos kėlimą, profesinį 
tobulėjimą ir karjeros galimybes.

Dar viena DK naujovė, kad mini-
malus darbo užmokestis mokamas tik 
nekvalifikuotiems darbuotojams už 
nekvalifikuotą darbą, o juo laikomas 
darbas, kuriam atlikti nėra reikalingi 
specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ir 
profesiniai gebėjimai. Tai turi op-
timistiškai nuteikti visus, turinčius 
aukštesnį nei pagrindinį išsilavinimą.

Pagal naująjį DK daugiau galimy-
bių susitarti dėl lankstesnio darbo 
grafiko: dėl darbo vakarais, švenčių 
dienomis, lanksčiau darbuotojui tvar-
kyti savo laiką, kai iki šiol galiojo nuos-
tata tik dėl 5 ar 6 dienų darbo savaitės 
arba darbo puse etato.  Darbuotojai 
galės prašyti darbdavio dirbti iš namų 
nemažiau kaip 1/5 viso darbo laiko. 
To galės prašyti nėščiosios, neseniai 
pagimdžiusios ar krūtimi maitinan-
čios motinos, auginantieji vaikus iki 

gimdymo (komplikuoto gimdymo 
atveju arba gimus dviem ar daugiau 
vaikų – 70 kalendorinių dienų). 
Darbuotojams po vaiko gimimo 
suteikiamos 30 kalendorinių dienų 
nepertraukiamos trukmės tėvystės 
atostogos. Šios atostogos suteikia-
mos nuo vaiko gimimo iki vaikui 
sukanka 3 mėn.

Su darbuotojais, esančiais nėštu-
mo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko 
priežiūros atostogose, darbo sutartis 
negali būti nutraukta darbdavio va-
lia. Auginančiais vaiką (įvaikį) iki 
3 m. darbo sutartis negali būti nu-
traukta darbdavio iniciatyva, jeigu 
nėra darbuotojo kaltės.

Politologų prognozės
Beveik visi prognozuoja, jog 

socialdemokratai gali brangiai su-
mokėti už ryžtą priimti DK ir visą 
socialinį modelį. DK priėmimą 
lydinčios diskusijos, aštri kritika, 
dažniausiai vadovaujantis nuogir-
domis, detaliau neįsigilinus į DK 
straipsniuose slypintį balansą, ži-
noma, palies socialdemokratų elek-
toratą, o  emocijas gali patvirtinti 
sumažėję reitingai. 

Galima sutikti, kad socialdemo-
kratams trūksta partinio egoizmo, 
atsargumo, žiūrint į artėjantį rinki-
mų rudenį. Socialdemokratai siekia 
išlaikyti ir skatinti šalies veržlu-
mą, socialiniame modelyje mato 
geresnes šalies ateities ir socialinės 
politikos galimybes. 

Būtiniems sprendimams priimti 
politikoje idealaus laiko dažniau-
siai nėra. Socialdemokratai nėra 
pamiršę pažeidžiamiausios visuo-
menės dalies – nuo liepos 1 d. vėl 
padidinta minimali mėnesinė alga 
iki 380 Eur. 

Kita vertus, nesame pamiršę ir 
ankstesnių rinkiminių pamokų, kai 
socialiai jautri politika (padidintos 
pensijos ir kt.) nepadidino rinki-
minio kraičio. Esame linkę tikėti, 
kad rinkėjai vertina ne tik algų ar 
išmokų pakėlimus, bet vadovaujasi 
ir platesniu valdžios teisingumo 
vertinimo jausmu.

 

artūras SKaRDŽIuS 
Seimo Ekonomikos komiteto pirmi-
ninko pavaduotojas, LSDP kandida-
tas į Seimą Šilutės apygardoje  

ką nutylėjo Valstybės kontrolė apie landsbergių verslą?

Kodėl Valstybės kontrolė, 
atlikusi UAB „Lietuvos ener-
gija“ ir konservatorių lyderio 
Gabrieliaus Landsbergio žmo-
nos Austėjos Landsbergienės 
bendrovės „Karalienės Mortos 
mokykla“ preliminarios sutar-
ties auditą dėl naujos moky-
klos statybos, viešai tepasakė, 
jog ši sutartis neprieštarauja 
galiojantiems teisės aktams, 
kadangi negali vertinti san-
dorių, kurie būtų galėję įvykti 
ateityje?

Kodėl buvo nutylėti esminiai au-
dito dalykai?

Gal tai lėmė ta aplinkybė, jog savo 
valdymo laikais konservatoriai Vals-
tybės kontrolę buvo pavertę praktiš-
kai savo kišenine kontorėle? 

Nepaisant to, auditoriai savo išva-
dose pažymėjo nemažai konservato-
rių lyderio žmonos bendrovės „Ka-
ralienės Mortos mokykla“ veikimo 
„Lietuvos energija“ pavaldžioje „NT 
valdos“ įmonėje lyg savame kieme 
aplinkybių.

„Pastebėjome, kad vystytas pro-
jektas (naujas „Karalienės Mortos 
mokykla“ pastatas už „NT valdos“ 
lėšas) nebuvo viešintas (...). Tokiu bū-
du nebuvo taikyti skaidrumo, atviru-
mo ir konkurencingumo principai. 
Nebuvo sudarytos sąlygos kitiems 
potencialiems nuomininkams pre-

tenduoti išsinuomoti ketintas statyti  
patalpas“.

Iš tikrųjų Valstybės kontrolės audi-
toriai taikliai pastebėjo ir įvertino A. 
Landsbergienei sudarytas išskirtines 
sąlygas už valstybės valdomos įmo-
nės pinigus turėti naują mokyklą. 
Tik kažkodėl viešai apie tai neišdrįso 
prabilti.

Nors „NT valdos“ tvirtino, kad 
naujas pastatas jai priklausančiose 
valdose Gervėčių g. 4 Vilniuje galės 
būti naudojamas ir administracinėms 
reikmėms, sutartyje su bendrove „Ka-
ralienės Mortos mokykla“ aiškiai nu-
rodyta, jog patalpos bus pritaikytos iš-
imtinai švietimo įstaigos poreikiams.

Negana to, sutartyje buvo numa-
tyta, kad visą statybos darbų eigą 
kontroliuos ne kas kitas, o tik  A. 
Landsbergienė. Sutartyje įrašyta, kad 
kiekvienas valstybei priklausančių 
„NT valdų“ projektavimo ir statybų 
dokumentas, net techninis projektas 
turi būti įvertintas ir patvirtintas A. 
Landsbergienės parašu. 

Jei naujas „NT valdos“ pastatų 
kompleksas būsiąs administracinės 
paskirties, tai kodėl tuomet poniai 
Austėjai buvo suteikta tokia išskirtinė 
teisė kontroliuoti jo statybą? 

Tuo tarpu pagal sutartį, visą riziką, 
taip pat ir finansinę, dėl šio projek-
to įgyvendinimo prisiima tik „NT 
valdos.“

Keista, kad ši aplinkybė neužkliu-
vo itin patyrusiems Valstybės kontro-
lės specialistams.

Auditoriai nebandė vertinti ir  in-
vesticinės rizikos, ar naujai įsteigta 
UAB „Karalienės Mortos mokykla“, 

iš esmės priklausoma nuo vieno as-
mens – A. Landsbergienės, bus pajėgi 
vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. 
Tačiau neatmetė rizikos, kad „NT 
valdos“ veiklos kaštai gali atsidurti 
energijos vartotojų sąskaitose. 

Dar labiau glumina faktas, jog skai-
drumą deklaruojanti Vilniaus savi-

leisti statyti naujus pastatus“? – tai-
kliai pastebėta Valstybės kontrolės 
išvadose. Bet apie tai viešai auditoriai 
taip pat neišdrįso kalbėti. Neišdrį-
so pasakyti, ir kad 6 tūkst. vilniečių 
nesulaukia, kada jiems bus grąžinta 
turėta žemė.

Be to, Valstybės kontrolė pagrįstai 
suabejojo „NT valdos“ galimybe ir 
tikslingumu užsiimti nekilnojamo-
jo turto, nesusijusio su energetikos 
įmonių veikla, vystymu. Juk pastatų 
kompleksui, skirtam „Karalienės 
Mortos mokyklai“, ši „Lietuvos ener-
gijai“ pavaldi įmonė būtų skolinusis 
7 mln. eurų, nes ne vienerius metus 
dirbo nuostolingai, pelno neuždirbo 
ir jokių dividendų valstybei nemokė-
jo, nors ir valdė 100 mln. eurų vertės 
nekilnojamąjį turtą. 

Tačiau, nepaisant to, iki 2016 m. 
„Karalienės Mortos mokyklos“ sta-
tybų reikalams jau išleido beveik 300 
tūkst. eurų savų lėšų. Tai irgi leidžia 
daryti išvadą, jog projektas Gervėčių 
gatvėje būtų vystomas išskirtinai tik 
A. Landsbergienės ir jos verslo labui.

Šį faktą patvirtina ir statybų sutar-
tyje numatyta aplinkybė, kad moky-
klos statyba būtų vykdoma pagal A. 
Landsbergienės suplanuotą jos pri-
vataus verslo plėtrą. Trys korpusai, 
skirti mokyklos reikmėms, būtų buvę 
statomi etapais: I-asis būtų baigtas 
statyti 2016 m., II-asis – 2017 m., o 
III-asis – tik 2021 m. 

Tai įrodo, kad A. Landsbergienės 
planai iš tikrųjų buvę pamatuoti 
kaip patyrusios verslininkės. Juk ne 
iš karto ji būtų pajėgusi pritraukti 
tiek turtingų vilniečių vaikų, kurie 

būtų lankę jos mokyklą ir mokėję 
nemenkas sumas. Klausimas, kiek  
tada būtų išaugę valstybės valdomai 
įmonei statybos kaštai?

Na, ir neįmanoma nepastebėti dar 
vieno iškalbingo fakto – kai tik viešu-
mon iškilo A. Landsbergienės ir „NT 
valdos“ planai pastatyti jai mokyklą, 
pastarosios nežinia kokiais keliais ir 
tikslais Lietuvoje atsiradęs vadovas 
Olafas Martensas spruko iš darbo 
arba jam buvo liepta taip pasielgti. 
Sutartį dėl naujos mokyklos pastatų 
komplekso A. Landsbergienė tuoj 
pat nutraukė, net neprašydama už tai 
kompensacijos, nors „NT valdos“ ir 
buvo įsipareigoję atseikėti jai nemen-
ką sumą už netesybas.

Jeigu viskas buvo taip skaidru ir 
teisėta, kaip bet kokia proga šaukė 
A. Landsbergienę palaikę konserva-
toriai, kam reikėjo atsisakyti naujos 
mokyklos ir lyg žiurkėms sprukti iš 
skęstančio laivo?  

Tam neabejotinai turėjo įtakos 
artėjantys Seimo rinkimai, kuriuose 
garsiausias Lietuvos anūkas ir Lands-
bergių šeimos atstovas Gabrielius sie-
kia parodyti, kokie tyri ir su korupcija 
nieko bendro neturintys konserva-
toriai.

O gal kuo greičiau atsisakyti planų 
iš valstybės kišenės pasistatyti nau-
ją mokyklą pareikalavo Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė? Juk priešingu 
atveju būtų privalėjusi  metiniame 
pranešime bent jau paminėti  apie 
neįtikėtinas verslininkės A. Lands-
bergienės ir už jos nugaros stovinčios 
Landsbergių šeimos galias šokdinti 
valstybines energetikos įmones.  

išmokama ilgalaikio darbo išmoka 
iš ilgalaikio darbo išmokų fondo. 
Darbuotojas, dirbęs nuo penkerių iki 
dešimties metų vienoje darbovietėje, 
gaus vieno mėnesio jo vidutinio darbo 
užmokesčio dydžio išmoką, dirbusie-
ji nuo dešimties iki dvidešimt metų 
– dviejų,  o dirbusieji daugiau kaip 
dvidešimt metų – trijų mėnesių jo 
vidutinio darbo užmokesčio dydžio 
išmoką. 

Atleisti darbuotojai, kaip ir anks-
čiau, 6 mėnesius gaus nedarbo drau-
dimo išmokas iš Darbo biržos. 

Darbo sutartys
Naujasis DK numato darbo su-

tarčių įvairovę: projektinio darbo, 
pameistrystės, nenustatytos apim-
ties, darbo vietos dalijimosi, darbo 
keliems darbdaviams sutartis bei 
sezoninio darbo. Tai leis lanksčiau 
taikyti darbo santykius pagal dar-
bovietės specifiką, atsiras galimybė 

3 m., vieni auginantys vaiką iki 14 m., 
arba neįgalųjį iki 18 m. darbuotojai 
turės teisę prašyti darbdavio dirbti ne 
visą darbo dieną. 

Naujajame DK neliko valanda 
trumpesnės darbo dienos prieššven-
tinėmis dienomis, nes privačiame 
sektoriuje dirbantys tokios valandos 
ir neturėjo, jos buvo laikomasi tik biu-
džetinėse įstaigose.

Naujajame DK didinama leidžiamų 
dirbti viršvalandžių suma nuo 120 iki 
180 val. per metus, už kuriuos darb-
davys privalo mokėti daugiau nei už 
įprastas darbo valandas. 

Atostogos 
Jos DK bus skaičiuojamos nebe ka-

lendorinėmis, o darbo dienomis. Atos-
togos suteikiamos 20 darbo dienų, jei 
dirbama 5 darbo dienos per savaitę, 
arba 24 darbo dienų, jei dirbama 6 
darbo dienos per savaitę, kasmetinės 
atostogos. Skirtumą pajus biudžetinio 
sektoriaus darbuotojai, mėgę išnaudo-
ti po vieną ar keletą atostogų dienų, 
bet atostogaujant po 10 dienų iš eilės 
laisvadieniai nebus prarandami. 

Tačiau darbo sutartyse ir kolekty-
vinėse sutartyse paliekama galimybė 
su darbdaviu susitarti dėl ilgesnių 
atostogų. Darbuotojams iki 18 m. ir 
neįgaliems suteikiamos 25 darbo die-
nų atostogos ir 30 dienų atostogos, jei 
dirbama 6 darbo dienas per savaitę. 
Prailgintos atostogos, kurių darbas 
susijęs su didesne nervine, emocine, 
protine įtampa ir profesine rizika ar 
darbo sąlygos yra specifinės suteikia-
mos iki 41 darbo dienos arba 50 darbo 
dienų, jei dirbama 6 darbo dienas per 
savaitę. 

Darbuotojams už ilgalaikį neper-
traukiamą darbą toje pačioje darbovie-
tėje suteikiamų papildomų atostogų 
trukmę numatys kolektyvinės sutar-
tys. DK numato mokymosi atostogas, 
taip pat suteikiamos iki 5 darbo dienų 
per metus dalyvaujantiems neforma-
liojo suaugusių švietimo programose. 

Nėštumo ir gimdymo atostogos
70 kalendorinių dienų iki gim-

dymo ir 56 kalendorinės dienos po 

naudmenų ir pasėlių plotus, skai-
čius sumažėjo 36 proc. !

Iškalbingi skaičiai. Kokia gali bū-
ti žmogaus ir jo vaikų ateitis kaime 
neturint žemės arba neturint teisės 
užsiimti žemės ūkio veikla? Užsi-
imti alternatyvia veikla? Ar galima 
tai vertinti rimtai Lietuvos kaime? 
Ar daug pasitraukusių iš aktyvaus 
ūkininkavimo ryžosi tam ir sulau-
kė sėkmės? 

Akivaizdu, kad sprendimas pa-
sirinkti priemonę „Ankstyvas pa-
sitraukimo iš prekinės žemės ūkio 
gamybos“, kaip vieną iš pagrindinių 
kaimo plėtros politikos priemonių, 
prisidengiant ES rekomendacijo-
mis, buvo naudingas stambiesiems 
žemvaldžiams ir prisidėjo prie Lie-
tuvos kaimų nykimo, degradavimo, 
emigracijos, neskatino ūkininkų 
verslumo, pastūmėjo kaimo žmo-
gaus „atsiejimą“ nuo žemės. Ne-
nuostabu, kad valstiečių vaikai ne-
besiejo savo ateities su kaimu, dau-
gelis jų išvažiavo jeigu ne į užsienį, 
tai bent į didmiesčius, nes uždirbti 
iš žemės jau nesitikėjo.

Daugelis kaimo gyventojų net 
nebandė ieškoti galimybių užsiimti, 
pavyzdžiui, produkcijos perdirbi-
mu, kaip yra Lenkijoje. Tiesiog bu-
vo nutverta labiausiai kišama gali-
mybė – atsisakyti ūkio, žemės, pasi-
imti šiek tiek pinigų ir ramiai lauk-
ti senatvės, galbūt „pauliavoti“, vai-
kams – išvažiuoti, ir galimybę vals-
tiečiams pasitraukti nuo žemės įsiū-
lė ne kas kitas, o „žalieji valstiečiai“.

LSDP Garbės Pirmininkui 
Aloyzui Sakalui – 85! 

Liepos 6-ąją – ne tik Valstybės – Lietuvos 
Karaliaus Mindaugo karūnavimo – diena, bet 
ir LSDP Garbės Pirmininko Aloyzo Sakalo 
gimtadienis. Šiemet ši diena dar ypatingesnė, nes 
gerbiamam socialdemokratų politikui sukako 85-
eri! 
„Socialdemokratas“ir LSDP bičiuliai nuoršidžiai 
sveikina Aloyzą Sakalą gražaus jubiliejaus 
proga ir linki stiprios sveikatos, neblėstančio 
visuomeninio aktyvumo, aštraus požiūrio į 
politinio ir socialinio gyvenimo aktualijas! 
Būtinai tęskite dialogą su dabarties politikais ir 
jaunąja politikų karta! 
Jūsų nuomonė mums svarbi ir reikalinga, o Jūsų 
nekompromisinė laikysena visados mums yra 
pavyzdys, kaip turi elgtis solidus ir save bei 
žmones gerbiantis politikas socialdemokratas!

valdybė ir jos įmonės, prižiūrinčios 
sostinės kultūros vertybes, neatkreipė 
dėmesio į tai, kad valstybinis žemės 
sklypas, kuriame ketinama pradėti 
statybas, yra nekilnojamųjų kultūros 
vertybių apsaugos teritorijoje.

A. Landsbergienės mokyklos 
labui sklypas Gervėčių g. 4 lengvu 
mostu buvo išbrauktas iš Vilniaus 
Senamiesčio nekilnojamųjų kultūros 
vertybių apsaugos zonos. Ar tokiems 
žygdarbiams miesto savivaldybė daž-
nai ryžtasi?

„Kyla pagrįsta abejonė, ir valsty-
bės mastu svarstytina, ar tais atvejais, 
kai valstybinė žemė nuomojama ne 
aukciono būdu esantiems pastatams 
eksploatuoti, teisinga ir naudinga 
valstybei žemės nuomos sutartyje 

Naujajame DK suteikiama prof-
sąjungoms kolektyvinių derybų, 
kolektyvinių sutarčių sudarymo ir 
kolektyvinių darbo ginčų dėl inte-
resų inicijavimo išimtinė teisė. Tai 
profsąjungų galimybės ir atsakomybė.

Tai kokios svarbiausios naujojo DK 
vietos?

Darbuotojo atleidimas 
Naujasis DK numato lengvesnį dar-

buotojo atleidimą: darbo nutraukimo 
įspėjimo terminas sutrumpėjo – gali-
ma atleisti darbuotoją jį įspėjus prieš 
mėnesį, o jam išdirbus trumpiau nei 
metus – prieš dvi savaites. Terminas 
dvigubėja auginantiems vaikus iki 14 
m., priešpensinio amžiaus asmenims, 
jei iki pensijos liko mažiau kaip 5 m., 
trigubėja – jei lieka mažiau kaip 2 m., 
neįgaliesiems. 

Kai darbo sutartis nutraukiama 
darbdavio valia, nenurodant priežas-
ties, įspėjus darbuotoją prieš 3 darbo 
dienas, darbdavys turi sumokėti 6 
mėn. išeitinę išmoką, arba, kitaip sa-
kant, darbdavio kaprizas – darbdavio 
sąskaita. Pradiniame variante buvo 
numatyta 12 mėn. išeitinė išmoka, 
tačiau tai būtų gražus, bet neveikiantis 
DK punktas, kuriuo greičiausiai dėl 
jo brangumo niekas nepasinaudotų. 
Šiandien, kai nuolat girdime apie kva-
lifikuotos ir atsakingos darbo jėgos 
trūkumą, nėra švaistomasi darbuotojų 
atleidimais.

Atleidžiami darbuotojai, dirbę 
vienerius ar daugiau metų vienoje 
įmonėje, gaus iš darbdavio, kaip ir iki 
šiol gaudavo, dviejų vidutinių darbo 
užmokesčio dydžių išeitinę išmoką. 
Be to, darbuotojui papildomai bus 
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Be pompastikos ir hamletiškų klausimų
Gediminas KIRKILaS
Seimo vicepirmininkas, Lietuvos 
premjeras 2006-2008 m., 
LSDP kandidatas į Seimą Justiniškių 
apygardoje Vilniuje  

Teisus Vokietijos finansų mi-
nistras V. Šaublė (W. Schaeu-
ble), jog  "ES privalo atidėti į 
šalį didingas vizijas ir kuo sku-
biau sutelkti dėmesį į opiausias 
problemas, kad atgautų žmo-
nių pasitikėjimą". Ministras gal 
nieko įspūdingo ir nepasakė, 
greičiausiai to ir nesiekė, tačiau 
sveiko proto žodis šioje situaci-
joje ypač svarbus.

Net ir jei Brexitas nebūtų įvykęs, 
ES privalo susikaupusi, susivieni-
jusi, ryžtingai spręsti ją užgulusias 
ir, beje, jau ilgą laiką besikaupian-
čias problemas. Tai būtų geriausia 
Brexito išdava.

Kolegai pagal "didžiąją" koalici-
ją pritaria ir kitas Vokietijos minis-
tras F. V. Štainmėjeris (F. W. Stein-
meier): "Užuot ginčijęsi dėl to, koks 
turėtų būti galutinis Europos inte-
gracijos tikslas, turėtume jau dabar 
siekti apčiuopiamų rezultatų".

Tuo tarpu Brexito lyderiai ir kito-
kie prie jų prisišlieję populistai, kaip 

labai greitai paaiškėjo, jokio plano ir 
neturėjo. Kaip jau esu rašęs anksčiau, 
jiems geriau būtų nedidele persvara 
pralaimėti referendumą ir dar dešimt 
ar daugiau metų politiškai šios temos 
pagalba parazituoti. Todėl ir bėga iš 
skęstančio laivo it žiurkės - pirmasis 
D. Kameronas (D. Cameron), po to  
B. Džonsonas (B. Johnson), paskui 
jį ir pats N. Farage.

Neatsakingas populizmas bei me-
las,  ypač naudojant referendumus su 
hamletiškais klausimais, kaip šiuo 
atveju atsitiko Šekspyro žemėje, ne-
turi nieko bendro su demokratija, 
kad ir kas bemėgintų kaip nors tai 
teisinti. Nes tokiuose referendumuo-
se  dažniausiai balsuojama ne dėl ke-
liamo klausimo esmės, o dėl požiū-
rio į esamą situaciją bei vyriausybę. 
Tačiau ir šiuo atveju būtina dary-
ti išvadas. 

"Padėtis tokia rimta", - toliau tei-
gė W. Schaeuble - "kad turim liautis 
įprastus Europos ir Briuselio žaidi-
mus". Įtakingas Vokietijos politikas 
paragino "sparčiai ir pragmatiškai" 
spręsti klausimus, pradedant ener-
getika, jaunimo išsilavinimu bei be-
darbyste, baigiant pirkimų gynybos 
srityje derinimu. Nemažiau rimta 
problema ir tolimesnis ES ekono-
minio augimo skatinimas ir, aišku, 
pabėgėliai.

Prancūzijos užsienio reikalų mi-
nistras Ž.-M. Airo (J.-M.Ayrault) ir 
jo kolega jau minėtas F. V. Štainmė-
jeris jau pateikė keletą labai svarbių 
pasiūlymų dėl geresnio vidaus ir iš-
orės saugumo, aktyvios migracijos 
politikos bei ekonomikos augimo 

ir užimtumo.
Kol britų ekonomika patiria 

milžiniškus nuostolius, jų kon-
servatoriai, savo jau buvusio lyde-
rio neatsakingumo dėka įvarę ša-
lį į krizę, karštligiškai ieško nau-
jo lyderio. Vis tik net ir naujieji, 
pasiryžę  vesti Jungtinę Karalys-
tę iš krizės, kaip pripažįsta jų pa-
čių spauda, neturi aiškaus įsivaiz-
davimo, kaip tai padaryti. Juolab, 
bijos paspausti 50-jo ES sutarties 
straipsnio mygtuką, nes atsako-
mybė už šalies likimą be ES, o taip 
pat už visos Didžiosios Britanijos 
integralumą atiteks būtent jiems. 
Nebent vėl išsirinktų kokį neat-
sakingą politiką.

Vis tik Didžioji Britanija išlie-
ka labai svarbiu partneriu NA-
TO. Todėl naujų santykių nu-

statymas ir net, sakyčiau, visas 
atsiskyrimo procesas, kuris bus 
nelengvas,  labai svarbus politiš-
kai, taip ir Lietuvai, kaip ES ir 
NATO narei bei turinčiai dide-
lį emigrantų skaičių joje.

"Atpirkimo ožiu", anot A. Pu-
klevičiaus, šiuo metu paskelbtas 
Briuselis taip pat turi galvoti apie 
atsinaujinimą. Veikti, veikti ir 
veikti, siūlyti reformas, pasitelkti 
visą europinį potencialą, kuris ne-
abejotinai Europos Sąjungoje yra. 
Ir nemažas.

Europa įveikė ne vieną krizę. 
Kai kas sako, jog kone visa ES vys-
tymosi istorija yra nuo krizės iki 
krizės, jas įveikiant, atsinaujinant 
ir vystantis. Net ir paskelbę Brexi-
tą veikėjai supranta, jog Jungtinei 
Karalystei būtina ES rinka, bent 

jau kaip Norvegijai ar Šveicarijai. 
Būtini ir geri, pragmatiški, euro-
pietiški santykiai.

Lietuvos interesas kuo daugiau 
prisidėti prie dabartinės krizės Eu-
ropoje įveikimo, Sąjungos išsau-
gojimo ir sustiprinimo, taip pat 
ir NATO. Privalome būti akylūs, 
aktyvūs ir konstruktyvūs. Veik-
ti kartu su Vokietija, Prancūzi-
ja, skandinavais, lenkais, Baltijos 
valstybėmis. Ne tik gynyba, sau-
gumas šiuo metu svarbu. Juolab, 
kad Varšuvos viršūnių susitiki-
mas, regis, priims mums reikalin-
gus sprendimus. Diplomatija tam-
pa ne mažiau svarbi, o gal ir nu-
lems šios krizės įveikimą, o Euro-
pa atsinaujins ir sustiprės. 

Tačiau veikti reikia be pompas-
tikos ir hamletiškų klausimų.

Socialdemokratija – be socialdemokratų? 
Kaip gali atgimti kairė? (II) 
Nilas LOSONaS (Neal Lawson) 

Socialdemokratų ieškojimų, iš-
šūkių ir apsisprendimų laikotarpis. 
Momentas reikalauja greito proveržio 
labai pakitusioje ir vis tebekintančioje 
visuomenėje. Vidurinioji klasė susidu-
ria su egzistencijos iššūkiais.

Jaunimas į darbo rinką ateina su 
didelėmis universitetinio mokslo sko-
lomis, didžiulėmis išlaidomis būstui ir 
menkomis saugaus, gerai apmokamo 
darbo perspektyvomis – jis tvirtai 
tampa nauja rizikos klase, bet be po-
litinio atstovavimo. Visa tai dabar juos 
(jaunimą) daro nauju elektoratu, ku-
ris anksčiau buvo toli nuo socialdemo-
kratinių programų. 

Pridėkite dar įvairias finansines ir 
besitęsiančias klimato katastrofas – 
ir jūs turite turtingą kokteilį, į kurį 
naujoji kairė galėtų apeliuoti. Skati-
namas tų pačių technologijų, kurios 
išlaisvino kapitalą, kyla augantis jaus-
mas, kad randasi naujas kolektyvinis 
visuomenės veidas. 

Tinklinė visuomenė nėra tobula 
ir turi daug trūkumų, bet augantis 
interneto ir neinternetinių (on and 
offline – angl.) iniciatyvų, kampani-
jų ir sumanymų skaičius rodo, kad 
galimas naujas solidarumas skaitme-

niniame pasaulyje. 
Nauji kooperatyvai, socialinės 

įmonės, dalinimosi ekonomika, P2P 
ekonomika, naujos partijos, masinės 
internetinės (online – angl.) kampa-
nijos, paprasti vietiniai aktyvistai ir  
naujos novatoriškos politikos idėjos, 
pavyzdžiui, trumpesnė darbo savaitė, 
garantuotos pajamos kiekvienam ir 
radikalus valdžios decentralizavimas 
bei  demokratizavimas – visa tai ir 
dar daugiau – pranašauja naują aukso 
amžių kairiesiems. Situacija – „sena 
dar nemirusi, nauja dar negimusi“.

Kyla rimti klausimai, ar socialde-
mokratai sugebės įveikti naujus iššū-
kius? Yra keturi svarbiausi iššūkiai. 

Pirmas iššūkis – iš naujo apibrėžti 
gerovės visuomenės prasmę. Soci-
aldemokratai turi permąstyti post 
– materialinius gyvenimo kokybės 
aspektus, o ne vien tik materialią ir 
kiekybinę vartojimo pusę. 

Vietoj kalbų apie daugiau materi-
alinių gėrybių, socialdemokratai tu-
rėtų įtikinamai kalbėti ir apie keletą 
kitų dalykų – daugiau laisvo laiko, 
jaukias viešąsias erdves, švarų orą, 
bendruomeniškumą, naujas (demo-
kratiškas) ekonomikos formas. 

Tai reiškia – siūlyti riboti darbo lai-

ką, siekti demokratiškų darbo santykių 
ir demokratiškų nuosavybės formų, 
siekti būtinų garantuotų pajamų kie-
kvienam (įteisinimo), mažinti anglies 
dioksido išmetimą (taip pat – riboti 
vartojimą), saugoti aplinką ir gamtą, 
ir pan.

Antras iššūkis – radikalus posūkis 
politikos globalizacijos (internacio-
nalizacijos) klausimu. Kapitalizmas 
tapo globalus, todėl ir socialdemokra-
tinė politika turi tapti globalia. Soci-
aldemokratams būtina reguliuoti ir 
kontroliuoti rinkas, kad jos nedarytų 
žalos žmonėms ir  planetai. 

Ši politika turi prasidėti bent jau 
Europos lygmeniu – paliečiant tokius 
klausimus, kaip minimalaus darbo 
užmokesčio ir garantuotų pajamų 

kiekvienam lygio nustatymas visos 
Europos Sąjungos mastu, suderinti 
pelno mokesčių tarifai, solidarumo 
fondas imigrantams ir pan. Ga-
liausiai, reikalinga nauja pasaulinė 
institucija, kuri sugebėtų reguliuoti 
tarptautines korporacijas ir tarptau-
tinius finansus.

Trečias iššūkis – politinės kultū-
ros klausimas. Šiandien tiesiog nebė-
ra galimybės išrinktam (politiniam) 
avangardui, nors ir geranoriškam, 
pačiam vienam „daryti žmonėms 
gerus darbus“, o ne (daryti tai) kartu 
su žmonėmis. 

Pasaulio, su kuriuo dabar mes su-
siduriame, sudėtingumas reikalauja 
adekvačių sudėtingų valdymo sis-
temų. Užuot naudojus tiesioginius 
politinius svertus, progresyvaus 
ateities politiko darbas yra sukurti 
platformas ir erdves tam, kad žmo-
nės galėtų kartu (kolektyviai) keisti 
dalykus patys.

Ketvirtas iššūkis – socialdemo-
kratams teks rasti ir skatinti naują 
plataus judėjimo pokyčiams bangą. 

Socialdemokratams reikia pama-
tyti save kaip dalį daug platesnio 
progresyvaus aljanso už pokyčius, 
o ne būti vieninteliams išminties ir 
veiksmų, atsiliepiant į pilietinės vi-

suomenės poreikius, atstovams, kurie 
mato žmones tiesiog kaip balsuotojus, 
kad (gavę mandatą) galėtų toliau val-
dyti valstybę. 

Ar socialdemokratai sieks sukurti 
naują bendrą sutarimą (konsensu-
są), kaip rezultatą derybų bendra-
darbiaujant su kitomis partijomis ir 
jėgomis – progresyvųjį aljansą? Vien 
tik vieno didelio „socialdemokratinės 
palapinės“ (tent – angl.) neužtenka 
griežto taupymo ir ekonomikos kri-
zių amžiuje. 

Progresyvusis  aljansas – tai dau-
giau nei tik rinkimų blokas. Tai 
klasių/grupių, politinių jėgų ir ju-
dėjimų aljansas, kuris ir inicijuos 
bei palaikys transformaciją į gerovės 
visuomenę. Tai yra politikos menas.

Nilas Losonas – britų politikos ko-
mentatorius, rašantis šalies politiniam 
ir kultūriniam žurnalui „New States-
men“ bei nacionaliniam dienraščiui 
„The Guardian“, Didžiosios Brita-
nijos Darbo partijos narys, buvęs šios 
valstybės premjero Gordono Brauno 
patarėjas. 

Nilo Losono komentaro santrau-
ką parengė Alfonsas Brazas. 

„New Statesman“, http://www.
newstatesman.com/

Premjeras A. Butkevičius: Vy-
riausybė gina ir gins Lietuvos 
ūkininkų interesus.  
Premjeras Algirdas Butkevičius pa-
sveikino liepos 1–ąją Kėdainių rajone, 
Akademijos kultūros centre, vykusio 
Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavi-
mo dalyvius. Jis pabrėžė apie didžiau-
sią – pieno kainų problemą. Jo teigi-
mu, pavyko įtikinti aukštus EK parei-
gūnus, kad kovą pasiūlytos ES para-
mos priemonės nebuvo veiksmingos. 
Šiuo metu rengiamas naujas finansi-
nės paramos paketas. Anot premjero, 
tikimasi paramos ne tik pieno, bet ir 
kitiems, sunkumų patiriantiems sek-
toriams, o  Vyriausybė nenuleis ran-
kų, gindama Lietuvos ūkininkų inte-
resus Briuselyje.

Vyriausybės vadovas: gerėja 
policijos darbo sąlygos.
Premjeras A. Butkevičius, birželio 27-
ąją viešėdamas Kaune apsilankė Pa-
nemunės policijos komisariate, kur 
aptarė policijos darbo sąlygas ir vei-
klą. Anot jo, 2014–2016 m. policijos 
finansavimas augo beveik 9 proc., 
pavyko įgyvendinti naujus ir baigti 
anksčiau pradėtus pagrindinius pas-
tatų statybos ir rekonstravimo pro-
jektus Klaipėdos, Palangos, Vilniaus 
m. 2, Šakių ir Ignalinos policijos ko-
misariatuose, Lietuvos policijos mo-
kyklos Mastaičiuose infrastruktūros 
vystymą, kt. 

NATO patvirtino naujas gynybos ir 
atgrasymo priemones 
Liepos 8 d. NATO valstybių vadovai Varšu-
voje patvirtino keturių tarptautinių bata-
liono kovinių grupių dislokavimą Baltijos 
regione ir Lenkijoje jau kitų metų pirmoje 
pusėje. Pasak krašto apsaugos ministro 
J. Oleko, tai – istorinis sprendimas visam 
mūsų regionui ir Lietuvai, Aljanso karių 
skaičius ir pajėgumas mūsų šalyje išaugs 
net septynis kartus. 

Beje, netiesiogiai prie „šešėlio“ mažė-
jimo prisidėjo ir mūsų socialinė poli-
tika: didėjant užimtumui ir žmonių 
pajamoms, mažėjant komunalinių 
paslaugų kainoms, menko ir gyven-
tojų poreikis dirbti ar apsipirkti ne-
legaliai. 

Birželį priimtas ir itin reikšmingu 
laikomas socialinis modelis sukėlė 
diskusijų viešojoje erdvėje. Ar jis 
pakankamai  socialdemokratiškas? 

Norėčiau pasidžiaugti, kad sociali-
nio modelio svarstymas ir priėmimas 
Seime sukėlė tiek daug diskusijų tarp 
įvairių visuomenės sluoksnių: jauni-
mo, nevyriausybinių organizacijų, 
intelektualų, ekspertų, profesinių są-
jungų, verslininkų. Tai atskleidė ir Lie-
tuvos visuomenės pilietinį aktyvumą, 
ir skirtingas ideologines mūsų piliečių 
nuostatas. Diskusijos vyko daugiau ne-
gu metus – tai demokratijos ženklas.

Ar naujasis socialinis modelis – 
užtektinai socialdemokratiškas? 
Didžiausiems skeptikams norėčiau 
pabrėžti: socialdemokratija XXI am-
žiuje nėra lygiai tas pats, kas ji buvo 
XIX amžiaus pabaigoje, kaip, beje, ir 
liberalizmas. Pasaulinė technologijų 
pažanga verčia siekti dar didesnio pro-
duktyvumo, o tai reiškia – pokyčių 
visose srityse.

Be abejo, solidarumo, teisingumo ir 
socialinės lygybės principai yra kerti-
niai socialdemokratijai. Tačiau turime 
įvertinti visus darbo rinkos pokyčius, 
padiktuotus globalizacijos, interneto 
ir skaitmeninės revoliucijos. Šiandien 
keičiasi viskas: taip, kaip skaitome 
knygas, klausome muzikos, sužino-
me žinias, studijuojame, keliaujame, 
bendraujame, taip pat – ir dirbame. 

Jau daugiau nei dešimtmetį Lietu-
va yra ES narė. Netrukus įsiliesime 
ir į turtingiausių pasaulio valstybių 
klubą – Ekonominio bendravimo ir 
plėtros organizaciją. Tačiau turime 
įgyvendinti namų darbus, įgyvendinti 
EBPO rekomendacijas – atsisakyti 
provincialios ir neturtingos visuo-
menės mąstymo bei judėti į priekį. 
Privalome patikėti savimi kiekvienas 
asmeniškai ir kaip visuomenė... 

Būtent į visus tuos iššūkius ir bu-

Socialdemokratų tikslas – 
mažinti socialinę atskirtį

vo stengiamasi atsižvelgti, kuriant ir 
priimant naująjį Darbo kodeksą bei 
kitus socialinį modelį apibrėžian-
čius įstatymus. Tikiuosi, kad mano 
Vyriausybės parengtas progresyvus 
socialinis modelis bus sėkmingai įgy-
vendinamas. Rezultatus pamatysime 
po metų, pusantrų. Jei matysime, kad 
situacija darbo rinkoje blogėja,  šį di-
delį įstatymą taisysime. Išbandymas 
praktikoje geriausiai atskleis realius 
jo pranašumus ir trūkumus. Bet tam 
reikia galutinio Seimo apsisprendimo, 
kurio tikiuosi iki rudens.

Esame Europos kairioji partija, 
kurios veikla remiasi socialinės ly-
gybės, teisingumo ir solidarumo 
principais. Europos Komisija (EK) 
savo šiemetinėje ataskaitoje kritika-
vo Lietuvą, kad per mažai pasiekta 
mažinant skurdą ir socialinę nely-
gybę, cituoju: „Skurdo ir socialinės 
atskirties mažinimas kelia iššūkių, 
nes pajamų nelygybė yra viena di-
džiausių ES. Nepaisant to, kad la-
bai sumažėjo gaunančiųjų socialinę 
paramą pinigais, rizika atsidurti 
skurde didėja bedarbiams, pagyve-
nusiems žmonėms, neįgaliesiems ir 
vienišiems tėvams. 

Nors žmonių, kuriems gresia skur-
das arba socialinė atskirtis, palaips-

niui mažėja, jų vis dar yra daug“.

Ar Jūsų Vyriausybė padarė viską, 
kad Lietuva būtų socialiai lygesnė 
visuomenė? 

Mūsų Vyriausybės socialinė po-
litika daugiausia rėmėsi nuosekliu 
MMA, NPD, viešojo sektoriaus at-
lyginimų, pensijų kėlimu. Nuoseklų 
energijos kainų mažinimą ir renovaciją 
irgi galima laikyti socialinės politikos 
platesne prasme dalimi, nes tai palen-
gvino žmonių gyvenimą. 

Apgailestauju, kad turėdama at-
statyti socialinį teisingumą, mano 
Vyriausybė turėjo mažiau galimybių 
pagerinti žmonių gyvenimą tiek, kiek 
ji būtų galėjusi, jei ne A. Kubiliaus 
antikrizinės politikos tokios didelės ir 
skaudžios socialinės pasekmės. 

O socialinės atskirties mažinimas 
– mūsų tikslas, sieksime, kad mūsų 
šalies žmonės turėtų daugiau gali-
mybių įsidarbinti – tam pasitarnaus 
naujasis Darbo kodeksas. Sudarysi-
me galimybes augti atlyginimams, 
kurtis naujoms darbo vietoms. Nuo 
naujųjų metų planuojame padidinti 
neapmokestinamąjį pajamų dydį nuo 
200 iki 310 eurų, ir taikysime dirban-
tiesiems, kurie uždirba iki 1000 eurų 
per mėnesį. Didinsime ir papildomą 
NPD už kiekvieną vaiką nuo 120 iki 

200 eurų, nepaisant to, kiek žmogus 
uždirba. Kol kas skaičiuojant pagal 
naują, bet dar nepatvirtintą iki galo 
formulę (nekonkretizuosiu formulės, 
nes gali keistis), žmogus galėtų per 
mėnesį gauti apie 16,5 eurų daugiau, 
jei be vaikų. O vienas su dviem vaikais 
– apie 36 eurus per mėnesį daugiau 
negu dabar.

Seimo rinkimai – čia pat. Ką lai-
kote stipriausiais politiniais konku-
rentais Socialdemokratų partijai? 

Socialdemokratai ir toliau išlieka 
stipriausi. Pirmą kartą demokratinės 
Lietuvos istorijoje valdančioji politinė 
partija visus ketverius metus išlaiko 
aukštus pirmaujančius reitingus. Tai 
rodo tvirtą žmonių pasitikėjimą, ti-
kiuosi, jis toks ir išliks per rinkimus.

Seimo rinkimai turėtų atskleisti ir 
tikrąją konservatorių partijos padėtį: 
jie gyrėsi nauja lyderyste, bet partijos 
viduje matyti susiskaldymas. Belieka 
apgailestauti dėl didžiausio korupcijos 
skandalo liberalų partijoje. Norėtųsi 
tikėti, kad tokie atvejai yra pavieniai, 
o ne sisteminė problema.

Nežinomasis šiuose rinkimuose – 
Valstiečių ir žaliųjų partija. Tai bus 
testas visuomenei – ar žmonės pasi-
duos populizmo vilionėms, ar priims 
racionalius sprendimus. Tikiu, kad 
socialdemokratai gali laimėti ir šiuos 
rinkimus. Mes galime sėkmingai tęsti 
darbą ir nuveikti dar daugiau.

Šie Jūsų metai buvo labai intensy-
vūs ir užimti. Kam daugiausia ran-
date laisvalaikio? Šeimai? Sportui? 
Ar atostogausite šiemet?

Metai labai intensyvūs, tad lais-
valaikiui laiko beveik nelieka. Tiek, 
kiek jo turiu, skiriu savo šeimai – 
žmonai Janinai, dukros šeimai – 
anūkėlėms. Intensyvus sportas pa-
deda palaikyti gerą savijautą, bet ir 
šiam laiko lieka vis mažiau. Šiemet 
prieš rinkimus daug laiko atims pa-
sirengimas jiems, tad ir atostogas 
su žmona tenka koreguoti. Kaip ir 
kasmet, žadame pailsėti Lietuvos 
pajūryje. Tikiuosi, planų nesuardys 
netikėti posūkiai politikoje.

Kalbėjosi Morta Vidūnaitė 

iN memoriam – metiNĖs
VYtaUtas kleiVa 1959-11-09 – 2015-07-10

Prabėgo vieneri metai po 
Telšių rajono mero, Lietu-
vos socialdemokratų parti-
jos (LSDP) Telšių r. skyriaus 
pirmininko Vytauto Kleivos 
netekties. 

Šio žmogaus charizma, nuveikti 
darbai ir idėjos tebėra gyvos LSDP 
Telšių r. skyriuje ir mums neleis 
primiršti Vytauto niekada. 

Mes prisiminame Vytautą kaip 
diplomatišką ir kompetentingą po-
litiką. Randame prasmę kiekviena-

me Vytauto gyvenimo žingsnyje ir 
tęsiame jo darbus bei stengiamės 
įgyvendinti tas idėjas, kurias jis 
paliko išeidamas. 

Prisimename jį kaip žmonių la-
bui dirbusį Telšių r. merą: Vytauto 
pastangos sukurti geresnius Telšius 
mums visada liks pavyzdžiu! Teisę 
antrą kadenciją vadovauti rajonui 
jam suteikė žmonės, savo spren-
dimu įrašydami Vytautą į istoriją 
kaip pirmąjį tiesiogiai gyventojų 
išrinktą merą Telšių rajone. 

Mumyse lieka gyvi prisiminimai 

apie Vytauto gebėjimą būti rūpes-
tingu ir mylinčiu sūnumi savo tė-
vams bei atsidavusiu tėvu ir vyru 
savo dukterims bei žmonai. Regis, 
kiekvienas iš mūsų galėtume imti 
pavyzdį. 

Prisimename įgimtą Vytauto ge-
bėjimą būti bičiuliu kiekvienam 
rajono gyventojui: tarp begalės 
darbų jis visada atrasdavo laiko 
kitiems. Ir tuo pačiu vis mažiau 
laiko skyrė sau...

Vytautas gyvas mumyse kaip 
mokytojas, suteikiantis ne tik 

profesinių žinių, bet ir gyvenimo 
išminties. Kaip patarėjas ir užta-
rėjas, kaip bičiulis socialdemokra-
tas, visa esybe mylėjęs savo gimtąjį 
kraštą ir tą meilę gebėjęs įskiepyti 
mums visiems. 

Kiekviena diena ir jos valanda 
kupina prisiminimų apie tave, 
bičiuli Vytautai! Mūsų širdyse ir 
prisiminimuose tu visada išliksi 
gyvas!

LSDP Telšių r. skyriaus vardu -
pirmininkas Saulius Urbonas

atkleta iš 1 p.
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Kiek dar našumo galima išspausti iš prekybos centrų kasininkių?
arvydas Mockus
Seimo Ekonomikos komiteto narys, 
LSDP kandidatas į Seimą Saulės 
apygardoje Šiauliuose 

Prieš kiekvieną minima-
laus mėnesio atlyginimo 
didinimą pasipila ekspertų 
ir ekonomistų, dažniausiai 
dirbančių bankuose, gąs-
dinimai artėjančia pasaulio 
pabaiga: bus blogai. Bus 
labai blogai. Ekonomika 
grius, neatlaikys tokios 
naštos. 

Surandama šimtai argumen-

tų, kodėl nereikia didinti mini-
malaus atlyginimo, ir nė vieno ar-
gumento, kodėl jis turėtų didėti. 
Apskritai apie kiekvieną minima-
laus atlyginimo didinimą ar keti-
nimą jį didinti dažniausiai kalba-
ma kaip apie blogį. 

Naujas koziris – darbo na-
šumas   

Kalbama ir taip, lyg minimalus 
atlyginimas būtų didžiulė pra-
banga: nepelnytai užtikrintų pa-
siturintį gyvenimą gyvenantiems 
skurde ar ant skurdo ribos. Deja, 
taip nėra. Nesu didžiųjų ir ne-
klystančių Lietuvos ekonomistų 
klubo narys, bet puikiai suvokiu, 
kad minimalus atlyginimas tikrai 
neužtikrina visaverčio, nors ir ku-
klaus, pragyvenimo. 

Tai yra išgyvenimo skurde, bet 
ne gyvenimo atlyginimas. 

Šįkart, kai nuo liepos 1-osios 
dienos minimalus atlyginimas 

didėjo iki 380 eurų, pasitelktas 
naujas koziris – darbo našumas. 
Lietuvą neva jau ištikusi baisi ne-
laimė: atlyginimai didėja sparčiau 
nei darbo našumas. Ir dėl to nega-
lima, labai pavojinga didinti mi-
nimalų atlyginimą. Didės įmonių 
išlaidos, brangs eksportas, mažės 
užsakymų. Laukia katastrofa.

Taip, tęstiniu laikotarpiu sie-
kis didinti darbo našumą – gy-
vybiškai būtinas. Be naujų tech-
nologijų, aukštesnės pridėtinės 
vertės produkcijos Lietuvai bus 
nelengva. Tik tos naujos techno-
logijos per vieną dieną ir visose 
srityse neatsiras, o valgyti nori-
si šiandien.

Nelabai įsivaizduoju, kokio dar-
bo našumo (naudos) dar galima 
išspausti, pavyzdžiui,  iš prekybos 
centrų kasininkių. Darbo pabai-
goje jos dažnai atrodo taip, lyg po 
akimirkos kristų po savo kasomis 
ir nebesikeltų. Jau girdžiu: pasta-

tysime automatines kasas, ir darbo 
našumas padidės, o kasininkių iš-
vis nebereikės. Nebebus žmogaus, 

nebebus problemos, kurios vertė – 
viso labo minimalus atlyginimas?

O kaip padidinti mokytojų dar-
bo našumą? Padidinti klases iki 40-
50 vaikų, ir, o stebukle, darbo našu-
mas išaugs kaip ant mielių? Tik ne-
reikia aiškinti, kad nei mokytojai, 
nei kiti biudžetininkai nesukuria 
jokios pridėtinės vertės. Sukuria, 
ir labai didelę. Sukuria ir motinos, 
auginančios vaikus, ir sąžiningai sa-
vo darbą atliekantys policininkai.

Apie antrą lazdos galą 
Norisi ne tik teisingesnio darbo 

užmokesčio, bet ir sąžiningesnės 
komunikacijos. 

Kai našumas lenkė darbo už-
mokestį, vis tiek buvo kalbama: 
bus blogai, labai blogai, didinti 
minimalių atlyginimų negalima. 
Tai vyko, pavyzdžiui, nuo 2010-
ųjų iki pat 2015-ųjų pabaigos, kai 
darbo našumas lenkė darbo už-
mokestį. 

atkelta iš 1 p.
ar buvusio prezidento Kazio Gri-

niaus pavyzdžiai. 
Nemažai Lietuvos politikų pripa-

žįsta, kad tas disbalansas – nėra vienos 
ar kitos jėgos aiškiai išreikštos pozici-
jos – yra nelabai geras. Manau, kad ir 
1905 m. Seimas – tarsi nereikšmingas. 
O politinės minties pažadinimui jis 
buvo labai svarbus. 

Kaip vertinate Transatlantinės 
prekybos ir investicijų partnerystės 
susitarimą (TTIP), dėl kurio dabar 
derasi JAV ir Europos Sąjunga (ES)? 

Susitarimą labiausiai forsuoja ame-
rikiečiai. Kyla įtarimas, kad jie dau-
giau laimės negu mes, o jų požiūris 
į daugelį dalykų yra kur kas libera-
lesnis. Europoje keliami griežtesni 
aplinkosaugos, poveikio sveikatai 
reikalavimai.

Galima manipuliuoti ir kitais da-
lykais, girdi, ten darbo vietos ir pan. 
Abejoju, ar daug darbo vietų padau-
gės. Kaip amerikiečiai dirba ir pre-
kiauja, taip ir europiečiai dirba bei 
prekiauja. 

Reikėtų europiečiams stipriai lai-
kytis, savo reikalavimus reikia įrašyti 
ir neskubėti.

Dėl „Islamo valstybės“ sustiprėjimo 
ir suaktyvėjusios Rusijos užsienio 
politikos pastebima nauja ginkla-
vimosi banga. 2014 m. pavasarį 
parlamentinės Lietuvos politinės 
partijos pasirašė susitarimą, pagal 
kurį įsipareigojo iki 2020 m. kraš-
to apsaugos finansavimą padidinti 
iki 2 proc. BVP. Nuo tada kasmet 
Lietuvos gynybos biudžetas padi-
dėja daugiau nei 100 mln. eurų. 
Tačiau pasaulio kairieji paprastai 
propaguoja mažiau ginklų ir karo, 
o dešinieji yra linkę vykdyti labiau 
vanagišką užsienio politiką. Ar de-
mokratinis pasaulis šiandien neturi 
kito pasirinkimo, kaip tik daugiau 
ginkluotis? 

Pasirinkimas visada yra. Tik kam 
atstovauja politikai, pagal kieno dūde-
lę šoka? O ginklų gamintojai? O visi 
kiti, kurie susiję su karine pramone? 

Pirmoje vietoje – verslas, antroje – 
kariškiai, trečioje – politikai, kuriuos 
tampo. 

Galima būtų ieškoti ir kitokių 
dalykų arba pasižiūrėti kitaip – jei 
ginklavimosi varžybos buvo gerokai 
nuslopusios, tai dabar surandama 
daugybė pretekstų, kad vėl varžybas 
paskatintume. 

Nieko nuostabaus, kad Rusija ir-
gi atitinkamai elgiasi, nes NATO 
priartėjo tiesiogiai prie jos sienų, čia 
stovi kariuomenė. Nereikėtų laikyti 
Amerikos, o po to – NATO, Rusijos 
priešais, jie konkuruoja dėl įtakos. 

Laimei, kad Kinija – toli. Mes prie 
Baltijos tos konkurencijos nejaučiame, 
čia ne jų įtakų zona, bet net ir kinai jau, 
pasitelkę kapitalą, gali visus Vakarus 
gražiai nupirkti. Pretekstų įtampoms 
gali būti daug, pavyzdžiui, Ukraina ir 
Krymas, nors tas klausimas yra labai 
keblus. 

Dar nėra aišku, kaip baigsis 
Brexit‘as, nes alternatyvų yra ne vie-
na. D. Britanijos referendumo rezul-
tatai euro entuziastams – skaudus 
smūgis. Istorija ironiškai vyptelėjo. 
Kokį Brexit‘o poveikį prognozuo-
jate? Gal tai nėra jokia tragedija? 
Ar tai, vis dėlto, ES ir palyginus ra-
maus Europos periodo, trukusio 
didesnėje senojo kontinento dalyje 
nuo Šaltojo karo pabaigos, pabaigos 
pradžia? 

Europa kaip gyveno, taip ir gyvens. 
Anglija visada buvo atsiskyrėlė, be 
to, ji pasauliniu mastu buvo ir didele 
dalimi tebėra imperinė valstybė. Tai 
irgi veikia jos mentalitetą. 

Premjeras D. Kameronas labai gra-
žiai pralošė, inicijavęs referendumą. 
Neva grasindamas referendumu, jis 
iš ES išsiderėjo daugybę nuolaidų, 
bet tikriausiai neprognozavo šitokios 
baigties. 

Politikai nutaria vienaip, o visuo-
menės požiūris – kitoks. 

Suprantama, politikai dabar staiga 
prabudo,  kad ne taip viskas įvyko... 
Manipuliavimo nuomonėmis ir įvai-
riomis informacijos priemonėmis pa-
sekmė. Puiki pamoka, kaip kartais 
politikų sprendimai atsigręžia prieš 
valdantįjį elitą. 

Piliečiams reikėtų gerai galvoti, 
kokios gali būti politinės pasekmės. 
O šiaip dėl santykių – nieko baisaus. 
Jungtinė Karalystė visada buvo arti-
mesnė JAV, nesvarbu, kas ten buvo 
valdžioje, ar M. Tečer, ar T. Bleiras, 
ar dar kas nors. O juk šalis gali toliau 
bendrauti su ES, sudarysime sutartis, 
ir viskas. 

Šioks toks praradimas galbūt ES 
– iškrito vienas nario mokesčio mo-
kėtojas, mokėdavęs į ES fondą labai 
daug. Lietuva moka, palyginus, mažai, 
bet gauna kol kas labai daug. 

Pajuokausiu: jei Didžioji Bri-
tanija vis dėlto išeis ir sugriežtins 

taisykles imigrantams, būtų visai 
neblogai. Dirbkime ir stenkimės 
sukurti normalų gyvenimą savo 
tėvynėje. 

Ironiška, jei D. Britanija išstos iš ES, 
lietuviams emigrantams iškils ne-
mažai sunkumų. Lietuva ES įsipar-
eigojo priimti virš 1000 pabėgėlių, 
šiandien yra priėmusi mažiau nei 20, 
tačiau triukšmo labai daug. Kodėl 
lietuviai, kurie gausiai emigruoja 
ir naudojasi kitų valstybių piliečių 
sukurta gerove, yra taip priešiškai 
nusiteikę pabėgėlių atžvilgiu? 

Parapijinis mąstymas. Be to, veikia 
ir daugybė kitų dalykų. Atvažiuojan-
tys dirbti ukrainiečiai ar baltarusiai 
yra pažįstamos kultūros žmonės. O 
dar pasakykime, kad jie ten vargšeliai, 
ir niekas neprieštarauja – tylu, ramu. 

Visą laiką kalbama, kad tik musul-
monai yra teroristai, nors taip apiben-
drinti negalima. Šiaurės Airijoje kiek 
yra teroristų! O baskų separatistai 
– irgi juk teroristai! Amerikoj kiek 
vietinių teroristų – būtent vietinių, 
ne musulmonų... 

Mums įkalta į galvą, kad tik atvykė-
liai iš regionų, kur dominuoja islamas, 
kur klesti terorizmas, gali  mus užmuš-
ti ir t. t. Tai yra parapijinis mąstymas, 
nežinojimas ir pan. Teisingai pastebė-
ta: kai mūsiškiai nori išvažiuoti kitur 
ir gerai gyventi bei užsidirbti, tai gerai, 
o priimti kitus – ne. 

Prisiminkime paskutiniuosius karo 
metus, dipukus, perkeltinių stovyklas, 
prašymus leisti apsigyventi įvairiuose 
pasaulio kraštuose. Sunku buvo žmo-
nėms. Bet mes nenorime to prisiminti 
iš viso, nors ne vienas dar turime ir gi-
minaičių, kuriems tada reikėjo bėgti. 

Štai čia yra tas savanaudiškas pa-
rapijinis principas: man turėtų būt 
gerai, bet kad kitam... ne. Deja, toks 
mūsų mentalitetas. Žinoma, neab-
soliutinant... 

Grįžtant prie Lietuvos demokra-
tijos aktualijų. Kokias didžiausias 
Lietuvos demokratijos kokybės 
problemas įžvelgtumėte? Ar lie-
tuviai ne per daug pasiilgę „tvirtos 
rankos“? 

Daugelis žmonių net nesuvokia, 
kas yra demokratija. Nemaža dalis 

partijų narių, net dirbančių politinį 
darbą Seime ar Vyriausybėje, jei juos 
paprašytume išvardinti demokrati-
jos principus, jų nepasakytų. 

Daugeliui tai skambus, gražus žo-
dis, bet esmė – nežinoma. O tam, 
kad suderintume tvarką (ne „kietą 
ranką“, bet tvarką) ir demokratinį 
apsisprendimą, reikia laiko išmokti, 
kad žmonės būtų politiškai išprusę.

Kaip vertinate šios vyriausybės 
veiklą ir dabartinę Lietuvos soci-
aldemokratų partiją?

Būtų gerai, jei tai būtų tikrai so-
cialdemokratinė partija pagal savo 
principus ir politiką. Dabar, ką 
paimsi, net ir Darbo kodeksą, visą 
laiką matome: verslininkams, verslui 
sudaromos geriausios sąlygos... 

Iš kokių pinigėlių sudaroma vals-
tybės biudžeto didžioji dalis (nekal-
bu apie PVM ir akcizą)? Iš dirban-
čiųjų, o ne verslo! Verslas sugeba dar 
rasti įvairiausias landas ir mokėti 
labai nedidelę dalį. Aš prieš keletą 
metų žiūrėjau: visi dirbantieji – 70 
proc. biudžeto. O visi kiti – labai 
nedaug. 

Tai kokia čia socialdemokratinė 
politika? Deja, liūdna, kai visi maž-
daug tą patį, nors stengiasi girtis, 
kad yra kitaip... Ypač mane nuste-
bino, kad palaikantys vyriausybę 
– jaunieji socialdemokratai, jaunieji 
liberalai... Jei socialdemokratai su 
liberalais susiblokavo, tai ir kalbėti 
jau neturiu ką. Nes žinome, kokie 
yra liberalizmo principai – viską 
privatizuoti ir atiduoti į privačias 
rankas, mažinant valstybės kontrolę. 

Pažiūrėkime ir į labiau socialde-
mokratines šalis – toje pačioje Vo-
kietijoje konservatoriai, krikščionys 
demokratai gražiai bendradarbiauja 
su socialdemokratais. Jie turi tra-
dicijas, geba matyti ir verslą, bet 
pirmiausiai mato ir dirbančiuosius, 
didžiulę visuomenės dalį, sugeba 
suderinti interesus. Pas mus, deja, 
vyrauja disbalansas.

Ko palinkėtumėte mūsų socialde-
mokratų partijai?

Tapti socialdemokratais. 

Kalbėjosi Morta Vidūnaitė 

Medikai Lietuvoje: rūpinamės ne tik jų algomis
juras POŽėLa 
Sveikatos apsaugos ministras,  
LSDP kandidatas į Seimą Antakalnio 
apygardoje
  

Koks svarbus ir atsakingas 
medikų darbas, geriausiai įver-
tiname tuomet, kai kiekvieną 
iš mūsų užklumpa liga ar ne-
laimė. Tačiau paskendę savo 
kasdieniniuose rūpesčiuose 
dažnai nesusimąstome, koks 
svarbus ir sunkus jų darbas. O 
juk atsigulus į ligos patalą ar 
patyrus rimtą traumą pirmiau-
sia mes būtent kreipiamės į 
juos – į mūsų šalies medikus, 
kuriuo aukštai vertina visoje 
Europoje, o dažnai ir pasaulyje. 

Deja, tačiau šiandien tenka pri-
pažinti, kad medicinos sektoriaus 
darbuotojų išsilavinimas, jų darbo 

kokybė ir asmeninės pastangos, pa-
dedant mums nelaimėje, valstybės 
mastu vertinamos neadekvačiai. 

Iki 2016 m. gegužės 19 d. spren-
dimo didinti medikų atlyginimus 
nebuvo priimta nuo 2008 metų. 
Be to, krizės laikotarpiu gydytojų ir 
slaugytojų atlyginimai ne tik sustojo 
augę, bet ir buvo sumažinti. Gydytojų 
vidutinė alga 2008 m. gruodį buvo 
1075 eurai, o vėliau sumažinta iki 970 
eurų; slaugytojų vidutinė alga siekė 
641 eurą, o 2011 m. buvo sumažinta 
iki 622 eurų. 

Kaip sveikatos apsaugos ministras 
džiaugiuosi, kad premjeras Algirdas 
Butkevičius pritarė mano iniciatyvai 
skirti 30 mln. eurų iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo rezervo 
(PSDF) lėšų būtent gydytojų ir slau-
gytojų atlyginimams didinti jau nuo 
liepos 1 dienos. 

Priėmus šį būtiną sprendimą, al-
gos gydytojams vidutiniškai didės 
100 eurų, o slaugytojams – 50 eurų. 
Suprantu kritiką, kad tai – menkas 
žingsnis, tačiau noriu pabrėžti, kad 
esant tokiam žemam pradiniam taš-
kui, ši Vyriausybė sugebėjo atlygini-
mus atstatyti bent iki krizinio lygio. 
Šiandien svarbiausias uždavinys yra 

užtikrinti, kad lėšos, skirtos atlygini-
mų didinimui, nebūtų panaudotos 
kitoms ligoninių reikmėms. To rei-
kalausime iš ligoninių vadovų. 

Dar svarbiau pažymėti, kad šis at-
lyginimų padidinimas nėra vienkar-
tinis. PSDF rezerve jau yra numato-
mos tikslinės lėšos, todėl atlyginimai 
etapais bus keliami ir kitais metais. 
Esu tikras, kad atlyginimų didėji-
mas medicinos darbuotojams ne tik 
padės kilstelti jau dirbančiųjų pres-
tižą, bet ir palaipsniui prisidės prie 
to, kad Lietuvoje medicinos mokslus 

baigę studentai liks gyventi ir dirbti 
mūsų šalyje. Juk ne paslaptis, kad 
profesionalai, ypač jauni ir dar ne-
spėję prisirišti prie aplinkos, yra linkę 
emigruoti, nes kitose Europos šaly-
se, toje pačioje kaimyninėje Estijoje, 
gali gauti nepalyginamai didesnius 
atlygius. Solidus valstybės požiūris 
į mediko darbą gali tapti itin stipria 
motyvacine jėga mūsų sveikatos ser-
gėtojams. Juk dažnai besilankydami 
medicinos įstaigose tiesiog žmogiš-
kai galvojame tik apie savo ar savo 
artimųjų sveikatą, tačiau retai susi-

mąstome, kaip jaučiasi gydytojas ar 
slaugytojas, dirbantis ilgas valandas.
Noriu tikėti, jog perspektyva, kurią 
mūsų medikai šiandien mato, padės 
susilaikyti nuo minčių apie darbą 
svetur ir patikėti, kad Lietuvoje dar 
ne visos galimybės išnaudotos. Ma-
no, kaip ministro pareiga, užtikrinti, 
kad medicinos darbuotojams būtų 
sudarytos priimtinos sąlygos dirbti 
ir užsidirbti. 

Nuoširdžiai tikiu, kad dėmesys, di-
alogas ir keliami atlyginimai pagerins 
mūsų gydytojų ir slaugytojų požiūrį į 
valstybę, o tai, be abejo, atsilieps ir dar 
aukštesnei paslaugų kokybei.

Sveikatos apsaugos srityje matau 
ir daugiau sričių, kurios reikalauja 
dėmesio. Didelį dėmesį skiriame vais-
tų kainoms, labai įdėmiai peržiūrime 
visą kainodarą ir vaistų politiką. Taip 
pat daug dėmesio skiriame psichi-
kos sveikatai. Manau, kad padarėme 
esminį sprendimą dėl Vaikų raidos 
centro perspektyvos. Jau šį rudenį bus 
pradėtos naujo ir modernaus pastato 
statybos. Iki naujo pastato statybų 
pabaigos svarbu užtikrinti veiklos tęs-
tinumą, todėl šiuo metu Vaiko raidos 
centro veiklai naudojamos patalpos 
bus remontuojamos. 

Rimantė ŠaLaŠEVIČIŪtė
Seimo Žmogaus teisių komiteto 
narė, LSDP kandidatė į Seimą Telšių 
apygardoje
  

Tuberkuliozė neįveikiama? Kokių priemonių dar neišnaudojome?

Mažai sutiktume žmonių, 
nieko negirdėjusių apie tuber-
kuliozę. Stebėtina, bet pasie-
kus tokį aukštą išsivystymo lygį 

medicinos srityje, šiandien te-
galiu pasakyti, jog lig šiol tuber-
kuliozės įveikti nesugebame. 

 
Tuberkuliozė yra viena pavojin-

giausių ir labiausiai pasaulyje papli-
tusių infekcinių ligų. Pagrindinis in-
fekcijos šaltinis yra asmuo, sergantis 
atvira plaučių tuberkulioze. Ligonis  
tuberkuliozės mikobakterijas platina 
kosint, čiaudint, kalbant. Rizika per-
duoti infekciją yra didžiausia tuomet, 
kai liga dar nediagnozuota. 

Lietuvoje tuberkuliozė labiausiai 
plinta rajonuose, kiek mažiau mies-
tuose. Labiausiai infekcija išplitusi 
Žemaitijos savivaldybėse. Padarytos 
išvados byloja, jog tuberkuliozė yra 

serga vaikai. Jie dažniausiai užsikrečia 
nuo suaugusiųjų. 2015 m. Lietuvoje 
buvo užregistruota septyniolika atvi-
ros plaučių tuberkuliozės susirgimo 
atvejų suaugusiems, dirbantiems vai-
kų ugdymo kolektyvuose. 

Todėl ir pabrėžiu, kad dar didesnis 
dėmesys turi būti sutelktas į profi-
laktinius suaugusiųjų ir vaikų pati-
krinimus. O sveikatos apžiūra turi 
būti dar kruopštesnė ir išsamesnė. 
Darbuotojams, dirbantiems maisto 
gamyboje, sveikatos priežiūros srityje, 
vaikų mokymo ir auklėjimo srityje, 
paslaugų teikimo gyventojams srityse, 
daromas profilaktinis patikrinimas 
dėl tuberkuliozės prieš pradedant 
dirbti ir kasmet dirbant. 

Seime inicijuosime Sveikatos ap-
saugos ministro įsakymo redagavimą 
–  sieksime, kad kasmet būtų daroma 
krūtinės ląstos rentgenograma visiems 
gyventojams. Anksti diagnozavus ir 
nedelsiant, dviejų savaičių bėgyje, 
pradėjus gydymą, bakterijų sunai-
kinimo tikimybė išauga  net iki 85 
proc. Vadinasi, tas asmuo nebeišski-
ria tuberkuliozės mikobakterijos, ir 
liga nebeplinta į aplinką, visuomenė 
nebeužkrečiama.

Vaikams turi būti vykdomi pro-
filaktiniai patikrinimai. Pagal skie-
pijimų kalendorių, naujagimiai 2-3 
parą po gimimo skiepijami vakcina 
nuo tuberkuliozės.  6-7 metų vaikams 
atliekamas tuberkulino mėginys. 

Tačiau pastaruoju metu pastebima, 
jog tėvai nesutinka atlikti šio tyrimo. 

O to priežastis – tėvų baimė, kad vai-
kai nebūtų stigmatizuojami – aplinki-
nių atstumti dėl baimės užsikrėsti. Jei 
mokykloje sužinoma, kad vaikas serga 
tuberkulioze, jis patiria ir psichologinę 
traumą, nes draugai nuo tokio vaiko 
atsiriboja ir nenori draugauti. Tačiau 
toks požiūris yra klaidingas. Vaikai 
neserga atvira tuberkulioze. Jie tik yra 
užsikrėtę, bet neturi lokalių tuberku-
liozės formų. 

Dar didesnį dėmesį turime skirti 
profilaktikai. Tam pasitarnaus jau 
patvirtintos ilgalaikio lėtinėmis kvė-
pavimo ligomis sergančio paciento 
stebėjimo DOTS kabinetai, kuriuose, 
stebint sveikatos priežiūros specialis-
tui, pacientas turi išgerti jam skirtus 
nemokamus antituberkuliozinius 
vaistus. 

Tuberkuliozės gydymas  ilgas, gali 
užtrukti nuo 6 iki 36 mėnesių. Per 
anksti nutraukus gydymą, išsivysto 
atsparumas antibakteriniams prepa-
ratams. Todėl labai svarbu pradėjus 
gydymą, išsigydyti ir visiškai pa-
sveikti. Šeimos medicinos paslaugas 
teikiantys gydytojai nuo kitų metų 
sausio 1 d. bus skatinami už pasiektą 
rezultatą – sergančio tuberkulioze 
paciento sėkmingą išgydymą.

Galime tik pasidžiaugti, kad Lietu-
vos tuberkuliozės bakteriologinės la-
boratorijos visiškai atitinka Europinį 
lygį. Tuberkuliozės profilaktikai, dia-
gnostikai ir gydymo paslaugų kokybės 
bei prieinamumo gerinimui gauname 
finansavimą ir iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų. Priemonių ligai 
diagnozuoti, išgydyti mes turime ir 
esame pajėgūs. 

Svarbiausia, turime suaktyvinti 
ligos kontrolines priemones – kuo 
anksčiau ligą diagnozuoti, kaip 
galima greičiau pradėti gydymą, 
ligonį aprūpinti nepertraukiamais 
vaistais ir sergančiajam suteikti so-
cialinę paramą.   

Ir teisingai: pradėjus sparčiau 
didinti minimalų atlyginimą, 
darbo našumas šiuo metu jau 
šiek tiek (tikėti ar netikėti ofici-
alia statistika?) nusileidžia dar-
bo užmokesčio rodikliams.

Minimalaus atlyginimo didi-
nimo problema vis dėlto egzis-
tuoja: atlyginimai „suplokštė-
ja“. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, 
aukštos kvalifikacijos biudžeti-
nių įstaigų darbuotojai jau da-
bar praktiškai uždirba atlygini-
mus, panašius į padidintą mini-
malią mėnesinę algą. 

Problema bus sprendžiama: 
rudenį laukia sprendimai didin-
ti biudžetinių įstaigų darbuotų 
atlyginimus. Kai kurių darbuo-
tojų (ypač tų, kurie dirba pagal 
darbo sutartis), dirbančių biu-
džetiniame sektoriuje, atlygi-
nimai nesikeitė 8 metus.

Gąsdinimai griauna eko-
nomiką

Nuo 2008-ųjų pradžios iki 

2012-ųjų rugpjūčio (be-
veik ketverius metus) mi-
nimalus mėnesio atlygi-
nimas nebuvo didinamas 
apskritai. Lygiai prieš ke-
tverius metus jis dar tebu-
vo 800 litų (231,7 euro). 

Nuo 2012-ųjų ekonomi-
ka nesugriuvo, nors mini-
malus mėnesio atlygini-
mas buvo didinamas ne 
kartą. Nesugrius ir dabar, 
minimaliam atlyginimui 
pasiekus 380 eurų.

Gąsdinimai ir tik siau-
rų interesų propagavimas 
turi savo kainą. Ekono-
mika remiasi ne tik skai-
čiais ir prognozėmis, bet 
ir žmonių viltimis bei lū-
kesčiais. Nuolat kartoda-
mi, kad minimalaus atly-
ginimo didinimas yra blo-
gis, kad atlyginimai ne-
bebus didinami, griauna-
me ir žmonių lūkesčius, ir 
ekonomiką.

socialinė liga, susijusi su bloga mity-
ba, prastomis gyvenimo sąlygomis, 
alkoholio, psichotropinių medžiagų 
vartojimu. Mityba yra prilyginama 
vaistams. Mūsų maistas turi būti ka-
loringas ir sveikas. 

Kodėl susergama tuberkulioze? 
Stresinės situacijos, žmonės skuba, 
laiku nepavalgo, keliauja po įvairias 
egzotiškas šalis, kuriose fiksuojami 
didžiuliai susirgimų mastai. Kiekvie-
na aplinka turi būti labai įvertinta. Jei 
įtariame, kad galėjome užsikrėsti, tu-
rime kreiptis į gydytojus, pasitikrinti.

Apie pačią ligą, jos gydymo metodus 
medicina išsiaiškinusi labai daug. Tuo-
met kodėl tiek daug sergančiųjų, kodėl 
nepavyksta sustabdyti šios klastingos 
ligos proveržių? 

Net 15 metų tuberkuliozės pro-
grama nebuvo finansuojama. Ir tik 
įvertinus šios klastingos ligos grėsmę, 
situacija pasikeitė. 

Tačiau prieš kalbėdami apie gydy-
mą, turime žinoti ligos priežastį. Atvi-
ros tuberkuliozės, kuri yra pagrindinis 
infekcijos šaltinis, susirgimų skaičius 
šiandien yra nepaprastai didelis. Kas-
met diagnozuojama apie tūkstantį 
susirgimų. 

Svarbiausia – ANKSTI diagno-
zuoti. O tai nėra taip paprasta. Pa-
stangos turi būti sukoncentruotos į 
savivaldybes. Niekas taip gerai nežino 
savo žmonių, kaip savivaldybių atsto-
vai, socialiniai darbuotojai, vietiniai 
medikai. 

Skaudžiausia, kai tuberkulioze su-

Istorikė Lidija Šabajevaitė: „Tapti socialdemokratais“
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Politinė valia yra pagrindas ginti LGBT teises!

Socialdemokratai dalyvavo trečioje 
„Baltic Pride“ šventėje Lietuvoje

2015 m. vasarą, LGTB ben-
druomenės renginiuose „Eu-
ropride“ ir „Baltic pride“ me-
tu Rygoje, „Rainbow Rose“, 
kuri yra LGBT asmenų tinklas 
Europos socialistų, leiboris-
tų ir socialdemokratų partijų 
asociacijoje (PES), susitiko su 
bičiuliais iš Lietuvos social-
demokratų partijos, daly-
vaujančiais „Rainbow Rose“ 
veikloje. 

Kokia yra PES „Rainbow Ro-
se“ veikla?

Mes atnaujinome „Rainbow 
Rose“ Europos socialistų parti-
joje (PES), nes esame progresyvi 
politinė šeima. Todėl mūsų par-
eiga yra padėti aktyvistams, pa-
sisakantiems LGBT temomis so-

cialistų, leiboristų ir socialdemo-
kratų partijose visoje Europoje. 

Štai kodėl keturi mūsų nariai 
iš „Rainbow Rose“ šiais metais 
atvyko į Vilnių, „Baltic Pride“ 
renginius. Labai svarbu parodyti 
paramą ir įvertinti, kaip mes ga-
lime dirbti kartu. Deja, mes ne-
galėjome susitikti su Jūsų parti-
jos vadovybe.

Kaip Jūs vertinate LGBT tei-
sių situaciją pokomunistinėse 
valstybėse ir senosiose Europos 
demokratijose? 

Iki šiol tikrai vyko LGBT teisių 
progresas visoje Europoje. Tačiau 
pastaruoju metu pokomunistinė-
se šalyse, tokiose kaip Slovakija 
arba Lietuva, mes pradedame pa-
stebėti kai kuriuos žingsnius at-

Specialiai „Socialdemokratui“ – trumpas pokalbis su „Rainbow Rose“ prezidentu Aurelinu Mazuju (Aurélien Mazuy)

gal, tokius, kaip informacijos ne-
pilnamečiams ribojimo įstatymo 
nuostatos dėl LGBT ar mėgini-
mas įteisinti konstitucines patai-
sas dėl šeimos apibrėžimo. 

Todėl, kai vertiname LGBT 
teisių situaciją, galima įžvelgti, 
kad yra tam tikras pasidalijimas 
tarp pokomunistinių valstybių 
ir likusios demokratinės Euro-
pos. Kita vertus, Jūs taip pat ga-
lite rasti gerų pavyzdžių, tarkime, 
Slovėnijoje arba Estijoje. 

Dar daugiau, religijos veiks-
nys negali paaiškinti visko, kai 
pasižiūrime į puikius pasieki-
mus Maltoje vos per trejetą me-
tų LGBT teisių srityje! Politinė 
valia yra pagrindas ginti LGBT 
teises!

LSDP reikia socialdemokratinės LGBT organizacijos 
Švedija yra viena iš geriausių demo-
kratijų pasaulyje ir lyderė žmogaus 
teisių srityje. Kaip LGBT (lesbie-
čių, gėjų, biseksualų ir translyčių 
žmonių) teisės tapo Švedijos social-
demokratų partijos darbotvarkės 
dalimi? 

Aš lankiausi Lietuvos socialdemo-
kratų partijoje (LSDP) daug kartų, 
nes buvau Švedijos socialdemokratų 
partijos (SSDP) tarptautine sekre-
tore. Jūsų partija – didelė ir stipri, 
daranti įtaką ir Europos socialistų 
partijai (PES). 

Nepaisant to, manau, kad Jūsų 
partijai būtų naudinga žengti keletą 
žingsnių į priekį, kai kalbame apie 
LGBT problemas ir teises. Kiekvie-
na partija turi savo tempą, taip pat 
ir švedų socialdemokratai užtruko 
keletą metų, kol šie klausimai atsi-
rado partijos darbotvarkėje.

LGBT aktyvistai SSDP sukūrė 
formalią grupę, pavadino ją „LGBT 
socialdemokratais“. Ir jie buvo pripa-
žinti formalia organizacija partijos 
viduje kartu su studentais, jaunimu, 
moterimis ir religingais socialde-
mokratais. Taigi, dabar turime jau 
penktą formalią organizaciją mūsų 
partijos viduje „LGBT socialdemo-
kratai“. 

Interviu su Ana Linde (Ann Linde), Švedijos ES reikalų ir prekybos ministre

Jie suformulavo LGBT teisių pro-
gramą, kuri ilgainiui tapo socialde-
mokratine LGBT teisių programa. 
Ji rūpinasi LGBT teisėmis kaip 
pagrindinėmis žmogaus teisėmis, 
tačiau yra ir specifinių problemų 
bei sunkumų, susijusių su LGBT 
asmenų diskriminacija, kurios bu-
vo suformuluotos programoje. Visa 
partija apsvarstė ir priėmė šią social-
demokratų LGBT programą.

Taigi, Lietuvos socialdemokratų 
partijai dar reikia žengti daug žings-

nių. Niekas Jūsų partijoje neturėtų 
bijoti ginti savo vertybes ir žmogaus 
teises. 

Jūsų partija per daugelį metų 
nuveikė daug moterų teisių srity-
je, dabar jai laikas žengti žingsnį 
pripažįstant LGBT teises. Esu ti-
kra, kad LSDP ir toliau bus stipri ir 
svarbi partija, taip pat sprendžiant ir 
LGBT problemas. 

Lietuvoje situacija LGBT teisių 
srityje nėra tokia bloga kaip Rusi-

joje, tačiau prastesnė nei Švedijoje. 
Su kokiais iššūkiais Švedija vis dar 
susiduria dėl LGBT teisių?

Švedijoje dar pasitaiko neapykan-
tos nusikaltimų atvejų, nukreiptų 
prieš LGBT žmones. Net šiais, 
2016-aisiais metais,  LGBT asmenys 
patiria neapykantos nusikaltimus. 
Švedijoje dabar jie gali susituokti ir 
turėti vaikų, bet vis dar sudėtinga 
LGBT asmenims įsivaikinti, net jei 
tai formaliai leidžiama. 

Daug valstybių neleidžia LGBT 
poroms įsivaikinti, bet mes jas vadina-
me „šeimomis – žvaigždėmis“ (angl. 
„star families“), nes norime, kad visos 
šeimos būtų pripažintos teisiškai, bent 
jau apsaugoti vaikų teises įvairiose 
šeimose, o tai – labai svarbu.

Ar Europos Sąjunga turėtų daryti 
didesnį spaudimą savo narėms dėl 
LGBT teisių? 

Manau, kad taip, nes tai vis dar yra 
daugiau ar mažiau problema visose 
ES šalyse. Ir skirtingais būdais ES iki 
tam tikro lygio turėtų daryti spau-
dimą dėl žmogaus teisių, dėl LGBT 
žmonių teisių.

Lengviausias būdas yra pradėti apie 
šias problemas kalbėti, kai kalbama 
apie kitas žmogaus teises. Šiek tiek 

nuogąstauju dėl augančių naciona-
lizmo tendencijų, kada kai kurios 
politinės partijos, ypač dešiniosios 
ekstremistinės, keliose ES šalyse prak-
tikuoja homofobiją, islamofobiją ir 
kitas netolerantiškas pažiūras. 

Todėl mums reikia kovoti už eu-
ropietiškas vertybes, už vertybes, ku-
rios yra aktualios visiems žmonėms. 
Neturėtume pamiršti vienos ar kitos 
grupės, vien remdamiesi argumentu, 
kad visuomenė tam dar nepasiruo-
šusi. Visuomenė yra visuomet pasi-
ruošusi žmogaus, įskaitant LGBT, 
teisėms.

Kaip LGBT situacija Lietuvoje 
Jums atrodo iš šalies?

Manau, kad Lietuva yra gera šalis. 
Jūsų valstybė fantastiškai išaugo per 
pastaruosius metus.

LSDP yra stipri partija, bet, ma-
no akimis, galėtų būti dar daugiau 
padaryta, kalbant apie LGBT teises.

Lietuvos visuomenė turėtų būti 
pasirengusi žengti žingsnius ta kryp-
timi. Manau, tada visuomenė bus tik 
stipresnė, o ne silpnesnė.

Kalbėjosi Morta Vidūnaitė ir 
Vilma Vaitiekūnaitė 

Iš anglų k. vertė Akvilė Rudytė 

Juozas Bernatonis: „Žmogaus teisių klausimus 
sprendžiame sistemingai

„Teisingumas yra pama-
tinis socialdemokratų prin-
cipas, o žmogaus teisių ap-
sauga – viena svarbiausių 
veiklos krypčių, – sako  tei-
singumo ministras, Lietuvos 
socialdemokratų partijos 
(LSDP) pirmininko pavaduo-
tojas Juozas Bernatonis. – Aš 
nuosekliai siekiu sudaryti tei-
sines sąlygas Lietuvai tapti 
modernia žmogaus teises ir 
laisves užtikrinančia gerovės 
valstybe“. 

Beje, J. Bernatonis dar 1994 m. 
Prezidento Algirdo Brazausko bu-
vo paskirtas vadovauti teisininkų 
komisijai, kuri atliko svarbiausią 
darbą Lietuvai besirengiant ratifi-
kuoti Europos žmogaus laisvių ir 
teisių apsaugos konvenciją. 

Teisingumo ministras atkreipia 
dėmesį į tai, kad tiek viešojoje 
erdvėje, tiek politikoje neretai 
naudojamas susiaurintas žmogaus 
teisių suvokimas, apimantis tik 
atskiras grupes, dažnai pamirš-
tant tokias svarbias visų žmonių 
teisių sritis – socialines teises, 
teisę į darbą, vartotojų teises ir kt.  

Teisinis švietimas yra pa-
grindas 

Teisingumo ministras yra įsiti-
kinęs, kad didžioji dalis Lietuvos 
problemų yra susijusi su žmonių 
mąstymu ir žinojimu. Pasak J. Ber-
natonio, problemų būtų ne tiek 
daug, jeigu žmonės išmanytų savo 
teises ir žinotų, kaip jas ginti. Tei-

singumo ministerija atkreipė visuo-
menės dėmesį į teisinio raštingumo 
stoką ir ėmėsi šią problemą spręsti. 

Visuomenės teisinis švietimas 
– itin svarbus siekiant užtikrinti 
žmogaus teises. Tik teisiškai išpru-
sęs, valstybės politinę sistemą suvo-
kiantis žmogaus sugeba tinkamai 
apginti jam demokratinės valstybės 
santvarkos garantuojamas teises. 
Pastaruosius metus, įgyvendinant 
Algirdo Butkevičiaus Vyriausybės 
programą, tikslingai žengiama 
į priekį, siekiant, kad kiekvienas 
Lietuvoje gyvenantis žmogus turė-
tų galimybę gilinti taip reikalingas 
teisines žinias.  

„Visuotinio teisinio raštingumo 
kilimo nepasieksime, jei neįgyven-
dinsime sisteminių pokyčių. Todėl 
dar 2014 m. su tuometiniu švietimo 
ir mokslo ministru Dainiumi Pa-
valkiu pasirašėme bendradarbiavi-
mo memorandumą, kuriuo įsipar-
eigojome stiprinti teisės pagrindų 
dėstymą šalies bendrojo lavinimo, 
profesinėse mokyklose. Jau pareng-
tas Visuomenės teisinio švietimo 
programos projektas, kuris leis 
pasiekti realių pokyčių“, - sako J. 
Bernatonis. 

Teisinė pagalba – dides-
niam žmonių ratui 

Iškilus teisinei problemai, kie-
kvienas Lietuvos pilietis gali pa-
sikonsultuoti su atsakingu savo 
gyvenamosios vietos savivaldybės 
specialistu. Tačiau dažnai tokios 
nemokamos valandos trukmės kon-
sultacijos nepakanka, o brangias 
advokato paslaugas sau gali leisti 

ne kiekvienas. 
„Teisingumo ministerija pasiekė, 

kad valstybės garantuojamas advo-
katas būtų skiriamas didesniam 
skaičiui žmonių. Nuo 2016 m. sau-
sio 1 d. nemokamą teisinę pagalbą 
gali gauti  asmenys, kurių metinės 
pajamos neviršija 10 minimalių mė-
nesinių atlyginimų. Pavykus pakelti 
šią kartelę savo teises gali apginti 
kur kas didesnis skaičius žmonių, 
dar daugiau piliečių gali naudotis ir 
dalinai mokama advokato pagalba“, 
- pažymi J. Bernatonis.  

Be to, ministrui pavyko pasiekti 
dar vieną svarbų tikslą – socialde-
mokratų valdymo metu buvo pri-
imtas sprendimas, leidžiantis pilie-
čiams, kuriems reikalinga antrinė 
teisinė pagalba, patiems pasirinkti 
advokatą. Tai ne tik sudarė sąlygas 
asmenims greičiau gauti nemokamą 
teisinę pagalbą, bet ir prisidėjo prie 

kokybės gerinimo, advo-
katų, teikiančių antrinę 
teisinę pagalbą rajonuose, 
trūkumo problemos spren-
dimo. 

Žmonėms su negalia 
– ypatingas dėmesys 

Teisingumo ministerijos 
pastangomis buvo efekty-
viau užtikrintos ir ypač pa-
žeidžiamų, negalią turin-
čių žmonių teisės. Nuo šių 
metų sausio 1 d. nebeliko 
galimybių piktnaudžiauti 
žmonių veiksnumo apri-
bojimais.

„Iš esmės pasikeitė as-
mens veiksnumo apriboji-
mo ir asmens pripažinimo 

neveiksniu institutai.  Svarbiausia – 
atsisakyta absoliutaus neveiksnumo 
instituto, nustatomas ribotas veiks-
numas konkrečioje srityje“,  – teigia 
J. Bernatonis, atkreipdamas dėmesį 
į tai, kad žmonėms su negalia Tei-
singumo ministerijos įgyvendinti 
pakeitimai buvo ypatingai svarbūs. 

Neveiksniu pripažintas žmogus 
nuo šiol turi teisę pats kreiptis į 
teismą dėl pripažinimo veiksniu. 
Tai labai svarbi asmens teisių ga-
rantija, kadangi iki šiol pasitaiky-
davo piktnaudžiavimo atvejų, kai 
net ženkliai pagerėjus neveiksnaus 
asmens būklei, globėjai, turėdami 
savanaudiškų paskatų, nesikreipia į 
teismą dėl jo pripažinimo veiksniu.

Vartotojų teisės tapo  
prioritetu 

J. Bernatonis džiaugiasi, kad 

didelis proveržis buvo padarytas 
kovojant už Lietuvos vartotojų tei-
ses. Jam pavyko atkurti Valstybinės 
vartotojų teisių apsaugos tarnybos 
skyrius regionuose, kuriuos buvo 
panaikinęs jo pirmtakas liberalas. 

„Labiausiai pažeidžiamoms as-
menų grupėms regionuose sudaryta 
galimybė labiau apginti savo, kaip 
vartotojų, teises. Juk ne visi žmo-
nės turėdavo galimybių ir lėšų dėl 
nekokybiškos prekės ar nesuteiktos 
paslaugos važiuoti į Vilnių“, – pažy-
mi LSDP vicepirmininkas. 

Taip pat pavyko įgyvendinti vie-
ną ambicingą projektą, leidžiantį 
efektyviau ginti savo teises – tą ga-
lima bus padaryti neatsitraukiant 
nuo kompiuterio ekrano. Buvo 
sukurta Vartotojų teisių informa-
cinė sistema www.vtis.lt, kurioje 
prašymus ir skundus dėl vartojimo 
ginčų žmonės galės pateikti elektro-
niniu būdu. Sistema aprėps daugelį 
valstybės ir savivaldybių institucijų, 
įgyvendinančių funkcijas ir varto-
tojų teisų apsaugos srityje, todėl 
taupys vartotojų laiką.

„Manau, kad ne vienas nu-
skriaustas pilietis yra pasiklydęs 
institucijų ir informacijos gausos 
labirintuose ir numojęs ranka į 
savo, kaip vartotojo, teises. Dabar 
toks žmogus ieškodamas teisybės 
sugaiš kur kas mažiau laiko, vieno-
je sistemoje surasti visą reikiamą 
informaciją, pateikti dokumentus, 
be to, nuolat galės stebėti ginčo 
nagrinėjimo proceso eigą, papras-
tai susirašinėti su jo situaciją na-
grinėjančia institucija“, – teigia J. 
Bernatonis. 

 

žygiavo eitynėse  „Už lygy-
bę!”, išreikšdami paramą 
ir palaikymą, pritarimą 
LGBT teisėms. 

Šį kartą festivaliu buvo 
siekiama pasinaudoti kaip 
platforma, aptariant dis-
kriminacinio pobūdžio 
LR Nepilnamečių apsau-
gos nuo neigiamo viešo-
sios informacijos poveikio 
įstatymo nuostatų taiky-
mą LGBT* bendruome-
nės atžvilgiu ir skatinant 
konstruktyvią visuomeni-
nę diskusiją dėl tos pačios 
lyties porų santykių teisi-
nio pripažinimo.

Mieste jautėsi šventinė 
nuotaika, LGBT festivalis 
sutraukė per 3000 žmonių 
iš visos Europos. Lietuvos 
socialdemokratus eitynėse 
palaikė ir kartu žygiavo 
socialdemokratai iš Šve-
dijos,  Italijos, Ispanijos, 

Šveicarijos, Vokietijos, 
Prancūzijos ir Austrijos. 

Prieš festivalį LSDP 
Vilniaus miesto skyriaus 
Žmogaus teisių ir lygių ga-
limybių komisijos nariai 
LSDP būstinėje susitiko 
su Švedijos Europos Są-
jungos reikalų ir preky-
bos ministre Ann Linde 
bei Europos Socialistų 
partijos „Rainbow Rose“ 
grupės, kuri dirba LGBT 
teisių srityje, valdybos na-
riais. Diskutavome apie 
žmogaus teisių, LGBT tei-
sių padėtį Lietuvoje ir ga-
limybes daryti įtaką pro-
gresui. Švedijos ministrė 
Ann Linde pabrėžė LGBT 
žmonių teisių užtikrini-
mo svarbą, kaip brandžios 
demokratijos aspektą.  
Su „Rainbow Rose“ na-
riais aptarėme bendra-
darbiavimo galimybes su 

LSDP siekiant LGBT teisių 
įgyvendinimo Lietuvoje. 
Priėjome išvados, jog LGBT 
teisių įgyvendinimui skirtos 
grupės įkūrimas LSDP vidu-
je galėtų tapti rimta ir realia 
politine jėga, padedančia 
siekti progreso LGBT teisių 

įgyvendinimo srityje.
Nuspręsta, jog LSDP na-

riai dar kartą kreipsis į val-
dybą su prašymu leisti įkurti 
LGBT teisių grupę. 

.
Parengė  

Vilma Vaitiekūnaitė 

Birželio 18 d. vyko 
trečiosios „Baltic Pride 
2016“ eitynės „Už lygy-
bę!”, kuriose plazdėjo 
ir socialdemokratų vė-
liava. 

Kova už LGBT bendruo-
menės teises neatsiejama nuo 
socialdemokratinių verty-
bių. Todėl bičiuliai kairieji 
solidariai su Lietuvos ir Eu-
ropos LGBT bendruomene 

 Ann Linde su LSDP bičiuliais – V. Vaitiekūnaite, A. Rudomanskiu, M. Kluoniu 
ir A. M. Pavilioniene – LSDP būstinėje Barboros gatvėje

 „Rainbow Rose“ atstovai specialiai viešėjo „Baltic Pride 2016“ Vilniuje
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Lietuvos socialdemokratinio jaunimo  
sąjungai – lyčių kvotos (I) 

2016 metų Seimo rinkimuo-
se dalyvauja 22 Lietuvos soci-
aldemokratinio jaunimo są-
jungos (LSDJS) nariai, iš kurių, 
deja, vos 4 merginos: Dovilė 
Adamonytė, Ernesta Apana-
vičiūtė-Šalčė, Gintarė Janulai-
tytė ir Modesta Petrauskaitė. 

Nors Lietuvos socialdemokratų 
partija (LSDP) laikosi lyčių lygybės 
principo, o LSDP Statute įrašytas 
lyčių kvotos principas, LSDJS įs-
tatuose ir praktikoje jo iki šiol nė-
ra. Tačiau vien faktas, kad iš 22 
LSDJS narių tik 4 jaunos moterys 
kandidatuoja Seimo rinkimuose, 
tik patvirtina, kad socdemų jauni-
miečiams būtinai reikia įvesti lyčių 
kvotas rinkimuose. 

„Socialdemokratas“, siekdamas 
tai užakcentuoti, šiame numery-
je pateikia pokalbius su D. Ada-
monyte ir M. Petrauskaite. Kita-
me numeryje kalbinsime kitas dvi 
jaunąsias socialdemokrates. 

ti prie Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP). Studijų metu ste-
bėjau, kaip keitėsi Birštono savival-
dybė, vadovaujama socialdemokra-
tų komandos, todėl norėjau prisidė-
ti ir kartu dirbti savo gimtojo mies-
to labui“, – tvirtina jaunoji politikė. 

Įstojusi į LSDP, D. Adamonytė 
tapo Birštono skyriaus atsakingąja 
sekretore. Kruopščiai ir atsakingai 
dirbdama, ji įgijo visų pasitikėjimą. 

O po kelerių metų jai buvo pa-
tikėta atgaivinti Lietuvos social-
demokratinio jaunimo sąjungos 
(LSDJS) skyrių Birštone, nuo 2013 
m. Dovilė – jaunimiečių Birštono 
skyriaus pirmininkė. „Per šiuos me-
tus pavyko atgaivinti skyrių, jį susti-
printi, suburti aktyvią birštoniečių 
jaunimo komandą. 2015 m. buvau 
išrinkta LSDJS metų pirmininke“, 
– džiaugiasi mergina. 

2015 m. D. Adamonytė kartu su 
Birštono socialdemokratų koman-
da dalyvavo savivaldos rinkimuose 
– birštoniečiai įvertino jos atliktus 
darbus, ji buvo išrinkta Birštono 

kurorto tarybos 
nare.

Kandidate į 
Seimą Dovilę iš-
kėlė skyriaus bi-
čiuliai, be to, ją 
pasiūlė ir LSDJS 
valdyba. 

D. Adamo-
nytė įsitikinu-
si, kad politiko-
je svarių min-
čių ir pasiūly-
mų turi ne tik 
vyrai, bet ir mo-
terys: „Mote-
rys dažnai dir-
ba labiau susi-
koncentravu-
sios į aktualius 
klausimus, atsa-
kingiau, nuošir-
džiau, o kartais 
jautriau reaguo-
ja ir sprendžia 
problemas. Jos 
stengiasi asme-
niškai įsigilinti 

į įvairių visuomenės grupių porei-
kius. Turime labai gerų pavyzdžių, 
kai moterys politikės dirba kur kas 
geriau nei tai daro vyrai, pvz., mo-
terys merės.“

„LSDJS yra daugiau aktyvių vai-
kinų nei merginų, tikiuosi, kad atei-
tyje merginų, pasiruošusių būti ak-
tyviomis politikėmis, bus daugiau“,  
– pabrėžia Dovilė. 

Kokių tikslų D. Adamonytė 
sieks, jei bus išrinkta Seimo nare? 
„Nesu linkusi užsibrėžti tokių tiks-
lų, kuriuos sunku ar neįmanoma 
pasiekti. Šiuo mano gyvenimo eta-
pu tikslas yra tapti Seimo nare, ja ta-
pus bus galima svarstyti tolimesnius 
tikslus. Jei būsiu išrinkta Seimo na-
re, norėčiau dirbti Švietimo, moks-
lo ir kultūros arba Valstybės valdy-
mo ir savivaldybių reikalų srityse“, 
– tvirtina jaunoji socialdemokratė. 

Dovilės politikės idealas – Vilija 

Blinkevičiūtė: „Žaviuosi šios kom-
petentingos ir patyrusios politi-
kės charizma, iškalba, jos sugebė-
jimu suprasti žmonių problemas, 
paprastais žodžiais žmogui papa-
sakoti, paaiškinti taip, kad jis vis-
ką suprastų. Jos aktyvus ir nuose-
klus darbas Europos Parlamente 
atskleidžia gerąsias savybes: atsa-
komybę, profesionalumą, gebėjimą 
spręsti aktualius klausimus, proble-
mas. Manau, kad būtent tokia tu-
rėtų būti moteris politikė“. 

Artėjant Seimo rinkimams, 
politikų pažadų garsai jau vis 
stipriau atsimuša į Panevėžio 
daugiabučių sienas. Siekiant 
išskaidyti galimas dvejones ar 
atsakyti į dominančius klausi-
mus, „Socialdemokrato“ skai-
tytojų dėmesiui – Panevėžio 
interneto laidos „Panevėžio 
erdvės“ interviu su Donatu 
Degeniu, Lietuvos socialde-
mokratų partijos (LSDP) kan-
didatu į Seimą Vakarinėje apy-
gardoje Panevėžio mieste. 

 
Man visada kyla klausimas žiū-

rint į Jus: esate jaunas, protingas, 
energingas žmogus, nepaprastai 
geros politinės orientacijos, vis 
tik, kodėl Jūs einate į politiką? 
Jūs tiktumėte visur, o pasirinko-
te politiką, tai – vienas iš sudėtin-
giausių dalykų.

Žmonės savo gyvenime visada 
renkasi tai, kas juos domina. Man 
yra įdomu politika, man yra įdomu 
padėti žmonėms – toks yra mano 
nuolatinis siekis. Aš visada jaučiuosi 
visaverčiu, kai galiu padėti kitiems, 
todėl toks ėjimas į politiką yra nuo-
latos pagrįstas gebėjimu pagelbė-
ti žmonėms, kuriems yra reikalin-
ga pagalba.

Ar Jūsų šeima palaiko Jus Jū-

sų veikloje? 
Jeigu aš neturėčiau šeimos palai-

kymo, politikai aš negalėčiau skirti 
tiek laiko. Mano šeima puikiai su-
pranta ir džiaugiasi, kad aš turiu gy-
venime tikslą, mane tai labai džiu-
gina ir tik dar labiau skatina siekti 
savo tikslų. 

Kiek laiko jūs vadovaujate 
LSDP Panevėžio miesto skyriui?

Jau pusantrų metų. Labai džiugu, 
kad per tą laiką pavyko skyrių pada-
ryti patrauklų panevėžiečiams. Ta-
pome ryškūs politinėje padangėje – 

tokie buvo mano siekiai, ir džiugu, 
kad būtent tie siekiai virsta realybe.

Ar pavyko suburti stiprią ben-
draminčių komandą? Ar jaučiate 
palaikymą?

Jeigu aš neturėčiau palaikymo, 
visų pirma, nebūčiau tapęs skyriaus 
pirmininku. Palaikymas yra, ko-
manda yra suburta – ji yra jauna, 
ambicinga. 

Kartais galbūt mums kažkas ne-
pavyksta, bet viskas – dar tik prie-
šaky. Iš klaidų mes mokomės, jas 
studijuojame, ir aš manau, kad tik 
su stipria komanda mes galime pa-
siekti savo užsibrėžtų tikslų. O šiai 
dienai pasakyti, ar aš turiu koman-
dą – taip, aš ją turiu.

Donatai, jūs priklausote Pane-
vėžio miesto tarybai. Jūsų adre-
su yra pasakoma labai daug kri-
tikos, daug parašoma neigiamų 
dalykų. Kaip jaučiatės miesto ta-
ryboje kaip žmogus, kaip social-
demokratas?

Aš jausčiausi labai nekaip, jei apie 
mane nekalbėtų. Jei apie mane kal-
ba, aš esu matomas, o matomas to-
dėl, kad dirbu. 

Kai buvau išrinktas į Panevėžio 
miesto tarybą turėjau rožinius aki-
nius, kad viskas čia vyksta žymiai 
paprasčiau ir, kad trisdešimt vienas 

tarybos narys ateina dirbti Panevė-
žio miestui ir jo žmonėms. 

Dabar matau kai kurias persona-
lijas, kurios ateina ir atsėdi dėl to, 
kad reikia atsedėti, o kitus kaltina 
už tai, kad jie verčia jaustis blogai sė-
dinčius vietoje ir dirba. Tai jei daž-
nai esu kaltinamas dėl to, kad dir-
bu, tuomet taip, aš esu tikrai kaltas.

Jūs kandidatuojate į Seimą. Sa-
kykite, ar būdamas Seime padėsi-
te Panevėžio gyventojams, ir kaip 
jūs įsivaizduojate tą pagalbą?

Visai neseniai Jūs manęs klausė-
te, ar nebaisu būti tokiam ryškiam 
Panevėžio miesto taryboje. Aš ti-
krai neplanuoju užgesti ir Seime. 
Planuoju tęsti pradėtus ir pradėti 
naujus darbus. 

Pirmiausia aš jaučiu didelę atsa-
komybę atstovaudamas savo gim-
tajam miestui – miestui, kuriame 
gyvenu. Aš esu susidūręs ir puikiai 
žinau, kokios yra Panevėžio ir jo 
žmonių problemos. Jei aš galiu jas 
perkelti į aukštesnį lygmenį ir spręs-
ti Lietuvos mąstu – tai yra didžiu-
lis įpareigojimas ir darbas, kuriam 
aš esu pasiruošęs.

Donatai, ko palinkėtumėte pa-
nevėžiečiams šią vasarą ir ko pa-
linkėtumėte miestiečiams einant 
į Seimo rinkimus?

„Žmonės atsirinks, kas dirba su sąžine“

Klaipėdos uostas – Baltijos šalių uostų lyderis 

Visų pirma, kiekvienam panevė-
žiečiui palinkėčiau pasiekti tai, ko 
jis nori. Kad miestas, kuriame gy-
vename, išties būtų mūsų visų gali-
mybių sostin. 

O einant į Seimo rinkimus, aš tie-
siog noriu Jūsų paprašyti: labai rim-
tai apgalvokite savo sprendimą, pa-
sirinkite žmogų, kuris nuoširdžiai 
dirbtų visų Jūsų labui. Tikiuosi, 
kad sulauksiu Jūsų pasitikėjimo, ir 
tas žmogus būsiu aš.

Kalbėjosi K.Vorienė 

Donatas Degenis gimė 1983 
m. spalio 18 d. Panevėžy-
je. Užaugo tuo metu Lietu-

vos pramonės sostinės krašte, su-
pamas kasdieninių, dar paprastų, 
bet jau politinių realijų. Panevėžio 
Juozo Miltinio vidurinėje mokyklo-
je (buvusioje 7-ojoje vidurinėje) įgi-
jo pagrindinį išsilavinimą. Vidurinį 
išsilavinimą įgijo ir didelį žingsnį į 
aktyvų jaunatviškos politikos kupi-
ną gyvenimą žengė Panevėžio pre-
kybos ir paslaugų verslo mokyklo-
je. Buvo išrinktas mokyklos moki-
nių savivaldos (tarybos) preziden-
tu. Įgijęs vidurinį išsilavinimą, įsto-
jo į Kauno kolegiją ir 2010 metais ją 
baigęs įgijo pramonės inžinieriaus 
specialybę (aukštasis neuniversite-
tinis išsilavinimas). Vedęs, augina 9 
mėnesių sūnų Danielių.

Dovilė ADAMONYTė:  
„Gebėti suprasti žmonių 
problemas“ 

 
Dovilė – 31 metų birštonietė. 

2004 m. baigė Birštono vidurinę 
mokyklą. Per 2004–2008 m. Vil-
niaus universiteto Kauno humani-
tariniame fakultete įgijo vadybos ir 
verslo administravimo bakalauro 
diplomą, 2008–2010 m. – marke-
tingo ir prekybos vadybos magistro 
kvalifikacinį laipsnį.

Po studijų Kaune Dovilė grįžo 
gyventi į gimtinę, o nuo 2010 m. 
Birštono savivaldybėje dirba tary-
bos sekretore.

Kodėl ji pasuko į politiką ir tapo 
socialdemokrate? „Mano šeimoje 
socialdemokratinės vertybės buvo 
ugdomos nuo pat mažens – neatsi-
tiktinai grįžusi po studijų į gimtąjį 
Birštoną nusprendžiau prisijung-

Modesta PETRAUSKAiTė: 
„Svarbiausia – socialdemo-
kratinės vertybės“  

Modesta – 29 metų panevėžie-
tė. Kauno technologijos universi-
tete baigė Vadybos ir administra-
vimo bakalauro studijas, o Viešo-
jo administravimo magistro laipsnį 
įgijo Mykolo Riomerio universite-
te. Šiuo metu ji yra Seimo nario pa-
dėjėja – sekretorė, Panevėžio rajo-
no savivaldybės tarybos narė.

Į aktyvią politiką Modesta nu-
sprendė pasukti, nes nenorėjo bū-
ti tik stebėtoja politikos procese: 
„Nuo politikų priimamų spren-
dimų priklauso visos šalies ateities 
perspektyva. Suprantu, kokia svar-
bi našta krinta ant politikų pečių! 
Pastebiu, kad neretai politiko kar-
jerą pradeda žmonės, neturintys 
aiškios vizijos, plano, kartais net 
sugebėjimų priimti tvirtus spren-
dimus, todėl nutariau nešvaisty-
ti laiko.“

M. Petrauskaitė LSDP koman-
dos dalimi tapo tam, kad mokytų-
si iš savo srities ekspertų, specialis-
tų, vertybių puoselėtojų. Socialde-
mokrate jaunoji politikė tapo, nes 
augo socialdemokratinių vertybių 
apsuptyje: „Tikriausiai, gyvenamo-
ji aplinka tai lėmė. Prie jaunųjų so-
cialdemokratų veiklos prisijungiau 
jau pirmajame bakalauro studijų 
kurse, o 2010 metais tapau ir par-
tijos nare. Neabejoju, kad pasirin-
kau teisingai, nes LSDP – partija, 
kuri tiki ir vadovaujasi ideologinė-
mis vertybėmis, geba burti kompe-
tentingus, pozityviai mąstančius, 
patirties turinčius ir jaunus žmo-
nes. Manau, kad mūsų pastango-
mis galime pakeisti Lietuvos žmo-
nių likimus!“

„Dirbu man patinkantį darbą. 
Jau šešerius metus esu politikė, 
nesiblaškau ir neieškau greito už-
darbio. Nesvarbu, kokį karjeros 
kelią pasirenki – politiko, vers-
lininko, mediko – svarbu vado-
vautis principu, kad turime da-
ryti tai, ką geriausiai išmanome. 
Atkakliu, nuosekliu darbu ga-
lime įgyti žmonių pasitikėjimą, 
tai daryti reikia atvira širdimi, 
aiškiai žinant, ką ir kaip nori pa-
keisti. Esame savo laimės kalviai, 

tą suprasdama ir tikslingai dirb-
dama džiaugiuosi esanti tinkama-
me savo karjeros taške“, – tvirtina 
Modesta. 

Kandidate į Seimą M. Petrauskai-
tė tapo, nes pelnė ne tik LSDJS, ku-
rios vicepirmininkė ji yra, pasitikė-
jimą, bet ir LSDP Panevėžio rajono 
skyriaus, kuris taip pat iškėlė ją kaip 
kandidatę į Seimą.  

 „Moterų vaidmuo politikoje nė-
ra tik kvotų ar ambicijų klausimas. 
Priimant svarbius sprendimus, sie-
kiant kuo geresnių rezultatų, priva-
lome sutelkti ir moteris, ir vyrus. Po-
zityvi argumentų kalba gali nuversti 
kalnus, tik kai kalbančiųjų daugiau 
– balsas garsesnis ir svaresnis“, – apie 
moterų vaidmenį politikoje kalba 
jaunoji socialdemokratė. 

Kokie jaunosios politikės tiks-
lai? „Tikslas  –  atsakinga valdžia, 
padedanti žmogui. Sieksiu skatinti 
naujų investicijų pritraukimą regi-
onuose ne tik infrastruktūros geri-
nimui, bet ir kuriant realias darbo 
vietas. Norint, kad jauni žmonės 
rinktųsi gyvenimą Lietuvoje, o ne 
emigracijos kelią, nepakanka vien 
darbo vietų, privaloma mokslo ir 
studijų reforma, jaunimo ir jaunų 
šeimų politikos įgyvendinimas, pa-
lankios aplinkos kūrimas“,  – įsiti-
kinusi jaunoji Panevėžio politikė. 

M. Petrauskaitės idealai – ver-
tybės, o ne tam tikra viena asme-
nybė, nes, pasak jos, vieno atskiro 
žmogaus negalima statyti ant pje-
destalo: „Kiekviena politikė turi 
tam tikrų savybių, kurios žavi, di-
džiausias noras – sujungti tas savy-
bes ir solidariai dirbti kartu papil-
dant vienai kitą!“

"Socialdemokrato" redakcija

Pokalbis su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generaliniu direktoriumi 
Arvydu Vaitkumi, kuris taip pat yra LSDP kandidatas į Seimą Klaipėdoje 

Klaipėdos uostas – viena sė-
kmingiausių Lietuvos valstybės 
įmonių. Kokius pagrindinius 
pasiekimus išvardintumėte per 
tuos beveik ketverius savo vado-
vavimo Uosto direkcijai metus?

Galiu pasidžiaugti, kad Klai-
pėdos valstybinio jūrų uosto di-
rekcija pagal savo rodiklius yra 
viena sėkmingiausių valstybės 
įmonių. Vadinasi, einame teisin-
ga kryptimi. 

Esame dėkingi Seimui ir Vy-
riausybei, kad patikėjo mūsų pla-
nais, todėl galime įgyvendinti 
svarbius investicinius projektus. 
Mums pavyko įrodyti, kad pel-
nas turi likti direkcijai, t. y. in-
vesticijoms į infrastruktūrą. O 
tai reiškia ir didesnę grąžą vals-
tybei. Pernai uosto ir jo įmonių 
veikla į savivaldybių ir valstybės 
biudžetus sugeneravo 685 mln. 
eurų, t. y.  apie 92 mln. eurų dau-

giau nei 2013 m.
Noriu atkreipti dėmesį, kad 

Uosto direkcija savo investicijas 
įgyvendina beveik šimtu procen-
tų. 2013 m. jai pavyko išbristi iš 
duobės ir įgyvendinti investici-
jas ne 46 proc., kaip buvo iki tol, 
o 97 proc. Į uosto infrastruktūrą 
tais metais investavome beveik 
dvigubai daugiau nei kada nors 
per metus. 

Proveržis pasiektas ir panaudo-
jant Europos Sąjungos lėšas. Pa-
vyko su šaknimis išrauti nuostatą, 
kad nėra pinigų. Tai leido pakel-
ti uosto investicijų kartelę, o uos-
to naudotojai patikėjo mumis ir 
drąsiai planuoja savo investicijas.

Per rekordiškai trumpą laiką 
su svariu jos ekscelencijos Lietu-
vos Prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės, Ministro Pirmininko Al-
girdo Butkevičiaus ir susisiekimo 
ministro Rimanto Sinkevičiaus 
palaikymu pavyko įgyvendinti 
Suskystintųjų gamtinių dujų ter-
minalo projektą. 

Uostas pastaraisiais metais ta-
po konteinerių, birių krovinių 
paskirstymo centru ir tokiu bū-
du įžengė į pasaulinių uostų ka-
tegoriją. Turime naują keleivių ir 
krovinių terminalą.

Visi šie darbai leido šiandien 
uostui tapti Baltijos šalių uostų 
lyderiu.

Nuolatinės investicijos į uosto 
infrastruktūrą pernai leido pa-

siekti absoliutų metinį uosto kro-
vos rekordą – 38,5 mln. tonų. 

Pirmą kartą uosto istorijoje pra-
dėtas rengti bendrasis planas, ku-
ris numatys uosto plėtrą ir šiauri-
nėje, ir pietinėje dalyje. Bendro-
jo plano sprendiniai rengiami 15 
metų, o koncepcija – 25 metų lai-
kotarpiui.

 
Šiemet Klaipėdos uostas šven-

čia 25-metį. Kaip Klaipėda mini 
šį jubiliejų? Kaip švenčiate Jūs ir 
Jūsų komanda? 

Uosto direkcijos jubiliejui skir-
ti renginiai vyko nuo metų pra-

džios – tai su uostu susijusios par-
odos, atvirų durų dienos, paskai-
tos moksleiviams ir studentams, 
kiti renginiai. Su darbuotojais tu-
rėjome nuostabią šventę Klaipė-
dos dramos teatre. Su nuostabia 
profesionalų komanda žiūrime 
viena kryptimi. 

Birželio 3 d. direkcijos jubiliejų 
vainikavo šventinis vakaras, ku-
riame sulaukėme nemažai gar-
bių svečių, partnerių, delegacijų 
iš užsienio.

Daug keliaujate ir sportuo-
jate. Kokiomis sporto šakomis 

daugiausia užsiimate? Ne vie-
name interviu esate minėjęs, 
kad skaičiuojate, kiek kilome-
trų per metus nuskrendate. Ar 
per šiuos metus pavyks apskris-
ti Žemę tris kartus? 

Gyvenime labai daug sporta-
vau, man labai patiko įvairios 
sporto šakos. Jei nuo vaikystės 
sportas tampa svarbia gyvenimo 
dalimi, tai ir vėliau yra natūra-
lus poreikis sportuoti. Ir dabar 
kiekvieną dieną būtinai prade-
da sportu. 

Vakarais, jei yra galimybė, sė-
du ant dviračio ir keliuosi į Smil-
tynę – iš anos pusės apžiūriu 
uostą. Mano ilgametis pomėgis 
– slidinėjimas kalnuose, kasmet 
su šeima išsiruošiame į kalnus.

O pastaraisiais metais tenka 
labai daug keliauti darbo reika-
lais. Kažkada paskaičiavau, kad 
per metus 2–2,5 karto lėktuvu 
apskrendu aplink Žemę.

Birželį švenčiame Tėvo die-
ną. Koks esate tėvas savo vai-
kams? 

Kai reikia, kartais galbūt esu 
griežtas, bet labiau, manau, esu 
patarėjas. Vertingų patarimų iš-
girstu ir pats iš savo sūnų, tad 
galiu sakyti, kad mokomės vie-
ni iš kitų.

Kalbėjosi Morta Vidūnaitė 

Atnaujintų daugiabučių skai-
čius peržengė tūkstantį. 
Būsto energijos taupymo agentūros 
duomenimis, nuo A. Butkevičiaus Vy-
riausybės darbo pradžios pagal Dau-
giabučių namų atnaujinimo progra-
mą atnaujintų daugiabučių skaičius 
birželį peržengė tūkstantį. 
Pasak premjero, kartu su renovacija, 
kuri visų pirma naudinga gyvento-
jams, atsigavo ir statybos industri-
ja, sukurta daug naujų darbo vietų, 
skatinamas vidaus vartojimas. Visa 
tai paskatino Vyriausybės pasirink-
tas naujas daugiabučių renovavimo 
modelis, o netrukus įsibėgės kvarta-
linė renovacija, apimanti ir gyvenimo 
kokybės gerinimą kvartalais.

Lietuva aktyviai tęsia kovą su 
korupcija.  
Europos plėtros ir bendradarbiavimo 
organizacijos (EPBO) darbo grupės ko-
vai su užsienio pareigūnų papirkinėji-
mu tarptautiniuose sandoriuose posė-
dyje buvo svarstoma Lietuvos pažanga 
siekiant narystės šioje darbo grupėje. 
Parengtame vertinime Lietuva įvertinta 
kaip aktyvi ir bendradarbiaujanti dalyvė 
tiek pasirengimo narystei EBPO procese, 
tiek ir kituose kovos su korupcija platfor-
mose. Po šio posėdžio Lietuvos statusas 
nuo „stebėtojo“ pakeltas iki „dalyvio“.
Nepaisant to, anot teisingumo minis-
tro J. Bernatonio, narystei užtikrinti rei-
kalingi atitinkami namų darbai. 2013 
m. J. Bernatonis oficialiu laišku kreipė-
si dėl Lietuvos narystės šioje EBPO dar-
bo grupėje, o 2015 m. gegužę pradėtas 
bendras horizontalus Lietuvos stojimo į 
EBPO procesas.

Nuo liepos 1 d. minimali alga sie-
kia 380 eurų. 
Nuo 2016 m. liepos 1 d. nustatyta 380 
eurų MMA vietoj 350 eurų MMA. Pasak 
premjero Algirdo Butkevičiaus, tai jau 
penktas ryškesnis MMA padidinimas nuo 
2013-ųjų, šios Vyriausybės darbo metu.
Statistikos departamento duomenimis, 
vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūky-
je didėjo tiek 2015 m., tiek 2016 m. pir-
mąjį ketvirtį., o 2015 m. spalio  duome-
nimis, darbuotojų, gavusių MMA ir ma-
žiau, skaičius, mažėjo.
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VILNIUS

ŠVENČIoNyS

KREtINGA

KELMė

JoNAVA

L
SDP autobusiukas tęsia savo kelionę per Lietuvą ir su 
kampanija „Didžioji ambicija: išgirsti Lietuvą“ liepos 
5 dieną lankėsi Kretingoje.

Miestelėnai tiesioginės transliacijos metu turėjo 
galimybę pabendrauti su sveikatos apsaugos ministru Ju-
ru Požela, kuris sulaukė klausimų apie ligoninių reorganiza-
vimą, gydytojų atlyginimus, kitus bendruomenei aktualius 
sveikatos apsaugos reikalus.

Kretingiškiai taip pat bendravo su Jo Ekscelencija Anta-
nu Vinkumi bei kitais LSDP kandidatais į Lietuvos Respubli-
kos Seimą.

Šventėje veikė tautodailės gaminių ir lino produktų mu-
gė, S. Jakubonienės modelių agentūra pristatė dizainerės 
L. Umantės – Butkės gaminius, buvo rengiamas ilgakasės 
konkursas, koncertavo folkloro dainininkė D. Šeškauskaitė, 
kaimo kapelos.

L
SDP autobusiukas keliauja Lietuvos ke-
liais, kad išklausytų kiekvieną iš mūsų, tad 
su socialdemokratų komanda birželio 29 d. 
lankėsi Jonavoje, kviesdami jonaviečius at-

eiti ir išsakyti savo nuomonę bei pasiūlymus LSDP 
rinkimų programai, kuriuos gali pateikti kiekvienas 
Lietuvos pilietis

Miestelėnai tiesioginiame vaizdo pokalbyje ga-
lėjo užduoti klausimus bei išsakyti savo nuomonę 
krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui.

Akcijos metu jonaviškiai  taip pat buvo kviečiami 
į fotosesiją, kur galėjo įsiamžinti su politiniais šū-
kiais ir žemiškais norais bei  svajonėmis.

N
et 3 dienas Švenčionys šventė miesto jubiliejų. Į jį atvyko ir garbingų 
svečių: Seimo narė, buvusi sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Ša-
laševičiūtė ir žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė. Viešnios bendra-
vo su šventės dalyviais, pasveikino gausiai susirinkusius miestelėnus 

ir rajono gyventojus, perdavė premjero A. Butkevičiaus sveikinimą švenčioniš-
kiams. 

Šventė tęsė-
si iki vėlaus va-
karo:  koncerta-
vo meno mėgėjų 
kolektyvai, grojo 
Pabradės fanfa-
rinio orkestras, 
koncertavo  rajo-
no jaunimo muzi-
kos grupės ir at-
likėjai.

Švenčionys atšventė 530 metų jubiliejųLSDP autobusiukas lankėsi Kretingoje
"Didžioji ambicija: išgirsti Lietuvą" – Jonavoje 

K
elmės rajone, Budraičiuose, surengta unikali lino šventė Šie-
met renginio vedėja aktorė Virginija Kochanskytė Lino šven-
tę pradėti kvietė rajono šeimininką merą Vaclovą Andrulį ir 
svečius – europarlamentarę V. Blinkevičiūtę, Seimo narius 

A. Monkauskaitę, G. Mikolaitį, B.  Bradauską, žemės ūkio viceminis-
trą A. Ežerskį, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkę G. 
Burokienę, šventės sumanytoją socialdemokratą Z. Mačernių. Sve-
čiai džiaugėsi plėtojama idėja garbinti liną, iš kurio lietuviai ilgus am-
žius gaudavo aliejų, sėmenis, siuvo rūbus. 

Šventėje veikė tautodailės gaminių ir lino produktų mugė, S. Jaku-
bonienės modelių agentūra pristatė dizainerės L. Umantės – Butkės 
gaminius, buvo rengiamas ilgakasės konkursas, koncertavo folkloro 
dainininkė D. Šeškauskaitė, kaimo kapelos.

Kelmės rajone – Lino šventė 

Kelmėje – 36-oji liaudies meno šventė 

Ne neįgalieji, o tiesiog  – kitokie, ypatingi, galingi 
„Socialdemokratas“ tęsia 

rubriką apie žmones, kurie 
yra kitokie nei daugelis. Jau 
darėme interviu su bičiu-
liais, auginančiais „Saulės“ 
(su Dauno sindromu) ir „Lie-
taus“ (autistus) vaikus. 

Šįkart siūlome pokalbį su 
dviem ypatingais mūsų bi-
čiuliais, turinčiais judėjimo 
ir regėjimo negalią. Kituose 
„Socialdemokrato“ nume-
riuose – daugiau panašių 
interviu. 

1. Kokią negalią turite?Kaip ji 
Jus ištiko? 

2. Mūsų visuomenėje dar trūksta 
tolerancijos žmonėms su negalia, 
juos visuomenė sunkiai priima to-
kius, kokie jie yra. Ar jaučiate tai? 

3. Su kokiais sunkumais, susiju-
siais su Jūsų negalia, susiduriate? 

4. Ar situacija Lietuvoje gerėja?
5. Ko dar labai trūksta, kad Lie-

tuvoje neįgalieji jaustųsi ir gyventų 
visavertį gyvenimą? 

6. Ko palinkėtumėte vadina-
miems sveikiesiems?

Labiausiai reikia bendra-
darbiavimo su neįgaliaisiais 

Anželika Molis – Lietuvos so-
cialdemokratinio jaunimo sąjun-
gos narė (LSDJS), pagal profesiją 
– apskaitininkė, dabar studijuoja 
ekonomiką ir finansus Vytauto Di-
džiojo universitete. 

1. Turiu judėjimo negalią. Apie 
savo ligą sužinojau, kai man 

buvo 16 metų. Man atliktos 2 ope-
racijos, pirmoji iš jų – buvo visiškai 
nauja ir unikali tuo metu Lietuvoje, 
bent jau tada taip sakė gydytojai. 

2. Iš pradžių buvo labai sunku 
nekreipti dėmesio, nematyti 

kreivų žvilgsnių. Būdama užsienyje, 
buvau nustebinta, kad su manimi 
bendrauja kaip su visais kitais. Tuo 
tarpu Lietuvoje seniau būdavo, kad 
suaugę žmonės gatvėje garsiai ap-
tarinėja ir rodo pirštais. Žmonės 
pamiršo, ką reiškia pagarba, kad 
niekas nėra apsaugotas nuo nelai-
mingų atsitikimų. Net ir turėdama 
negalią aš vis tiek likau tokia pati: 
einu į priekį, taip pat noriu gyventi, 
pildau savo svajones, dirbu, sportuo-
ju, darau tą patį, ką ir kiti. Dabar 

situacija šiek tiek pasikeitusi: ir aš 
nebe taip kreipiu dėmesį, ir žmonės 
tapo supratingesni.

3. Dažniausiai tai yra neveikian-
tys liftai, keltuvai, duobėtas 

kelias. Žinoma, situacija gerėja, ta-
čiau vis dar neretai tenka sukti galvą, 
ar tikrai galėsiu patekti ten, kur man 
reikia. Labai gaila, kad vis dar yra 
daug vietų, kur žmonės, turintys 
judėjimo negalią, negali patekti arba 
juos būtinai turi kažkas lydėti. Tai 
labai riboja socializacijos galimybes. 

4. Tikrai taip, tačiau nors ir ban-
doma suteikti daugiau galimy-

bių negalią turintiems asmenims, 
neretai būna taip, kad konstrukcijos 
neatitinka negalią turinčių žmonių 
poreikių. Norint pritaikyti aplinką 
neįgaliajam, reikėtų pasikviesti jį 
bendradarbiauti, nes tik neįgalusis 
gali pasakyti, į ką labiausiai reikia 
atkreipti dėmesį. Tik dirbant kartu 
pasieksime geriausių rezultatų.

5. Bendradarbiavimo. Tik 
dirbdami kartu galime leisti 

žmonėms su negalia tinkamai save 

realizuoti. Neįgaliajam nereikia 
gailesčio, priešingai, jam reikia ki-
tų žmonių supratimo, kad jis gali 
buti toks kaip visi. 

6. Palinkėčiau supratimo, tole-
rancijos, žmogiškumo. Kad 

ir kokią negalią turėtume, visi 
mes esame lygūs ir norime buti 
laimingi, neskaudinant ir neuž-
gaunant. Žmonės kalbėdami daž-
nai nesusimąsto, kaip jų žodžiai 
gali įskaudinti. Mes pamiršome, 
kaip reikia bendrauti, pamiršome 
šypsotis, sakyti tai, ką jaučiame. 
Negalia nėra bausmė ar nusikalti-
mas, taip tiesiog nutinka. Nei vie-
nas neįgalusis nėra kaltas dėl savo 
negalios. Gyvenimas toks trumpas, 
tad vertinkime kiekvieną akimir-
ką. Gyvenkime taip, kad pykčiui 
neužtektų laiko.

Valstybės požiūris Lietu-
voje  neįgalųjį išlieka labai 
prastas 

Edvardas Žakaris – Seimo Švie-
timo, mokslo ir kultūros komiteto 

pirmininko pavaduotojas, 
LSDP kandidatas į Seimą 
Aušros apygardoje Šiauliuose 

1. Turiu regėjimo ne-
galią. Būdamas 28–

erių netekau regėjimo dėl 
ligos, kurios priežastis ne-
nustatyta.

2. Mano nuomone, 
labai daug priklau-

so nuo paties neįgaliojo. 
Bendraujant su sveikais 
žmonėmis ypatingų pro-
blemų nekyla, tačiau su-
siduriu su situacija, kai 
geranoriškai nusiteikę 
žmonės nemoka ben-
drauti su negalią turinčiu 
žmogumi, nežino kaip 
padėti, kaip užkalbinti, 
nedrįsta to daryti. 

3. Nors nemalonu, bet 
turiu pasakyti, kad 

valstybės požiūris į neį-
galų žmogų, į jo aplinkos 
pritaikymą, galimybę vi-
siškai integruotis į visuo-
menę yra labai prastas. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija be 
neįgalumo pensijų, šalpos išmokų 
ir aprūpinimo mažai efektyvio-
mis  techninės pagalbos priemo-
nėmis dėl neįgaliųjų nepadarė 
nieko. Dar nuo sovietmečio gajus 

Žvyrkelių asfaltavimui – išskirtinis dėmesys
Rimantas SINKEVIČIuS 
Seimo narys, susisiekimo ministras, 
LSDP kandidatas į Seimą Jonavos 
apygardoje
 

Šalia duobėtų ir dulkėtų žvyrkelių gy-
venantys ar jais dardantys žmonės 
galės lengviau atsipūsti. Lietuvoje 

pagaliau įsibegėja ilgokai vegetavęs žvyr-
kelių asfaltavimas. Pagal jau įgyvendina-
mas kelias programas žvyrkelių visoje ša-
lyje sumažės šimtais kilometrų.

Padarėme viską, kad nebūtų nuskriaus-
ti nė vieno Lietuvos regiono gyventojai, o 
žvyrkelių asfaltavimo darbai visoje šalyje 

vyktų laipsniškai ir tolygiai. 
Nuolat sulaukiu žvyrkeliais besinaudo-

jančių žmonių pageidavimų ir pasiūlymų. 
Tai rodo, kad kaimiškųjų vietovių gyven-
tojai nėra abejingi susisiekimo infrastruk-
tūrai, domisi ir vertina šioje srityje atlieka-
mus ir numatomus darbus. Būtent todėl 
buvo atlikta išties korektiška atranka – ne-
numota ranka ne tik į saugiam ir patogiam 
susisiekimui svarbius techninius kriterijus, 
bet ir į gyventojų ar kaimo bendruomenių 
nuomonę. 

Ypač svarbu – šalia žvyrkelių gyvenan-
tys žmonės. Juk geresni keliai palengvi-
na kasdienį jų gyvenimą, pagerina sąlygas 
verslui. Saugesnės ir patogesnės kelionės, 
mažiau triukšmo ir dulkių, vadinasi, geres-
nė gyvenimo kokybė, savijauta, sveikata, 
galbūt netgi išsaugotos gyvybės keliuose. 
Be to, išasfaltuoti žvyrkeliai – tai mažes-
nės kelių priežiūros sąnaudos ir transporto 
priemonių eksploatacinės išlaidos. 

Pernai parengta Trumpų žvyrkelių ruožų 
tarp jau asfaltuotų kelių asfaltavimo pro-
grama, populiariai dar vadinama „zebrų“ 
projektu, tapo didžiausiu postūmiu žvy-
ruotų kelių asfaltavimo darbams. Pastarieji 
šiemet buvo pradėti ir jau spėjo įsibėgėti.

Vos per dvejus metus bus išasfaltuo-
ta beveik 500 km žvyrkelių ruožų Alytaus, 
Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Pane-

vėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir 
Vilniaus regionuose. Tai reiškia, kad iš vi-
so nauju asfaltu bus padengtos 209 žvyr-
kelių atkarpos, kurios sujungs asfaltuo-
tus kelius.

Trumpų žvyrkelių kelio ruožų progra-
ma finansuojama Kelių priežiūros ir plėtros 
programos (KPPP) lėšomis. Vien tik šiais 
metais į žvyruotų atkarpų asfaltavimą nu-
matoma investuoti  apie 70 mln. eurų. 

Atrenkant numatomus asfaltuoti trum-
pus žvyrkelių ruožus, atsižvelgta į trans-
porto priemonių srautų intensyvumą, siek-
ta, kad išasfaltavus kelio dalį visame kelyje 
neliktų kitų žvyro dangos atkarpų. Dides-
nio dėmesio sulaukė atkarpos, kurios veda 
į valstybinės reikšmės kelių tinklą. 

Lietuvoje žvyruotos kelio dangos virs 
asfaltu ne vienos programos lėšomis. Su-
sisiekimo ministerija pasirūpino, kad žvyr-
keliams asfaltuoti būtų pasitelktos ne tik 
KPPP lėšos, bet ir Europos Sąjungos (ES) 
investicijos. 

Siekiame, kad būtų išasfaltuota kuo 
daugiau šalies žvyrkelių, todėl tenka ieš-
koti įvairių variantų kuo didesniam finan-
savimui gauti. Pernai sukirtome rankomis 
su Žemės ūkio ministerija, kad lėšos rajo-
niniams keliams asfaltuoti būtų skiriamos 
bendromis kelių ministerijų pastangomis. 
Toks finansavimo modelis Lietuvoje bus 
pritaikytas pirmą kartą.

Susisiekimo, Žemės ūkio ministerijos 
ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie 
Susisiekimo ministerijos susitarė kreip-
tis dėl ES lėšų, kurios būtų skirtos žvyrke-
lių, esančių kaimo vietovėse ir skirtų vietos 
susisiekimui, asfaltavimui. 

Taip gimė žvyrkelių, esančių kaimiško-
siose (iki 1 tūkst. gyventojų) vietovėse ir 
skirtų vietos susisiekimui, rekonstravimo 
(gyvenviečių asfaltavimo) programa. 

Šiai programai įgyvendinti buvo pareng-
tos 159 paraiškos ir pagal jas 118 projektų 
skirta 14,3 mln. eurų Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai investicijų, kartu pa-
naudojant valstybės biudžeto bei KPPP lė-
šas. 2016–2017 m. iš viso bus išasfaltuota 

115 km žvyrkelių. 
Šiemet asfaltuojami žvyrkeliai KPPP lė-

šomis, skiriamomis kasmet atsižvelgiant 
į finansavimo galimybes. Bus išasfaltuota 
apie 50 km žvyrkelių. Dauguma projektų 
jau įgyvendinami. 

Man, kaip susisiekimo ministrui ir kaip 
savo šalies piliečiui, prioritetinė sritis yra 
saugus eismas. Nuolat pabrėžiu, kad gy-
vybes keliuose privalu saugoti visais įma-
nomais būdais. Esu tikras, kad prie eismo 
saugumo gerinimo prisidedame ir asfaltuo-
dami žvyrkelius.  

Motyvų tam pagrįsti toli ieškoti nereikia. 
Vien jau nuo žvyrkelių kylančios dulkės ne 
tik teršia aplinką, bet ir blogina vairavimo 
matomumą. Tokiais atvejais automobilio 
vairuotojui gali būti sunku įžiūrėti kelkraš-
čiu einantį pėsčiąjį, keliu riedantį dviratį ar 
motociklą, kitą automobilį. Vadinasi, žvyr-
kelių asfaltavimas yra ne tik gyventojų ge-
rovės, bet ir saugumo kelyje klausimas. 

Svarbu nepamiršti, kad kaimo žmonės, 
kaip ir visi kiti, turi teisę į operatyvią pa-
galbą nelaimės atveju, ypač kai svarbi kie-
kviena minutė ar net sekundė. Asfaltuotais 
keliais kilometrai įveikiami greičiau, tad ir 
medikų ar ugniagesių gelbėtojų automobi-
liai galės atskubėti per trumpesnį laiką. 

Tikiu, kad sėkmingai įgyvendinamos 
programos vaisiais netrukus įsitikinsime. 

šio komiteto posėdį, buvau įtrauktas į 
vyriausybinę delegacija, tačiau Seimo 
valdybai pasirodė, kad per 12 darbo 
metų Seime nesu tinkamas atstovauti 
Lietuvai neįgaliųjų teisių klausimais.

5. Reikia teisės aktų, suderintų su 
neįgaliųjų organizacijomis, ir 

griežtos tų teisės aktų vykdymo kon-
trolės. Ypatingai tai liečia sunkios 
negalios atvejus. Šiuo metu situacija 
tokia: valstybė skiria neįgaliesiems 
tam tikrą sumą pinigų pragyvenimui, 
bet visiškai nesirūpina neįgaliųjų inte-
gracija į visuomenę.

6. Visų lygių valdžioms noriu palin-
kėti neįgaliųjų problemas spręsti 

kartu su neįgaliaisiais, o ne už juos. 
Sveikiesiems – nebijoti neįgaliųjų, 
prieiti, pasiūlyti pagalbą, paskatinti, 
paprasčiausiai žvelgti į neįgalų žmogų, 
kaip į sau lygų, su tokiais pat norais ir 
troškimais kaip ir sveikieji.

požiūrio į neįgaliuosius, nepritaikytos 
fizinės ir kitos aplinkos, priverstinės 
hospitalizacijos, žmogaus teisių pažei-
dimų globos įstaigose ir psichiatrijos 
ligoninėse, neįgaliųjų teisės balsuoti 
rinkimuose apribojimų ir kt. Beje, 
buvau kviečiamas atvykti į Ženevoje 

požiūris, kad neįgalieji geriausiai 
jaučiasi savo mikrorajonuose, sa-
vo įmonėse, savo kultūros įstai-
gose, kur patys save linksmina, 
patys su savimi bendrauja ir kartu 
dirba. Kalbant apie save, būdamas 
Seimo nariu neturiu jokių techni-
nių galimybių pats užsiregistruoti 
norint užduoti klausimus prane-
šėjams, pasisakyti. Be to, Seime 
net nėra teisės aktuose numatytų 
laiptų ir durų rankenų žymėjimo 
silpnaregiams. 

4. Deja, bet progreso nematyti. 
Tai 2016 m. balandį pripažino 

ir Jungtinių Tautų (JT) Neįgalių-
jų teisių komitetas, kuris paskelbė 
baigiamąsias išvadas Lietuvai. Jo-
se komitetas pirmą kartą įvertino, 
kaip Lietuvai sekasi įgyvendinti JT 
Neįgaliųjų teisių konvenciją. Lie-
tuva kritikuojama dėl netinkamo 

HARIZMA nuotr.

Dainiaus Urbano nuotr.
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Liepos 6-ąją – tin-
kLinio varžybos 
viLniaus rajone 
Vilniaus r. jaunimiečiai 
Nemenčinėje suorganizavo 
tinklinio varžybas, skirtas 
Valstybės dienai paminėti. 
Šiais metais varžybose da-
lyvavo 11 komandų, kurios 
varžėsi dėl sveikatos apsau-
gos ministro Juro Poželos 
taurės.

Vilniaus m. jaunimie-
čiai pirmieji pakvietė 
neseniai finansų minis-
tre tapusią Rasą Bud-
bergytę diskusijai Sei-
me. Buvo aptarta Lie-
tuvos finansinė padė-
tis nacionaliniu ir tarp-
tautiniu lygiu, domėtasi 
apie naujosios ministrės 
tikslus. 

Sąjungos atstovai dalyvavo Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo 

diskusijoje, kurios tikslas –  kartu su aktyviais jaunais žmonėmis 

išsiaiškinti, kaip rinkimų dieną laiką leidžia 69 proc. jaunų žmo-

nių ir kokios priemonės juos paskatintų prisidėti prie įvairių pro-

blemų sprendimo.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga kviečia į liepos 22–24 d. Dau-
guose vyksiančią Vasaros akademiją ir jaunimiečių sąskrydį! Registracija bei 
daugiau informacijos www.fb.com/jaunimieciai 

Lietuvos jaunimo organizacijų atstovai lie-
pos 7-ąją rinkosi prie Seimo, kur, atstovau-
dami jaunimo interesams, dar kartą primi-
nė, kad Lietuvai laikas žengti į naujos kar-
tos darbo santykių erą ir „amžinajam atil-
siui“ palydėjo senąjį Darbo kodeksą.

prienuose – protų mūšis „išLukštenk riešutėLį“  

Prienų skyriuje vyko tradicinis, pirmąjį vasaros mėnesį organizuojamas, 

Prienų jaunųjų socialdemokratų rengiamas protų mūšis „Išlukštenk rie-

šutėlį“.

Visus jaunimiečius kviečiame re-

gistruotis į prasidėjusią projekto 

„Moksleiviai – į Vyriausybę“ da-

lyvių atranką. Projektas mokslei-

viams leidžia „iš vidaus“ pamaty-

ti, kaip yra valdoma valstybė, ir 

suteikia neįkainojamos patirties, 

dovanoja nepamirštamus nuoty-

kius ir naujus draugus! Daugiau 

informacijos:  
www.moksleiviaivyriausybeje.lt

Liepos 6-ąją LSDJS Alytaus m. skyriuje jaunimiečiai siekė rekordo „Daugiausia žmonių vie-

nodomis peteliškėmis, giedančių tautinę giesmę“. Pirmieji užsiregistravusių 200 žmonių do-

vanų gavo po trispalvę peteliškę.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas Ra-
mūnas Burokas pradėjo dirbti Ministro Pirmininko patarėju so-
cialiniais klausimais. Jis pakeitė Justą Pankauską, kuris tapo  vi-
daus reikalų viceministru.

LsDjs atstovai – pasauLio Lietuvių 

jaunimo susitikime

Liepos 22–24 D. Dauguose – LsDjs vasaros 
akaDemija

Lietuvos jaunimas atsi-
sveikino su senuoju Dar-
bo koDeksu

jaunimiečių pirmininkas – ministro 
pirmininko patarėjasaLytuje – rekorDinė Liepos 6-oji

startavo registracija į 

projektą „moksLeiviai – 

į vyriausybę“
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Priglausti gyvūnai – ištikimiausiai draugai

viLniaus m. jaunimiečiai 

susitiko su rasa buDber-

gyte

GALIMA PrIGLAuSTI 
BEGLOBį GyVūNą, 
KurIS uŽ TAVO 
GEruMą ATLyGINS 
ŠIMTErIOPAI.
 

orinta LEIPutė
Seimo Parlamentinės grupės „Už 
gyvūnų gerovę ir apsaugą“ pirmininkė, 
LSDP kandidatė į Seimą Kalniečių 
apygardoje Kaune 

Vidas MIKaLauSKaS
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 
narys, LSDP kandidatas į Seimą 
Varėnos – Trakų apygardoje 

Giedrė PuRVaNEcKIENė
Seimo Vaiko gerovės parlamentinės 
grupės narė, LSDP kandidatė į Seimą 
Vilniuje 

Šiuo metu laikau du gyvūnus 
– 12 metų Stafordšyro mišrū-
nę kalytę Bertą ir 7 metų katiną 
Rickų. Berta – ištikima ir atsi-
davusi, Rickus – kovingas. Ne-
senoje praeityje buvo dar du šu-
nys ir dar kita katė.  

Berta buvo rasta labai šaltą 
žiemą (apie 30 laipsnių šalčio) 
gatvėje, dėžutėje. Ją rado sesers 
draugė, bet pati jau turėjo pri-
glaudus seną aklą šunį ir apde-
gintą kačiuką. Kaip tik tą dieną 
apsilankiau su seserimi svečiuose 
ir pamačiau tą mažą kalytę, kuri 
buvo tiek sulysus, kad visi kau-
lai buvo išlindę, o kadangi buvo 
tik prišerta, tai tarp tų kauliukų 
styrojo išsipūtęs pilviukas. Ir su-
laužyta uodegytė buvo... 

Maniau, kad tai bus panašus 
į „stirniuką“ šuniukas. Tačiau 
„stirniukas“ labai greitai atsiga-
vo ir išaugo į Stafordšyro mišrū-
nę. Išaugo į labai gerą, prieraišę 
ir mylinčią vaikus kalytę. 

Katinas – paimtas iš gatvės per 
Velykas. Toje vietoje gyveno gal 
12–15 katinų, kuriuos kartais 
pašerdavo senyva moteris.  

Su savo gyvūnais pasikalbu. 
Katinas – savarankiškas, gyvena 
lauke. Labai „muštukas“, pralei-
džia smūgius „iš kairės“. Nuolat 
tenka gydyti. Pabendrauti ateina 
pats, kada nori. Žino, kada grį-
šiu, išgirdęs mašiną atlekia ir rei-

kalauja ėsti. Miega žiemos metu 
katilinėje, šiltuoju metu – šuns 
būdoje. Ten paklota pūkinė ant-
klodė, yra langelis.

Berta ypač komunikabili. Ji, 
atrodo, viską supranta, tik pa-
sakyti negali. Labai jaučia emo-
cijas. Visada nori būti prie žmo-
gaus. Jei kas bandytų mane 
skriausti – pultų. Kartais, pajuo-
kaujant namie, jei man kas nors 
nors plekšteli per petį – ji iškar-

to lenda į vidų ir stumia savo kū-
nu šalin. Labai ištikima kalytė. 

Kai buvo jaunesnė, vasaros me-
tu miegodavo lauke, būdoje, o 
rudenį ir žiemą – namie. Dabar 
jau „senjorė“ – gyvena laisvai, 
miega namie ant sofos ir dar pa-
lenda po užklotu. Ryte, kai no-
riu ją išvesti į lauką, ji net nekvė-
puoja palindus po užklotu, kad 
tik jos nejudinčiau iš šilto guolio. 
Šiaip jos vedžioti nereikia. Bet 
kai važiuoju į kaimą, ją paiimu. 
Labai mėgsta lakstyti po miš-
ką, maudytis, kartu grybaujame. 

Maistui ji neišranki, mėgsta 
maudytis. Myli vaikus. Nemėgs-
ta tik ežiukų. Per 12 metų nie-
kam nėra įkandus. Mėgsta žais-
ti su daržovėmis, jas mėtyti, gau-
dyti, nešioti nuo manęs, o aš ją 
vaikausi... Su katinu gyvena la-
bai draugiškai.

Iš prieglaudos turėjau rusų 
spanielę, kurią gavau gimtadie-
nio proga dovanų. Ji išgyveno 
pas mane 15 metų. Buvo labai 
sudėtingo charakterio. Kąsda-
vo visiems. Ypač jei kas pasikė-
sindavo į jos kokį nors pasirink-
tą saugoti daiktą. Vieną kartą te-
levizijos meistras turėjo lipti per 
balkoną, nes ji buvo blogai nusi-
teikusi. Nekąsdavo tik man. Na-
muose nebuvo galima bartis – ji 
lodavo. Vyravo taika ir ramybė...  

Ji ėsdavo daržoves – kopūstus, 
burokus, morkas. Vieną kartą 
kaimynė sode šaukia – „Orinta, 
gal nori peraugusių daikonų šu-
niui...“. Pradžioje ėsdavo tik už-

augusius, po to – ir daigus. Teko 
sodą aptverti tvora.

Buvau priglaudusi Azijos avi-
ganį. Mes jį paėmėm 1,5 me-
tų. Šuniukas svėrė kokį 70-80 
kg. Stambokas patinas. Žmonės 
ruošėsi išvažiuoti į Ameriką ir 
šunį būtų atidavę į prieglaudą. 
Išgyveno pas mus 11 metų. Po 
kelių metų grįžęs šeimininkas 
buvo atvykęs apžiūrėti – pažino.

Nuo vaikystės svajojau turė-
ti gyvūnų prieglaudą. Būdama 
ikimokyklinio amžiaus ne tik 
laidodavau rastus negyvus kati-
nėlius ar paukštelius, bet dar ir 
eidavau kiekvieną dieną į sukur-
tus kapelius keisti gėlyčių ir „rau-
doti“... Gaila visų būdavo. Pri-
nešdavau ir namo visokių rastų 
„vargšelių“. Mama nepykdavo...

Turėjau aviganę Brendą, kuri 
kainavo solidžią sumą (net šei-
mos nariams nebuvau prasitaręs 
apie jos kainą). Tačiau po kelių 
mėnesių ji netikėtai krito.

Mano dukra Jurgita, didelė be-
globių gyvūnų mylėtoja, įkalbė-
jo, kad reikia įsigyti naują sar-
gą ir pasiūlė „daugiau nebekrės-
ti nesąmonių“, neišlaidauti ir jo 
paieškoti prieglaudoje, „juk ten 
laukia šimtai nuostabių gyvūnų“.

Iš pradžių buvau nusiteikęs 
skeptiškai, tačiau išvydęs pa-
simetusį jauną, bet galingą šu-
nį, pasidaviau dukros įkalbinė-
jimams. Nežinojome jo tikro 
vardo, tad turėjo priprasti prie 
naujo – Artas. Netrukome prie 
jo priprasti ir pamilti. Artas net 
dešimt metų buvo puikus mūsų 
visų, taip pat ir anūkių, draugas 
bei patikimas sodybos sargas. Jis 
miegodavo voljere, o naktį leis-
davo 1,5 ha sklype.

Nesidomėjome Arto kilme. 
Kartą netikėtai šį šunį pamatė 
baidarėmis plaukiantys turistai, 
mano namai – prie pat Merkio 
upės. Ir nustebę replikavo: „Ko-
kie turtingi žmonės, kad tokį 
brangų šunį turite įsigiję!“ 

Puolėme naršyti internetą ir 
netekome žado – paaiškėjo, jog 
Artas – labai retos Japonijoje iš-
vestos veislės Tosa Inu šuo. Taip 
ir liko paslaptimi, kaip jis pate-

ko į prieglaudą. Gaila, kad jį jau 
praradome... 

Ši dešimtmečio draugystė su 
gyvūnu iš prieglaudos visam lai-
kui pakeitė mano nuomonę – 
nėra tikslo įsigyti šunį veislyne, 
jei neketini užsiimti veisimu ar 
dalyvauti parodose, kai galima 
priglausti beglobį gyvūną, ku-
ris už tavo gerumą atlygins šim-
teriopai ir taps ištikimu draugu.

Likusio gyvo sutrumpintas 
vardas – Ferdis, visas – princas 
Ferdinandas, jam – 2 metai. Esu 
alergiška katėms, todėl namuo-
se jų laikyti niekada negalėjome. 
Kalbuosi iš tolo, paduodu mais-
tą. Tačiau kiti šeimos nariai ne 
tik matina, bet ir glosto, žaidžia. 

Abu katinai patys vaikščiojo, 
kur tik nori. Šiemet jau nebuvo 
tokie žaismingi, kai buvo jau-
nesni. Mano vyras dažnai su jais 
žaisdavo. Ant eglės šakos speci-
aliai jiems pakabindavo žaislinę 
pelę, anksčiau su ja jie patys daž-
nai ir žaisdavo. 

Ferdis miega kur tik nori. Mal-
kinėje jam yra padėta dėžė su šil-
tu paklotu. Esant šaltam orui, 
abu katinai ten nakvodavo, o kai 
šilta – įvairiose vietose, kur tik 
šaudavo jiems į galvą. 

Nugaišęs katinas Bukis (Buka-
nosis) man buvo gražesnis (pil-
kai rainas), o likęs – tradicinis 
lietuviškas rainas. Taip pat bu-
vo protingesnis, mano nuomone, 
geriau klausė komandų. 

O Ferdžio išskirtinė savybė – 
mėgsta žuvį labiau už viską. Jei 
kas eina prie prūdo, lekia paskui, 
nes galvoja, kad eina jam sužve-
joti žuvį. Visą laiką braunasi prie 
šaldytuvo, kur kartais jam sau-
goma žuvis.

Iki šių metų liepos pradžios 
turėjau 2 katinus, deja, vienas 
nugaišo... Kaimo katė tiesiog pa-
liko juos atsivedusi. Jais, kaip ir 
kitais beglobiais gyvūnais, nuo-
širdžiai rūpinamės. 

„Socialdemokratas“ kalbina bičiulius, auginančius beglobius gyvūnus

 Artas su V. Mikalausko dukra Jurgita ir anūke
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Šventojoje vyko LSDP sąskrydis

Pajūryje, Šventojoje, birželio 17–19 d. vyko Lie-
tuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sąskrydis, 
kuriame susirinko daugiau nei 3 tūkstančiai parti-
jos bičiulių. Sąskrydžio metu paminėtas 120–asis 
LSDP jubiliejus.

Nepaisant užklupusio smarkaus škvalo, tris dienas trukusia-
me sąskrydyje socialdemokratai iš 57 skyrių dalyvavo tradicinėse 
sporto varžybose, kartu palydėjo saulę į jūrą, taip pat susibūrė į 
„Flashmobą”, prie kurio, beje, prisijungė ir baikerių suvažiavimo 
dalyviai.

LSDP respublikinio sąskrydžio metu bičiuliai ne tik pramo-
gavo, sportavo, bet ir rungėsi “Protų mūšyje”, skirtame LSDP 
120–ajam gimtadieniui. Metų renginį sveikino kitų partijų 
atstovai, sąskrydžio metu skyrių stovyklavietes aplankė LSDP  
pirmininkas, premjeras Algirdas Butkevičius.

Sąskrydį užbaigė tradicine tapusi kopūstienė, kuria sekma-
dienio rytą stovyklautojus vaišino LSDP Klaipėdos skyriaus 
bičiuliai.

Parengta pagal Klaipėdos miesto skyriaus informaciją

Anton Prokopov nuotraukos


