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 Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių baidarių ir kanojų irklavimo varžybų dviviečių baidarių 1000 m lenktynių A finale Lietuvos atstovai – Andrejus Olijnikas ir Ričardas Nekriošius.

Kodėl Lietuvos gyventojai labiausiai  
pasitiki socialdemokratų valdžia? 

Visada siekiame pergalių! 
„Socialdemokrato“ pokalbiai – apie Rio de Žaneiro vasaros olimpiadą ir sportą 

Rugpjūčio 5 – 20 d. vyko Rio 
de Žaneiro vasaros olimpinės 
žaidynės, kuriose dalyvavo 
beveik 70 Lietuvos sporti-
ninkų. Dar prieš prasidedant 
olimpiadai, „Socialdemokra-
tas“ kalbino LSDP bičiulius ir 
klausė jų nuomonės bei pro-
gnozių apie mūsų sportininkų 
pasirodymą šioje pasaulinėje 
sporto šventėje. Ar išsipildė 
socialdemokratų lūkesčiai ir 
spėlionės, skaitykite šiuose 
interviu. 

1) Ko labiausiai tikitės iš šios olim-
piados ir mūsų sportininkų?

2) Kurių sporto šakų varžybas ke-
tinate žiūrėti?

3) Kiek olimpinių medalių pro-
gnozuojate Lietuvai?

4) O kelintą vietą prognozuojate 
Lietuvos krepšininkams?

5) Ar laisvalaikiu sportuojate? 

Algirdas ButkevičiuS, 
Lietuvos premjeras,  
LSDP pirmininkas 

1) Norėčiau pasidžiaugti, kad 
Lietuva, būdama nedidelė valstybė, 
deleguoja didelę rinktinę į olimpines 
žaidynes. Sportininkai, patekdami 
į „Rio 2016“, jau pasiekė tam tikrą 
laimėjimą, juos galima vadinti jau 
nugalėtojais. Tikiuosi, kad spor-
tininkai, treneriai, aptarnaujantis 
personalas atiduos visas jėgas ir pa-
stangas, kovos garbingai ir sąžinin-
gai ir, žinoma, atstovaus tinkamai 

savo šaliai Rio olimpinėse žaidynėse.

2) Planuojame vykti į Rio žaidy-
nių pabaigoje. Turėsime 4 dienas 
pamatyti įvairias sporto rungtis. 
Stebėsime krepšinio varžybas, visas 
rungtis, kuriose tuo metu dalyvaus 
Lietuvos sportininkai (lengvąją atle-
tiką, boksą, irklavimą, šiuolaikinę 
penkiakovę) ir keletą kitų sporto ša-
kų, kaip paplūdimio tinklinį, kuris 
labai populiarus Brazilijoje.

 
3) Nenorėčiau spėlioti, kiek me-

dalių bus. Tačiau esu įsitikinęs, kad 
jų bus. Yra sportininkų, kurie yra 
laikomi favoritais savo sporto šakose.

4) Lietuvos krepšininkai, kaip nė 
vienos kitos šalies, nė karto nepralei-
do olimpinių žaidynių nuo Nepri-

klausomybės atkūrimo ir visuomet 
yra laikomi favoritais. Tikiuosi, kad 
ir ši olimpiada bus ne išimtis.

Premjere, esate imtynininkas. 
Buvote kandidatas į sporto meis-
trus, šalies moksleivių, jaunių, 
jaunimo imtynių čempionas, su-
augusiųjų imtynių pirmenybių pri-
zininkas. Kiek laiko randate per 
savaitę aktyviam sportui?

Stengiuosi sportuoti kelis kartus 
per savaitę. Dėl didelio krūvio darbe 
ne visada pavyksta reguliariai spor-
tuoti, bet radęs laisvo laiko apsilan-
kau sporto klube, mėgstu vaikščioti 
toli ežero pakrantėmis.

Rasa BuDBeRgytė,  
finansų ministrė 

1) Kiekvienų olimpinių žaidynių 
laukiu nekantriai, nes tai šventė ne 
tik geriausiems pasaulio sportinin-
kams, bet ir visiems, sergantiems už 
savo šalies ar mėgstamos rungties 
sporto lyderius. 

Tai – pirmosios olimpinės žaidy-
nės, kurios vyks Pietų Amerikoje, 
todėl labiausiai norisi palinkėti spor-
tininkams, kad šio žemyno klimatas 
ir laiko zona būtų palanki parodyti 
geriausią ištvermę, greitį, puikų ko-
mandinį žaidimą, ne tik fizinį, bet ir 
psichologinį pasirengimą. Tikiuosi, 
kad jie susidoros su iššūkiais ir grįš 
puikiai įvertinti. 

2) Labiausiai laukiu Rūtos Meilu-
tytės ir Lietuvos krepšinio rinktinės 
pasirodymų. Tikiuosi, kad svarbiau-

sių rungtynių neleis praleisti ir dėl 
laiko skirtumų ne pats patogiausias 
varžybų stebėjimo tvarkaraštis. 

Ketinu stebėti ir olimpiniuose te-
niso kortuose pirmą kartą žaisiantį 
tenisininką Ričardą Berankį ir dar 
vieną olimpinę debiutantę – Santą 
Pakenytę, kuri yra pirmoji Lietuvos 
dziudo imtynininkė, dalyvaujanti 
olimpiadoje.

Per kiekvieną olimpiadą mėgstu 
stebėti lengvaatlečių ir sportinės 
gimnastikos asų pasirodymus. 

3) Tokiai nedidelei šaliai, kaip Lie-
tuva, kiekvienas medalis yra aukso 
vertės, ypač žinant, kad šiemet olim-
piadoje varžosi daugiau nei 10 tūkst. 
sportininkų iš 206 šalių. 

Norėtųsi, kad visų į olimpiadą 
išvykusių sportininkų ne vienerius 

metus trukęs sunkus darbas būtų 
įvertintas medaliais. Moteriška nuo-
jauta kužda, kad medalių šiemet bus 
nemažiau nei praėjusiose Londono 
olimpinėse vasaros žaidynėse. 

4) Mūsų krepšininkai visada pa-
rodo stulbinantį rezultatą, nors pro-
gnozės prieš žaidynes jiems kartais ir 
nebūna pačios palankiausios. Ma-
nau, kad ir šiemet Lietuvos krepšinio 
rinktinė grįš su kurios nors spalvos 
medaliais.  

5) Su šeima – vyru Rolandu ir 
sūnumi Vyteniu – labai mėgstame 
aktyviai leisti laisvalaikį: keliaujame, 
daug vaikštome, važinėjame dvira-
čiais, praktikuojame ir šiaurietišką 
ėjimą.  >nukelta į 8 p.

M. Petrauskienė. Kaime ir provincijoje – 
daugybė žmonių sėkmės istorijų! 

K. Vaišnora. Mūsų visų namai – Lietuva

K. Miškinienė. Druskininkai – veržlus ir 
jaunėjantis miestas

Oficialaus Rio de Žaneiro olimpiados puslapio nuotr. www.rio2016.com
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Juozas BERNATONIS 
LSDP Pirmininko pavaduotojas, 
teisingumo ministras, LSDP 
kandidatas į Seimą Karoliniškių 
apygardoje Vilniuje  

Žaliuojantys valstiečiai – socialdemokratų 
ar konservatorių draugai?

Prieš kiekvienus Seimo rin-
kimus Lietuvoje randasi neva 
naujieji gelbėtojai, paprastai 
deklaruojantys tris privalu-
mus: 1) nesusitepę buvimu 
valdžioje; 2) nepartiniai specia-
listai (arba beveik nepartiniai); 
3) kilę iš liaudies ir kovojantys 
už liaudį. 

Šie metai – ne išimtis. Kadangi 
Nagliui Puteikiui nepavyko įsuk-
ti savo partijos, į gelbėtojų vietą 
pretenduoja Ramūno Karbauskio 
valstiečiai. Jeigu neatsiras jų mi-
tų griovėjų, dideli pinigai ir nei-
giamybių skleidimas padės jiems 

užsiropšti į populiarumo viršūnę.
Ar tikrai Ramūno Karbauskio 
valstiečiai nebuvo valdžioje? Iš 
tiesų, valstiečių partija parlamen-
to rinkimuose dalyvauja seniai 
ir nesėkmingai. Tik 2004 metų 
rinkimuose apsijungę su Kazimi-
ros Prunskienės partija jie pasiekė 
daugiau – dalyvavo valdančioje 
koalicijoje ir vyriausybėje. Po to, 
kai išsiskyrė, vėl sekė pralaimėji-
mai. Nepadėjo net trečias partijos 
pavadinimo keitimas. Šiemet vėl 
į rinkimus einama prisiviliojus 
populiarų politiką, „Tvarkos ir 
teisingumo“ partijai Vyriausybė-
je atstovavusį Saulių Skvernelį. 
Galbūt vėl pavyks tokiu metodu 
patekti į valdžią?

Ar tikrai Ramūno Karbauskio 
valstiečiai yra beveik nepartiniai 
specialistai, kaip teigiama jų rekla-
moje? Iš politologijos žinome, kad 
specialistų vyriausybės sudaromos 
paprastai dviem atvejais. Pirma, 
nedemokratinėse valstybėse, ku-
riose realiai valdo vienos partijos 
organai, o vyriausybės – tiesiog 
butaforija. Antra, kilus politinei 
krizei ir nesugebant politinėms 
partijoms susitarti, specialistų vy-

riausybė yra kaip kompromisas. 
Džiaugiuosi, kad nei vieno, nei kito 
atvejo šiandien Lietuvoje nėra. O 
nepartinius garsius specialistus be 
valstybės valdymo patirties vilioja 
iš šalies partijos, kurios pačios jų 
neturi.

Ir trečiasis mitas – ar tikrai mū-
sų žaliuojantys valstiečiai gina 
paprastą žmogų? Ir pavadinimas, 

ir rinkiminiai pažadai nuteikia 
optimistiškai. Kairioji retorika 
liudija apie socialinį jautrumą ir 
daugelio bendrapiliečių suprati-
mą. Tačiau politinė patirtis skatina 
vertinti ne pagal lozungus, o pagal 
darbus. Kaip skiriasi darbdavių ir 
darbuotojų interesai, lygiai taip pat 
skiriasi ir žemvaldžių bei žemdir-
bių interesai.

Daugelis iš mūsų iš inercijos tiki-
si, kad valstiečių partija, renkanti 
kairiųjų balsus, bus mūsų draugai 
ir partneriai formuojant socialiai 
orientuotą vyriausybę. Tačiau pa-
stebime nerimą keliančių simp-
tomų. Ar tai nebus Trojos arklys, 
apgaule surinkęs nepatenkintų 
kairiųjų balsus ir atvesiantis deši-
niuosius į valdžią (taip jau atsitiko 
su „prisikėlėliais“)? 

Matome, kad jų pareiškimuo-
se atsiribojama nuo korupcijos 
skandaluose įklimpusių „tvar-
kiečių“ bei „darbiečių“, tačiau 
nesmerkiami tokias pačias bėdas 
turintys „sveiko proto“ dešinieji. 
Vienmandates apygardas pakeitė 
ir Ramūnas Karbauskis, ir Saulius 
Skvernelis, vengdami konkurenci-
jos su konservatorių lyderiais. Tai 
netiesiogiai parodo, jog tarp vals-
tiečių ir konservatorių jau vyksta 
„politinis turgus“. 

Privalome apie tai kalbėti labai 
atvirai, atskleisti visiems žmonėms 
priešrinkiminių stumdynių už-
kulisius. Perspėti tuos, kurie bal-
suodami už žaliuojančių valstiečių 
pažadus, porinkiminį rytą gali at-
sibusti konservatorių glėbyje.

Orinta LEIPUTĖ 
Seimo Etikos ir procedūrų ko-
misijos pirmininko pavaduotoja, 
LSDP kandidatė į Seimą Kalniečių 
apygardoje Kaune  

„Kalafiorų karą“ keičia melagingos 
nuolaidų akcijos

Apie ką dainuoja socialdemokratai?

tiek daug aistrų žmonėms 
sukėlęs „kalafiorų karas“ ar-
ba vadinamoji „kalafiorų re-
voliucija“ atslūgo taip staiga, 
kaip ir kilo. galima pagalvoti, 
kad gal per daug dirbtinai 
buvo sukeltas ir palaikomas, 
bet iš tiesų padidėjusių pre-
kių ir paslaugų tema buvo 
ir tebėra jaudinanti  mūsų 
visuomenę. gyventojų atly-
ginimai, deja, nespėja taip 
greitai augti, nors statistika 
rodo jų didėjimą.

Galima numanyti, kad „kalafiorų 
revoliucijos“ skandalą nugožė kiti 
įvykiai, ypač politiniai, nes kainų 
didėjimo temą išties smarkiai bandė 
išnaudoti politinė opozicija iki tol, 
kol patys liberalai patyrė smūgį iš 
paties savo buvusio lyderio Eligijaus 
Masiulio, vidury baltos dienos pade-

„Kas yra šitiems žmonėms? Ne, 
rimtai, socialdemokratai, kas jums 
yra? Ar čia kažkoks latentinis genas 
socialinio durnumo prabunda, ar 
kas darosi? Ir partijos 120 jubiliejui 
skirtame tekste jūs rimtai dainuojat 
apie kalėjimus ir tremtis? Jūs rimtai 
dainuojat apie kalėjimus ir tremtį?“ 
- pagiežingai klausia publicistas An-
drius Tapinas, keliavęs Sibiro trem-
tinių keliais.

Žiniasklaida labai greitai pasi-
gavo šio neoliberalių pažiūrų nuo-
monės formuotojo žinutę ir įdėjo į 
pirmą puslapį šalia pasaulio sporto 
garsenybių Arvydo Sabonio, Rūtos 
Meilutytės ir skandalingosios Julijos 
Jefimovos.

Tačiau kokia Tapino žinutės pras-
mė? Socialdemokratus pavadinti 
neišmanėliais? Sukritikuoti LSDP 
himną, ar supeikti partijos sąskrydį?

Socialdemokratų sąskrydis, kaip 
ir kiekvienos kitos organizacijos sąs-
krydis yra neformalus, pramoginis 
laisvalaikio renginys. Žmonės iš visos 
Lietuvos atvyko į pajūrį, tam, kad pa-
būtų kartu, pabendrautų ir smagiai 
praleistų savaitgalį. 

Ar Andriaus Tapino komentaras 
buvo skirtas pasakyti, kad žinomos 
organizacijos laisvalaikio renginys 
yra negražus ar nevykęs? Bet čia juk 

monstravusio korupcinio cinizmo  
modelį. E. Masiulio apetito apakin-
ti šalies gyventojai, atrodo, patys 
nustojo valgyti, pirkti ir piktintis 
sumomis ant etikečių. Liberalams 
neprilygsi...

Tačiau ne vien su E. Masiuliu 
siejamo kyšio istorija užčiaupė pa-
sipiktinusius valgytojus. Kaip tik 
tuomet Lietuvoje duris atvėrė nau-
jo pasaulyje populiaraus prekybos 
tinklo parduotuvės. Mažų kainų 
troškulys buvo malšinamas skan-
dalingai stumdantis kelių valandų 
eilėse prie tų durų, vežimėlių, pigių 
bananų ir kitų gėrybių. Valgyto-
jų energija, dėmesys ir laikas buvo 
skirtas naujai atrakcijai.

„Kalafiorų revoliucijoje“ šalies 
senbuviai prekybos centrai liko 
blogiečių vaidmenyje. Desperatiški 
bandymai išsikapstyti  iš šios duo-
bės iššaukė kitus fiasko. Jie padarė 
kelis atsakomuosius žingsnius ir vie-
šųjų ryšių klaidas – paskelbę, kad 
kreipsis į VSD, ar sukeltas šurmulys 
nėra Kremliaus rankų darbas, po 
to šią informaciją atšaukė ir visų 
atsiprašė. Tokie taktiniai manev-
rai tapo raudonu kilimu pirkėjams 
bėgti į naujai atėjusį ir mažas kainas 
pasiūliusį prekybos tinklą. Tai ir 
buvo pastarojo apgulties paslaptis, 
visus stebinęs fenomenas.

Matyt, ne iš piršto buvo laužtos 
kalbos „kalafiorų karo“ metu, kad 
pirkėjų pasipiktinimą sukėlusios 
kainos prekybos centruose buvo 
dirbtinai pakeltos būtent tam, kad 

jas galima būtų sumažinti skelbiant 
įvairias akcijas ir viliojant žmones 
nuo naujojo konkurento.

Kainų mažėjimo tendencija buvo 
stebima visų prekybos centrų par-
duotuvėse sulig naujojo tinklo ati-
darymu Lietuvoje. „Tokios nuolai-
dos“, kokių dar nebuvo!  Į senuosius 
tinklus pirkėjus viliojanti reklama 
čia nemeluoja, bet ar nemeluoja ir 
skelbdama nuolaidas, kurių pirkėjai 
neranda parduotuvėse? Neranda 
arba nuolaidų, arba pačių rekla-
muojamų prekių. Teko stebėti ne 
vieną vaizdą parduotuvėje, kai pa-
sipiktinę pirkėjai reikalauja parduo-
tuvės vadovo arba tiesiog šaukia ant 
raudonuojančios kasininkės: „Kur 

žadėtoji akcija, melagiai?!“
Vadinamieji melagiai turi gu-

driai paruoštą argumentą, ginantį 
nuo pirkėjų išpuolių ar kitokių,  
netgi ir teisinių pretenzijų – užrašą 
smulkiomis raidėmis šalia akcijų 
reklamos „Prekių kiekis ribotas“. 
Taigi, kokia tų akcinių prekių riba 
– vienas ar dešimt vienetų – žino 
tik ponas melagingų akcijų orga-
nizatorius.

„Kalafiorų revoliucija“ virto me-
lagingų nuolaidų akcijomis. Abi 
pusės įklimpo į nesibaigiantį karą. 
Pirkėjai vargsta nuolatinėse akcijų 
medžioklėse, nuolat nusivilia, kad 
akcijos netikros – po akcinių pre-
kių kainų lipdukais aptinkamos 

senosios etiketės, kuriose senosios 
kainos yra tokios pat, kaip naujo-
siose. Žmonės nusivildami eina iš 
parduotuvės į parduotuvę – galbūt 
ras tą paskelbtą prekę sumažinta 
kaina, neranda, piktinasi. Preky-
bos tinklai, matyt, viliasi, kad taip 
vaikščiodami žmonės nori nenori 
pirks ir kasdienio vartojimo pro-
duktus. Galbūt ir perka. Bet kaip 
ilgai tai tęsis?

Pripratę prie akcijų viliotinių 
pirkėjai jau nenori pirkti prekių, 
nepažymėtų nuolaidų ar išparda-
vimų akcijomis,  prekybos centrai 
priversti gudrauti, sudarydami 
įvairiausias nuolaidų, akcijų iliu-
zijas. Pirkėjų – pardavėjų karas be 
pabaigos.

Galima į šią situaciją žvelgti 
kaip į komišką. Galima būtų par-
davėjams pagaliau atsisakyti visų 
akcijų – ir tikrų, ir sumeluotų. 
Nusivylusiems pirkėjams galima 
patarti vėl sugrįžti į turgus, boiko-
tuoti melagius ir t.t.  Galima būtų, 
jeigu mūsų pirkėjams kasdienio 
vartojimo prekės, maistas neat-
imtų tokios didelės jų uždarbio 
dalies. Keliant kainas, viliojant 
melagingomis akcijomis daugelis 
žmonių tiesiog stumiami į dar di-
desnį skurdą, todėl mulkinimas 
parduotuvės, kur žmogus išleidžia 
didžiąją algos ar pensijos dalį, jau 
neerzina, o žeidžia ir skaudina. Ir 
neveltui kyla „kalafiorų revoliu-
cijos“, nes šioje šalyje pavojinga 
erzinti valgytojus.

Juodas konservatorių planas Lietuvai
Rimantas VAITKUS 
Vyriausybės vicekancleris, LSDP 
kandidatas į Seimą Plungės apy-
gardoje  

Pamatęs savo gimtajame 
mieste juodos spalvos au-
tobusiuką net nustėrau: šis 
gedulo spalvos automobi-
lis tikrai negali žadėti nieko 
gero. Ar kas mirė? Ne. Ant jo 
puikavosi užrašas „Naujas 
planas Lietuvai“. Simboliška, 
jog konservatoriai pradėjo 
savo rinkiminę agitaciją nuo 
gedulo spalvos, nes nieko 
gero, be kančios, jie ir negali 
pažadėti. Net ir vilties, kad 
kas nors jų valdymo metu 
keistųsi į gera. 

Palapinėje, į kurią susirinko ke-
liolika senyvo amžiaus žmonių, 
pensijų ir išmokų karpymo archi-
tektė Ingrida Šimonytė, matyt, da-
lijosi mintimis, kurias pensijas dar 
reikėtų apkarpyti, kad galėtume 
sutaupyti kelis grašius. Mano a. a. 
mama, kurios nė 250 eurų nesie-
kiančią pensiją taip pat buvo ap-
karpę, matyt, Tėvynės labui, tokius 
veikėjus vadino „kluikomis“. Taip 
žemaičiai vadina žmones, kuriems 

trūksta sveiko proto. 
Įdomu, kaip senoliams dabar 

teisinasi konservatoriai? Kad bu-
vo pasaulinė krizė? Kad Kirkilas 
iššvaistė biudžetą – konservatorių 
chorui pritarus – norėdamas pa-
kelti biudžetininkų atlyginimus? 
Kad padidėjo išmokos jaunoms 
mamoms? To tada negalėjo pada-
ryti viena mažumos vyriausybė, nes 
tam būtų trūkę balsų. 

Tad gal konservatoriai sąžinin-
gai prisipažįsta, kad prie išaugusio 
biudžeto 2009 – aisiais prisidėjo ir 
jie, kaip ir dabar – bendrame chore 
su kitais Seimo nariais įstatymu 
įtvirtindami 42 miškų urėdijas? 
Kodėl ne 1200 mokyklų ar 47 
aukštąsias mokyklas?

Toje pačioje palapinėje buvęs ki-
tas ministras Kazys Starkevičius, 
matyt, porino apie jo propaguotų 
mažyčių turgelių kovą su pasauline 
pieno perprodukcija. Gaila, neteko 
išklausyti. Ypač po to, kai šios Vy-
riausybės dėka atsivėrė milžiniškos 
JAV, Pietų Amerikos ir Kinijos 
rinkos. Tik vežk. Dabar jau pieno 
perdirbėjų eilė ne smaugti tiekė-
jus, o mažinti perdirbimo kaštus 
ir kurti konkurencingą produkciją.

Orą konservatorių palapinei 
pūtė dyzelinio generatoriaus su-
kamas varikliukas. Inovatyvus 
sprendimas, nes tam nereikia išo-
rinio elektros šaltinio. Matyt, žmo-
nėms buvo paaiškinta, kad įkyrus 
burzgimas būtinas, nes Lietuva 
turi mažai elektrą generuojančių 
pajėgumų. 

Kairieji nepatikėjo už dešimtis 

milijonų nupirktų ekspertų pa-
sakomis apie atominės elektrinės 
pigumą. Dar 2012–aisiais Ener-
getikos instituto mokslininkai 
savo jėgomis ir nemokamai atliko 
tyrimą, kuris parodė, kad planuo-
tos elektrinės pagamintos elektros 
kaina gali būti nekonkurencinga. 
Savo nuomonę žmonės išsakė re-
ferendume. 

Kairieji užbaigė linijos su Šve-
dija tiesimą, pastatė suskystintų 
gamtinių dujų terminalą.  Tapome 
energetiškai nepriklausomi nuo 
Rusijos.  Tuo tarpu konservato-
riai renka parašus prieš Astravo 

atominį monstrą, kurio galėjo ir 
nebūti, jei jų valdymo metu ne-
būtų buvę atsainaus požiūrio į tą 
elektrinę – jie vis tiek nepastatys. 
Rinko parašus jie ir prie minėtos 
palapinės. Bijau, kad pavėluotai. 
Dabar visi – kairieji ir dešinieji – 
turime vienytis, kad ši elektrinė 
atitiktų visus saugos reikalavimus, 
o jos saugumu rūpintųsi ir Europos 
Komisija.

Norėjosi išgirsti ir buvusio Lietu-
vos pažangos strategijos kūrėjo An-
driaus Kubiliaus pasiaiškinimų dėl 
liūdnojo koeficiento 0,965, skirto 
išimtinai tik mokslininkams. Bū-

tent iš tokio koeficiento univer-
sitetai buvo priversti padauginti 
jau nurėžtus mokslininkų atlygi-
nimus, taip dar labiau juos suma-
žindami. Nežinia, kodėl moksli-
ninkai tapo labiausiai konserva-
torių nekenčiama žmonių grupe. 
Kaip tada galime tikėti „pažangos 
strategija“, jei pažangos kūrėjai – 
mokslininkai – buvo papildomai 
skriaudžiami? Šį gėdingą koefi-
cientą panaikinome iškart atėjus 
į valdžią. 

Kur dar jaunesniųjų koalicijos 
brolių liberalų sugalvota ir konser-
vatorių palaiminta aukštųjų mo-
kyklų „krepšelizacijos“ politika? 
Mums teko padvigubinti studijų 
krypčių, į kurias priimami stu-
dentai, skaičių, tiksliau ir pagal 
valstybės užsakymą priimti stu-
dentus. Pradėjome beprecedentį 
visų absolventų karjeros stebėsenos 
tyrimą – tai pirmasis toks darbas 
visoje Europoje. 

Seime sunkiai skinasi kelią (ne 
be konservatorių trukdymų) nau-
jasis Mokslo ir studijų įstatymas, 
atversiantis kelią mažinti studijų 
programų skaičių, racionalizuoti 
priėmimą, atsisakyti studijų du-
bliavimo.

Sunku rasti sritį, kurioje konser-
vatoriai nebūtų ko nors prigadinę, 
ką šiai Vyriausybei nebūtų reikėję 
taisyti, kompensuoti, atlyginti, 
pakeisti. 

Tad, žiūrėdamas į tą gedulingąjį 
autobusėlį pamaniau: negi vėl lip-
sime ant to paties grėblio? O gal 
čia ir yra toks konservatorių suma-
nymas – juodas planas Lietuvai?

Lilija Petraitienė, LSDP Klaipėdos m. skyriaus pirmininkė, Klaipėdos m. tarybos narė,  
LSDP kandidatė į Seimą Marių apygardoje Klaipėdoje 

tik požiūrio klausimas, gerbiamasis 
publiciste.

Nesu tikra ar kūrinį, kurį bara 
Tapinas, galima pavadinti tikru 
himnu. Galbūt tai neatitinka himno 
reikalavimų ir šiuolaikinės muzikos 
standartų. Tačiau jis mums tiko, 
patiko ir tapo vienu iš mūsų koman-
dinės dvasios simbolių. 

Dainą, kurią vadiname socialde-
mokratų himnu 1991 metais sukūrė 
žinoma Lietuvos estrados daininkė 
Nijolė Tallat-Kelpšaitė. Jaunajai kar-
tai ši atlikėja galbūt ir nežinoma, 
tačiau puikiai pažįstama vyresniajai 
kartai. Tapinas turėtų žinoti šią atli-
kėją kaip ir jos indėlį Lietuvos estra-
dai. Priminsiu, kad Lietuvos estrada 
grindė kelius ir vėliau atsiradusiai 
Lietuvos pop kultūrai, kurios gra-
žiais pavyzdžiais galėjote mėgautis 
ir „Laisvės piknike“.  

Jeigu kalbėsime apie dainos turinį, 
tai kalbėkime ne apie du žodžius, 
kuriuos išskiria A. Tapinas, bet apie 
visumą. Šios dainos pagrindinė te-
ma yra solidarumas „po vieną mes 
niekas, būry - mes jėga“. Dainoje 
minimi „mes“, tai ne tik socialde-
mokratai, MES – tai visi Lietuvos 
žmonės. Nes mums brangios ir šven-
tos Stepono Kairio idėjos. 

Tikriausiai nereikia ponui Tapi-

nui kalbėti apie tai, kad Steponas 
Kairys buvo aktyvus lietuvybės 
puoselėtojas ir bene  atkakliausias 
bei principingiausias Lietuvos Ne-
priklausomybės, Vasario 16 -osios 
Akto autorius ir signataras. 

Norisi paklausti gerbiamo publi-
cisto, argi ne vienybė, solidarumas 
ir meilė Lietuvai padėjo Lietuvos 
žmonėms išgyventi Sibiro tremties 
baisumus? Labai lengva ištraukti iš 
dainos du žodžius ir išbraukti visą 
likusį tekstą, kuris ir atskleidžia tikrą 
dainos prasmę.

Projektas „Misija Sibiras“ turi la-

bai daug ką papasakoti apie tremties 
sunkumus. Apie tai gali papasakoti ir 
socialdemokratai: Juozas Olekas, Ju-
lius Sabatauskas, Nepriklausomybės 
Akto signatarai Aloyzas Sakalas ir 
Vytenis Andriukaitis. Tai tik keletas 
socialdemokratų, kurie žino kas yra 
Sibiro tremtis. Tokių yra ir daugiau. 
Dalis mūsų bičiulių taip ir niekada 
negrįžo iš Gulago  ir tremties vietų. 

Tremtys ir sovietiniai kalėjimai yra 
mūsų visų istorija bei tragedija! To 
nevalia pamiršti. Kaip ir to, kad Lie-
tuva yra maža valstybė, kuriai vidinis 
visuomenės susipriešinimas gali būti 
pražūtingas. Ir ypač šių dienų geo-
politinių įtampų kontekste. Ar mes 
privalome būti vieningi, vadovautis 
teisingumo ir solidarumo principais? 
Esu tikra, kad taip.

Mes, tai Lietuvos žmonės, turin-
tys skirtingas vertybes ir politines 
pažiūras. Skirtingos politinės ideo-

logijos rodo skirtingas priemones ir 
kelius, kuriais siekiame vieno tiks-
lo – Lietuvos gerovės. Tačiau jeigu 
susiskaldysime ir visą laiką skirsime 
oponentų menkinimui – galų gale 
liksime vieni ir būsime niekas. 

Jeigu išauš diena, kada mes su-
prasime, kad skirtingos pažiūros ir 
vertybės mūsų nedaro mažesniais 
lietuviais ir sieksime ne menkinti 
kitaip manančius, bet kitas idėjas pa-
pildyti savomis ir taip kurti geresnę 
Lietuvą, mes būsime būryje. Būsi-
me jėga. O tam, kad kitaip manantį 
pavadinti „durnu“, atrodo, didelio 
proto nereikia.

Socialdemokratų himno žodžiais 
(visą LSDP himno tekstą galite rasti 
čia) ir palinkėsiu A.Tapinui, visiems 
projekto „Misija Sibiras“ dalyviams 
ir kiekvienam lietuviui: santarvės, 
solidarumo, tolerancijos ir meilės 
Lietuvai.
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Socialdemokratija – be socialdemokratų? 
Kaip gali atgimti kairė? (III) 

Kodėl Lietuvos gyventojai labiausiai  
pasitiki socialdemokratų valdžia? 

Nilas LOSONAS (Neal Lawson) 

Socialdemokratams iškyla iššūkis 
– atsinaujinti arba būti pakeistiems 
(kitų kairiųjų jėgų). Auksinis social-
demokratų amžius XX a. antrojoje 
pusėje buvo savo laiko produktas. 
Tuo metu socialdemokratija atliko 
savo gerą darbą. Bet kiekvienas geras 
dalykas kada nors baigiasi. Socialde-
mokratija atliko tuos gerus darbus 
žmonėms, bet ne kartu su jais ir juo 
labiau tai padarė ne patys eiliniai 
žmonės. Socialdemokratų gebėjimas 
kurti gerovės visuomenę tokiu būdu 
buvo ribotas.

Šiandien mes stovime ant naujos 
eros slenksčio. Ji yra kontraversiš-
ka, nes kelia daug iššūkių, kaip ir 
galimybių. Atsiranda nauja XXI a. 
interneto bendruomenė su naujomis 
galimybėmis, su naujais egalitariniais 
ir demokratiniais būdais diskutuoti 
ir veikti. 

Tai – pasaulis, kuriame priemonės 
ir rezultatai yra susieti tarpusavy-
je: mes visi kartu kuriame gerovės 
visuomenę, kurioje žmonės imasi 
kolektyviai kontroliuoti savo likimą 
– t. y., žmonės kartu tampa savo li-
kimo kalviais. Socialinė demokratija 
kartą užvaldė masių vaizduotę, nes 

kapitalizmas (tinkamai) neveikė. So-
cialdemokratai, naudodami valdžios 
biurokratinę galią, savo laiku padarė 
gerovės visuomenę įmanoma. 

Šiuo metu kapitalizmas vėl (tinka-
mai) neveikia. Naujas socialdemokra-
tijos aukso amžius atrodo viliojančiai. 
Tai – momentas, leidžiantis sujungti 
modernumą, jo atvirumą, įvairias plo-
tmes ir vieno su kitu ryšį su vertybėms, 
kurios yra giliai socialinės ir radikaliai 
demokratiškos.

Ar gali sustabarėjusios socialde-
mokratų partijos pasikeisti? O gal jas 
pakeis kitos kairiosios politinės jėgos? 
Taigi, šiuo metu tebevyksta kultūri-
nis šuolis į XXI amžių. Tai gali būti 
nuostabus pasaulis, pilnas tarpusavio 
sąryšio, solidarumo ir gausos – nauja 
aušra ir naujas aukso amžius: socialde-
mokratija ne (padovanota) žmonėms, 
bet pačių žmonių kuriama socialde-
mokratija. 

Ar socialdemokratai pajėgs per-
prasti šią naujų laikų dvasią, ar taps 
jos dalimi?

Čia ir yra (paslėpta) problema. 
Pasaulis, kuris būtų stipriai solida-
rus ir giliai demokratinis, yra sku-
biai reikalingas labiau nei bet kada. 

Atvejai, kai socialinis (bendrojo  
gėrio) pradas turi imti viršų prieš 
privatų interesą retai, buvo labiau 
reikalingi ir akivaizdūs (2008 m. 
krizės pasekmės vis dar skaudžiai 
juntamos). 

Visur žmonės ieško naujų atsa-
kymų ir naujų būdų, kaip realizuo-
ti ir skleisti bendražmogiškumą, 
kaip išsaugoti planetą (nuo jau 
ne(be)pakeliamo jos eksploatavi-
mo). Daugelio frustracija (nu-
sivylimas) yra tas, kad: žmonės 
nori tokio gyvenimo būdo, kuris yra 
socialinis (solidarus) ir radikaliai 
demokratinis. 

Tačiau socialdemokratija, kaip 
politinė praktika, ir socialdemo-
kratai su savo paveldėtu (istoriškai 

susiformavusiu) kredo negali (ne-
sugeba) arba nenori spręsti XXI 
amžiaus problemas. 

Tai ir paaiškina naujų (kairių-
jų) partijų atsiradimą bei tiek daug 
naujų internetinių ir neinternetinių 
judėjimų kilimą. Pagrindinis (jų) 
argumentas yra toks: mes, žmonės, 
norime, ir mums reikia pasaulio, ku-
ris yra giliai socialinis (solidarus) ir 
radikaliai demokratiškas. Tačiau so-
cialdemokratų praktika, jų statišku-
mas (subiurokratėjimas) ir jų noras 
kontroliuoti bei valdyti, jų (perdė-
tas) dėmesys ekonomikos augimui 
bei nenoras kurti naujas globalias 
(tarptautines) institucijas yra nesu-
derinamas su „Zeitgeist“ (Peterio 
Jozefo filmas) dvasia. Ši reikalauja 
pliuralizmo, kompleksiškumo, lo-
kalizacijos ir globalizacijos (kartu), 
t. y. tokios gerovės visuomenės, kur 
yra didesnė  lygybė, tačiau kuri ne-
suderinama su turbo vartojimu be 
pabaigos (besaikiu vartojimu). 

Šiandienos socialdemokratija, 
kaip įprasta politinė praktika, ne-
pajėgia (negali) iškilti iki tokio ly-
gio, kad galėtų (tinkamai) priimti 
XXI amžiaus socialdemokratinio 
(socialinės demokratijos) pasaulio 
sukūrimo iššūkį.       

Taigi, ar galime turėti socialinę 
demokratiją (socialinės demokra-
tijos pasaulį) be socialdemokratų, 
ar iš tiesų mes turėtume to siekti? 

Socialdemokratai, jeigu jie nori 
turėti ateitį, turi sugebėti susido-
roti su keturiais iššūkiais:

• ateities ir gerovės visuomenės 
vizija, pakeisiančia turbo vartojimą;

• globalizacija ir būtinybe sutram-
dyti kapitalą, kuris nepaiso sienų;

• kultūriniu (politikos) pokyčiu 
– pasitikėti žmonėmis ir leisti jiems 
daryti tai, ką jie nori;

• gebėjimu ir būtinybe kurti nau-
jus aljansus pokyčiams (realizuoti).

Nilas Losonas– britų politikos 
komentatorius, rašantis šalies po-
litiniam ir kultūriniam žurnalui 
„New Statesmen“ bei nacionaliniam 
dienraščiui „The Guardian“, Di-
džiosios Britanijos Darbo partijos 
narys, buvęs šios valstybės premjero 
Gordono Brauno patarėjas. 

* Tai – Nilo Losono komentaro 
santrauka, kurią parengė Alfonsas 

Brazas. 
„New Statesman“, http://www.

newstatesman.com/

Žingsnius, kurie lems mūsų saugumą,  
turime žengti drąsiai ir ryžtingai

Nenurašykime kaimo ir provincijos – 
ten daugybė žmonių sėkmės istorijų! 

Pokalbis su krašto apsaugos ministru Juozu OLEKu, LSDP kandidatu į Seimą  
Sūduvos apygardoje Marijampolėje
 

Pokalbis su Milda PEtRAuSKIEnE, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių 
komiteto pirmininko pavaduotoja, LSDP kandidate į Seimą utenos apygardoje
 

„varšuvoje priimtus Aljanso 
sprendimus reikia suprasti ne 
kaip pavienes, bet kaip siste-
mines atgrasymo priemones“, 
– teigia krašto apsaugos mi-
nistras Juozas Olekas, pabrėž-
damas, jog apie 1 000 NAtO 
karių dislokavimas Lietuvoje 
bus kai kas daugiau nei minė-
tas atgrasymas.
Liepos mėnesį įvyko NATO viršū-
nių susitikimas Varšuvoje. Kokius 
vadovų priimtus sprendimus iš-
skirtumėte ir kokias jų įgyvendi-
nimo perspektyvas matote?

Pačiu reikšmingiausiu mums, Lie-
tuvai, galima įvardinti sprendimą 
dėl priešakinių Aljanso pajėgumų 
dislokavimo Baltijos valstybėse ir 
Lenkijoje.

Neabejoju, jog sprendimai bus 
įgyvendinti laiku ir sklandžiai, juo 
labiau kad Varšuvoje vyravo drau-
giška ir supratinga atmosfera. Tą patį 
galima, beje, pasakyti ir ne tik apie 
Vokietiją, kuri vadovaus pas mus dis-
lokuotai bataliono kovinei grupei, 
bet ir apie kitas NATO šalis, pvz., 
Belgiją, Liuksemburgą, Nyderlan-
dus, Norvegiją, Prancūziją. Į Lietuvą 
jau buvo atvykę Vokietijos atstovai 
aptarti būsimos dislokacijos galimy-
bių, rinkosi vietą, numatė įvairius 
logistinius niuansus. 

Lietuvos gyventojai nėra itin 
linkę pasitikėti valdžia ar politi-
kais. „eurobarometro“ duome-
nimis, lietuviai mažiau pasitiki 
savo šalies vyriausybe, parla-
mentu ar politinėmis partijomis 
nei vidutinis europietis. Partijo-
mis beveik niekada nepasitikė-
jo daugiau nei 10 proc. Lietuvos 

gyventojų, o Seimu – 20 proc. 
vis dėlto, lietuviai labiau linkę 
pasitikėti socialdemokratų, o 
ne  konservatorių vadovauja-
momis vyriausybėmis. 

Lietuvos gyventojų pasitikėjimas 
2009–2012 m. A. Kubiliaus konser-
vatorių – liberalų vyriausybe buvo 
itin menkas, o socialdemokratų –  

Pasitikėjimo vyriausybe rodiklių metiniai vidurkiai, apskaičiuoti kaip nuokrypį  
nuo 2009-2012 metų vidurkio. Šaltinis: „Vilmorus“, „Lietuvos rytas“.

Lietuvos verslininkų ekonominių vertinimų rodiklis ir šalies Bendrasis vidaus 
produktas (BVP).  Šaltinis: Statistikos departamentas. 

BVP augimas kaimyninėse Lietuvai valstybėse 1996–2016 m. 

1997–2000 ir 2009–2012 metai. 
Konservatorių vadovaujamų vyriausybių  laikotarpis Lietuvoje  
1996 metai = 100

152,9 126,2 114,2 139,0 113,9 116,7 6

Baltarusija Estija Latvija Lenkija Lietuva Rusija  lietuvos vieta

191,3 176,1 199,6 158,5 202,6 157,4 11996, 2001–2008, 2013–2015 metai. 
Socialdemokratų vadovaujamų vyriausybių  laikotarpis Lietuvoje  
1995 metai = 100

BVP augimas kaimyninėse Lietuvai valstybėse 1996–2015 metais.  
Šaltinis: Tarptautinio valiutos fondo (TVF) 2016 metų balandžio mėn. duomenys

Šį NATO sprendimą reikia supras-
ti ne kaip pavienę, bet kaip sisteminę 
atgrasymo priemonę. Pvz., vienas jau 
įgyvendintų svarbių sprendimų yra 
Vilniuje veikiantis NATO pajėgų 
integravimo vienetas Lietuvoje (an-
gl. NATO Force Integration Unit 
Lithuania). Varšuvoje priimti spren-
dimai yra atgrasymo priemonių, ku-
rias reikia įgyvendinti, tęsinys, todėl 
akivaizdu, kad visas šis kompleksas 
prireikus virstų mūsų šalies apgyni-
mo pajėgomis.

Ar neatsitiks taip, jog 
Aljanso dėmesį jo ry-
tiniam pakraščiui vis 
labiau atitrauks kita 
grėsmė, t. y. politiniai 
ir kariniai neramumai, 
teroro išpuoliai atski-
rose NATO šalyse?

Varšuvos sprendimai 
yra daugiau nei pakan-
kamas Aljanso vienybės 
demonstravimas. Tai 
ypač išryškėja, prisimi-
nus analogiškus NATO 
viršūnių susitikimus, 
vykusius prieš dešimt 
metų, kai tam tikri vi-
diniai nesutarimai buvo 
itin akivaizdūs. Tuomet 
vyravo požiūris, jog svar-
biausia grėsmė yra link 

Aljanso pietinių sienų slenkantis te-
rorizmas, o kad jis būtų pažabotas, 
būtina bendradarbiauti su Rusija.

Tačiau bėgant laikui senosios 
NATO narės, manau, suprato, jog 
ir Baltijos šalims, Lenkijai terorizmo 
problemos rūpi taip pat. Įvykiai kai 
kuriose buvusios Sovietų Sąjungos te-
ritorijose pakeitė geopolitinę realybę, 
ir nereaguoti į tai NATO nebegalėjo, 
nes net ir pietinės Aljanso šalys jau 
senokai suprato tas specifines grėsmes, 
apie kurias mes kalbėjome ir kalbame.

Tokiuose susitikimuose savo kole-
goms iš kitų NATO šalių visuomet 
stengiuosi priminti ir savo, kaip gydy-
tojo, praktikos geležinį principą: pro-
filaktika, kad ir kokia brangi ji būtų, 
visuomet yra pigesnė nei gydymas – jei 
prevencinių priemonių nebus imtasi, 
kol liga dar neišsikerojusi, jo išvengti 
neįmanoma. 

Be to, Aljansui, stebint grėsmes 360 
laipsnių kampu, reikia suprasti, jog 
bet kur kylantis pavojus reikalauja 
specifinių jo slopinimo bei šalinimo 
priemonių. Baltijos šalių ir Lenkijos 
atveju tokios priemonės gali būti pa-
vadintos „batais ant žemės“, t. y. realiu 
ir gana reikšmingu Aljanso pajėgų 
buvimu mūsų šalyse.

Artėja ir mūsų taip lauktas sąjun-
gininkų bataliono dislokavimas 
Lietuvoje. Su kokiais iššūkiais su-
sidursime?

Mums reikės pasispausti tiesiogine 
šio žodžio prasme, nes per tokį trum-
pą laiką įrengti naujos infrastruktū-
ros, galinčios priimti apie 1 000 karių, 
tikrai nespėsime. Taigi, elementaru, 
jog reikės ir apgyvendinimo vietos, 
ir pratybų grafiko, ir lėšų atvykusių 
karių daliniam išlaikymui.

Tačiau šioje situacijoje Lietuva išlo-
šia keleriopai daugiau, nes, jei mums 
patiems reikėtų per tokį trumpą laiką 
suformuoti analogišką bataliono ko-

vinę grupę, tam reikėtų turėti šimtus 
milijonų eurų.

Tai labai svarbus akstinas mums 
patiems dar labiau susitvarkyti vieti-
nę karinę infrastruktūrą, gerinti jos 
kokybę. Pastaruoju metu daug dė-
mesio skyrėme į Lietuvos kariuomenę 
grąžintiems šauktiniams, dėl to šiek 
tiek nukentėjo profesinės karo tarny-
bos karių aprūpinimas. Tačiau nuo 
liepos 1 d. padidinus profesinės karo 
tarnybos karių atlyginimą, toliau visą 
dėmesį skiriame ir koncentruojamės į 
profesionalių karių aprūpinimą. 

Akivaizdu, kad Rusijos grėsmės 
faktorius yra gerai įsisąmonintas 
Baltijos šalyse, Lenkijoje. Tą su-
pranta ir NATO šalių politinė ir 
karinė vadovybė. Tačiau ar ji turi 
tokį palaikymą savo šalių viduje, 
koks, pvz., yra Lietuvoje? Ar Vakarų 
Europos žmonės suvokia, kas yra 
šiandienos Kremlius?

Šis suvokimas dar tikrai nėra toks, 
koks yra Baltijos šalyse ar Lenkijoje, 
tačiau tikrai kur kas geresnis nei, pvz., 
prieš penkerius metus. Anksčiau Va-
karų ir Rusijos dialogo šerdį sudarė 
verslo reikalai: prekyba, energetika 
ir pan. 

Šiandien dalis tų ekonominių saitų 
niekur nedingo, bet Vakarų Europos 
žmonės, nors ir po truputį, bet ėmė 
suprasti, kuo Vakarams vis labiau gra-
sina Maskva. Ir tų šalių politikai, ku-
riems pagaliau atsivėrė akys, taip pat 
skleidžia šią žinią savose visuomenėse. 

Dėkojame už pokalbį. Parengta 
pagal žurnalo „Karys“ vyr. redak-

toriaus Dariaus Varanavičiaus 
interviu 

A. Brazausko (2001–2006), G. Kir-
kilo (2007–2008) ir A. Butkevičiaus 
(2013–2016) – vyriausybėmis – 10 
proc. punktų aukštesnis. 

Analogiškas tendencijas patvirtina 
verslo ir vartotojų pasitikėjimo tyri-
mai: tiek Lietuvos verslininkai, tiek 
dirbantieji samdomąjį darbą, tiek jau-

ni, tiek pagyvenę Lietuvos gyventojai 
šalies ekonomiką palankiau vertina 
valdant socialdemokratams nei kon-
servatoriams su liberalais.

Kodėl Lietuvos gyventojai labiau 
pasitiki socialdemokratais ir juos 
dažniau išrenka į valdžią? 

Galima teigti, kad abiem atvejais 
konservatoriams teko valdyti sunkios 

ekonominės krizės sąlygomis, ir dėl 
ekonomikos nuosmukio bei griežto 
taupymo priemonių rinkėjai po to 
pasirinko ne juos. 

Tokiai hipotezei palankus ir palygi-

nimas su kitomis regiono valstybėmis. 
Ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių 
valstybių ekonomika 1996–2000 bei 
2009–2012 metais augo lėčiau nei 
2001–2008 bei 2013–2015 metais.

Tačiau konservatorių valdymo 
metais Lietuvos BVP išaugo 13,9 
procentais. Visos kitos sienas su Lie-
tuva turinčios šalys tais metais augo 
sparčiau. Pagal BVP augimą Lietu-
vai už 1997–2000 ir 2009–2012 
m. laikotarpį tenka paskutinė 6–oji 
vieta. 

Socialdemokratų valdymo metais 
Lietuvos BVP išaugo daugiau nei 2 

kartus. Visos kitos sienas su Lietu-
va turinčios šalys tais metais augo 
lėčiau. Pagal BVP augimą Lietuvai 
už 2001–2008 ir 2013–2015 metų 
laikotarpį tenka 1–oji vieta. 

Pastebėtina, kad per konservato-
rių „gero“ valdymo metus Lietuvos 
kasmetinis BVP pokytis buvo 0,5 
procentiniais punktais mažesnis, 
o per „prastus“ socdeminius metus 

– metus 0,5 procentiniais punktais 
aukštesnis nei Baltijos šalių vidurkis. 

išvada – dauguma Lietuvos 
gyventojų teigiamai vertina 
efektyviai dirbančias politi-
nes jėgas ir yra linkę nubausti 
tas, kurios daro reikšmingas 
klaidas.

„Socialdemokrato“ redakcija

Trečią kadenciją dirbate Seime, 
antrą iš eilės – Valstybės valdymo 
ir savivaldybių komitete, nors pir-
moje buvote Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto narė. Kokius 
svarbiausius darbus išskirtumėte? 

Nors 2004–2008 m., Lietuvai tik 
įstojus į NATO, Seime teko imtis 
„sunkiosios“ politikos, vėliau pasu-
kau ten, kur širdžiai artimiau: prie 
vietos savivaldos ir valstybės valdymo 
reikalų. 

Man visada rūpėjo ir beveik visada 
dirbau ten, kur reikėjo ieškoti spren-
dimų, kaip pagerinti situaciją ir valdy-
mą, geriau organizuoti organizacijų ir 
institucijų darbą, motyvuoti žmones 
dirbti, būti pilietiškai aktyviems. 

Nemažai atidaviau darbuodamasi 
ir Lietuvos socialdemokratų partijoje, 
organizuodama jos veiklą,  būdama 
LSDP pirmininko pavaduotoja. 

Seime – daug prasmingo ir įdomaus, 
tačiau ir rutininio darbo, reikalaujan-
čio (jei nori pasiekti tikslų, kuriuos 
pažadėjai žmonėms, atstovaudama 
jų interesams) daug kantrybės, užsis-
pyrimo ir laiko. 

Pagaliau pavyko pasiekti, kad pernai 
Lietuvoje įvyktų pirmieji tiesioginiai 
merų rinkimai. Panašiai stengiamės 
įveikti daugybę kliūčių ir patobulinti 

lobizmo reguliavimą, kuris neatitinka 
realybės. 

Esu politikė praktikė, visur ieškau 
optimalių sprendimų – nepasvertų 
ir skubotų nesiūlau. Nemėgstu teori-
nių alternatyvų, aklo vienos valstybės 
patirties perkėlimo į kitą. Visada sten-
giuosi įvertinti, kaip tai veiks konkre-
čiomis aplinkybėmis. 

Dėl to iki šiol neforsuoju tiesioginių 
seniūnų rinkimų, tačiau stiprėjant 
Lietuvos vietos savivaldai, nuosekliai 
palaikiau didesnį savivaldybių eko-
nominį ir finansinį savarankiškumą. 

Šį pavasarį išleista knyga, skirta 
Jūsų gimtajam kaimui, jo žmonėms 
ir jų šeimų gyvenimo istorijoms, 
„Kaimynai – mano širdies namai“. 
Kodėl parašėte šią knygą? 

Tokia mintis brendo daugybę metų, 
bendraujant su Utenos krašto ir mano 
gimtojo Kaimynų kaimo gyvento-
jais. Per pastaruosius trejus metus ir 
įgyvendinau šį savo sumanymą: pati 
rinkau medžiagą knygai, rašiau dalį 
tekstų, atrinkau iliustracijas, doku-
mentus ir foto. Kaimynų gyventojų 
ieškojau po visą Lietuvą: didmiesčiuo-
se, Molėtuose, Rokiškyje, Kupiškyje, 
Akmenėje ir kitur... 

Ši knyga – dovana manajai su broliu 

giminei. Mūsų tėvams. Mūsų Kaimy-
nams, jųjų žmonėms. Kaimynuose 
gimiau ir užaugau. Esu knygos idėjos 
autorė ir sudarytoja. Į leidinį sudėjau 
iš šio kaimo kilusių, jame gyvenusių 
ar dirbusių žmonių pasakojimus bei 
žurnalistės Reginos Totorytės-Stun-
dienės užrašytas šių žmonių istorijas. 

Čia rasite pasakojimų apie kaimo 
senbuvius, kurių Kaimynuose gyveno 
tėvų tėvai, dabar – ir jie, vaikai arba 
vaikų vaikai. Apie tuos, kurie, kaip 
aš ir mano brolis, išvažiavo į miestus, 

kurių vaikystės namų galbūt ir neliko, 
tačiau jie į Kaimynus sugrįžta. Apie 
tuos, kurie čia atkeliavo kolūkiniais 
laikais arba vėliau įsikurti gražioje, 
ramioje vietoje netoli ežero. Net apie 
kolūkių pirmininkus, kurių istorijos 
atspindi laikotarpį bei krašto ir žmo-
nių likimus. 

Ar šiandien Lietuvos kaimas vis 
dar atitinka neigiamus stere-
otipus? 

Nevalia nurašyti Lietuvos 
kaimo ir provincijos, nors tai 
paprasta padaryti, kaip dažnai 
prasigėrusį ir darbo bijantį kai-
mą vaizduoja televizijos laidos. 

Ne visas Lietuvos kaimas 
prasigėręs – ten daugybė uni-
kalių ir kasdienių sėkmės isto-
rijų. Mano gimtųjų Užpalių 
seniūnas Eugenijus Keraminas 
džiaugiasi, kad į kaimą grižta 
ir kuriasi jauni, ką tik mokslus 
baigę žmonės, kad išliko vienin-
telė kaimiškoje vietovėje Utenos 
rajone Užpalių gimnazija.

Jaunas ūkininkas Tadas 
Vaškelis plėtoja pieno ūkį, gy-
vulininkystę, jo brolis Paulius, 
šią vasarą sukūręs šeimą, užsi-

ima grūdinėmis kultūromis. Simas 
Keraminas, įpusėjęs studijas Vilniaus 
universitete, perėjo į neakivaizdinį, 
ėmėsi ūkininkauti, augina per 50 
raguočių, dirba savo ir nuomojamą 
žemę. Jo pusbrolis Simonas Kerami-
nas, baigęs studijas Vytauto Didžiojo 
universitete, irgi ūkininkauja, augina 
grūdines kultūras, mėsinius galvijus. 
Arūnas Daukševičius ūkininkauja, 
ruošiasi kurti šeimą, žada imtis pieno 
ūkio, svajoja įsigyti robotus. 

Šį sąrašą būtų galima tęsti: Ovidi-
jus ir Giedrius Garunkščiai, Donatas 
Bučius, Deividas Leika, Ignas Vaškelis, 
kurių amžiaus vidurkis – apie 25 me-
tus. Šiek tiek už juos vyresni Ramūnas 
Milys, Rimas Sabalius, Sigitas Čiegis 
sėkmingai užsiima daržininkyste. 
Eglė Jovaraitė ir Neringa Šmatavičie-
nė specializuojasi grūdinių kultūrų 
auginime.

Utenos rajone radau ne vieną šei-
mą, kurios, palikusios miestietiškus 
patogumus, įsikūrė kaime. Vilniečiai 
menininkai Lina ir Adomas Šimkai-
čiai su trimis vaikais įsikūrė Trum-
palių kaime. Jie čia laimingi, greitai 
susidraugavo su vietiniais, įgijo jų pa-
sitikėjimą. Nesenai Adomas išrinktas 
bendruomenės ,,Užpalėnų krivūlė“ 
pirmininku.

Tą patį galima pasakyti ir apie visą 
Lietuvą, kitus jos regionus, miestus, 
miestelius ir kaimus. 

Seimo rinkimai –  čia pat. Kaip 
susitvarkote su dar labiau pagausė-
jusiais darbais? 

Daug laisvalaikio skiriu artimam 
bendravimui su Utenos krašto žmo-
nėmis ir Kaimynų gyventojais, toliau 
renkant jų gyvenimo istorijas. 

Laikotarpis prieš rinkimus – etapas, 
kai dar ryškiau suprantu, kad poli-
tika turi būti jautri, įvertinanti, kaip 
kiekvienas sprendimas paveiks kon-
kretaus žmogaus, konkrečios šeimos 
gyvenimą. 

Moterys politikoje gali daug nu-
veikti dėl to, kad jos į viską žvelgia 
asmeniškiau, daugiau mąsto apie 
konkretaus žmogaus likimą. O kai 
bus gerai žmogui, šeimai, bus gerai ir 
valstybei. 
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Pirmasis kartas vienmandatėje     Seimo rinkimų apygardoje...  
„Socialdemokratas“ kalbina socialdemokratų jaunimiečius 

1) Pirmą kartą kandidatuojate vienmandatėje apygardoje. kaip 
tapote LSDP kandidatu į Seimą savo apygardoje? Ar didelė buvo 
konkurencija partijos viduje? 
2) kaip ruošiatės Seimo rinkimams? 
3) kodėl rinkėjas turėtų balsuoti būtent už Jus? 
4) kokių rinkimų rezultatų tikitės? 

Marius SkARuPSkAS,  
Žirmūnų apygarda, vilniuje 

1) Vienmandatėje apygardoje kan-
didatuoju pirmą kartą, tačiau tai ma-
no antrieji Seimo rinkimai. 2012 m. 
pavyko iš 141 sąrašo vietos pakilti į 
52. Savivaldos rinkimuose dalyvavau 
porą kartų, ir antrasis kartas buvo sė-
kmingas – tapau Vilniaus m. tarybos 
nariu, priklausau Paslaugų ir miesto 
ūkio komitetui. Taigi, kandidato rin-
kimuose ir išrinkto politiko patirties 
turiu pakankamai. 

Galiu laikyti save partijos senbuviu 
– LSDP narys esu 14 metų. Taip ir 
tapau partijos kandidatu Žirmūnų 
apygardoje: ir Lietuvos socialdemo-
kratinio jaunimo sąjungos, ir LSDP 
bičiuliai pastebėjo bei įvertino mano 
partinę ir visuomeninę veiklą, iškelda-
mi mano kandidatūrą. Mūsų partijoje 
yra tikra demokratinė konkurencija – 
kiekvienas gali daryti politinę karjerą, 
jei tik to nori ir siekia.  

2) Šiems Seimo rinkimams pradė-
jau ruoštis, kai ruošiuosi pirmiesiems 
savo, kaip kandidato, rinkimams į 
Vilniaus m. savivaldą 2011 m. Noriu 
progresyvių pokyčių Lietuvoje, Vil-
niuje ir, žinoma, Žirmūnuose, ir prie 
jų asmeniškai noriu prisidėti. Daug 
tiesiogiai bendrauju su savo apygardos 
rinkėjais. 

Stengiuosi būti išgirstas rašydamas 
viešus politinius komentarus, dau-
giausia inovacijų politikos temomis 

– visuomenė turi kuo daugiau žinoti 
apie Lietuvos galimybes aukštosiose 
technologijose, skaitmeniniame pa-
saulyje. 

3) Turiu pakankamai visuomeni-
nės ir politinės veiklos patirties, todėl 
tikiu, kad galiu prisidėti prie teigiamų 
pokyčių mūsų visuomenėje ir valsty-
bėje. Noriu, kad Lietuva būtų tarp 
lyderių inovacijų srityje. Esu įsitikinęs, 
kad tai yra įmanoma, reikia tik kuo 
daugiau drąsių, veržlių ir novatoriškai 
mąstančių žmonių. 

4) Žirmūnai yra ypatingas sostinės 
rajonas su savita istorija ir unikaliomis 
galimybėmis. Jame susilieja skirtingi 
gyvenimo – vyresnės kartos ir tik pra-
dedančių savarankišką jaunų žmonių 
– būdai ir poreikiai.  Būtent čia slypi ir 
iššūkiai, ir galimybės. 

Žirmūnus laikau kairiųjų, social-
demokratų rinkėjų apygarda. Sieksiu, 
kad jie ateitų į rinkimus ir balsuotų už 
mane. Čia 2012 m. laimėjo Vytenis P. 
Andriukaitis, kuris puikiai pažinojo 
šio rajono gyventojus. Visa tai leidžia 
man tikėti, kad pergalė įmanoma. 

„SuBRENdau iR didŽiajai 
poLitiKai“

„tuRiu paKaNKamai 
poLitiKo patiRtiES“ 

gintautas PALuckAS,  
Fabijoniškių apygarda, 
vilniuje 

1) Kandidatu tapau taip, kaip ir 
visi. Partija patvirtino, štai aš – ir 
kandidatas. Į kandidatų trauki-
nį įlipau paskutinis. Viską gerai 

pasvėręs. Juk vos prieš pusantrų 
metų dalyvavau savivaldos rinki-
muose. Turiu pradėtų ir kol kas 
nebaigtų darbų. 

Kita vertus, esu subrendęs ir 
nacionalinei politikai. Ši aplin-
kybė ir nulėmė, kad esu kandi-
datas Fabijoniškių apygardoje. 
Konkurencija visada yra, tačiau 
tai natūralu. Skyrius ir partijos 
taryba svarstė net šešis kandida-
tus. Džiaugiuosi, kad esu pasi-
rinktas aš. 

2) Į rinkimų kampaniją įsijun-
giau vėluodamas, tačiau politiko 
veikla yra nuolatinė kampanija – 
viešinimas savo minčių, pozicijų, 
iniciatyvų. Todėl nesiskundžiu. 
Mėginu užmegzti asmeninį ryšį 
su apygardos žmonėmis ir ben-
druomene. Atidariau kandida-
to priimamąjį, kviečiu žmones, 
stengiuosi padėti jiems išspręsti 
problemas. 

Nors Seimo rinkimuose nesu 
dalyvavęs, tačiau tai nėra mano 
pirmoji rinkimų patirtis. Todėl 
žinau, kad abipusio pasitikėjimo 
santykių užmezgimas yra svar-
bus dalykas. Skrajutės ir plakatai 
stenduose žmones mažai domina. 

3) Žmonės balsuoja už tuos, 
kuriais gali pasitikėti ir gerbia. 
Tikiuosi, jog apygardos rinkėjai 
manyje šias savybes įžvelgs. Aš 
juk ne parašiutu į Vilnių nuleis-
tas. Esu miesto tarybos narys, 
vicemeras. Jei ką nors darau gerai, 
žmonės tai pastebės ir įvertins. 

4) Šis klausimas mane visada 
glumina. Tikiuosi pergalės ir tik 
pergalės. Kas eina į rinkimus ti-
kėdamasis pralaimėti? Jei tokio 
jausmo kandidatas neturi, tai lai 
sėdi ant „atsarginių“ suolo ir lau-
kia, kol tas noras subręs.

Julius PAgOJuS, 
Lazdynų apygarda, vilniuje

1) Partijos ir jaunimo sąjungos vei-
kloje aktyviai dalyvauju daugiau nei 
dešimt metų, o šie Seimo rinkimai 
– pirmieji, kuriems vykstant esu su-
laukęs Konstitucijos reikalaujamo mi-
nimalaus kandidatui į Seimą amžiaus. 

Vilniaus m. skyrius, kurio pirmi-
ninko pavaduotojas esu, pasiūlė ma-
ne LSDP tarybai kandidatu Lazdynų 
vienmandatėje apygardoje. Kadangi 
buvęs LSDP kandidatas šioje apy-
gardoje nebėra partijos narys, didelės 
konkurencijos mano kandidatūrai 
nebuvo.

2) Jokia agitacijos forma neveikia 
taip efektyviai, kaip tiesioginis ben-
dravimas su rinkėjais. Todėl didžiausią 
dėmesį skiriu veikloms, kurios leidžia 
matytis su apygardos gyventojais akis 
į akį. 

Pagrindinė iš jų – rinkėjų lankymas 
jų gyvenamosiose vietose pristatant 
save ir savo viziją. Taip pat įvairių pra-
mogų, pavyzdžiui, stalo žaidimų tur-
nyrų organizavimas įvairiose apygar-
dos vietose, dalyvavimas mikrorajono 
renginiuose.

3) Esu jaunas, įgijęs teisininko ir eko-
nomisto išsilavinimą nepriklausomoje 
Lietuvoje, bet jau turiu darbo ir vado-
vavimo patirties tiek nevyriausybinia-
me, tiek privačiame, tiek valstybiniame 
sektoriuje. 

Dirbdamas įvairiose sferose, ne tik iš 
arti pamačiau problemas, su kuriomis 
susiduria valstybė ir jos gyventojai, bet 
ir įgijau žinių ir kompetencijos, kuri 
leistų jas spręsti. 

Tikiu, kad Lietuvą klestinčia šalimi 

„diRBSiu, Kad ŠaLčiNiNKų 
iR ViLNiauS RajoNuoSE 
Situacija gERėtų“

Sergejus tichOMiROvAS, 
Šalčininkų – vilniaus apygarda  

1) Esu dėkingas Šalčininkų gyven-
tojams ir LSDP skyriaus aktyvui, ku-
rie patikėjo manimi ir mano idėjomis. 
Savo darbais ir atsidavimu stengsiuosi 
pateisinti jų lūkesčius. 

2) Neturiu turtingų rėmėjų, nepra-
šau verslo paramos: visą savo darbą 
orientuoju į tiesioginį bendravimą su 
žmonėmis. Namų ir būtų lankymas, 
susitikimai, žmonėms svarbių klausi-
mų sprendimas – tai yra mano darbo 
pagrindas. 

3) Lyginant su kitais Lietuvos mies-
tais ir rajonais, šiuo metu situacija 
Šalčininkuose yra viena prasčiausių. 
Šalčininkų ir Vilniaus rajonų gyven-
tojai nusipelno ne tų, kurie tik užima 
Seimo narių kėdes, bet realiai dėl jų 
dirba. Žinau, ko reikia Šalčininkams 
ir vietiniams žmonėms. Ir ne tik žinau, 
bet ir ruošiuosi rimtai dirbti, kad situ-
acija gerėtų. 

4) Būtų keista, jei nesakyčiau, kad 
tikiuosi tik pačių geriausių rezulta-
tų. Pirmajame ture planuoju įveikti 
konservatorių kandidatą A. Kubilių 
ir patekti į antrąjį turą, o ten sunkioje 
kovoje kris ir Lenkų rinkimų akcijos 
kandidatas. 

„SVaRBiauSia – ŽmoNių 
paSitiKėjimaS“ 

Donatas DegeNiS, 
vakarinė apygarda 
Panevėžyje
 

1) Mano, kaip kandidato į Sei-
mą, kandidatūrą iškėlė žmonės, 
kurie parodė atitinkamą ir kan-
didatavimui reikalingą pasitikėji-
mą. LSDP Panevėžio m. skyriaus 
bičiuliai, susirinkę į konferenciją, 
balsavimu išreiškė aiškų pasitikė-
jimą manimi kaip kandidatu į Sei-
mą. Todėl atstovauti bičiulių, pa-
nevėžiečių ir Lietuvos gyventojų 
nuomonei, turint jų pasitikėjimą, 
yra tinkamas ir teisingas darbas. 
Politikoje veikti be žmonių pasi-
tikėjimo neverta.

2) Besirengdami artėjantiems 
Seimo rinkimams su savanorių 
komanda aktyviai bendraujame 
su panevėžiečiais ir aiškinamės, 
kokios problemos juos slegia ir 
kas, priimant klausimus, svarsto-
mus nacionaliniu mastu, yra svar-
bu Panevėžio miesto gyventojams.

3) Kiekvienoje sistemoje nuo-
latos reikalinga sisteminga kar-
tų kaita. Jei užsilieka per daug 
senosios kartos atstovų, sistema 
neprogresuoja, jei atsiranda per 
daug naujų ir jaunų veidų – siste-
ma pradeda kartoti jau įvykusias 
svarbias klaidas. Todėl svarbu, 
kad ir Seimo sistemoje išlaikytu-
me šią proporciją ir sistemingai, 
nekartodami jau padarytų klaidų, 
progresuotume. 

Panevėžio mieste jaunų, kom-
petentingų, gyvenančių politika 
ir žmonių problemų sprendimu 
kandidatų į Seimą maža, todėl 
garantuoju, kad gavęs progą atsto-
vauti panevėžiečių interesams Sei-
me, dėčiau maksimalias pastangas 
bei spręsčiau panevėžiečiams ir 
Lietuvos gyventojams aktualias 
problemas.

4) Kiekvienas kandidatas, ma-
nau, kaunasi dėl žmonių pasitikė-

jimo tam, kad įrodytų, jog turi jį 
didžiausią. Todėl tikiuosi laimėti. 

Svarbu, kad rinkimus laimėtų 
sąžiningas politikas, kuris nuo-
širdžiai sulauktų didžiausio gy-
ventojų pasitikėjimo. Jei tas žmo-
gus Panevėžio miesto Vakarinėje 
apygardoje būsiu aš, tai bus ne 
tik didelis džiaugsmas atstovauti 
panevėžiečių interesams, bet ir di-
delė atsakomybė jausti tokį didelį 
žmonių pasitikėjimą.

„ŽmoNėS įRodė, 
Kad paSitiKi 
SociaLdEmoKRataiS“

tomas MARtiNAitiS, 
Akmenės – Mažeikių apy-
garda  

1) Taip, pirmą kartą. Mūsų 
Akmenės r. jau daugelį metų į 
Seimo rinkimus ėjo kartu dalimi 
Joniškio rajono. Šiemet Konsti-
tuciniam teismui priėmus spren-
dimą ir pakeitus apygardų ribas, 
situacija pasikeitė. 

Akmenės r. tapo bendra apygarda 
kartu su Mažeikių rajonu, be Mažei-

kių miesto. Manau, toks sprendimas 
yra teisingas, nes Viekšnių seniū-
nija vėl rinks bendrą kandidatą su 
Akmenės rajonu, kurio dalimi buvo 
iki 1999 metų. 

Socialdemokratai ypač džiaugėsi 
tokiu sprendimu. Abu rajonai sa-
vivaldos rinkimuose parodė, kad 
labiausiai palaiko šią partiją: abu 
tiesiogiai išrinkti merai yra socialde-
mokratai, o savivaldos tarybų rinki-
muose jie gavo didžiausią palaikymą. 

Prieš pakeičiant rinkimų apy-
gardos ribas, mūsų partijos skyrius 
konferencijoje kandidatu jau buvo 
patvirtinęs Žagarės regioninio par-
ko direktorių Mindaugą Balčiūną. 
Tačiau Konstitucinio teismo spren-
dimas, nors ir nebuvo netikėtas, 
sukėlė sąmyšį, reikėjo ieškoti naujo 
kandidato. 

Džiaugiuosi, kad mūsų skyrius 
vieningai su Mažeikių socialdemo-
kratais išreiškė pasitikėjimą jaunimu 
ir kandidatu šioje apygardoje patvir-
tino mane. 

2) Pasiruošimas Seimo rinkimams 
prasidėjo jau kitą dieną po savivaldos 
rinkimų. Ne žodžiais, o darbais soci-
aldemokratai rodo, kad puikiai ats-
tovauja tiek Akmenės, tiek Mažeikių 
rajono gyventojų interesams. Mūsų 
atliekamus darbus galima aiškiai 
matyti, žmonėms rūpi jų gyvenamoji 
aplinka, todėl sulaukiame nemažai 
palaikymo. 

Seimo rinkimams vienmandatėje 
apygardoje subūrėme tvirtus šta-
bus, kurie pataria, padeda pelnyti 
žmonių paramą. Esu jaunas žmogus, 
galbūt ne visi mane dar pažįsta, todėl 
daug keliauju per abu rajonus, daly-
vauju renginiuose, susitikimuose, 
bendruomenės šventėse. 

Malonu, kad žmonės išreiškia 
savo pasitikėjimą, prisimena mane 
dalyvavus „Auksinio proto“ laidoje, 
kituose nacionaliniuose projektuose. 

3) Bendraujant su žmonėmis 
dažnai išgirstu jų nusivylimą Seimo 
darbu. Ypač skaudžiai pakenkė pas-
tarojo meto korupcijos kaltinimai. 
Daugelis kalba, kad reikia permainų, 
reikia, kad nauja, jau nepriklauso-
moje Lietuvoje užaugusi karta ateitų 
į valdžią. 

Baigiau politikos mokslus Vil-
niaus universiteto Tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų institute. 
Esu šios srities profesionalas, laisvai 
kalbu užsienio kalbomis, bandžiau 
savo laimę ir užsienyje, bet grįžau į 
savo gimtąjį kraštą ir, užuot skundę-
sis, prisiėmiau atsakomybę prisidėti 
kuriant jo gražią ateitį. 

Tikiu Lietuva, tikiu, kad socialde-
mokratai tinkamiausiai atstovauja 
jos piliečių interesams. Tvirtai žinau, 
kad savo darbu, žiniomis ir sugebė-
jimais galiu prisidėti prie jos gerovės 
kūrimo. 

4) Mūsų žmonės jau savivaldos 
rinkimuose įrodė, kad pasitiki soci-
aldemokratais. Tačiau sėkmė vien-
mandatėje apygardoje priklausys tik 
nuo įdėto darbo. 

Reikia dar labiau pažinti žmones, 
išgirsti jų norus ir rūpesčius, tik tuo-
met bus galima tikėtis sėkmės. Esu 
pasirengęs darbui.

„ESu paSmERKtaS Laimėti“

Justas PANkAuSkAS,  
kėdainių apygarda 

1) Dėkoju Kėdainių  bičiuliams už 
pasitikėjimą. Tai – apygarda, kurioje 
keliolika metų viešpatavo vieno žmo-
gaus partija su keista politine ideologi-
ja. Konkuruoju su patyrusia politike V. 
Baltraitiene. Žinau, kad lengva nebus, 
tačiau jaučiu didelį žmonių palaikymą 
ir norą matyti daugiau naujų veidų, 
jaunatviškos energijos, modernių ži-
nių ir požiūrio valstybės valdyme.

2) Pasiruošiau prieš metus. Dabar 
intensyviai dirbu. Šią vasarą neturėjau 
laisvo savaitgalio, beveik visi praleisti 
vienmandatėje apygardoje bendrau-
jant su žmonėmis.

3) Kėdainiuose trūksta jaunų žmo-
nių politikoje, tenka rinktis iš senų ir 
tų pačių veidų. Noriu rajono žmonėms 
pateikti alternatyvą, ar jie tai supras ir 
įvertins – parodys rinkimai. Per daug 
įsišaknijęs vienos partijos diktatas, su 
kuria visoje Lietuvoje tapatinamas šis 
miestas.

4) Esu pasmerktas laimėti. Pirmiau-
sia, keliu tikslą patekti į antrąjį rinki-
mų turą, nes pirmajame vieno kito 
balso gali ir pritrūkti.

„SupRaNtu SaVo KRaŠto 
ŽmoNių RūpESčiuS“

1) Apygardoje, kurioje kandi-
datuoju, kelis kartus kandida-
tavo Bronius Bradauskas. Jam 
nusprendus nebekandidatuoti 
vienmandatėje, LSDP Kaišia-
dorių ir Elektrėnų skyriai rinko 
naują kandidatą. Juo tapau aš, 
sulaukęs didžiausio skyrių narių 
palaikymo. 

Ar buvo konkurencija? Skyriai 
rinkosi iš kelių kandidatų, svarstė, 
kuris geriausiai galės atstovauti 
šio krašto interesams ir pratęsti 
B. Bradausko rinkimų pergalių 
tradiciją. Daugiausiai palaikymo 
sulaukiau aš. Stengiuosi daryti 
viską, kad nenuvilčiau manimi 
pasitikėjusių žmonių.

2) Aktyviai bendrauju ir su Kai-
šiadorių, ir su Elektrėnų rajono, 
priklausančių apygardai, gyvento-
jais. Tik tiesioginis bendravimas 
su žmonėmis geriausiai padeda 
pajusti, kuo jie gyvena šiandien. 

Su kaišiadoriškiais bendrauju 
nuolat. Man, politikui, žmonių 
rūpesčiai ir džiaugsmai svarbūs 
visą laiką, ne tik prieš rinkimus.

3) Esu vienintelis kandidatas, 
gyvenantis šiame krašte. Ne atvy-
kėlis iš Vilniaus, Kėdainių ar kitų 
miestų, o kasdien, kaip ir mano 
rinkėjai, keliaujantis tomis pačio-
mis gatvėmis į darbą, parduotuvę, 
mokyklą. Žinantis, kuo gyvena, 
kokiais džiaugsmais ir rūpesčiais 
dalinasi Kaišiadorių ir Elektrėnų 
krašto žmonės.

Jau antrą kadenciją esu Kaišia-
dorių tarybos narys. Tad politi-
ka man nėra „tamsus miškas“. O 
įvertinus bendrą darbą su Seimo 
nariais, žinau, kaip dirba valsty-
bės institucijos.

Labai gerai suprantu, ko rei-
kia regionams. Pats esu sukū-
ręs 100 darbo vietų bendrovėje 
„Žiežmarių gėlės“, kurioje dirba 
ir Kaišiadorių, ir Elektrėnų kraš-
to žmonės. Mano šeima prieš 10 
metų čia įsigijo įmonę ir parodė, 
kaip iš apleisto ir merdinčio gėlių 
ūkio padaryti Lietuvoje pirmau-
jančią gėlių auginimo įmonę. O 
tam reikėjo ne tik lėšų! Norint 
konkuruoti su gėlių, įvežamų iš 
Lenkijos ar Olandijos, kainomis, 
reikėjo daug dirbti ir galvoti, kaip 
plėtoti verslą.

Tiek aš, tiek mano įmonė ir šei-
ma nuolat remia įvairias švietimo 
įstaigas, organizacijas, žmones, 
sporto ir kultūros renginius. Ir tai 
darau seniai. Aš žmonėms padedu 
ne tada, kai ateina rinkimai. Da-
rau tai todėl, kad noriu ir galiu.

Esu jaunas, apsirūpinęs žmo-
gus. Labai myliu savo šeimą. Turiu 
namus Žiežmariuose ir neketinu 
gyventi Vilniuje. Jei būčiau iš-
rinktas į Seimą, dirbčiau Vilniuje, 
o gyvenčiau Žiežmariuose. Todėl 
žmonės mane lengvai ras ir bet 
kada galės pasikviesti paaiškinti 
vienus ar kitus valdžios sprendi-
mus ar planus. 

4) Nebūčiau net pradėjęs, jei 
netikėčiau ir nesiruoščiau lai-
mėti.

„ESu taRp jauNiauSių 
KaNdidatų“

Marius MuiŽiNikAS, elektrė-
nų – kaišiadorių apygarda 

gali padaryti piliečiai, išugdyti ir patirtį 
įgiję laisvoje šalyje. Tuos, kurie taip pat 
tuo tiki, kviečiu palaikyti mane.

4) Tikiu, kad nėra nieko neįma-
nomo. Būdamas 26-erių tai įrodžiau 
tapdamas teisingumo viceministru. 
Dabar atėjo laikas tai įrodyti laimint 
rinkimus į Seimą.
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VISADA SIEKIAME PERGALIŲ! 
>Atkelta iš 1 p.

Algirdas SySAS,  
Seimo vicepirmininkas, 
LSDP vicepirmininkas

 
1) Olimpiada buvo sugalvota 

tam, kad būtų nutraukti karai. 
Todėl reikėtų prisiminti istoriją 
ir pasižiūrėti per šitą prizmę, nes 
neramumai, kurie vyksta pasaulyje, 
gali užtemdyti ir olimpiadą. Aišku, 
norėtųsi, kad olimpiados metu ne-
įvyktų kokių nors eilinių karinių 
konfliktų, kurie sugadintų gyve-
nimą ne vienam Žemės gyventojui. 

O olimpiada – tai didelė šventė, 
pasaulio geriausių atletų įvairiose 
sporto šakose varžybos, kuriose 
laimi stipriausi arba tam momentui 
labiausiai psichologiškai pasiruošę. 
Tad visada įdomu stebėti žmonių 
galias ir galimybes. Ir tai atspindi 
tam tikrą valstybių požiūrį į sportą 
tose šalyse. 

2) Žiūrėsiu tas, kurias galėsiu 
žiūrėti. Jei atvirai, nesu fanatiškai 
nusiteikęs kažkurios vienos sporto 
šakos atžvilgiu. Aišku, įdomu pa-
matyti, kaip atstovaus lietuviai, bet 
sportas gražus įvairus, ir nebūtinai 
tai turi būti lietuviai. 

Žaidybinės, komandinės sporto 
šakos visada sukelia azartą. Jei in-
dividualios, net alinantis bėgimas 
(pavyzdžiui, maratonas), visada 
įdomu stebėti geriausius sporti-
niunkus ir jų taktiką. 

Pasistengsiu pamatyti visko po 
truputį, kiek leis laikas. Yra gali-
mybės peržiūrėti įrašus, naktimis 
tikrai nežiūrėsiu, nes jas skirsiu 
miegui, o jei jau ką reikės, tai pa-
sižiūrėsiu.

3)Įvairiai gali būti. Gali būti ir 
geras derlius, sakykim, iki kokių 
10, o gali... Sportas yra toks daly-
kas, kad nieko negali iš anksto pro-
gnozuoti, nes net mūsų žvaigždutė 
plaukikė Rūta Meilutytė... Visko 
gali būti, čia juk tokie dalykai... 
Aišku, lyderis – savo rungtyje, bet 
kaip pasirodys, tai laikas, gyveni-
mas ir varžybos parodys. 

Ar pavyzdžiui, mūsų buriuotoja 
Gintarė Scheidt, kuri laimėjo olim-
pinį sidabro medalį 2008 metais 
Pekine, turi labai didelę patirtį... 

Ar mūsų krepšininkai, kurie laiko-
mi favoritais, ir reikia tikėtis – jei 
ne pusė, tai didžioji dalis Lietuvos 
iš jų tikisi medalių. 

Mūsų penkiakovininkai – ir ko-
manda, ir individualiai – stiprūs, 
taip pat – irkluotojai... Buvau jų 
išleistuvėse. Jauni, energingi, am-
bicingi ir kovingi žmonės. Todėl 
sieksime aukštumų. 

4) Norėčiau pirmąją, bet ame-
rikiečių „Dream Team“ sunkiai 
įveikiama. Manau, nėra nieko, ko 
negalima nugalėti. Tai yra emocijų 
situacijos momentas, kaip viskas 
susiklosto. Todėl dėsime viltis, kad 
pasirodys kuo geriau.

5) Stengiuosi sportuoti kasdien, 
bent jau padaryti mankštą, pa-
plaukioti, jei yra galimybė. Iš ryto 
nuvažiuoju arba nubėgu iki ežero, 
paplaukioju, padarau mankštą. Tai 
– pasikrovimas visai dienai. 

Taip pat dalyvauju įvairiose var-
žybose, ypač orientavimosi sporto. 
Jei leidžia galimybės ir darbas, an-
tradienį, ketvirtadienį, šeštadienį, 
sekmadienį gali būti įvai-
rios varžybos. 

Dalyvauju visose pa-
skutiniu metu Lietuvoje 
rengiamose ištvermės, 
daugiafunkcinėse varžy-
bose – „Vilnius challen-
ge“, „Anykštėnų triatlo-
nas“, „Pažink Krekenavą“ 
ir kt. 

Dalyvauju garsiuose 
maratonuose, paskutiniu 
metu bėgu 10 km. Varžo-
masi ir dėl Seimo taurės 
tokioje pačioje distanci-
joje. Kai Seimas kuruoja, 
raginame ir bičiulius pri-
sijungti. 

Dalyvauju velomara-
tono varžybose, kuriose 
Seimas irgi paprastai turi 
savo komandą. Neužten-
ka laiko dalyvauti visur. 

Esu Seimo futbolo ko-
mandos narys. Stengiuosi 
saugotis nuo traumų, tai 
dalyvauju tik tarpvalsty-
binėse varžybose, kurios 
vyksta labai retai. Jei rei-
kia, tada atstovauju. 

Birutė vėSAi-
tė, Seimo narė, 
Lietuvos social-
demokračių 
moterų sąjun-
gos pirmininkė 

1) Olimpinės 
žaidynės – didžiulė 
šventė visam pasau-
liui. Gyvename ne-
ramiu laikotarpiu, 
todėl pirmiausia 
norisi tikėti, jog 
bent olimpiados 
metu nenutiks inci-
dentų, kurie užgož-
tų olimpinės taikos 
ir vienybės idėjas. 

Sportininkams 
jau vien patekimas į 
olimpines žaidynes 
yra didelis pasieki-

mas, iki kurio reikėjo nueiti ilgą 
kelią, todėl norisi pasidžiaugti, jog 
turime aukščiausio lygio atletus 
net šešiolikoje sporto šakų. 

Laimėjimų tikiuosi iš plaukikų, 
tarp jų, aišku, visų pirma iš Rūtos 
Meilutytės, taip pat – krepšininkų, 
boksininkų, irkluotojų. Manau, 
jog, kaip Londono olimpinių žai-
dynių metu, taip ir šį kartą sulauk-
sime staigmenų, į pirmąsias vietas 
išsiverš ir tie sportininkai, kurie 
nebuvo laikomi favoritais. 

2) Kaip ir didelė dalis tautiečių, 
stengsiuosi nepraleisti svarbiau-
sių Lietuvos krepšinio rinktinės 
rungtynių, mūsų plaukikės Rūtos 
startų bei kitų svarbiausių sporti-
ninkų pasirodymų. Šios olimpinės 
žaidynės visiems Lietuvos sporto 
aistruoliams bus ir iššūkis, nes dėl 
laiko juostų skirtumų dalis varžy-
bų vyks naktį arba anksti ryte.

3) Prognozės – sudėtingas daly-
kas. Tikiuosi, kad iškovosime po du 
kiekvienos spalvos medalius. Tik 
nesiryžčiau prognozuoti, kuriose 
sporto šakose. Iš Rūtos nuoširdžiai 

tikiuosi olimpinio aukso. 

4) Iš Lietuvos krepšininkų ti-
kiuosi aukštų rezultatų, todėl 
prognozuoju vietą pirmajame tre-
jetuke.

5) Gyvenimas yra judėjimas, to-
dėl mano darbotvarkėje nėra die-
nos be mankštos. Plaukioju, bėgio-
ju, važinėju dviračiu. Ir tai raginu 
daryti visus Lietuvos gyventojus.

gediminas kiRkiLAS, Sei-
mo vicepirmininkas, Lietu-
vos premjeras (2006–2008) 

1) Ši mūsų dabartinė delegacija 
yra viena stipriausių pastaruoju 
metu. Realiai  galime tikėtis me-

medalių. Pagal šios rinktinės sudėtį 
ir pagal rezultatus prieš olimpia-
dą tai yra įmanoma. Pavyzdžiui, 
mūsų penkiakovininkės moterys 
stabiliai pasiekia pergalių, ta pati 
Meilutytė... 

4) Iš krepšininkų visi daugiausiai 
tikisi. Iškovoti medalį yra labai 
realu, rinktinė atrodo neblogai. 
Pagal sudėtį ir kai kurių krepšinin-
kų – J. Valančiūno, M. Kuzminsko 
– brandą, kai kurių kitų, galime 
realiai tikėtis medalių, bet konku-
rencija čia arši, daug kas priklauso 
ir nuo burtų.

Jei tektų susitikti su olimpiniais 
čempionais amerikiečiais finale, tai 
galėtume sakyti, kad sidabras kiše-
nėje, bet, būna, įveikia ir olimpiado-
je amerikiečius. Psichologiškai ko-
manda turėtų būti pasiruošusi, labai 
pasitikiu treneriu J. Kazlausku. 

Būdamas premjeru, daug prisi-
dėjote prie to, kad iškiltų žymiau-
sio Lietuvos tenisininko Ričardo 
Berankio žvaigždė. Ši olimpia-
da Lietuvos tenisui – istorinė, 
nes pirmąkart ten dalyvauja ir 
mūsiškis sportininkas.  Ko jam 
palinkėtumėte? 

Jei Berankis sužais geriausias 
savo varžybas, kaip jisai kartais 
sužaidžia, tai galima tikėtis bent 
jau taškų. Ir vėl klausimas, kaip 
susiklostys burtai... Berankiui ypač 
svarbu praeiti pirmąjį barjerą, lai-
mėti pirmąjį susitikimą. 

O tada jau visi palengva tampa 
lyderiais, gali laimėti, ir reitingas 
jo pakankamai aukštas. Praktiš-
kai visi bus (išskyrus gal lyderį N. 
Džokovičių, A. Murėjų, R. Fede-
rerį...) maždaug vienodo lygio te-
nisininkai, kurie olimpiadoje gali 
pasirodyti ir taip, ir taip. Beran-
kis, viliuosi, jei ne medalį, tai bent 
olimpinių taškų pelnys. 

Laisvalaikiu pats žaidžiate te-
nisą... 

Dalyvauju klube „Exellence“. Ja-
me yra nemažai mūsų partiečių, ir 
Justas Paleckis, ir Nerijus Gedmi-
nas, o Povilas Balčytis yra mūsų 
klubo prezidentas. 

Žaidžiame 2–3 kartus per savai-
tę, be to, kiti klubai kviečia. Vasarą 
žaidžiu daugiau, 3–4 kartus, aišku, 
priklauso nuo mano darbotvarkės. 

Taip pat žaidžiu įvairiuose tur-
nyruose. Paskutinis buvo „Dubin-
giai Open“ Šarūno Marčiulionio 
sodyboje, prieš tai – socialdemo-
kratų taurė, dar planuoju dalyvauti 
„Nida Jazz“ turnyre Nidoje, kuris 

vyks rugpjūčio viduryje. 
Jei turėčiau laiko ir galimybių, 

žaisčiau kasdien, o žaidžiame mes 
dabar pusantros – dvi valandas.  

Rimantas SiNkevičiuS,  
susisiekimo ministras 

1) Lūkesčiai susiję su pergalėmis. 
Visi jų laukiame. Mūsų šalis yra nedi-
delė, tačiau geba išugdyti įvairių spor-
to šakų asus. Turime kuo didžiuotis! 

2) Esu komandinių sporto šakų 
gerbėjas, todėl olimpiadoje būtent 
jas akylai ir stebėsiu. Širdyje sirgsiu 
už kiekvieną sportininką.

3) Ne mažiau kaip tris! Visiems 

giedrė PuRvANeckieNė, 
Seimo narė, Lietuvos 

socialdemokračių moterų 
sąjungos pirmininkės pava-
duotoja 

1) Tikiuosi, kad visi bus susi-

kaupę, be „mandražo“, padarys 
viską, ką sugeba. Ir linkiu jiems 
pasisekimo! 

2) Paprastai žiūriu plaukimą, 
krepšinį, kiek užtenka laiko – len-
gvąją atletiką. Manau, kad šiemet 
pasirinkimai nesikeis.

3) 3–5. 
4) Tikiuosi, kad bus medalinin-

kai. Norėtųsi aukso.

Pati buvote profesionali plau-
kikė. Papasakokite apie tai. Ko-
kių rezultatų pavyko pasiekti? Ar 
sportuojate iki šiol? 

Profesionalaus sporto Lietuvoje 
tuo metu dar nebuvo. Mes apie savo 
sportavimą paprastai sakome – tre-
niravausi. Taigi, lankiau dailaus 
čiuožimo, stalo teniso, krepšinio 
ir plaukimo treniruotes. 

Aišku, daugiausiai pasiekiau 
kaip plaukikė. Buvau Lietuvos 
moksleivių rinktinės narė (Moks-
leivių spartakiadose), Lietuvos 
rinktinės narė (Tautų spartakia-
doje). Pasiekiau jaunučių ir jaunių 
Lietuvos rekordų. 

Pagrindinis mano stilius buvo 
„nugara“, visus rekordus pasiekiau 
plaukimo „nugara“ rungtyse.  Bu-
vau universali plaukikė. Treneriai 
bandė mane ir kompleksinio plau-
kimo rungtyje, vienose varžybose 
pasiekiau labai gerą rezultatą, bet... 
buvau diskvalifikuota. Tais laikais, 
plaukiant krūtine, nebuvo galima 
panerti galvos (kriterijus, kad per 
kepuraitę nevirstų vandens ban-
gelė). Paradoksalu, bet visi mūsų 
dabarties garsieji plaukikai (ir Rūta 
Meilutytė!) tada būtų buvę diskva-
lifikuoti...

Plaukioju iki šiol, tiesa, nelabai 
sistemingai.

vidas MikALAuSkAS, 
Seimo Jaunimo ir sporto 

reikalų komisijos pirmininkas 

1) Kiekviena olimpiada man – 
didelė šventė. Nuo 1968 m. olimpi-
nių žaidynių Meksike nepraleidau 
nei vienų. Joms stebėti per televizi-
ją skiriu daug laiko. Ne išimtis bus 
ir ši olimpiada. 

Iš olimpiados tikiuosi daug ge-
rų emocijų, kurias suteiks mūsų 
šalies sportininkai. Manau, kad 
kiekvienas Lietuvos sportininkas 
pasieks savo geriausius asmeninius 
rezultatus, didžioji dalis pagerins 
Lietuvos rekordus, nemaža dalis 
nustebins pasaulį.

Daugiausia tikiuosi iš šiuolaiki-
nės penkiakovės atstovų bei irkluo-
tojų ir, žinoma, mūsų plaukikų 
Rūtos Meilutytės ir Giedriaus Ti-
tenio. Nuojaučiu, kad didelę stai-
gmeną turėtų pateikti šuolininkė 
į aukštį Airinė Palšytė, kurios tre-
nerė – mano kurso draugė Tatjana 
Krasauskienė.

Medaliai – visada smagu, tačiau 
kiekvienas dalyvaujantis olimpi-
adoje jau daug pasiekė, nes jose 
varžosi geriausi iš geriausių. Be to, 
didelėje konkurencinėje kovoje jie 
jau įveikė savo varžovus. Ir tai – 
didelis pasiekimas. 

2) Visas, kai tik turėsiu laisvo 
laiko. Nepraleisiu transliacijų, kai 
varžysis Lietuvos sportininkai, taip 
pat – lengvosios atletikos, plauki-

mo, rankinio, tinklinio, šiuolaiki-
nės penkiakovės.

3) Žmogus planuoja – Dievas 
juokiasi. Būtų labai gerai 3–4 me-
daliai, jei pasiektų 7 – fantastika!

4) Lengviau ir tiksliau progno-
zuoti galima po pogrupių varžybų, 
kadangi pakliuvus po JAV koman-
dos „volu“ svajoti apie medalius 
būtų sunkoka. Bet Lietuvos krep-
šininkai – kovotojai, todėl tikiuosi 
kuo aukščiausios vietos.

5) Pasikeitęs darbo pobūdis ir 
ritmas neleidžia sistemingai spor-
tuoti. Tai darau tik sugrįžęs į na-
mus Dzūkijoje. Kadangi gyvenu 
prie miško – jo takeliai man gerai 
pažįstami...

Neatsisakau galimybės prisimin-
ti savo įgūdžių krepšinio, rankinio 
ar tinklinio aikštelėse, o šiltuoju 
metų laiku plaukimas – vienas 
mėgstamiausių judėjimo būdų. 
Tikiuosi, kad rudenį pradėsian-
tis veikti Varėnos sporto centro 
baseinas leis reguliariai plaukioti 
ištisus metus.

Kokius sveikatos politikos prio-
ritetus išskirtumėte?  

Pagrindiniai prioritetai išdėstyti 
Lietuvos sveikatos plėtros 2011–2020 
m. programoje. Joje įtvirtinta siekia-
mybė sukurti tokią sveikatos siste-
mą, kuri skatintų sveikatos ugdymą ir 
plėtrą, sveikatos priežiūros paslaugų 

Raminta POPOvieNė, Sei-
mo Jaunimo ir sporto reikalų 
komisijos narė 

1) Žinoma, tikiuosi gerų, džiugių 
emocijų. Bet svarbiausia – gerų re-
zultatų, kad sportininkai pateisintų 
savo ir trenerių lūkesčius bei garsintų 
Lietuvą.

2) Olimpinių varžybų tvarkaraštis 
intensyvus. Žiūrėsiu daug varžybų. 
Kaip ir visi, žiūrėsiu krepšinį. Taip 
pat palaikysiu plaukikų komandą. 
Domina bokso kovos, nes nuo vai-
kystės visada jas žiūrėdavau kartu 
su savo tėčiu.  Po ilgos pertraukos vėl 
bus  golfo rungtys, todėl bus įdomu 
stebėti ir jas. 

3) Prognozuoti sunku. Tai – speci-
alistų ir trenerių darbas. Noriu, kad 
mūsų sportininkams pasisektų. To 
jiems ir linkiu.

4) Krepšininkams prognozuoju ir 
linkiu laimėti prizinę vietą bei par-
vežti į Lietuvą medalius.

5) Kai buvau moksleivė, žaidžiau 
rankinį, šokau pramoginius šokius 
ir žaidžiau šaškėmis. Dabar dar kar-
tais žaidžiu šaškėmis su kolegomis 

dalių iš plaukikų, aišku, visų pir-
ma – iš R. Meilutytės, G. Titenio, 
galbūt kai kurių kitų. 

Irkluotojai gerai pasiruošę. 
Ypač gerus rezultatus rodo mūsų 
šuolininkė į aukštį A. Palšytė. Ga-
lima, kaip visada, tikėtis penkia-
kovininkų sėkmės. Jei viskas gerai 
susiklostys (sportas yra sportas...), 
tai gali būti pati sėkmingiausia 
mūsų olimpiada, bet gali būti ir 
kitaip...

2) Šiaip žiūriu visas 
varžybas, kokias tik 
įmanoma, ir suspėju. 
Olimpiada yra olimpi-
ada, kitu metu gal ne-
žiūriu kai kurių sporto 
šakų, bet olimpiadoje 
visos sporto šakos tampa 
reikšmingos. 

Teko būti Pekino 
olimpiadoje, stebėjome 
viską, ką tik įmanoma. 
Ypač varžybas, kuriose 
dalyvavo Lietuvos at-
stovai. Nebuvo ji labai 
sėkminga mūsų lengva-
atlečiams, bet vis tiek 
sirgome. 

Galime tikėtis kai ko 
ir iš mūsų boksininkų, 
kurie ir ankstesnėse 
olimpiadose pasirodė ir 
dabar yra brandūs. Jei 
susikoncentruos, tinka-
mai pasiruoš olimpiadai, 
irgi gali pelnyti medalių.

3) Galime laimėti tris 
aukso medalius ir galbūt 
dar keletą kitų spalvų 

sportininkams linkiu didelės sėkmės 
– jie jau padarė labai daug, kad da-
lyvautų didžiausiose, svarbiausiose 
sporto žaidynėse ir kad Lietuvos var-
das šių žaidynių kontekste garsiai nu-
skambėtų! Dabar mums belieka juos 
atkakliai palaikyti ir laukti pergalių!

4) Labai norėčiau ir linkėčiau jiems 
užlipti ant čempionų pakylos. Įverti-
nus ir varžovų galimybes, įtariu, kad 

parsivešime bronzos medalius. Kitaip 
tariant, optimistinis scenarijus pro-
gnozuoja auksą, o realistinis – bronzą. 
Krepšnio varžybos dovanos mums 
daug emocijų, ir, viliuosi, jos bus tik 
teigiamos!

5) Labiau nei sporto aikštelę mėgs-
tu gamtą. Patinka ilgi pasivaikščio-
jimai miške, važinėjimas dviračiu 
vaizdingomis vietovėmis, parkais. 
Dėl įtemptos dienotvarkės šiuos ma-
lonumus galiu sau leisti retai, tačiau, 
progai pasitaikius, skiriu tam ne vieną 
valandą. Bet nesu nutolęs nuo sporto 
pasaulio – dažnai tenka duoti startą 
dviračių, bėgimo, automobilių lenk-
tynių varžybose ir stebėti azartišką 
kovą iš arti.

prieinamumą. 
Didžiausias prioritetas – sveikos 

gyvensenos ugdymas nuo gimimo, 
t. y. nuo pačių mažiausiųjų. Tai – ir 
reguliarus fizinis aktyvumas, svei-
ka mityba, kurie turėtų tapti įpro-
čiu. Žinoma, reikia rasti protingų 
sprendimų, ugdančių visuomenės 
suvokimą ir norą gyventi sveikai, 

atsisakant žalingų įpročių. 
Šiandien bendroji sveikatos po-

litika yra nenuosekli, remiamasi 
tik entuziastais. Svarbu, kad kūno 
kultūra taptų sveikos gyvensenos 
pagrindu.

ir draugais. Šiuo metu labai patin-
ka plaukioti. Todėl žiemą, kai tik 
galiu, einu į baseiną, o vasarą savo 
gimtuosiuose Zarasuose plaukioju 
ežere, ypač šaltame vandenyje ir bet 
kokiu oru – labai patinka. Tad jei 
yra galimybė, visada ją išnaudoju. 
Tada jaučiuosi labai gerai. 

>nukelta į 10 p.
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Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjungai – lyčių kvotos (II) 
2016 m. Seimo rinkimuose 
dalyvauja 22 Lietuvos so-
cialdemokratinio jaunimo 
sąjungos (LSDJS) nariai, iš 
kurių vos 4 merginos: er-
nesta Apanavičiūtė-Šalčė, 
gintarė Janulaitytė, Dovilė 
Adamonytė ir Modesta Pe-
trauskaitė. 
Nors Lietuvos socialdemo-
kratų partija (LSDP) laikosi 
lyčių lygybės principo, o 
LSDP Statute įrašytas lyčių 
kvotos principas, LSDJS įsta-
tuose ir praktikoje jo iki šiol 
nėra. tačiau faktas, kad iš 22 
LSDJS narių tik 4 jaunos mo-
terys kandidatuoja Seimo 
rinkimuose, tik patvirtina, 
kad socdemų jaunimiečiams 
būtinai reikia įvesti lyčių kvo-
tas rinkimuose. 
„Socialdemokratas“ šiame 
numeryje kalbasi su ernesta 
Apanavičiūte-Šalče ir gintare 
Janulaityte. 

ernesta APANAvičiūtė-ŠALčė 
– apie lyčių lygybę, energetinę 
nepriklausomybę ir užsienio 
politiką 

Ernesta – 30 metų klaipėdietė. 
Klaipėdoje baigė „Varpo“ gimnaziją, 
studijavo statybos inžineriją Vilniaus 
Gedimino technikos universitete. Po 
bakalauro studijų dirbo statybų sek-
toriuje Vilniuje ir Klaipėdoje. Pagal 
specialybę dirbo įvairiose pozicijose. 
Įgytą patirtį laiko neįkainojama atei-
ties darbų įgyvendinimui. 

Politike savęs Ernesta dar nelaiko. 
„Esu visuomeniška, veikli, norinti 
kurti, remti ir skatinti teigiamus po-
kyčius ateities Lietuvoje ir Europoje. 
Ne viena ar kita pozicija yra laikytinos 
aukštumomis, o pasiekiami maksima-
lūs rezultatai, naudingi šaliai bei jos 
žmonėms“, – teigia ji. 

„Socialdemokratų partija mane pa-
traukė vertybėmis, kurios yra artimos 
principams, pagal kuriuos buvau augi-
nama tėvų. Taigi, prieš 3 metus tapau 
partijos nare, o netrukus – LSDJS 
Klaipėdos skyriaus pirmininke“, – 
pasakoja E. Apanavičiūtė-Šalčė. 

Savo kandidatūrą LSDP Seimo 
rinkimų sąraše Ernesta vertina atsa-
kingai, o į jį buvo įtraukta dėl aktyvios 
veiklos jaunimo organizacijoje, sklei-
džiant socialdemokratines vertybes 
Klaipėdoje.

Kodėl reikia moterų politikoje? 
Ar Klaipėdos socialdemokratei ne-
apmaudu, kad LSDJS iki šiol neturi 
lyčių kvotų? „Svarbiausias dalykas 
yra asmens gebėjimai, kompetenci-
jos, žinios ir asmeninės savybės, tačiau 
lyčių kvota yra reikalinga, kad nebūtų 
nusižengta žmogaus teisėms ir žmonių 
lygiateisiškumo principams“, – įsiti-
kinusi ji. 

„Esame Europos Sąjungos (ES) na-
riai, o ES Taryba yra pripažinusi lyčių 
lygybės politikos svarbą ir patvirtinusi 
savo įsipareigojimą šalinti lyčių nelygy-
bę, siekiant strategijos „Europa 2020“ 
tikslų. Smagu, kad mūsų partija jau 
įvedė lyčių kvotas. Tikiu, kad siekda-

ma būti pažangia ir perspektyvia jau-
nimo organizacija, LSDJS artimiausiu 
metu tai padarys“, – tvirtina Ernesta. 

Pasak E. Apanavičiūtės-Šalčės, jos, 
kaip politikės tikslai, yra „aktyviai 
palaikyti, remti ir skatinti Lietuvoje 
įgyvendinamus strateginius projek-
tus ir ateities vizijas susisiekimo bei 
energetikos srityse. Remti bendrąją ES 
energetikos politiką, siekiant Lietuvos 
nacionalinius interesus paversti ES 
energetikos prioritetais. Skatinti ener-
getikos efektyvumą, nenusižengiant 
ES bendriems principams – konku-
rencingumui, tvarumui bei saugumui. 

Bendri energetiniai tikslai negali-
mi be stiprios, modernios ir aktyvios 
užsienio politikos. Privalu stiprinti 
Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir de-
mokratiniu principu sukurtose orga-
nizacijose, skatinant Lietuvos užsienio 
politikos progresyvumą. Efektyvi ir 
nuosekli užsienio politika užtikrina 
valstybės interesų gynimą ir išorės sau-
gumo stiprinimą, sudaro palankias 
sąlygas ekonominei veiklai, energeti-
niam saugumui, geriems santykiams 
su kaimynais, gina savo piliečių teises“. 

kai nekenksmingą, konku-
rencingą ir didelę pridėtinę 
vertę kuriančią Lietuvos 
transporto sistemą. Progre-
suojanti susisiekimo siste-
ma užtikrintų kokybišką, 
efektyvų, nepertraukiamą 
ir darnų visuomenės narių 
judėjimą, prekių transpor-
tavimą“, – teigia Ernesta.

Paklausta, kas yra E. 
Apanavičiūtės-Šalčės poli-
tikė – idealas, ji teigia tokios 
vienos negalinti įvardinti, 
tačiau žavisi stipriomis as-
menybėmis: „Man impo-
nuoja JAV ambasadorė prie 
Jungtinių Tautų Samantha 
Power – viena iš pagrindi-
nių prezidento Barako 
Obamos komandos užsie-
nio politikos formuotojų. 
Ji aktyviai remia ir skatina 
taiką pasaulyje (ypač Rytų 
Europoje), piliečių teisių 

ir teritorijos saugumą ir taisyklėmis 
grindžiamą pasaulinę tvarką. 

Pietų Korėjos prezidentė Park 
Geun-hye – taip pat išskirtinė asme-
nybė. Tai – pirmoji moteris prezidentė 
šalies, turinčios aukščiausią lyčių nely-
gybės lygį išsivysčiusiame pasaulyje. 
Ji valdo šalį, kurios kaimynė – nenu-
spėjama, branduolinį ginklą turinti 
Šiaurės Korėja. Beje, Park Geun-hye 
pagal išsilavinimą – inžinierė. 

Iš Lietuvos politikių man įspūdį 
daro finansų ministrė Rasa Budber-
gyte. Man ji atrodo stipri, išsilavinusi, 
kompetentinga savo srities žinovė.“

gintarė JANuLAitytė – apie mo-
terų lyderystę, saugumo politi-
ką ir ateities Lietuvos kūrimą

Gintarė – 32 metų radviliškietė. 
Baigė Radviliškio Vaižganto gimna-
ziją, 2001–2002 m. mokėsi Švedijos 
Skaros Katedralenskolan gimnazijoje 
socialinius mokslus ir švedų kalbą.  

2007 m. baigė Mykolo Romerio 
universiteto (MRU) teisės ir valdymo 
bakalauro studijas. Pagal Erasmus/ 
Socrates programą pusmetį ispanų 
kalba mokėsi teisės ir diplomatijos 
disciplinų Ispanijoje, Žironos univer-
sitete.

2009 m. anglų kalba baigė MRU 
Tarptautinės teisės magistro studijas. 
Pusmetį teisės mokslų žinias gilino 
Belgijoje, Gento universitete.  Po šių 
mokslų Gintarė išvyko studijuoti į 
JAV. 2011 m. įgijo diplomatijos ir ka-
rinių studijų magistro laipsnį Hava-
jų Ramiojo vandenyno universitete 
(Hawaii Pacific University) JAV.  

Po studijų Gintarė metus laiko dir-
bo Amerikoje, Strateginių ir tarptau-
tinių studijų centre (Pacific Forum 
CSIS), kurio tikslas yra analizuoti ir 
teikti vertinimus JAV valdymo ins-
titucijoms apie saugumo, gynybos ir 
strateginio vystymosi situaciją Azijos-
Ramiojo vandenyno valstybių regione. 
Pasirinkta konkreti šalis buvo Birma 
/ Mianmaras bei šios šalies politinė 
transformacija ir žmogaus teisės. 

2012 m. pabaigoje Gintarė nuspren-
dė grįžti Lietuvon kurti savo Tėvynės 
labui. Dabar Gintarė gyvena Vilniuje. 

Nuo 2013 m. sausio 3 d. dirba LR 
krašto apsaugos ministro patarėja. 

2013 m. Vokietijoje (Garmisch-
Partenkirchen) lankė saugumo ir 
gynybos studijas Džordžo Maršalo 
Europos saugumo studijų centre  (Ge-
orge C. Marshall European Center 
for Security Studies).

Gintarė, paklausta, ar save vadi-
na politike, atsako: „Pirmiausia esu 
Gintarė – dukra, sesuo, teta, myli-
moji, draugė. Po to esu lietuvė, Vyčio 
palikuonė (kaip ir visa mūsų tauta), 
pasaulio pilietė. Galiausiai, esu krašto 
apsaugos ministro patarėja, nuoširdi 
Lietuvos kariuomenės palaikytoja 
ambasadorė. Tad ar vadinu save poli-
tike? Nežinau. Man svarbiausia – ne 
titulai ar pavadinimai, o ką aš sukuriu, 
kaip mano darbai gerina Lietuvos si-
tuaciją, kaip prisidedu prie socialinio 
teisingumo, žmonių gerovės, šalies 
demokratijos stiprinimo, kokią įtaką 
darau jaunajai kartai. Vienas filosofas 
yra pasakęs – lyderiaukime be titulų. 
Tad tą ir darau.“

O socialdemokrate ji tapo, nes nuo 
mokyklos laikų yra aktyvi, komuni-
kabili asmenybė, domisi įvairia vei-
kla, ypač ta, kuri kuria pridėtinę vertę 
plačiam visuomenės ratui. „Atvykusi 
studijuoti bakalauro studijų į Vilnių 
2003 metais prisijungiau prie jaunųjų 
socialdemokratų, nes patiko jų aktyvi 
vykdoma veikla, siekis prisidėti prie 
Lietuvos laisvės stiprinimo, žmonių, 
ypač jaunimo, solidarumo kūrimo ir 
kitų vertybių, kurios ir man yra itin 
svarbios“,  – tvirtina Gintarė.

Kaip pavyko pasiekti tokių politi-
nės karjeros aukštumų? „Gyvenime 
vadovaujuosi principu: „Kad ir kur 
beeitum, kad ir ką bedarytum, visada 
turėk vidinę ugnį ir degančias akis“. 
Savo gyvenimo tikslus pasirenku at-
sakingai ir jų siekdama įdedu maksi-
malias pastangas, pozityvią energiją ir 
pasitikiu savimi. Esu sau reikli, vertinu 
kokybišką užduočių vykdymą, kom-
petenciją ir pridėtinės išliekamosios 
vertės kūrimą.

Labai svarbu tiek moksle, darbe, 
tiek ir gyvenime turėti viziją ir nuo-
širdų norą kurti bei vesti ne tik save, 
bet ir savo šalį į priekį, į gražesnę ateitį. 

Visada noriu padėti kitiems žmonėms, 
juos skatinti gyventi išnaudojant vi-
są savo potencialą, siekiu juos nuolat 
įkvėpti. Grįžau iš JAV, nes tikėjau, kad 
galiu būti viena iš tų žmonių, kurie 
veda Lietuvą, savo Tėvynę, į gražesnį 
klestintį rytojų. Tą ir darau kasdien. 
Kai nuoširdžiai dirbi ir visa širdim tiki 
savo vykdoma misija, karjera pati gerai 

klostosi“,  – įsitikinusi ambicinga 
mergina.

Gintarę kandidate į Seimą 
iškėlė LSDP Radviliškio r. sky-
riaus nariai ir taip išreiškė savo 
tikėjimą jaunosios politikės po-
tencialu kuriant Lietuvą.

Į klausimus, kodėl reikia mo-
terų politikoje ir ar neapmaudu, 
kad LSDJS iki šiol neturi lyčių 
kvotų, Gintarė atsako ryžtingai: 
„Pats klausimas savaime yra gana 
diskriminacinis. Nemanau, kad 
tokie klausimai turėtų egzistuoti 
demokratinėje valstybėje. Mo-
terų, kaip ir vyrų, reikia visose 
srityse, kuriose jie pasirenka 
dirbti ir gali pasiūlyti savo ne-
kvestionuojamą kompetenciją. 
Turėtume kalbėti apie visų pilie-
čių – moterų ir vyrų – lygiavertį 
įtraukimą į valstybės valdymą, 
svarbių sprendimų priėmimo 
procesus, lygių teisių ir galimybių 
suteikimą VISIEMS.

Tik taip pasieksime spartesnę pa-
žangą politikoje, ekonomikoje, kul-
tūroje, savo visuomenėje. Akmens 
amžius seniai praėjo, todėl atgyvenę 
stereotipai apie skirtingas galimybes 
moterims ir vyrams turėtų pagaliau iš-
nykti. Kvotos nėra išeitis. Svarbu keisti 
patį mąstymą apie moterų lyderystę, 
apie moterų potencialą. Ir drąsinti mo-
teris, kad jos nepasiduotų primestiems 
išankstiniams vertinimams.“

Gintarės Janulaitytės tikslas – kuo 
aktyvesnis kompetentingo jaunimo, 
ypač jaunų moterų, įtraukimas į svar-
bių sprendimų priėmimo procesus, 
įstatymų, kuriančių realią pridėtinę 
vertę šiandienos ir rytojaus Lietuvai, 
leidyba, darbas Tėvynės gerovės labui.

maN impoNuoja jaV 
amBaSadoRė pRiE jto
 – pREzidENto BaRaKo 
oBamoS KomaNdoS NaRė

SVaRBu KEiSti patį 
mąStymą apiE motERų 
LydERyStę iR potENciaLą

„Užsienio politika – svarbi Lietu-
vos politinių ir ekonominių interesų 
gynimui. Visos valstybės diplomatijos 
pastangos turėtų būti nukreiptos tam, 
jog būtų užtikrintas mūsų karinis, 
energetinis ir informacinis saugumas, 
stiprinami valstybės strateginiai, re-
gioniniai ir ekonominiai ryšiai, kurie 
šalies raidai ir visų žmonių gerovei 
duotų didelę naudą ateityje. 

Nuosekli ir kryptinga energetikos 
politika – tvarios ir modernios Lietu-
vos uždavinys. Šalys, kurios nuosekliai 
vykdo energetinę politiką, – stabilios 
ir politiškai stiprios, išsiskiria aukštu 
visuomeniškumo lygiu bei galinga 
ekonomika. Susisiekimo politikai 
būtina kurti tvarią, darnią bei aplin-

Mūsų visų namai – Lietuva
„Socialdemokratas“ tęsia ru-

briką apie žmones, kurie yra, 
atrodytų, kitokie nei dauge-
lis. Liepos mėnesio numeryje 
kalbinome mūsų bičiulius, tu-
rinčiais judėjimo ir regėjimo 
negalią. Šiame  „Socialdemo-
krato“ numeryje – interviu su 
klausos negalią turinčiu kęstu-
čiu vaišnora. 

kęstutis vaišnora yra Lietu-
vos kurčiųjų draugijos vicepre-
zidentas, mokymų vadovas – 
konsultavimo ekspertas, Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos val-
dybos narys, Lietuvos kurčiųjų 
jaunimo asociacijos tarybos 
narys, Seimo narės Ramintos 
Popovienės padėjėjas visuo-
meniniais pagrindais.

Kokią negalią turite?Kaip ji Jus iš-
tiko? 

Turiu klausos negalią. Iš šeimos na-
rių pasakojimų supratau, kad stipriam 
mano klausos pablogėjimui turėjo įta-
kos plaučių uždegimas. Šia liga sergant 
buvo leidžiami stiprūs antibiotikai, o 
to pasekmė – neprigirdėjimas. 

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

Visuomenės požiūris į negalią tu-
rinčius žmones keičiasi. Atsiranda vis 
daugiau tolerancijos, pagarbos, supra-
timo apie įvairias negalias. 

Kaip galime suprasti, kad žmogus 
kurčias? Dažniausiai pamatę, kaip jis 
kalba gestų kalba. 

Ankstesniais laikais kurtiesiems 
važiuojant viešuoju transportu ar bū-
nant kitoje aplinkoje ir bendraujant 
gestų kalba, jie dažnai sulaukdavo 
pašaipių žvilgsnių. Girdintys, mėg-
džiodami besikalbančius kurčiuosius, 
mosikuodavo rankomis ir juos įžei-

dinėdavo. Neretai dažnas kurčiasis 
nenorėjo bendrauti gestų kalba viešo-
joje aplinkoje. O šiuolaikinėje visuo-
menėje tokių atvejų pasitaiko rečiau. 

Dažnai mums sunku priimti ne-
žinomybę, o kai mes nežinome, atsi-
randa baimė. Panašiai ir su negalios 
tematika. Anksčiau visuomenė iš ne-
žinojimo bijojo neįgaliųjų (jie turėjo 
mažai galimybių reikštis visuomeni-
niame gyvenime), pasimesdavo sutikę 
neįgalų asmenį. Juk sovietmečiu ir 
ilgą laikotaprį po nepriklausomybės 
neįgalieji buvo „slepiami“ nuo visuo-
menės įvairiose institucijose. O kai 
visuomenės nariai pamatydavo neį-
galų žmogų, išsigąsdavo ar pasielgdavo 
neadekvačiai.

Dabar situacija keičiasi, nes gyvena-
me informacijos ir technologijų am-
žiuje. Visuomenės nariai gauna ir turi 
gauti kuo daugiau informacijos apie 
įvairias negalias. Atsiradus žinojimui, 
išnyksta baimės barjeras. Žmogus su-
pranta, kad negalią turintysis yra lygiai 
toks pats kaip jis – žmogus. Tampame 
humaniškesni ir siekiame „nebeslėpti“ 
neįgaliųjų nuo visuomenės. 

Su kokiais sunkumais susiduriate? 
Jei kalbėtume apie klausos negalią, 

tai vienas aktualiausių – informacijos 

prieinamumo klausimas. Visada ak-
centuojame nacionalinio transliuotojo 
ir komercinių televizijų informacinės 
aplinkos pritaikymą klausos negalią 
turintiems žmonėms – lietuvių gestų 
kalbos vertimą ir titrus. 

Paskutiniais duomenimis, mažiau 
nei 6 proc. nacionalinio transliuotojo 
– Lietuvos televizijos – informacinės 
aplinkos pritaikyta klausos negalią 
turintiems žmonėms, o komercinėse 
televizijose to praktiškai nėra – tik pa-
vieniai atvejai. O tie pavieniai atvejai 
priklauso nuo komercinių televizijų 
atstovų geranoriškumo, ir už tai esame 
jiems dėkingi.

Kitose šalyse yra įstatymas, kai 
nacionalinė ir komercinės televizijos 
privalo kasmet pritaikyti vis didesnį 
procentą pateikiamos informacijos: 
taikant šį įstatymą, į gestų kalbą verčia-
mos ir titruojamos informacijos srautas 
perkopęs 60 proc. ir daugiau. 

Visada siūlome: pabandykite įsidėti 
ausies kištukus, kad nieko negirdė-
tumėte, ir pabūkite su jais visą dieną, 
pažiūrėkite Jums patinkančią laidą, 
filmą per televiziją ir suprasite, ką per 
nepriklausomybės metus esame padarę 
dėl kurčiųjų, kad jie lygiaverčiai galėtų 
žiūrėti televiziją ir gauti juos dominan-
čią  informaciją, suprasti pateikiamą 

informaciją. 
Dar vienas su informacijos prieina-

mumu susijęs iššūkis – galimybė da-
lyvauti rinkimuose. Nesant politinių 
debatų, politinių reklamų, politinių 
partijų programų pristatymo vaizdo 
reportažuose,  vertimo į lietuvių ges-
tų kalbą ir titravimo, klausos negalią 
turintys žmones negauna informa-
cijos, todėl maža jų dalis dalyvauja 
rinkimuose. 

Tačiau tikimės, kad šiais metais, 
bendradarbiaujant su Vyriausiąja rin-
kimų komisija, šią situaciją pradėsime 
keisti, kurtiesiems bus užtikrintos ga-
limybės dalyvauti rinkimuose. 

Kyla iššūkių dėl galimybės išsikviesti 
pagalbą bendruoju pagalbos numeriu 
112 vaizdo skambučiu lietuvių gestų 
kalba, nes kol kas tai nėra įmanoma. 
Trūksta lietuvių gestų kalbos vertė-
jų ir asmeninių asistentų, dirbančių 
kurčiųjų reabilitacijos centruose, vals-
tybinių ir miesto švenčių pritaikymo. 

Ar situacija Lietuvoje gerėja?
Situacija Lietuvoje gerėja, tačiau 

lėtai, palyginus su kitomis Europos 
Sąjungos valstybėmis, Skandinavijos 
šalimis, JAV. Turime pasitempti, dirb-
ti išvien, nes jau ir Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių komitetas pateikė 
rekomendacijas, kurios verčia mus vi-
sus keisti esamą situaciją.

Ko dar labai trūksta, kad Lietuvoje 
neįgalieji jaustųsi ir gyventų visavertį 
gyvenimą? 

Trūksta politinės valios ir kom-
petentingų specialistų politiniame 
lygmenyje. Reikia keisti požiūrį į kur-
čiųjų ir neįgaliųjų teises: jas privalo-
ma užtikrinti nepriklausomai nuo to, 
ar kurtieji (neįgalieji) naudojasi savo 
teisėmis, ar ne. 

Pavyzdžiui, kurtiesiems reikalin-
gas planšetinis kompiuteris įvairiose 
viešąsias paslaugas teikiančiose įstai-

gose (savivaldybėse, poliklinikose, 
policijoje ir kt.) su belaidžiu inter-
netu, kad atvykus į įstaigą jis galėtų 
gauti paslaugą iš įstaigos specialisto, 
pasinaudojęs nuotoline lietuvių ges-
tų kalbos vertimo paslauga. 

Tačiau dažnai sulaukiame klausi-
mų, kiek kurčiųjų tuo pasinaudos? 
Dažnai pasitaiko panašių situaci-
jų sprendžiant įvairias problemas. 
Vieną kartą paklausiau, kodėl taip 
skaičiuojate, kiek kurčiųjų dalyvaus? 
Atsakymas: suteikti tokias privile-
gijas ir mokėti tokius pinigus, tai 
neaišku, ar apsimokės. 

Pirmiausia, įvykęs problemos 
sprendimas – tai ne privilegija, o kur-
čio (neįgalaus) žmogaus teisė. Reika-
linga kompleksinė strategija spren-
džiant problemas neįgaliųjų teisių 
klausimais ir nuoseklus strategijos 
įgyvendinimas. Tam reikalingas ne 
vienos ministerijos darbas, o kom-
pleksinis ir integralus visų valstybės 
institucijų bendradarbiavimas bei 
savo įsipareigojimų įgyvendinimas.

Būtinas visuomenės švietimas apie 
įvairias negalias ir žinoma, pagarba 
vienas kitam bei supratimas, kad 
kiekvienas žmogus – unikalus, ne-
paisant jo lyties, rasės, negalios ar 
kitų veiksnių.

Ko palinkėtumėte vadinamiems 
sveikiesiems?

Palinkėčiau sveikatos visiems, 
nes be sveikatos sunkiai galėtume 
mylėti, džiaugtis ir mėgautis gyveni-
mu. Branginkime kiekvieną dieną, 
džiaukimės šia diena, nes niekada 
nežinome, kas mūsų laukia kitą 
dieną. 

Perženkime savo ribas, turėkime 
siekių, o svarbiausia – būkime vie-
na didelė šeima, kuri puoselėja savo 
namus, o mūsų visų namai – Lie-
tuva! Tegul čia būna gera gyventi 
kiekvienam!

niekada daug parvežtų medalių.
4) Manau, kad mūsų rinktinė bus 

tarp pajėgiausių pasaulyje. 
5) Stengiuosi pakankamai daug 

tam skirti dėmesio – plaukioju 
baseine, daug vaikštau pėsčiomis, 
žaidžiu tenisą. Sportuodamas ge-
riausiai atsipalaiduoju, pamirštu 
darbinius rūpesčius.

Iki tapdamas sveikatos apsau-
gos ministru, buvote Seimo Jau-
nimo ir sporto reikalų komisijos 
pirmininkas, dabar narys. Kokią 
vietą sportas užima Jūsų sveikatos 
politikoje?

Sportas turi tapti neatsiejamu 
gyvenimo būdu kiekvienam. Ne-
būtina kiekvieną dieną plušėti 
sporto salėje. Dažni pasivaikščio-
jimai, plaukimas, aktyvūs fiziniai 
pratimai padeda išvengti daugybės 
ligų, vis dar nusinešančių labai daug 
gyvybių, kurios galėtų būti išsaugo-
mos pakeitus gyvenimo būdą.

 

vytautas JANuŠAitiS, Mi-
nistro Pirmininko patarėjas 
sportui 

1) Norėtųsi, kad sportininkai 
pasiektų pačių sau iškeltus tikslus, 

VISADA SIEKIAME PERGALIŲ! 

Juras POŽeLA, sveika-
tos apsaugos ministras 

1) Olimpiada sportinin-
kams yra nepertraukiama vei-
kla, siekiant būti geriausiais 
savoje sporto srityje. Ją vai-
nikuoja olimpinės žaidynės, 
kurias šiuo metu ir stebime. 
Labiausiai tikiuosi gražios ir 
sąžiningos kovos. Mūsų atle-
tams linkiu kuo didžiausios 
sėkmės ir pasitikėjimo savi-
mi. Dalyvavimas olimpinėse 
žaidynėse jau yra labai didelis 
laimėjimas.

2) Nepraleisiu nei vienų 
varžybų, kuriose dalyvaus 
mūsų šalies atletai. Labai 
patinka šuolio į vandenį, 
plaukimo, būriavimo rung-
tys – jų taip pat nepraleisiu.

3) Nesiimčiau prognozuo-
ti. Manau, kad kiekvienas 
mūsų sportininkas stengsis 
pasiekti geriausią rezultatą. 
Sveikinsiu ir džiaugsiuosi bet 
kuria užimta vieta. Žinoma, 

asmeninius rezultatus. Man, kaip 
buvusiam sportininkui, supranta-
ma, kad tikslai sportininkams yra 
labai svarbūs. Geriausia yra daryti 
tai, kas nuo tavęs priklauso, tuomet 
jautiesi padaręs viską. 

2) Stengsiuosi stebėti visas, kiek 
įmanoma, sporto varžybas, kur da-
lyvauja Lietuvos sportininkai. Kaip 
buvęs plaukikas, stebėsiu plaukimą, 
o kaip kiekvienas lietuvis – ir krep-
šinio varžybas.

3) Manau, kad turėsime ne vieną 
olimpinį medalį, o kiek jų bus, pa-
sakyti sunku.

4) Tikiu, kad krepšininkai bus 
vieni iš pretendentų į medalius. 

Kokius sporto politikos klau-
simus Jums, Ministro Pirminin-
ko patarėjui sportui, dažniausiai 

tenka spręsti?
Susijusius su sporto infrastruktū-

ros gerinimu ir plėtra, sporto finan-
savimo galimybėmis ir atitinkamų 
teisės aktų tobulinimu ir keitimu.

Esate Lietuvos plaukimo  čem-
pionas ir rekordininkas, Pasaulio 
taurės etapų prizininkas. Kaip 
apibūdintumėte Lietuvos plau-
kimo sporto situaciją šiandien? 
Ar suveikė Rūtos Meilutytės 
efektas?

Po Londono olimpinių žaidynių, 
Rūtai iškovojus olimpinį auksą, 
plaukimas populiarėja kiekvie-
nais metais. Tai džiugina. Taip pat 
sprendžiami infrastruktūros klau-
simai. Nemažai savivaldybių stato 
baseinus. Vyriausybės prioritetuose 
numatyti du 50 metrų baseinai, ati-

tinkantys 
olimpinius 
standartus. 
Didinamas 
valstybės 
finansavi-
mas moky-
mo plaukti 
programai. 
Situacija 
sparčiai ge-
rėja.

daugiausiai visų akys bus nukreiptos į Rū-
ta Meilutytę. Labai gerus rezultatus rodo 
Milda Valčiukaitė su Donata Vištartaite. 
Tradiciškai daug tikimasi iš mūsų krepši-
nio rinktinės. Tikrai vertinu šių žaidynių 
dalyvius, ir esu tikras, kad turėsime kaip 

>Atkelta iš 9 p.

„Man visada išliks labai svarbi Lie-
tuvos saugumo ir gynybos tematika, 
Lietuvos kariuomenės rėmimas, karių 
gerovės ir jų kovinės dvasios stiprini-
mas. Tad prisijungčiau prie Nacionali-
nio saugumo ir gynybos komiteto vei-
klos, siūlyčiau novatoriškų sprendimų.

Svarbios sritys man yra ir užsienio 
reikalai, švietimas, mokslas, kultū-
ra, žmogaus teisės, valstybės valdy-
mas. Žinoma, mano, kaip globalios 
pasaulio pilietės, tikslas bus rūpintis 
Pasaulio lietuvių bendruomenėmis, 
lituanistikos tradicijų ir paveldo įpras-
minimo darbais, jaunimo ir sporto 
reikalais.

Mėgstu darbais, o ne žodžiais Tėvy-
nę puošti, nes tikiu garsia fraze „kas, jei 
ne aš, ir kada, jei ne dabar“,  – tvirtai 
sako ji.

Gintarės moters politikės idealas 
– jos mama Vida Janulaitienė: „Nes 
politikas pirmiausia turi būti žmogus, 
imponuojantis, kuris nuoširdžiai sten-
giasi dėl mūsų asmeniškai, dėl mūsų 
Lietuvos. Nesivaikau idealų, bet savo 
mamą idealu laikau ir laikysiu.“
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S
ocialdemokratai rugpjūtį keliauja į pėsčiųjų po Lietuvą žygius, kuriuos vienija bendra idėja „Tai 
– mano Lietuva“ ir kurie atspindi LSDP siekį išgirsti ir pamatyti visą Lietuvą, su jos rūpesčiais 
ir džiaugsmais. 

Pirmasis žygis rugpjūčio 6 d. surengtas Pamaryje – Lietuvos pasienyje su Rusijos Kalinin-
grado sritimi. Vienas iš žygio organizatorių – Seimo narys Artūras Skardžius. Jame dalyvavo būrys Klai-
pėdos bičiulių su savo lydere Lilija Petraitiene, kalbą atsiuntė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. 

Žygis simboliškai prasidėjo nuo Rambyno kalno, kuris daugelį amžių buvo reikšminga baltų žemių 
gynybos vieta. Po to žygeiviai nuvyko prie Karalienės Luizos tilto, per Nemuną jungiančio dvi valstybes, 
lankėsi Rusnėje, o po to keliavo pėsčiomis iki pamario bei plaukė Kuršių mariomis.

„Mūsų valstybės 
siena keliauja per 
Nemuną, marias, 
Kuršių Neriją ir jū-
rą – tai gana sudė-
tingas pasienio ruo-
žas. Nemažą jo dalį 
aplankėme ir pa-
tys įsitikinome, ko-
kį nelengvą darbą 
dirba mūsų krašto 
gynėjai, saugoda-
mi mūsų kraštą bei 
išorinę ES sieną“, – 
teigė A.Skardžius.

L
iepos 12 d. LSDP autobusiukas lankėsi Anykščiuose. Su gyventojais pa-
bendrauti atvyko premjero patarėja Auksė Kontrimienė, LSDP kandidatė  
Seimą Anykščių – Panevėžio apygardoje, ir Rimantas Vaitkus, Vyriausy-
bės vicekancleris ir LSDP kandidatas Plungės apygardoje. 

Anykščių gyventojai tiesioginiame vaizdo pokalbyje galėjo užduoti klausimus 
ir išsakyti savo nuo-
monę premjerui Al-
girdui Butkevičiui. 

A. Kontrimienė 
pasveikino Anykš-
čių Jono Biliūno gim-
nazijos abiturientus 
atestatų įteikimo ce-
remonijoje. Vėliau 
kultūros namuose ji 
susitiko su anykš-
tėnais.  

aNyKŠčiaiSocialdemokratų žygis po Lietuvą: „tai – mano Lietuva“ pamaryje 

R
ugpjūčio 10 d. LSDP autobusiukas atvyko susitikti ir paben-
drauti su Ignalinos ir Švenčionių rajonų gyventojais. Seimo 
narė Giedrė Purvaneckienė, žemės ūkio viceministrė Lina 
Kujalytė, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narys Vilius 

Cibulskas ir kiti partijos bičiuliai išklausė vietinių gyventojų proble-
mas, lūkesčius, atsakė į jiems rūpimus klausimus. 

Vietiniai gyventojai tiesioginio vaizdo pokalbio metu turėjo galimy-
bę klausimus užduoti finansų ministrei Rasai Budbergytei. 

R
ugpjūčio 17 d. socialdemokra-
tų „Gerų minčių“ autobusiu-
kas aplankė zanavykų kraštą – 
Šakius, Gelgaudiškį, Kudirkos 

Naumiestį. Lietus, merkiantis šių kraštų 
ūkininkų užaugintą derlių, nepagailėjo ir 
į svečius atvykusių socialdemokratų. Za-
navykų krašto apygardoje išrinktas Sei-
mo narys Mindaugas Bastys turėjo apie 
ką padiskutuoti su žemę dirbančiais že-
miečiais, prie jų prisijungė ir Seimo na-
rys Bronius Bradauskas. 

Šakiuose  gyventojai noriai  bendra-
vo su socialdemokratų atstovais, turėjo 
nemažai klausimų teisingumo ministrui 
Juozui Bernatoniui, kuris su šakiečiais 
jis bendravo teletiltu per interneto ryšį. 

L
iepos 20 d. LSDP autobusiukas atvyko į Jurbarką, pake-
liui aplankęs Veliuoną, Raudonę, Seredžių, Šimkaičius, 
Girdžius, kur susitiko su vietos bendruomenių nariais. 

Tądien savo 75-ąjį gimtadienį šventęs Seimo narys 
Bronius Pauža gailėjosi tik dėl vieno – kad nenuvyko į Skirs-
nemunę kaip žadėjęs. "Remontuojami keliai sutrukdė",  – ap-
gailestavo B. Pauža, pažadėjęs būitinai kitą dieną užsukti pas 
skirsnemuniškius. 

L
iepos 27 d. LSDP autobusiukas lankėsi Alytuje, kur alytiškiai ir miesto sve-
čiai Rotušės aikštėje turėjo progą tiesioginės transliacijos metu pabendrau-
ti su sveikatos apsaugos ministru Juru Požela.

Alytuje tuo pat metu lankėsi ir finansų ministrė Rasa Budbergytė, todėl 
miestelėnai diskusijas tęsė susitikę su ministre ir Seimo nariais – Giedre Purva-
neckiene ir Juliumi Sabatausku. Gyventojai kėlė darbo vietų kūrimo, taršos, auto-
mobilių mokesčių klausimus bei teikė savo idėjas ir pasiūlymus ministrei.

R
ugpjūčio 3 d. į Panevėžio rajoną atvyko socialdemokratų 
„Gerų minčių“ autobusiukas. Vyriausybės atstovė Auksė 
Kontrimienė, Seimo nariai Domas Petrulis ir Giedrė Pur-
vaneckienė bei rajono tarybos narė,  LSDP kandidatė į 

Seimą Modesta Petrauskaitė turėjo galimybę pabendrauti  su Ra-
guvos, Naujamiesčio, Krekenavos, Paįstrio bei Ramygalos gyven-
tojais. Pastarojo miesto gyventojai, atėję prie autobusiuko, galė-
jo pabendrauti ir su sveikatos apsaugos ministru Juru Požela. Jis 
dalyvavo tiesioginiame vaizdo pokalbyje su gyventojais.
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didžioji ambicija: 
išgirsti Lietuvą 

Dėl investuotojų stengiamės – Marijampolėje
kuriama 1 000 naujų darbo vietų

Druskininkai – veržlus ir jaunėjantis miestas

Irmina FROLOVA – MILAŠIENĖ
LSDP infocentro vadovė 
 

Danų kompanijos investicija 
Marijampolėje sieks 100 mln. 
eurų. Laisvosios ekonominės 
zonos (LeZ) teritorijoje įkur-
toje gamykloje iki 2027 metų 
turi atsirasti 1000 naujų darbo 
vietų. Danai vietą durų – langų 
gamyklai Marijampolėje išsi-
rinko iš 40 pasiūlymų įvairiose 
šalyse ir miestuose.

„Mums pasisekė. Tačiau nieko ne-
būtų pavykę, jei būtume laukę, kad 
kas nors ateis ir panorės čia inves-
tuoti“, – ūkiškai sako Marijampolės 
meras, socialdemokratas Vidmantas 
Brazys.

Marijampolė, kaip ir kiti Lietuvos 
miestai ar rajonai, norėjo pritraukti 
investicijų į savo regioną. Buvęs per-
dirbamosios pramonės centras tik to-
kiu būdu matė perspektyvą stabdyti 
emigraciją, žmones aprūpinti darbu, 
vietiniam verslui išlaikyti apyvartą. 

Tačiau per visą ankstesnės vyriau-

sybės valdymo laikotarpį pralaikyta 
rezerve Marijampolės LEZ sulaukė 
investuotojų susidomėjimo tik tada, 
kai ėmėsi aktyviai dirbti visi kartu: 
V. Brazio vadovaujama savivaldybė, 
A. Butkevičiaus vadovaujama Vyriau-
sybė, Ūkio ministerija, „Investuok 
Lietuva“. 

„Marijampolės savivaldybės taryba, 
norėdama pritraukti investuotojus, 
ryžosi neeiliniam sprendimui. Savi-
valdybės lėšomis iš privačių žemės 
savininkų prie Marijampolės buvo 
nupirkti sklypai laisvajai ekonominei 
zonai. Manau, kad besirenkančiam 
investuotojui žemė, kaip savivaldybės 
nuosavybė, pasirodė patikimas vari-
antas“, – pasakoja Albinas Mitrulevi-
čius, Marijampolėje renkamas Seimo 
narys, socialdemokratas. 

„Ūkio ministerija skyrė 9,5 mln. 
litų, mes pridėjome 1,7 mln. litų iš 
savivaldybės. Ir ėmėmės LEZ teri-
torijoje infrastruktūros sutvarkymo 
darbų“, – apie investuotojų viliojimo 
būdus pasakoja Marijampolės meras.  

Marijampolė – palanki vieta inves-
tuotojams infrastruktūros požiūriu: 

čia ir europinės vėžės geležinkelis 
„Rail Baltica“, ir „Via Baltica“ auto 
magistralė. Investuotojai ėmė domė-
tis. Pirmieji apsižvalgė danai, paskui 
susidomėjo ir Lietuvos verslininkai, 
ir Vokietijos, ir Indijos.  V. Brazio va-
dovaujama savivaldybė dirbo su visais 
besidominčiais Marijampolės LEZ.

„Danijos kapitalo įmonė „Dovis-
ta“, jau pastačiusi gamyklą Lenkijoje, 
rinkosi vietą naujai investicijai. Mari-
jampolė buvo vienas iš 40 pasiūlymų 
įvairiose šalyse ir miestuose. Paskui 
likome vieni iš trijų danų atsirinktų 
galimų investicijų vietų. Mes turėjo-
me ką pasiūlyti – patogi infrastruk-
truktūra, transporto keliai, pramonės 
miestas. Jie vertino mus visapusiškai – 

kiek turime vaikų darželių, net sporto 
ir kultūros įstaigų. Ir štai rezultatas 
– pasirašėme net ne ketinimų proto-
kolą, o sutartį“, – neslėpė džiaugsmo 
Marijampolės vadovas.

Danų kompanija įsipareigojo pirmu 
etapu per 4 metus investuoti 30 mln. 
eurų ir sukurti 300 darbo vietų langų 
– durų gamykloje. O visa investicija 
sieks 100 mln. eurų ir ketinama įdar-
binti 1000 žmonių.

Pasak A. Mitrulevičiaus, tai – di-
džiausia investicija ne tik Lietuvo-
je, bet visam regione: „Turėtų būti 
sėkmingas projektas. Čia vienas 
investuotojas panaudojo visą LEZ 
teritoriją. Jiems taikomos mokesčių 
lengvatos, bet ir iškeltos sąlygos, kad 
ne mažiau 99 proc. produkcijos būtų 
eksportuojama.“

Iš Marijampolėje pastatytos ga-
myklos danai žada vežti produkciją 
į Didžiąją Britaniją ir kitas ES šalis. 
Investuotojų reikalavimai pasirašant 
sutartį – spręsti socialinius reika-
lus – pasirūpinti maitinimo įstaiga, 
kurioje per valandą galėtų papietauti 
keli šimtai žmonių. Be to, svarbu, 

kad mieste užtektų vaikų darželių 
ir mokyklų.

„Jei neužteks darželių, teks pasta-
tyti naujų. Jei neužteks darbuotojų, 
turime profesinio mokymo mokyklų, 
kolegiją – mokysime, perkvalifikuo-
sime. Gamykloje žadama darbo vietų 
ir vyrams, ir moterims, maždaug po 
lygiai. Patys danai žada vežti apmo-
kyti darbuotojus į Lenkiją, kur jų pa-
statyta gamykla jau veikia. Tikiuosi, 
kad atsiradus naujų darbo vietų grįš ir 
marijampoliečių iš užsienio. Žmonės 
nori grįžti, tik darbo ir uždarbio jiems 
dabar čia trūksta“, – sakė V.Brazys.

Marijampoliečiai danų investuoto-
jus laiko patikimais. Dirbdami dėl jų 
atėjimo neskaičiavo ir darbo valandų, 
aukojo savaitgalius.

„Ne taip paprasta prisikviesti tokį 
investuotoją. Tikimės, kad bus gera 
paspirtis miestui, žmonės gaus darbo, 
kitų verslų apyvarta padidės. Dabar 
atsirado ir daugiau norinčių investuo-
ti mūsų regione – ir amerikiečiai, ir 
indai domisi. Galvojame plėsti laisvą-
ją ekonominę zoną“, – dalijosi planais 
Marijampolės meras.

Pokalbis su Kristina MIšKInIEnE, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto (SRDK) 
pirmininke, LSDP kandidate į Seimą Lazdijų – Druskininkų apygardoje 

Pirmoji Jūsų kadencija Seime – 
išskirtinė ne tik dėl to, kad būtent 
Jums teko tokie ypatingi iššūkiai, 
kokių nėra patyrę net kai kurie Sei-
mo senbuviai. Vienas jų – socialinis 
modelis, už kurio svarstymą Seime 
didžiausia atsakomybė teko Jūsų 
vadovaujamam komitetui. 

Socialinis modelis apima SRDK 
kuruojamas sritis, todėl jį svarstant 
mūsų komitetas ir  buvo paskirtas 
pagrindiniu. Tai buvo milžiniškas 
teisės aktų paketas: ne tik Darbo ko-
deksas, bet ir užimtumo, socialinio 
draudimo ir kiti įstatymų projektai, 
iš viso – apie 40.

Jie – esminiai, todėl tikėjausi, kad 
po aštrių diskusijų Trišalėje taryboje, 
kai projektai atkeliaus į Seimą, nerei-
kės iš naujo diskutuoti dėl tų pačių 
klausimų, dėl kurių jau buvo susitarta 
Trišalėje taryboje. 

 Tačiau atsitiko kitaip. Seimo na-
riai registravo tuos pačius pasiūlymus, 
diskusija vėl iš naujo persikėlė į mano 
vadovaujamą komitetą. Krūviai teko 
labai dideli: 800 pasiūlymų – svars-
tymo stadijoje, o priėmimo stadijoje 
– apie 200 pasiūlymų. 

Dirbti su socialinio modelio paketu 
pradėjome 2015 m. spalio 15 d., kai 
jis atkeliavo į Seimą. Organizavome 
klausymus dėl darbo santykių, užim-
tumo, socialinio draudimo, susitiki-
mus su įstatymų rengėjais, dalyvaujant 
darbuotojų ir darbdavių organizacijų 
atstovams, o po to visus pasiūlymus 
svarstėme komiteto posėdžiuose. Mes 
rinkomės, kai Seimo plenarinės sesijos 
nebuvo, į 4 posėdžius, ir 5, o per sesiją 
2–3 posėdžiai per savaitę tapo tiesiog 
norma. 

 Visi pasiūlymai buvo kruopščiai 
analizuojami. Žvelgiant atgal, galima 
teigti, kad į kai kuriuos komiteto siū-

lymus Seimas galėjo įsiklausyti labiau, 
nes dėl to ir kilo įtampos visuomenėje, 
ir Prezidentės pozicija atsispindi jos 
veto dekrete dėl Darbo kodekso. 

Tad šį rudenį turėsime apsvarstyti 
Prezidentės pastabas ir priimti naują 
Darbo kodeksą, kuris labiausiai ten-
kintų valstybės, verslo ir darbuotojų 
lūkesčius.

Kokia Jūsų pačios pozicija dėl pa-
grindinių socialinio modelio prin-
cipų ir nuostatų? 

Atliktas didžiulis darbas. Viena di-
džiausių spragų – Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija pasamdė moksli-
ninkus parengti socialinio modelio 
paketą, tačiau ji turėjo užtikrinti ir 
parengtų dokumentų viešinimą vi-
suomenei, įtraukti į minėto projekto 
rengimą ne tik mokslininkus, bet ir 
socialinius partnerius, praktikus, kad 
socialinio dialogo būdu būtų surastos 
visoms pusėms priimtinos nuostatos, 
susitarta dėl darbuotojų socialinių 
garantijų.

 Šiuo metu Lietuvos ekonomikai 
kaip niekad reikia būti konkurencin-
gai. Konkurencingi turi būti ne tik 
įmonės, verslas, bet ir darbuotojai – į 
juos taip pat turi būti investuotojama, 
nes be gerai parengtų darbuotojų ir 
darbdavys nebus konkurencingas. 

Geopolitinė situacija, „Brexit“ re-
ferendumas Didžiojoje Britanijoje, 
– visa tai verčia mus imtis veiksmų, 
kad mūsų valstybė taptų stipresnė, 
kad mūsų ekonomika sparčiau vysty-
tųsi. Kito kelio nėra, turime išmokti 
sėkmingai konkuruoti rinkoje, nes 
tokie rinkos ekonomikos dėsniai. Tai-
gi, visiems reikia pasitempti. 

Socialinio modelio paketas orien-
tuotas, kaip rekomendavo ir Europos 
Komisija, į darbo jėgos apmokestini-

mo mažinimą. Įvertinus demografi-
nius pokyčius, atitinkamai numatyta 
mažinti „Sodros“ mokesčius, valstybė 
įsipareigoja palaipsniui perimti pa-
grindinės pensijos dalies finansavimą 
iš valstybės biudžeto. 

Turime orientuotis į verslo porei-
kius bei pasirūpinti, kad kvalifikuotos 
darbo jėgos būtų parengta daugiau. 
Tam prireiks pokyčių visoje speci-
alistų rengimo švietimo sistemoje, 
parengtas naujasis Užimtumo įstaty-
mas. Žmogui praradus darbą, turės 
įsijungti socialinio draudimo mecha-
nizmas, pagal kurį palankesnėmis 
sąlygomis jam bus mokama didesnė 
nedarbo draudimo išmoka. 

Taip pat ir aktyviosios darbo rin-
kos priemonės turės padėti žmogui 
persikvalifikuoti ar įgyti naujų žinių 
ir įgūdžių, kad jis kuo greičiau inte-
gruotųsi į darbo rinką ir sėkmingai 
toliau save realizuotų. 

Tokia ir yra socialinio modelio 
paketo idėja. 

Šį pavasarį išgyvenote dar vieną 
didelį iššūkį, kai iš LSDP Drus-
kininkų m. skyriaus pirmininko 
pareigų su didele dalimi skyriaus 
bičiulių pasitraukė Druskinin-
kų meras Ričardas Malinauskas. 
LSDP skyriaus vadove tapote Jūs. 
Kokia dabar yra situacija Drus-
kininkų skyriuje? Kaip regite jo 
ateitį?

Visa situacija, ypač per pačią sky-
riaus krizę, atrodė blogai. Druski-
ninkų socialdemokratų bičiuliai 
visada buvo kaip šeima, aktyvi ir 
veikli bičiulių draugija. Mes daug 
pasiekėme Druskininkuose ben-
dravimo ir bendrystės dėka. Spren-
dėme visas problemas kartu. 

Ir staiga įvyko skilimas. Visi dėl 
to išgyvena. Iki šiol jaučiu, kad 

žmonės tebėra šiek tiek pasimetę, juo 
labiau, kad mes su R. Malinausku ilgą 
laiką dirbome kartu, mus visi matė 
kaip komandą.

Tačiau mano bendravimas su me-
rais ir vienoje (Druskininkuose), ir 
kitoje (Lazdijuose) savivaldybėje iš-
lieka konstruktyvus. Esu Seimo narė, 
privalau bendrauti su merais, su savi-
valdybėmis, su gyventojais, niekada 
neskirstant žmonių pagal partijas ir 
pažiūras.

Ar tikitės, kad R. Malinauskas 
gali grįžti į partiją? Ar tikitės jo ir 
buvusių bičiulių palaikymo per Sei-
mo rinkimus? 

Viskas įvyko labai staiga, buvo daug 
emocijų. Mes, bičiuliai, tikimės, kad 
tai laikina. Situacija dabar tokia, kad 
reikia kuo daugiau vienytis, jungtis. 
Neįsivaizduoju, kad mes taip ir būsi-
me susiskaldę.  Reikia laiko, kad vėl 
kažkaip viskas susitvarkytų.

R. Malinauskas sukūrė judėjimą 
„Už Druskininkus“. Pats Seimo rin-
kimuose jis nedalyvauja, dalyvaus ne-
bent pavieniai judėjimo nariai. 

Tikiuosi ne tik mero, bet įstaigų, 
organizacijų vadovų ir darbuotojų bei 
buvusių LSDP narių ir visų savival-
dybės gyventojų, su kuriais daugybę 
metų dirbau ir asmeniškai bendravau, 
palaikymo. Aš jais pasitikiu, tikiuosi, 
ir jie man išreikš savo pasitikėjimą.

Gaila, kad nebeliko vieno geriausių 
mūsų partijos skyrių. Mes pagal dau-
gybę rodiklių jau daug metų buvome 
geriausių partijos skyrių trejetuke. 

Tačiau gyvenimas nestovi vietoje. 
Druskininkai – veržlus ir jaunėjantis 
miestas. Tikiu, kad ir LSDP Druski-
ninkų skyrius atsigaus. 

Ačiū už pokalbį. 



Jaunimas14 socialdemokratas

Vilniaus rajono 
jaunimiečiai pager-
bė medininkų tra-
gedijos aukas 
Liepos 31 d.  Vilniaus r. 
jaunimiečiai dalyvavo 25-
ųjų Medininkų tragedi-
jos metinių minėjime. Pa-
gerbiant žuvusius pareigū-
nus, dviračiais buvo įveik-
tas maršrutas nuo Vilniaus 
rajono Kenos geležinkelio 
stoties iki Medininkų me-
morialo.

34 metai
Vilniaus miesto tarybos narys

Ūkio  viceministras
„Mano tikslas, kad Lietuvoje žmonės galė-

tų gyventi gerai, turėdami galimybes dirb-

ti ir užsidirbti. Todėl turime kurti stiprią 

ekonomiką, o tam būtina bendradarbiau-

ti – verslui, mokslui ir valstybei, turime tap-

ti inovacijų kūrėjais, o ne sekėjais, pritrauk-

ti talentus ir ugdyti tuos specialistus, kurių 

reikia rinkai. Tikiu inovacijomis. Jas siekiu 

taikyti kuo plačiau įvairiose gyvenimo sri-

tyse ir noriu, kad Lietuva taptų pirmaujan-

čia inovacijų srityje.“

29 metai
Panevėžio rajono tarybos narė

LSDJS vicepirmininkė
„Mano tikslas  –  atsakinga valdžia, padedanti žmogui. Sieksiu ska-

tinti naujų investicijų pritraukimą regionuose ne tik infrastruktūros 

gerinimui, bet ir kuriant realias darbo vietas. Norint, kad  jauni žmo-

nės rinktųsi gyvenimą Lietuvoje, o ne emigracijos kelią, nepakan-

ka vien darbo vietų, privaloma mokslo ir studijų reforma, jaunimo ir 

jaunų šeimų politikos įgyvendinimas, palankios aplinkos kūrimas.“

Rugpjūčio 12 d. LSDJS Panevėžio m. skyrius organizavo socialinę inici-

atyvą „Į(si)žiebk“, kurios pagrindinis tikslas –  iš obuolių pagamintuo-

se gyvybės simboliuose įžiebti gyvybės simbolį – žvakutę. Akcija buvo 

skirta Lietuvos šeimoms, neturinčioms galimybės susilaukti vaikų.

31 metai
Birštono savivaldybės tarybos sekretorė 
LSDJS Birštono skyriaus pirmininkė
„Mano, kaip jaunos socialdemokratės, tikslai 
yra parodyti, kad ir jaunas žmogus gali turė-
tų puikių minčių ir idėjų savo šaliai, jos žmo-
nėms, kad jam rūpi, kokia bus ateities Lie-
tuva. Jei būsiu išrinkta Seimo nare, norėčiau 
dirbti švietimo, mokslo ir kultūros arba vals-
tybės valdymo ir savivaldybių reikalų srityse. 
Lietuvos jaunimo politikai reikia jaunų žmo-
nių, nes reikalingas naujas, novatoriškas po-
žiūris į tai, kas vyksta Lietuvoje ir visame pa-
saulyje, ir tikint savo idėjomis apie tai svarbu 
ne tik kalbėti, tai svarbu –  įgyvendinti.“

jonaVos jaunimiečiai – pasaulio lietuVių jaunimo 

susitikime 
Jonavos jaumiečiai dalyvavo Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime, kuria-

me įgavo naujų žinių bei neįkainojamos patirties ir motyvacijos, kuri ne-

leis užsnūsti darbuose savo miesto skyriuje.

Liepos 18 d. LSDJS Vilniaus m. skyriaus nariai lankėsi Vy-
riausybėje. Susitikę su premjeru A.Butkevičiumi jaunieji so-

cialdemokratai aptarė jaunimui aktualius klausimus, susipa-

žino su šios Vyriausybės atliktais darbais. 
Rugpjūčio 11 d. Naujoje Akmenėje vyko diskusija „Didžioji ambicija: kurti ateities Lietuvą“. 

Susirinkę jaunuoliai ir miesto gyventojai su diskusijos dalyviais bendravo aktualiais klausi-

mais bei ateities Lietuvą tapatino su laisva, stipria, socialiai atsakinga ir ekonomiškai stipria 

visuomene.

paneVėžio mieste – socialinė iniciatyVa „Į(si)žiebk“

diskusija naujoje akmenėje „didžioji ambicija: 
kurti ateities lietuVą“

lsdjs Vilniaus m. skyrius susitiko 

su premjeru a.butkeVičiumi
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marius skarupskas

Vivat academia! Vivant professores! 

Ar apgintus mokslinius darbus vertins 
ir kandidatai į Seimą? 

gerbiamieji akademijos na-
riai: gerbiamieji moksleiviai, 
odontologijos bei kroatų filo-
logijos studentai, šaltkalviai 
– mechanikai, troleibusų, as-
falto volų ir vilkikų vairuotojai, 
dailės ir kūno kultūros moky-
tojai, pardavėjos ir padavėjai, 
statybininkai – betonuotojai, 
buhalteriai ir astronomai, isto-
rijos detektyvai ir skulptoriai, 
sporto meistrai ir dvasininkai, 
smulkieji verslininkai ir mati-
ninkai, kad ir prieš savo valią, 
bet viešojoje erdvėje esame 
priversti įvertinti prieš 8 metus 
vilniaus gedimino technikos 
universitete (vgtu) apsigintą 
ekonomikos daktaro diserta-
ciją. gynėjas – Lietuvos Res-
publikos Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius. 

Ekonomistė Aušra Maldeikienė, 
kuri intensyviai ruošiasi dalyvauti 
rinkimuose, savo žinomumą bando 
didinti viešai kritikuodama moks-
linį darbą, kuris parašytas prieš 
8-erius metus, ir kurį savo laiku 
teigimai įvertino ne vienas Lietu-
vos mokslininkas ir ne vienas už-
sienio universitetas, bet spektaklis 
poniai A. Maldeikienei yra labai 
reikalingas.

Stebint iš šalies, noras kapstytis 
po Algirdo Butkevičiaus daktaro 
disertaciją ir demaskuoti neva jos 
netobulumą, atrodo, – piktdžiugiš-
kai planuotas veiksmas. Žinoma, 
Ministro Pirmininko politiniai 
oponentai daužysis į krūtinę „sta-
chanovietišką“ kumštį ir sakys: juk 

viskas mokslo ir darbo vardan. Jie 
negailėjo, matyt, dienų ir naktų, 
kad panagrinėtų ne tik disertaci-
jos kalbos kultūrą ir stilių, bet ir 
bandė ieškoti visko, kas ištraukus 
iš konteksto jiems pasirodys įdo-
mu, iš ko bus galima pasityčioti. 
Ir šiems žmonėms atrodo, kad jie 
daro kilnų ir naudingą „mokslinį“ 
darbą. Bet nuomonės išdėstymas 
naujienų portale dar nėra mokslinė 
analizė, tai – ėjimas į rinkimus 
prieš stipriausią kandidatą. 

Kodėl tokį šou mes privalome 
stebėti? 8-erius metus pavėluotų 
mokslinio oponavimo darbų imasi 
tie žmonės, kurie yra LSDP pir-
mininko, premjero, vieno popu-
liariausių kandidatų – A. Butke-
vičiaus – politiniai oponentai. Tai 
argi galima tokį „kipišą“ vadinti 
moksline iniciatyva? Ponia Mal-
deikienė yra viena iš oponenčių, 
kritikuojančių disertaciją, bet pati, 
atrodo, gerokai susipainiojusi, nes 
Maskvoje lyg ir apsigynė diserta-
ciją, kuri vadinosi „Pagrindinis 
socializmo ekonominis dėsnis in-
tensyvios ekonomikos sąlygomis“, 
o dabar it kokią „Bibliją“ bučiuoja 
vienu iš „laisvosios rinkos“ (neoli-
beralizmo) doktrinos tėvų laiko-
mo Liudviko Van Mises (Ludwig 
von Mises) knygą, deklaruodama 
esanti ne verslo, o samdomą darbą 
dirbančių pusėje. Koks politinių 
ideologijų plaktuvas turėjo pasi-
darbuoti, kad gautume tokį politi-
nį „gogel – mogel”? Ar tokiu atveju 
įmanoma palaikyti konstruktyvią 
politinę diskusiją ir kultūrą? 

Todėl gal neperlenkime lazdos, 
gerbiamieji, ir mokslo darbų ver-
tinimą palikime mokslininkams 
bei mokslo institucijoms. Mokslas 
– universitetų katedroms, politika 

Rugsėjo 9 d. Seime vyks Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) 
rengiama tarptautinė konferencija, skirta LSDP 120-mečio minėjimui. 
Konferencijoje sveikinimo žodį tars Lietuvos premjeras, LSDP pirminin-
kas Algirdas Butkevičius, pranešimus skaitys svečiai: Europos socialistų 
partijos (PES) prezidentas Sergejus Staniševas (Sergei Stanishev), euro-
komisaras Vytenis P. Andriukaitis, Lenkijos prezidentas (1995 – 2005) 
Aleksandras Kvasnevskis (Aleksander Kwaśniewski), buvęs Islandijos 
užsienio reikalų ministras Jonas Baldvinas Hanibalsonas (Jón Baldvin 
Hannibalsson), kurio dėka Islandija pirmoji pripažino Lietuvos nepri-
klausomybę 1991 metais. Vyks diskusijos apie socialdemokratų darbo-
tvarkę Lietuvai ir Europai, besikeičiančią Europos Sąjungą, šiuolaikinės 
socialdemokratijos pasirengimą priimti globalius iššūkius.

 
Konferencijos pradžia – 10 val., dalyvių registracija prasideda nuo 9 val.
 
MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI!

Rugpjūčio 9 d. Europos Komisijos narys, at-
sakingas už sveikatą ir maisto saugą, Lietuvos 
Nepriklausomybės Kovo 11-osios Akto Signata-
ras, buvęs (1998 – 2001 m.) LSDP pirmininkas,  
LSDP Garbės Pirmininkas Vytenis P. Andriu-
kaitis šventė 65 metų jubiliejų!

“Socialdemokratas” nuoširdžiai sveikina vieną 
iš pačių iškiliausių Lietuvos ir Europos socialde-
mokratų politikų! Linkime jam daug sveikatos, 
stiprybės ir dar daugiau charizmos jo geruose 
darbuose bei toliau skleidžiant autentiškas soci-
aldemokratijos idėjas Lietuvoje ir visoje Europoje!

– politikams. Pabaigai pridedame 
ir oficialų VGTU pareiškimą dėl 
Ministro Pirmininko A. Butke-
vičiaus disertacijos ir jos svarbos 
mokslinėje literatūroje. 

Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, reaguodamas į 2016 
metų liepos 27 dienos Edgaro Sa-
vicko publikaciją „A. Butkevičiaus 
disertacija: kodėl niekas nenori jos 
prisiminti?“ www.DELFI.lt porta-
le, pažymi, kad:

1. 2008 metų A. Butkevičiaus 
disertacijos „Nacionalinio biudže-
to išlaidų planavimo pagrįstumo 
didinimas“ gynimo procedūra vyko 
vadovaujantis 2001 metų liepos 11 
dienos Lietuvos Respublikos Vyriau-

niaus universitetas). Prof. habil. 
dr. Aleksandras Vasiliauskas yra 
matematikas, LMA narys kores-
pondentas. Disertacijos gynimo ta-
rybos pirmininkas prof. habil. dr. 
Aleksandras Vytautas Rutkauskas 
yra baigęs Vilniaus universitete ma-
tematiką (tikimybių teoriją). Abe-
joti šių mokslininkų nešališkumu, 
kompetencija ir gebėjimu įvertinti, 
ar disertacijoje pateikiamas korek-
tiškas kiekybinių tyrimų matema-
tinis aparatas, nėra jokio pagrindo.

3. A. Butkevičiaus disertacija 
buvo išsiuntinėta svarbiausioms 
suinteresuotoms mokslinėms insti-
tucijoms ir buvo viešai prieinama 
iki gynimo. Buvo gauti teigiami 
atsiliepimai iš Mykolo Romerio 
universiteto, LR Finansų ministe-
rijos, Socialinių tyrimų instituto, 
Kauno technologijos universiteto, 
Lietuvos banko, Brno universite-
to, Rygos technikos universiteto, 
Miuncheno technikos universiteto, 
Sofijos technikos universiteto. Jokių 
neigiamų atsiliepimų į disertaciją 
nebuvo gauta. Visi išvardinti faktai 
tik patvirtina, kad disertacijos gy-
nimas vyko griežtai vadovaujantis 
reglamentuojančiais dokumentais. 
Mokslinė bendruomenė buvo pla-
čiai susipažinusi su disertacijoje 
ginamais moksliniais rezultatais. 
Disertacijos rezultatus vertino aukš-
čiausios kompetencijos mokslinin-
kai. Skatindami mokslinės minties 
raidą kviečiame diskusiją diserta-
cijoje nagrinėjama labai aktualia 
tema – valstybės finansinių išteklių 
efektyvus paskirstymas – perkelti į 
mokslinius žurnalus pasitelkiant 
mokslinius argumentus. Taip būtų 
išvengta politizuotų priešrinkimi-
nių svarstymų.

„jaunimietis 2016–2020 metų LR Seime“

„jaunimietis 2016–2020 metų LR Seime“„jaunimietis 2016–2020 metų LR Seime“

„jaunimietis 2016–2020 metų LR Seime“

tarptautinė konferencija 
„120 metų lsdP: 
mes, europa ir 
pasaulis“

lsdP Garbės Pirmininkui 
Vyteniui P. andriukaičiui – 65!

modesta petrauskaitė

doVilė adamonytė
Mindaugas JANULIONIS
Ministro Pirmininko padėjėjas, 
LSDP kandidatas į Seimą

sybės nutarimu 
„ Dėl mokslo 
doktorantūros 
nuostatų patvir-
tinimo“. A. But-
kevičiaus diser-
tacijos pagrindi-
niai rezultatai 
buvo paskelbti 
9 mokslinėse 
straipsniuose 
recenzuojamuo-
se Lietuvos ir 
užsienio moks-
liniuose žur-
naluose. Prieš 
publikuojant 
straipsnį moks-
liniame žurnale 
vyksta recenza-
vimo procesas, 
kur, siekiant 
užtikrinti 
objektyvumą, 
recenzentai ne-
žino straipsnio 

autorių. Viena A. Butkevičiaus 
publikacija yra indeksuojama aukš-
čiausio lygio „Thomson Reuters Web 
of Science“ mokslinių publikacijų 
bazėje. Devynios publikacijos Lie-
tuvos ir užsienio moksliniuose žur-
naluose tik patvirtina, kad diserta-
cijoje buvo gauti moksliškai nauji 
ir originalūs rezultatai, mokslinė 
bendruomenė su jais susipažino ir 
teigiamai įvertino. 

2. A. Butkevičiaus disertacijos 
gynimo taryboje dalyvavo moksli-
ninkai iš kitų institucijų: prof. ha-
bil. dr. Jonas Čičinskas (Vilniaus 
universitetas) ir prof. habil. dr. 
Aleksandras Vasiliauskas (Ekono-
mikos institutas), oponentas – prof. 
habil. dr. Jonas Mackevičius (Vil-
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„Spokšok”  šokis „Girios liturgija“ – pagal Sofiją   
ir Mikalojų Konstantiną Čiurlionius

Modernaus  šokio grupė 
„Spokšok” (všĮ „Dialogų por-
tikas”), kurioje ne vienerius 
metus šoka ir socialdemokra-
tė Sigita Mykolaitytė, per šie-
metinę „kultūros naktį“ Švč. 
Mergelės Marijos Ramintojos 
bažnyčioje (Bokštų g. / Savi-
čiaus g. kampas) atliko šokio 
spektaklį „girios liturgija“. 

Šokio spektaklis sukurtas 
Sofijos čiurlionienės poemos 
„giria žalioji”, kurią autorė 
dedikavo M. k. čiurlioniui, 
motyvais. Būtent dėl to „gi-
rios liturgijoje“ skamba M. k. 
čiurlionio simfoninė poema 
„Miške” (atliekama Lietuvos 
nacionalinio simfoninio or-
kestro). Šiuolaikinio šokio 
spektakliui poemą pritaikė ir 
ją remiksavo garso režisierius 
Algirdas veževičius.

„Girios liturgija“
Rytų krikščioniškoje dvasinėje 
tradicijoje gyvavo supratimas, kad 
visos gyvybės formos savo įvairove 
yra susijusios ir aktyviai bei nepa-
kartojamai dalyvauja besitęsiančio-
je kūryboje. 
Gamta buvo regima kaip judesys, 
apimantis gimimo davimą, apsau-
gą, tausojimą ir gyvenimo nyki-
mą. Mirimas – menas, integrali 
gyvenimo dalis. Tad ne išlikimas, 
o kooperacija ir sinergija yra gy-
venimo sinonimai. Toks požiūris 
išlaisvina iš susitelkimo į save ir gali 
paskatinti kovoti prieš ekonomika 

grįstą gyvenimo eksploataciją, įsi-
traukiant į socioekologines teisin-
gumo praktikas.

Giria mums simbolizavo di-
naminę terpę, kurioje pražysta 
gražiausios žmonijos svajonės, su-
bręsta ryžtas tauriems darbams. 
Toje „žalioje” – jau esančioje, bet 

vis dar tebesikuriančioje – girioje 
„išauginamas“ savimaršiškas po-
lėkis, vikrumas ir jėga, reikalinga 
žygdarbiams... Joje atgyja drąsa 
gyventi (ir mirti) ir aidu kartoja iš 
istorijos girių glūdumos sklindantį 
šauksmą: „Aš nebijau nieko, nes 
tam esu gimusi!“ (Žana d‘Ark). 

Choreografija: Gilija Žukaus-
kienė

Muzika: M. K. Čiurlionio „Miš-
ke“, Algirdo Veževičiaus remiksas

Scenografija: Eglė Dambraus-
kaitė

Kostiumai: Jurgita Parnaraus-
kienė

Šoka: Natalija Kaminskienė, Si-
gita Mykolaitytė, Ieva Parnaraus-
kaitė, Birutė Sabatauskaitė, Daina 
Saulytienė, Vitalija Veževičienė, 
Gilija Žukauskienė

"Girios liturgija" – projekto „Ra-
mintoja. Meno sandėlis”, skirto 
"Kultūros nakčiai", dalis. Specialiai 
šiai erdvei sukurtais šiuolaikinio 
meno kūriniais pirmąsyk buvo mė-
ginama grąžinti sakralinei erdvei, 
sovietmečiu tapusiai sandėliu, kul-
tūros vietos reikšmę. 

Projektas greta įvairių Vilniaus 
istorijos ir šiandienos interpretacijų 

pateikia ir bažnyčios kaimynystėje 
gyvenusio M. K. Čiurlionio dvasinį 
palikimą. 

S. Čiurlionienės 130-mečio 
pažymėjimas šokio spektakliu 
„Girios liturgija“ bažnyčioje nė-
ra atsitiktinis: anuomet paverstos 
Šv. Andrejaus cerkve šventovės 
bokštas buvo matomas pro M. K. 
Čiurlionio nuomoto kambario (Sa-
vičiaus g. 11-6), kuriame ši pora 
žengė pirmąjį žingsnį savo suža-
dėtuvių link, langą.

Organizatoriai: M. K. Čiur-
lionio namai, Alvydas Babraitis, 
Vilniaus dailės akademija ir VšĮ 
„Impetus musicus“.

Apie feministinę „Spokšok” šo-
kio grupę ir jos šokio spektaklius 
„Išminties žaidimai" bei „Raibu-
liai“ „Socialdemokratas“ jau yra 
rašęs anksčiau. 

Gilija Žukauskienė 

ožkų grožio konkursui – 
pasaulio žiniasklaidos dėmesys

Jau septintąjį kartą Ramygaloje, Panevėžio rajone, birželio 
26 d. vyko Seimo nario Domo Petrulio inicijuotas Ožkų 
paradas. 

Tai – unikali šventė, kuri suartina miesto ir kaimo žmones. 
Čia nuo 2010 metų rengiami gražiausios ožkos rinkimai jau ta-
po Ramygalos miestelio gimtadienio dalimi. Į tradiciniu tapusį 
renginį Ramygaloje sutraukia ne tik vietinės bendruomenės 
nariai, bet ir daug svečių iš kitų Lietuvos regionų ir net užsienio. 

Šiemet vykę karališkosios ožkos rinkimai susilaukė neregėto 
dėmesio. Renginys susidomino užsienio žiniasklaidą, reporta-
žus apie renginį parengė garsiausios pasaulio žinių agentūros: 
BBC, CNN, Reuters ir kt. 

D. Petrulis pažymi: „Jei paskutinę birželio savaitę viso 
pasaulio žmonės sugūžėja į Pamploną stebėti bulių bėgimo 
šventės, išgarsintos rašytojo Ernesto Hemingvėjaus, tai Ra-
mygala turi ne ką prastesnį renginį. Laikas atsigręžti į savo 
šaknis, kultūros paveldą ir garsinti jį visame pasaulyje, nes 
Lietuvos ožkos – ne ką prastesnės nei Hemingvėjaus buliai.“

lsdP atstovė – 
„euro Pride 
amsterdam 2016“  

Rugpjūčio 5–7 d. Ams-
terdame (Nyderlandai) 
vykusioje tarptautinėje 
žmogaus teisių konferen-
cijoje, skirtoje LGBTI 
teisėms Europos Sąjungo-
je (ES), kurią organizavo 
Europos socialistų partijos 
(PES), kuriai priklauso ir 
Lietuvos socialdemokratų 
partija (LSDP), bei PES or-
ganizacija „Rainbow Ro-
se“, atstovaujanti LGBTI 
teisėms, pranešimą skaitė 
LSDP Vilniaus m. skyriaus 
Žmogaus teisių ir lygių ga-

limybių komisijos pirmi-
ninkė Vilma Vaitiekūnaitė. 

Konferencija v yko 
„Euro Pride Amsterdam 
2016“ renginių metu. Joje 
dalyvavo atstovai iš dau-
giau nei 20 šalių: Švedijos, 
Suomijos, Kroatijos, Tur-
kijos, Latvijos, Lietuvos, 
Serbijos, Ispanijos, Pran-
cūzijos, Belgijos, Airijos, 
Didžiosios Britanijos, 
JAV, Australijos, Indijos, 
Vokietijos, Olandijos, 
Lenkijos, Čekijos, Mal-
tos ir kitų. 


