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Nebūk pilkas – būk raudonas
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LSDP manifestas

Darbas

2016 metus pasitinkame ne vienu Lietuvai svarbiu jubiliejumi.
Greta jų dar viena mums, socialdemokratams ir visai Lietuvai, svarbi data – Lietuvos socialdemokratų partijos įkūrimo
120-metis. Partija buvo įkurta
1896 m. gegužės 1 d. Vilniuje.
1905 m. manifeste ir LSDP atsišaukimuose socialdemokratai pasisakė, kad „Lietuvai leista būtų pačiai savarankiškai rūpintis savo reikalais“.
„Mums rūpi išgriauti caro valdžią
ir činauninkų sauvalė, panaikinti

visokie vyriausybės prispaudimai
ir neteisybės, pašalinti turtingųjų
viešpatavimas mūsų gadynėj. Mums
rūpi apginti ir išgelbėti visos Lietuvos darbininkai, neskiriant tautos,
tikėjimo ir lyties nuo pabrikantų,
dvarininkų, pirklių ir abelnai piniguočių skriaudimo.“
Siekis sukurti teisingesnę visuomenę nepaseno. O jis dažnai glumina net ir tarp šiandieninių socialdemokratų pasitaikančio noro
diskriminuoti, žeminti, marginalizuoti. Pirmųjų Lietuvos socialdemokratų progresyvumas ir tiesumas
iš tiesų įkvepiantis.
Deja, Lietuva iki šiol nepatyrė ti-

kros socialdemokratų valdžios. Nepaisant to, kad socialdemokratai yra
populiariausia partija, per rinkimus
laimima nepakankamai balsų, kad
būtų galima tvarkyti šalį pagal teisingumo įsipareigojimus. Socialdemokratai yra tarytum vienintelė
kairioji socialistinė partija Lietuvoje dešiniųjų ir populistų apsuptyje.
Dažnai esame kaltinami dėl pernelyg dešiniosios politikos. Ir kaltinimai yra teisingi. Tačiau demokratija yra ir rinkėjų dalyvavimas, todėl svarbu nustoti vaikščioti po pilkąsias zonas, balsuoti už neaiškius
populistus arba dešiniuosius, kurie
rūpinasi tik savo klanų interesais.

Reikėtų savo balsais prisidėti prie
realios, atsakingos partijos pergalės.
LSDP nėra vieno žmogaus, vieno lyderio partija, ji nepriklauso
siauram lyderių ratui. Partija yra
visų jos narių, todėl diskusijos yra
skatinamos ir suprantamos ne kaip
skaldymas, o kaip vienybės per idėjas ieškojimas.
Lietuvoje pradėjo vešėti neoliberalizmo skleidžiamas jaunystės kultas. Jam pasidavė ir kai kurios partijos, išaukštinusios dirbtinai iškeltus jaunus lyderius. Tačiau skirtingos kartos ir natūrali kartų kaita
yra labai svarbi partijos struktūros
statybose.
Nukelta į 2 p.

12p.

Jonavos r. mero Mindaugo Sinkevičiaus
diena – produktyvi ir atsakinga

Kairioji poezija 15 p.

Kazys Boruta – poetas, politikos aktyvistas

Kovojant už nepriklausomą Lietuvos
demokratiją svarbiausia buvo konsensusas
Pokalbis su Seimo Pirmininko pavaduotoju, Europos reikalų komiteto
pirmininku, Lietuvos premjeru 2006–
2008 metais Gediminu Kirkilu apie
1991 m. sausio 13-ąją ir 1990–1991
metus...
Premjere, kaip Jūs prisimenate 1991-ųjų
sausio 13-ąją?
Sausio 12-osios ryte vicepremjeras Algirdas
M. Brazauskas (buvau jo, kaip Aukščiausiosios
Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputato, padėjėjas) man paskambino ir pasakė: „Važiuosime
pas Landsbergį“...

Vytautas Landsbergis ir sako: „Vicepremjere,
reikia važiuoti prie Spaudos rūmų. Ten didžiulė minia, pastatas apšaudytas.“ Brazauskas pažinojo pučo vadą. „Įtikinkite, kad išvažiuotų.“
Nuvažiavome prie Spaudos rūmų. Daugybė žmonių, vos prasibrovėme. Priėjome prie
vado. Brazauskas ir sako: „Matai, kas čia darosi! Ar gali patraukti kareivius?“. „Man duotas įsakymas...“
O realybė buvo tokia, kad valdžia – dviguba.
Žmonės emociškai buvo įkaitę, „varė“ ant karių, šie nežinojo, ką daryti. Šaudė iš kovinių automatų kelis kartus į sieną, žmonėms virš galvų. Brazauskui pavyko palengva karius įkalbė-

ti, kad šie susėstų į sunkvežimius ir išvažiuotų.
Vakare, jau naktį, man paskambino LTV
žurnalistė Nijolė Steiblienė. Tuo metu gyvenau Lazdynuose. Vaikams liepiau niekur neiti.
Mano dukra mokėsi toje mokykloje, kur žuvo
Loreta Asanavičiūtė... Steiblienė ir sako: „Nežinau, ar sugebėsime tai parodyti per žinias...“
Ji jau matė nušautus žmones...
Kitą dieną išlindo „burokevičininkai“ ir per
savo „Kasperviziją“ pasakė, kad „LDDP mus
remia“. Tada Brazauskas man liepė skubėti į
Lietuvos radiją ir šitai paneigti. Greitai parengėme LDDP Prezidiumo pranešimą spaudai...
Nukelta į 6 p.
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Juozas Bernatonis: „Laikas apmąstymams ribotas.
Jau šiandien privalome veikti“
Kokios bus Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) strateginės kryptys artimiausiais
metais? Su kokiais iššūkiais susiduria mūsų šalis ir kaip Lietuvos visuomenę į priekį ves pagrindinė šalies partija? Atsakymų į šiuos ir aktualius klausimus „Socialdemokrato“ redakcija ieškojo su Juozu Bernatoniu, teisingumo ministru,
LSDP vicepirmininku, atsakingu už partijos programos rengimą.

Kodėl iškilo poreikis sukurti
naują LSDP programą?
Globalėjantis pasaulis, išmaniosios technologijos, socialinė pažanga, pasikeitusi geopolitinė situacija
ir auganti politinė konkurencija kelia naujus iššūkius.
Nors finansinės krizės metu dešiniosios (konservatyvios ir liberalios) partijos pridarė aibę klaidų, vis
tik jos laimėjo Europos Parlamento
rinkimus. Akivaizdu, kad Europos
socialistai pergyvena rimtas problemas. Oponentams pavyko užgožti
socialdemokratines idėjas laisvosios
rinkos retorika. Mes susigriebėme
laiku, nes senasis idėjų bagažas jau
negarantuoja laimėjimų.
Todėl LSDP XXXIII suvažiavimas nutarė parengti naują partijos
programą, tvirtai stovinčią ant socialdemokratinių vertybių pamato,
tačiau nesustabarėjusią, atliepiančią gyvenimo permainoms.

tijos nariams.
Naujoji programa pagal formą –
klasikinės partijos politinės doktrinos variantas, apimantis tik pagrindines vertybes ir strateginius
tikslus. Visos konkrečios veiklos
priemonės ir taktiniai sprendimai
įgyvendinant mūsų tikslus turėtų
būti dėstomos rinkimų programose prieš kiekvienus rinkimus.
Pagal turinį naujoji programa –
tai modernios, atsinaujinusios nacionalinės socialdemokratų partijos
doktrina, pateikta glaustai visiems
piliečiams suprantamais žodžiais.

Kokioms sritims programoje
skirta daugiausia dėmesio ir kodėl?
Nors, kaip minėjau, programos
pagrindą sudaro socialdemokratinių vertybių samprata ir mūsų strateginiai tikslai, tačiau čia pateikiama ir LSDP suvažiavime nubrėžta
darni sistema mūsų uždavinių atskirose gyvenimo srityse. Žinoma,
prioritetą teikiame žmogui, jo socialiniams interesams, darbui, išsilavinimui, sveikai aplinkai, saugumui, ir socialiniam teisingumui.
Pagrindinis mūsų programinis
tikslas – saugi, solidari ir laiminga
Lietuva. Kai kuriems bičiuliams
užkliuvo sąvoka laiminga visuomenė. Iš tikrųjų, nei liberalų dievinamas individualizmas, nei turtai,
kuriems meldžiasi konservatoriai,
negali padaryti žmonių laimingais.
Mokslininkai seniai įrodė, kad socialinis bendravimas žmonėms suteikia laimę.
Taigi, solidarumas ir socialinis
teisingumas kuria laimingą visuomenę. Tai galima matyti ir iš Skandinavijos šalių, kurios gyvena socialdemokratinėje dvasioje ir jau
dešimtmečius užima pirmaujančias pozicijas laimingiausių pasaulio valstybių sąrašuose.

Kuo ši programa skiriasi nuo
ankstesniųjų?
Dabar galiojanti LSDP programa buvo papildyta 2009 m. vykusiame suvažiavime. Jos pamatas –
LSDP ir LDDP Jungtiniame suvažiavime priimta programa, ant
kurios nugulė keletas papildymo
sluoksnių. Todėl mūsų pagrindines vertybes ir tikslus apdengė politologiniai pamąstymai ir Europos
Gal galėtumėte pasidalinti prosocialistų programinių dokumentų gramos kūrimo virtuve: kaip yra
santraukos. 335 punktai, išguldyti organizuojamas visas darbo prosmulkiu šriftu per 60 puslapių, ta- cesas?
po sunkiai įveikiami net mūsų parLSDP Prezidiumas patvirtino

pažadų rinkėjams. Beje, gavome
nemažai bičiulių pasiūlymų, kurie buvo susisteminti ir perduoti
LSDP rinkimų štabui. Manau,
jie pravers rengiant mūsų Seimo
rinkimų programą.
Rinkimų programos yra išvestinės iš pagrindinės programos ir
negali prieštarauti partijos politinei doktrinai. Tačiau LSDP programa nėra rėmai mūsų rinkimų
programoms, tai labiau tvirtas
vertybinis pamatas.

Solidarumas ir socialinis
teisingumas kuria
laimingą visuomenę.
Tai galima matyti iš
Skandinavijos valstybių
solidžią programos rengimo komisiją, kuriai man tenka vadovauti. Čia ir socialdemokratų ministrai
bei Seimo komitetų vadovai, daug
bičiulių su puikiais gebėjimais ir
įvairiausiomis patirtimis.
Mane nudžiugino, kad aktyviai
rengiant naujos programos tekstą
dalyvavo socialdemokratinio jaunimo atstovai: Julius Pagojus, Juras
Požela, Darius Skusevičius, Ramūnas Burokas ir Marius Skarupskas.
Tai teikia vilčių, jog projektas bus
modernus ir ilgalaikis.
Tačiau programos projektas – tai
ne tik komisijos darbo vaisius. Jis
buvo apsvarstytas daugelyje partijos skyrių. Gavome pasiūlymus iš
beveik trečdalio LSDP miestų ir rajonų skyrių, o taip pat ir iš daugiau
kaip iš 30 bičiulių. Į visas pastabas,
atitinkančias bendrą koncepciją,
stengėmės atsižvelgti. Mūsų tikslas – nauja partijos programa, kuri
nebus primesta iš viršaus, o sukurta dalyvaujant daugeliui bičiulių.

Nebūk pilkas – būk raudonas
Atkelta iš 1 p.

Peršokant yra ne tik prarandama galimybė iš skirtingų kartų perimti tik
joms būdingas patirtis, bet ir įvyksta
susiskaldymas partijos viduje.
Senas narys, kuris atidavė daug metų, idėjų, laiko partijai, yra svarbus tiek
pat, kiek ir jaunas. Patirtis ir išmintis
turi eiti kartu su veržlumu, aktyvumu.
Didžiausias pavojus socialdemokratams šiuo metu yra savo vertybinės tapatybės praradimas. Galvodami, kaip
sudėlioti koalicijas po rinkimų, spėliodami, kuris velnias yra geresnis, kai kurie socialdemokratai yra linkę sudešinėti. Gludindami ideologinius kampus, jie patys pradeda kalbėti liberalų
ir konservatorių kalba.

Turime nepaliauti tikėti kairiosiomis idėjomis ir dirbti jų įgyvendinimui. Tai nėra greitai ir lengvai pasiekiama, nes užduotys plečiasi, padaryti darbai tiesia kelius naujiems iššūkiams.
Po Antrojo pasaulinio karo socialdemokratija, suvaidinusi svarbiausią
vaidmenį formuojant naująją Europą, garbinta kaip pažangiausia politinio valdymo forma visose demokratinėse Europos visuomenėse, nuo XX a.
8 dešimtmečio pradėjo trauktis. Tai,
kas buvo socialdemokratams pamatinės siekiamybės – gelbėti darbininkus nuo ekonominių krizių, apsaugoti
mažus, ypač šeimyninius verslus, nuo

stambaus kapitalo monopolijų, apginti nedidelių įmonių susivienijimus ir
kooperatyvus nuo trumpalaikių manipuliacijų akcijomis biržoje – žingsnis po žingsnio buvo paaukota vardan derybinio lankstumo ir vadinamo „socialinio kontrakto“, fiskalinio
realizmo (laikas suprasti, kad fiskalinė drausmė yra tik priemonė, o ne ekonominė politika, kurią mums primetė
konservatoriai), ekonominio lankstumo ir globalios konkurencijos.
Mums bandoma įrodyti, kad klasės nebeegzistuoja. Bet pažiūrėkime,
kas tai teigia – tie patys, kas tai darė, ir visais laikais išskirtinėmis privilegijomis besinaudojantys, geriausią

Yra teigiančių, kad partijų programų niekas neskaito, jas peržiūri vos vienas kitas politologas
ar žurnalistas. Ar sutiktumėte su
tokia nuomone?
Žiūrint formaliai, pagal LSDP
Statuto 7 straipsnį, partijos nariu
gali būti tik tas, kuris pripažįsta
Programą. Taigi, nepakanka tik
perskaityti, reikėtų suvokti, kas joje norėta pasakyti.
Iš tiesų, dabar gajūs pasamprotavimai, jog partijų programos yra labai panašios ir nėra svarbios. Tokią
nuomonę visuomenėje propaguoja
merkantilinės partijos, neturinčios
ideologijos, ir pavieniai (vadinami
„nepriklausomi“) politikai, nenorintys atskleisti žmonėms savo tikruosius siekius.
Žinoma, rinkimuose rinkėjai
balsuoja skirtingai – vieni remiasi jausmais, o kiti – protu. Tiems,
kurie vadovaujasi protu ir nori pasirinkti sąmoningai, programos reikalingos.
Kuo skiriasi Jūsų vadovaujamos darbo grupės rengiama
programa nuo rinkimų programos?
Mes parengėme ir dabar svarstome LSDP programą, kuri atspindi mūsų idėjų ir požiūrių sistemą. Čia nereikėtų ieškoti konkrečių problemų sprendimų ar
priėjimą prie resursų turintys klanai
bei jų samdomi „ekspertai“. Provincialių, niekada iš Lietuvos realijų neištrūkusių „analitikų“ ir „ekspertų“
gausu Lietuvoje, jie kalba įkvėptai ir
entuziastingai. Bet kiekvienas pilietis
turi gerą kritinį atspirties tašką jų kalbų pagrįstumui įvertinti – pažiūrėti į
savo asmeninę gyvenimišką situaciją.
Kas yra klasės? Tai hierarchinė socialinės visuomenės sandaros struktūra,
kuri padalina visuomenę į mažas atskiras grupes. Tos grupės skiriasi pagal
tai, kaip jos prieina prie resursų ir kiek
tas priėjimas yra paveldimas. Svarbiausi resursai, apibrėžiantys klasinį statusą, yra ekonominė, politinė ir kultūrinė galia. Klasę taip pat apibūdina socialinė sąžinė.
Ekonominės galios ir edukacijos
pranašumas, perduodamas per paveldėjimą, stabdo kaitą tarp kartų net

Jūs visada aktyviai dalyvaujate diskusijose dėl partijos strategijos, jos ideologijos, neseniai visuomenei pristatėte savo knygą „Socialdemokratija:
žvalgantis naujų kelių“. Su kokiais iššūkiais susiduria modernioji socialdemokratinė mintis
Lietuvoje?
Manau, kad kai kuriuos atsakymus į šį svarbų klausimą galėtume rasti mano knygoje „Socialdemokratija: žvalgantis naujų
kelių“. Glaustai išskirčiau tris esminius iššūkius.
Pirma, politinė konkurencija,
kuri pasireikš artimiausiuose Seimo rinkimuose. Ar sugebėsime
įrodyti socialdemokratijos pranašumus prieš oranžinius liberalų kerus?
Antra, ideologijų neigimas,
įvairios konvergencijos teorijos,
ideologijų susiliejimas ir beminčių asmenybių iškėlimas.
Trečia slypi mumyse – gebėjimai išsivaduoti iš pasenusių dogmų ir atliepti pasaulio permainoms. Taigi, iššūkiai globalūs, o
laikas apmąstymams ribotas. Jau
šiandien privalome veikti.
Koks turėtų būti LSDP atsakymas į iškylančius iššūkius?
Atsakymas paprastas – priimti šiuos iššūkius, susitelkti problemų sprendimui, dar kartą įrodyti, jog esame vieninga komanda,
gebanti atsinaujinti ir vėl laimėti.
Kalbėjosi Sergejus Tichomirovas
pačiose lygiausiose demokratinėse visuomenėse. Sakyti, kad Lietuvoje išnyko klasės ir visi visuomenės nariai
gyvena vienodai gerai, gali tik socialiai aklas arba liberalus cinikas, kuris
yra suinteresuotas savo vieno gerove.
Juk pripažinti, kad, deja, Lietuva vis
dar tebėra nelygi, kad joje daug skurdo ir neteisybės, reiškia pripažinti, kad
socialdemokratų ir kitų kairiųjų darbas yra nebaigtas ir labai reikalingas.
Svarbiausias šiandieninių Lietuvos
socialdemokratų pažadas piliečiams
– daryti viską, kad mokesčius mokantys piliečiai gautų kokybiškesnes viešas
paslaugas. Piliečiai turi teisę reikalauti, kad šios paslaugos gerėtų. Svarbiausios šių – švietimas, sveikata ir socialinė pagalba.
''Socialdemokrato'' redakcija
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Savivaldybių indeksas, arba Kaip ideologizuoti savivaldą
Ramūnas Burokas
LSDJS pirmininkas

Jau penktus metus Lietuvos
laisvosios rinkos institutas (LLRI) sudaro mūsų šalies savivaldybių indeksą. Jis ne tik puikiai
nušviečiamas žiniasklaidoje,
bet ir tampa savotišku savivaldybių botagėliu, įtikinančiu jas
ideologiškai pasitempti ir palenktyniauti.
Šio indekso lyderiai nepraleidžia
progos pareklamuoti savo „pasiekimų“, o sąrašo „nevykėliai“ teisinasi ir žada atsigriebti kitąmet.
Ir tik apsiskaitę bei kompetentingi savivaldybininkai supranta, kad
į šį sąrašą reikėtų žvelgti ironiškai
– su šypsena.
Gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad tai vienintelis objektyvus
reitingas, atspindintis Lietuvos savivaldos gyvenimą, o jo vertinimo
kriterijai yra imperatyvas visiems.
Bėda ta, kad šis reitingas apima tik
siaurą savivaldybių gyvenimo aspektą, be kita ko, stipriai indekso
sudarytojų ideologizuotą ir tendencingai sudarytą. Šis, pretenduodamas tapti bene svarbiausiu savivaldos reitingu, niekaip neatspindi savivaldybių gyventojų daugumos interesų, neatsiklausia jų pačių
nuomonės ir neatsako į pagrindinį
klausimą – ar jiems yra gera gyventi jų savivaldybėje?
Vienas svarbiausių savivaldos
tikslų yra naudingas darbas visų

žmonių interesams, o ne tik, kaip
gali susidaryti įspūdis skaitant pastarojo indekso tyrimo medžiagą ir
gilinantis į metodologiją, ekonomiškai stipriausiam ir įtakingiausiam sluoksniui, kuris valdo verslus ir savivaldos sprendimų pagalba
stengiasi didinti savo kapitalą. Indekso kūrėjai, prisidengdami gražiais lozungais ir nuvalkiotomis
klišėmis, bando mus įtikinti, kad
jų reitingas yra objektyvus ir atitinkantis daugumos interesus.
Puiku, kad indekso sumanytojai
akcentuoja, jog reikia taupyti mokesčių mokėtojų pinigus, gyventi
pagal pajamas, skaidriai naudoti
biudžeto lėšas. Manau, tam niekas
neprieštarauja. Bėda ta, kad už šių
skambių teiginių LLRI ekspertai,
neva prisidengdami viešuoju interesu, bando savivaldos politikams
ir piliečiams primesti savo neoliberalią ideologiją ir įdiegti vieną žinutę – privatizuokite kuo daugiau savivaldybės funkcijų. Nepaisant to,
kad nuo mantros, kad neva privatus sektorius veikia efektyviau už
viešąjį, jau pykina. Ar išties yra taip?
Gal vertėtų pirmiausia atsiklausti
piliečių, kurie papasakotų apie savivaldybių privatininkų teikiamas
paslaugas ir jų kokybę, darbuotojų, gaunančių minimalų atlyginimą, požiūrį į darbą ir ūgtelėjusias
paslaugų kainas.
Tačiau į tai nesigilinama. Ir toliau savivalda pozityviai indekse
vertinama tik tada, jei efektyviai
valdo turimą turtą ir privatizuoja tą turtą, kuris nėra būtinas pagrindinėms funkcijoms vykdyti,
atsisako nebūtinų, nepirminių savo
funkcijų, savo funkcijoms vykdyti
pasitelkia efektyviau veikiantį privatų sektorių. Šalia to dar ir reikėtų
mažinti mokesčių naštą, užtikrinti palankias sąlygas verslui, mažin-

ti administracinę ir biurokratinę
naštą – visa puokštė dogmatiškų
priesakų neoliberaliam savivaldybininkui. Ir arkliui aišku, kad indeksas atstovauja ne savivaldybių
gyventojų daugumos interesams.
Kam paklus privatus paslaugų
teikėjas – akcininko ar piliečių daugumos poreikiams? Puikiai suprantame ir įsitikinome, kad piliečių
daugumos interesus atitinkančius
sprendimus labiau yra linkę įgy-

(Milton Friedman).
Juokinga šiame reitinge ir tai, kad
pačios indekso rodiklių formuluotės yra ideologizuotos, pvz., Savivaldybei priklausančios/-ių atliekų
surinkimo paslaugą teikiančios/-ių
įmonės/-ių (jei tokia/-ios yra) nuostolingumas 2014 m., Savivaldybei
priklausančios/-ių centralizuoto
vandens tiekimo paslaugą teikiančios-/ių įmonės/-ių (jei tokia/-ios
yra) nuostolingumas 2014 m. ir

vendinti savivaldybių, o ne privačių
įmonių vadovai. Taip, kartais savivaldybių valdomų įmonių vadovus
galima įtarti neskaidria veikla, bet
piliečiai gali vertinti ir nulemti jų
karjerą. Svertų kontroliuoti privačių paslaugų teikėjų veiklą piliečiai
neturi. „Turbūt jokia kita nuostata
taip nesugriautų laisvosios visuomenės pamatų, kaip korporacijų
pareigūnų įsipareigojimas vykdyti kitokias socialines priedermes
nei priedermę uždirbti kuo daugiau pinigų savo akcininkams“,
– sakė neoliberalizmo doktrinos
tėvu ir LLRI ekspertų pranašu
laikomas Miltonas Fridmanas

pan. Kodėl akcentuojamas nuostolingumas, o ne pelningumas? O
nuostolingai dirbančių privačių
paslaugų teikėjų, ypač „popieriuje“, nebūna? Arba dar: Nenuostolingai 2014 m. veikusių savivaldybei priklausančių pirminės sveikatos priežiūros centrų (PSPC) dalis.
Matyt, anot LLRI ekspertų, savivaldybei priklausantys pirminės
sveikatos priežiūros centrai turi rūpintis pelnu ir pamiršti tiesiogines
savo funkcijas? Ką apie tai manytų
pacientai? Žanro zenitą pasiekia
štai toks kriterijus – Savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklose vienam mokiniui tenkantis vidutinis

Politinės uždelsto veikimo bombos
Auksė Kontrimienė
LSDP pirmininko pavaduotoja,
Ministro Pirmininko patarėja,
Vilniaus m. tarybos narė

Pastarosiomis dienomis Vyriausybę ir viešąją erdvę užplūdo konservatorių raštai
dėl energetikos problemų,
dėl patyčių mokyklose, dėl
socialinio būsto nuomos ir
t. t. Stebėtis, matyt, neverta,
nes tokį „susirūpinimą“, ko
gero, inicijuoja partiją konsultuojančios viešųjų ryšių
agentūros.
Reitingai niekaip neauga, jaunasis lyderis vis dar abejoja, ves partijos sąrašą į rinkimus ar šiltai sėdės Briuselyje. Senelis nesugebė-

jo užgniaužti pykčio dėl negautos
Laisvės premijos ir atsisakė dalyvauti oficialiame Seimo Sausio
13-osios 25 metų minėjime. O
ir Seimo nariai turi marias laiko,
parlamente – neoficialios atostogos. Ką daugiau veikti? Ogi rašyti komentarus ir raštus.
Ar tai daro didelį įspūdį visuomenei? Abejotina. Sėdint opozicijoje bepigu mėtytis garsiomis
ir brangiomis (pinigine prasme)
idėjomis, nes tai primena vandens purslus. Suraibuliavo, pats
pasidžiaugiau, nei pasekmių, nei
atsakomybės. Tiesa, smagu, kad
Vyriausybė ir ministerijos turės
papildomo darbo, teks rašyti atsakymus.
Užtat ankstesnės vyriausybės
paliktas „bombeles“ žmonės mato ir gali įvertinti pažvelgę į savo
piniginę. Gal ne visi vilniečiai žino, kad už vietoj šventinių sveikinimų gavę papildomas sąskaitas
už karštą vandenį, suvartotą dar
2010–2014 metais, turėtų padėkoti praėjusios vyriausybės energetikos ministrui.

Pasirodo, buvusi konservatorių-liberalų vyriausybė, garsiai
pasigyrusi, kad apie jų strategijas
„rašys vadovėliai“, krizę įveikinėjo ne tik neteisėtai nukarpiusi pensininkų pensijas, dirbančiųjų algas, užkraudama ateities
kartoms komercinių paskolų naštą, bet ir paliko uždelsto veikimo
„bombeles“ gyventojams.

Viena tokia „bomba“ susprogo jau anksčiau, kai paaiškėjo,
kad konservatorių valdymo metu buvo pasirūpinta Landsbergių
šeimos verslu. Energetikos ministras Arvydas Sekmokas taip ėmėsi tokios gudrios energetikos sektoriaus pertvarkos – atskyrė nuo
„Lietuvos energijos“ šios valstybės įmonės turtą valdančią UAB

plotas 2014 m. Ir tai tik maža dalis „kriterijų“, kurie kelia šypsena.
Tačiau nežinia, juoktis ar verkti
dėl dar vieno fakto. Šiais metais Lietuvos didžiųjų savivaldybių reitingo viršūnėje – Vilnius, nustūmęs
kelis metus pirmavusią liberaliąją
Klaipėdą. Puolame stebėti, kokie
radikalūs pokyčiai įvyko sostinėje.
Vilniečiai, matyt, atsakytų, lyg ir
nebuvo ryškių pokyčių – išskyrus
vieną – naują merą. O meras – liberalsąjūdietis Remigijus Šimašius.
O ar prisimenate jo buvusią darbovietę? Ne? Priminsime – Lietuvos
laisvosios rinkos instituto prezidentas. Objektyvu? Vargiai. Ir kaip čia
vėl nepacitavus „šventojo“ Miltono
Fridmano, dirbusio JAV respublikonų prezidento Ronaldo Reigano komandoje: „Aš esu liberalas
iš mažosios raidės ir respublikonas
(konservatorius) – iš didžiosios.
Respublikonas iš didžiosios raidės
esu dėl „praktinių dalykų“, o ne iš
principo.“
Peršasi išvada, kad LLRI savivaldybės indekso pagrindinis tikslas nėra įvertinti ar visuomenei
pateikti „objektyvią“ informaciją, o daryti politinį poveikį tiems
patiems savivaldybių politikų ir
tarnautojų „teisingiems“ sprendimams. Juokingiausia, kad indeksas savo ideologine esme yra nukreiptas prieš stiprią savivaldą ir
piliečių dalyvavimą svarbių sprendimų priėmimo procese, o mes
jį, kaip pasakytų mūsų protėviai,
„priimame už gryną pinigą“. Gal
to ir siekia instituto rėmėjai (dalis
jų yra kitų ir ne visada draugiškų
Lietuvai šalių valstybinės įmonės)
– silpnos, lengvai manipuliuojamos savivaldos ir jos sprendimams
įtakos nedarančių gyventojų daugumos? Ir tas pasakytina ne tik
apie savivaldą.

„NT valdos“. Pertvarkos pasekmės – „NT valdoms“ priklausantis pastatas Vilniaus senamiestyje lengvatinėmis sąlygomis išnuomotas Austėjos Landsbergienės privačiai „Karalienės Mortos mokyklai“. Negana to, „NT
valdos“ panoro imti paskolas ir
pastatyti A. Landsbergienei privačių mokyklų-darželių pastatų
kompleksą. Belieka stebėtis, kad
kai kam labai sunku čia įžvelgti
visuomenės interesų pažeidimą.
Kaune buvo analogiškas susitarimas tarp A. Landsbergienės ir
energetikos įmonės. Susitarimai
sužlugo tik konservatoriams praradus valdžią šiame mieste.
Pasirodė, kad konservatoriai
košės privirė energetikos sektoriuje kur kas daugiau. Iškilmingai ir garsiai įkūrę atskirą Energetikos ministeriją ir paskyrę jai
vadovauti savo ministrą Arvydą
Sekmoką, sukūrė tokią ydingą
mokėjimo už karštą vandenį tvarką, kurios pasekmes vartotojai suprato tik dabar, gavę papildomas
sąskaitas.
Nukelta į 11 p.
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Kiek milijonų jūroje „išskalavo“ E. Gentvilas?

Artūras Skardžius
Seimo Ekonomikos komiteto
pirmininko pavaduotojas

„Senasis jūrininkas“ Eugenijus
Gentvilas ėmėsi eksperto vaidmens vertindamas AB „Lietuvos jūrų laivininkystės“ (LJL)
problemas ir iškėlė sąmokslo
teoriją dėl laivo „Vorutos“ reiso į Pusiaujo Gvinėją išvedžiodamas, neva pinigai už „Vorutos“ nuplukdytą cementą galėjo pasiekti nežinia kieno sąskaitas.
Sklaidant E. Gentvilo sąmokslo
teorijas trumpai paaiškiname, kad
pajamos už „Vorutos“ reisą, kurias
gavo „Lietuvos jūrų laivininkystė“
– 681 985 JAV dolerių – buvo panaudoti valstybės įmonės įsiskolinimams už suteiktas paslaugas apmokėti.
Dabar svarbiausia pasirūpinti
bendrovėje dirbančiais žmonėmis.
Socialdemokratų vadovaujama Vyriausybė tai ir daro. Siekiama visais
būdais iš gaunamų pajamų atsiskaityti su kreditoriais ir jūrininkais bei
užtikrinti, kad valstybė patirtų kuo
mažesnius nuostolius.
Beje, valstybinė laivininkystės
įmonė vis dar laikėsi ir 2008 metais socialdemokratų Vyriausybė
ją paliko kaip pelningai dirbančią.
Bet į uostą atėjo ekonominė krizė
ir liberalai. Kodėl E. Gentvilas, pikdžiugiškai ir su pasimėgavimu komentuodamas „Lietuvos jūrų laivininkystės“ problemas, nenori prisiminti jų atsiradimo priežasčių, paskaičiuoti, kiek milijonų, vadovau-

damas Klaipėdos valstybiniam jūrų
uostui, pats „išmėtė į jūrą“? Galbūt
nesulaukia, kada bankrutuos LJL,
o tada, kaip sako jūrininkai, – „visi
galai į vandenį“...
Liberalai patys išpardavė
pelningą Lietuvos laivyno dalį
Dar 2001 m. birželio 27 d., kai
liberalas Eugenijus Gentvilas porą
savaičių pabuvojo laikinuoju premjeru (atsistatydinus R. Paksui), Lietuvos laivininkystės įmonė LISCO
buvo reorganizuota ir išparduota. Ji
buvo suskaidyta į AB „Lietuvos jūrų laivininkystę“ ir LISCO DFDS.
Pastaroji dalis – 4 keltai, 2 ro-ro
tipo laivai skirti gabenti ratinėms
transporto priemonėms ir 6 krovininiai laivai buvo parduota Danijos
kompanijai už 47 milijonus JAV dolerių. Naujai įsteigtai AB „Lietuvos
jūrų laivininkystei“ liko seni laivai
ir skolos kreditoriams, siekiančios
60 milijonus litų.
Įdomu tai, kad kartu su pelningais laivais už tą sumą danams
atiteko, kaip teigiama, ir 9 milijonai JAV dolerių, buvusių įmonės sąskaitoje, bei administracijos pastatas.
2011 metais, ekonominės krizės įkarštyje, E. Gentvilui vadovaujant uostui, tas pats administracijos pastatas buvo atpirktas
iš Danijos bendrovės už daugiau
kaip 14 milijonų litų. Nuostabą
kelia tai, kad 2001 m., kai atiteko
danams, jis buvo vertinamas vos
4 milijonais litų. Dabar ten įsikūrusi uosto direkcija sako, kad pastato išlaikymas toks nuostolingas,
kad pigiau pirkti naują negu jį renovuoti. Šio pastato pirkimo istorija viešai įvardijama kaip E. Gentvilo klaida, bet kyla abejonių, ar
ji nebuvo tyčinė.
Lietuvos jūrų laivininkystės
pertvarkos istorija verta atskiro
parlamentinio tyrimo, kuris atsakytų, kas iš tiesų ,,braižė“ šį projek-

tą. E. Gentvilui laikinai tapus Vyriausybės vadovu, išparduota pelningoji laivyno dalis, o didžiausiu
praradimu reikėtų laikyti tai, kad
Lietuva „savo noru“ pasitraukė iš
pelningos keltų veiklos Baltijos jūros regione, užleisdama ją danams.

Šventosios uosto įrengimo
avantiūra – nuplauti į jūrą
milijonai
Mane, kaip Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos narį,
šokiravo Šventosios uosto įrengimo
avantiūra. Uostą užsimojo įrengti
E. Gentvilas. Užsimojo ir įrengė.

veikė kelias dienas, o direktorė atlyginimą gavo 3 metus!
Šventosios uosto atidarymui –
parodomajai ceremonijai ir regatai
– buvo skirta dar per 20 tūkstančių
litų. Garsiai pasigyrė... ir uostą uždarė. Nes kitą dieną po atidarymo
uostas buvo užneštas jūros smėliu,
tapo nepasiekiamu laivams.
Tuometinis uosto vadovas E.
Gentvilas tarsi prisimindamas vaikystę pažaidė Šventosios pajūryje
– pristatė smėlio pilių, o atūžusi jūros banga jas akimirksniu nuplovė...
Tiesa, nuplovė mūsų visų, mokesčių
mokėtojų, milijonus.

Šventosios uostas veikė tik savaitę.
2011 m. birželio 11 d. jis buvo garsiai atidarytas, o birželio 21 d – jau
uždarytas! Liberalas E. Gentvilas,
kaip uosto vadovas, pasiskelbė, kad
Šventojoje bus aptarnaujami mažieji pramoginiai ir žvejybiniai laivai.
Uosto akvatorija buvo išvalyta, pagilinta, įrengti inžineriniai tinklai ir
plaukiojančios prieplaukos, sumokėta už iškasto grunto sandėliavimą. Iš viso išmesta į balą, šiuo atveju – į jūrą, 4,8 milijono litų.
Negana to, neveikiančio uosto
direktore paskirta E. Gentvilo dešiniąja ranka vadinama Airida Čėsnienė per trejus metus susišlavė 400
tūkstančių litų atlyginimo. Uostas

E. Gentvilo vadovavimas
uostui kainavo milijonus eurų
Ne kartą teko girdėti Eugenijaus Gentvilo mėgstamą posakį:
„Baikime žaisti įsivaizduodami,
kad valstybė yra gera vadybininkė.“ Tikėtina, kad šią savo tiesą E.
Gentvilas ir bandė įrodyti būdamas Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto vadovu.
Liberalams, matyt, valstybės
pinigai kaip tas smėlis tarp pirštų. Beveik 1,4 milijono eurų jūra nuplovė Šventojoje ir aiškėja,
kokius dar nuostolius, vadovaujant E. Gentvilui, patyrė Klaipėdos uostas.
Pradėjus vadovauti E. Gentvi-

lui kilo ginčas su rangovais dėl
krantinių rekonstrukcijos. Krantines rekonstruojančioms Vokietijos ir Lietuvos bendrovėms imta nemokėti už atliktus darbus.
Kodėl pinigų mokėjimai buvo sustabdyti, neaišku. Teismas priteisė uostui sumokėti rangovams už
atliktus darbus 545 tūkstančius
eurų, papildomai už statybos darbus – beveik 146 tūkstančius eurų. Be to, iš uosto direkcijos buvo
priteista daugiau kaip 827 tūkstančiai eurų baudų. Panaši situacija susiklostė ir dėl įplaukos kanalo gilinimo darbų, kuriuos atliko UAB „Klaipėdos hidrotechnika“. Vėl nutrauktos sutartys, sulaikyti mokėjimai, vėl teismai ir priteistos ne tik nesumokėtos už atliktus darbus sumos, bet ir šimtai
tūkstančių palūkanų nuo priteistų sumų. Dėl pavėluotos prievolės
atsiskaityti pagal visas sutartis dėl
įplaukos kanalo gilinimo darbų iš
uosto direkcijos buvo priteista beveik 310 tūkstančių eurų palūkanų, nuo baudų priteista dar beveik
200 tūkstančių eurų palūkanų.
Šiuo metu teismuose yra narpliojama ir daugiau keistų istorijų, kurių šleifas velkasi nuo skandalais pažymėtų E. Gentvilo vadovavimo metų. Danijos bendrovė „Rohde Nielsen A/S“ iki šiol
bylinėjasi su uosto direkcija dėl
skolos, netesybų ir palūkanų priteisimo. Bendra uosto direkcijai
pateikto ieškinio suma įspūdinga
– 2 mln. eurų.
Atlyginti už uostui vadovavusio E. Gentvilo sprendimų žalą
privalės valstybės valdoma uosto
direkcija. Beje, E. Gentvilui pasitraukus iš uosto vadovų įmonės
rezultatai akivaizdžiai pagerėjo.
Matyt, ne valstybė prasta vadybininkė, kaip norėjo savo žodžiais
ir darbais įrodyti E. Gentvilas, o
kalti prasti vadovai, nustekenantys valstybės įmones.

10 svarbiausių įvykių, kurie keitė Lietuvos

2015-ieji Lietuvos energetikoje buvo ypač intensyvūs
bei gausūs įvykių ir permainų. Pristatome svarbiausių
įvykių dešimtuką, kurių įtaka vartotojams ir energetikos
sektoriui – didžiausia.

1. Baigtos „LitPol Link“ ir
„NordBalt“ elektros jungtys
Gruodžio 14-oji įėjo į Lietuvos
energetikos istoriją. Šią dieną Vilniuje simboliškai atidaryti „LitPol
Link“ ir „NordBalt“ elektros tiltai,
sujungę Lietuvą su Lenkijos ir Švedijos elektros sistemomis. Naujieji tiekimo šaltiniai ne tik padidins
elektros tiekimo saugumą, bet ir
užtikrins žemesnes kainas vartotojams: nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo mažesni elektros tarifai.
2. Neberemiama brangesnės

elektros gamyba
termofikacinėse elektrinėse
Pernai Vyriausybė apsisprendė
naikinti visiems vartotojams milijonus eurų kainavusias elektros
gamybos kvotas termofikacinėse
elektrinėse bei Lietuvos elektrinėje
Elektrėnuose. Atlikti skaičiavimai
patvirtino, kad teigiamas poveikis
gerokai nusvers galimas neigiamas
pasekmes.
Iki 2015 m. pabaigos brangiai pagaminta elektra buvo reikalinga tiekimo saugumui užsitikrinti. Tačiau
pradedančios veikti elektros jungtys
į Lenkiją ir Švediją garantuoja vartotojams tiekimo saugumą, tad nebeliko poreikio remti brangesnės elekPatvirtintas vadinamasis pajėgutros gamybą.
mų modelis – svarbi dujų sektoriaus reforma, kuri užtikrins dujų
3. Pagerintas dujų tiekimo
tiekimo saugumą bei proporcingą
saugumo finansavimo
kiekvieno dujų sistemos naudotojo
modelis
indėlį į tiekimo saugumo finansavi-

mą. Net ir drastiškai sumažėjus dujų suvartojimui, ši reforma leido sumažinti daugelio energijos gamintojų ir pramoninių vartotojų išlaidas bei šilumos kainą galutiniams
vartotojams.

4. Patvirtintas Lietuvos–
Lenkijos dujotiekio (GIPL)
finansavimas
2015 m. spalį Lietuvos gamtinių
dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius
„GAZ-SYSTEM S.A.“ Briuselyje
pasirašė trišalę sutartį su Europos
Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų
vykdomąja agentūra (INEA) dėl
ES finansinės paramos dujotiekių
jungčiai tarp Lenkijos ir Lietuvos
(GIPL).
Bendrovei „Amber Grid“ skirta 55 mln. eurų ES finansinė parama pagal Europos infrastruktūros
tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF). Investicijos į
GIPL projektą Lietuvos teritorijoje sieks iš viso 136 mln. eurų. Bendra numatoma projekto vertė – 558
mln. eurų.
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Paryžiaus klimato susitarimai –
ne tik egzistencinė viltis žmonijai

Arūnas Dudėnas
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
narys

2015 m. gruodžio 12 d. Paryžiuje 195 valstybės pasirašė istorinį susitarimą dėl klimato, kuriame išdėstytas visuotinis veiksmų planas, kaip
neleisti visuotiniam atšilimui priartėti prie 2°C ir taip
išvengti pavojingos klimato kaitos. Vyriausybės sutarė kas penkerius metus rinktis ir vertinti padėtį, atsižvelgiant į mokslinius duomenis.
ES ir kitos išsivysčiusios šalys
toliau padės besivystančioms šalims mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Į susitarimą
įtrauktas straipsnis dėl nuostolių
ir žalos, susijusios su klimato kaitos poveikiu.
Dar niekada žmonija, tūkstantmečius bandžiusi gamtai primesti valią ir neribojusi savo poreikių,
nebuvo atsidūrusi ties tokiu išlikimo iššūkiu. Džiugu, kad Paryžiaus klimato konferencijos susitarimai, nors ir pasiekti vėliau, ne
tik įtvirtina pergalę prieš įtakingus šios epochos galiūnus, bet ir
žymi naują žmonijos etapą – gebėjimą, nepaisant skirtingų įsitikinimų ir požiūrių, susitelkti ir
spręsti problemas globaliu mastu.
Nors gyvendami čia, prie Baltijos krantų, lyg saugioje užuo-

vėjoje stebime tik pavienius klimato kaitos ženklus, ši problema
turėtų jaudinti ir mus. Ir ne tik
todėl, kad mokslininkai tų ženklų mūsų šalyje mato daugiau,
bet ir dėl to, kad mūsų planetoje, kaip ir gamtoje – viskas susiję. Norom nenorom tenka prisiminti gal kiek ir nuvalkiotą Rytų išminties perlą apie tai, kad net
ir vienas drugelio sparnų mostas
viename pasaulio gale gali sukelti uraganą kitame.
Įgyvendinant Paryžiaus klimato konferencijos susitarimus turės
pasitempti ir Lietuva. Ekspertai ir
mokslininkai sako, kad ne tik reikėtų didinti energijos gamybą iš
atsinaujinančių šaltinių, susitvarkyti su transporto sektoriaus tarša, didėjančia atliekų problema ir
daugeliu kitų iššūkių, bet ir keistis patiems.
Trumpalaikiai, kad ir dosniai
remiami, projektai, nepasiteisina.
Reikia ilgalaikių valstybės programų, kurios nenugultų stalčiuose, o būtų vykdomos kartu
su visuomene, kartu ir jai kontroliuojant.
Dalies žmonių įpročius keisti
bus sunku, bet žingsnis po žingsnio įmanoma. Kita vertus, jau
nuo darželio ar pradinės mokyklos suolo turime mokyti savo
vaikus ne tik aplinkosaugos pagrindų, bet ir ugdyti kritišką požiūrį, nukreiptą į neatsakingą vartojimą.
Negalime ignoruoti šių klimato susitarimų ar net nerti į krūmus vien todėl, kad tai pasirodys nepriimtina ar per brangu
mūsų stambiam verslui atstovaujantiems viešosios nuomonės
formuotojams ir gerai apmoka-

energetiką
Europos Komisija šį projektą
vertina kaip vieną svarbiausių elementų kuriant Europos energetikos sąjungą.
5. Baigtos dujotiekio
Klaipėda-Kuršėnai statybos
Naujai nutiestas dujotiekis leidžia visiškai išnaudoti Klaipėdos SGD terminalo pajėgumus
ir užtikrina regiono energetinį
saugumą. Šiuo dujotiekiu Baltijos šalys galėtų apsirūpinti dujomis per Klaipėdos SGD terminalą, jei būtų nutrauktas jų tiekimas
iš Rusijos.
Klaipėda-Kuršėnai dujotiekio
svarbą pripažino ir Europos Komisija, skyrusi projektui 45 proc.
(27,5 mln. eurų) paramą. 110 km
dujotiekis nutiestas per trumpą
laiką – 27 mėnesius. Be to, išlaidos buvo mažesnės, nei planuota.

miems lobistams.
Kita vertus, klimato kaitos faktų nebegali paneigti net ir labiausiai tuo suinteresuoti veikėjai, kuriems šiandien vietoje argumentų ir įrodymų belieka tik emocinės arba ideologinės klišės. Tik
keista, kad šie žmonės ignoruoja
mokslininkų argumentus ir skaičiavimus, kurie teigia, jog klimato kaitos reiškiniai daro didžiulę
žalą ekonomikai, o ateityje tokia
žala tik didės ir stabdys jos plėtrą.
Kalbant apie Paryžiaus klimato konferenciją ir susitarimus, turime atkreipti dėmesį į kitą svarbų aspektą – skirtingų, dažnai
nesutariančių valstybių norą suprasti problemos esmę ir susitarti.

veikiančią, skaidrią ir konkurencingą regioninę gamtinių dujų rinką bei
užtikrins, kad Baltijos regiono rin6. Duotas startas kurti
kos dalyviai turėtų ilgalaikę prieigą
regioninę dujų rinką
2015 m. sausio 14 d. Lietuva su prie šios rinkos.
Latvija ir Estija pasirašė Energijos
tiekimo saugumo deklaraciją. Bal- 7. Pažanga dėl Ignalinos
tijos šalys įsipareigojo diversifikuoti atominės elektrinės (IAE)
Sėkmingai išspręsti užtrukę klauenergijos tiekimo šaltinius ir maršsimai
dėl panaudoto branduolinio
rutus, modernizuoti energetikos infkuro
konteinerių
saugos ir užbaigrastruktūrą, įgyvendinti ES trečiąti
naujos
panaudoto
branduolinio
jį energetikos paketą bei užtikrinti
kuro
saugyklos
(B1)
šaltieji
bandyskaidrias taisykles dujų sektoriuje
mai.
Rugpjūtį
pradėti
Kietųjų
radiBaltijos šalyse.
oaktyviųjų
atliekų
tvarkymo
ir
sau2015 m. spalio 16 d. Lietuva ir
gojimo
komplekso
(B2/3/4)
šaltieji
Latvija pasirašė supratimo memorandumą dėl energetinio saugumo bandymai.
Lapkritį IAE ir vieno iš pagrindujų srityje, kurio tikslas – stiprinti
dinių
eksploatavimo nutraukimo
abiejų šalių bendradarbiavimą užtiprojektų
B1 rangovas konsorciumas
krinant alternatyvius gamtinių dujų
„NUKEM
Technologies GmbH –
tiekimo šaltinius. Tam bus panauGNS“
pasirašė
sutarties papildymą,
doti Klaipėdos SGD terminalas ir
kuriuo
šalys
atsisakė
visų pretenzijų,
Inčukalnio požeminė dujų saugydėl
kurių
vėlavo
B1
projekto
įgyvenkla Latvijoje.
dinimas.
Abi šalys sieks sukurti visapusiškai

Įgyvendinant
Paryžiaus
klimato
konferencijos
susitarimus
turės pasitempti
ir Lietuva
Ir nors susitarimai – siekiamybė
(dar negalime įvertinti pasiektų
rezultatų), tačiau dėl jų sugebėta susitarti.

Teisiškai įtvirtintas naujas B1
projekto įgyvendinimo grafikas
ir projekto įgyvendinimo galutinis terminas, o IAE įgavo realius įrankius kontroliuoti projekto progresą.
8. Pajudėjo ES fondų
investicijos
Energetikos ministerija liepą
pervedė daugiau nei 19 mln. eurų Energijos efektyvumo fondui
(ENEF). Tai yra pirmasis mokėjimas, įgyvendinant 2014–2020
metų ES fondų investicijų veiksmų programą.
ENEF teikia lengvatines paskolas centrinės valdžios viešiesiems pastatams atnaujinti ir garantijas miestų gatvių apšvietimui modernizuoti. Iš viso Energetikos ministerija 2015–2020
metais planuoja investuoti 658,5
mln. eurų ES fondų lėšų į energetikos sektoriaus projektus.

Atsiranda vilties, kad visi kartu, nepaisant galingų ir įtakingų
fizinių ir juridinių asmenų spaudimo, galime tartis ir dėl kitų globalių ir visiems opių problemų. O
gal tai ir yra ta, idealistų šimtmečius brėžta, pasaulinio susitarimo
vizijos realizacija su teigiamais
globalizacijos bruožais?
„Po manęs nors ir tvanas“, – šis
sparnuotas Prancūzijos karaliaus
favoritės posakis gal ir tiko XVIII a. rūmų miegamiesiems, bet jis
nebegali būti pateisinamas XXI
a. vadovų kabinetuose. Ir moralizavimas čia – niekuo dėtas, tiesiog istorija, faktai ir skaičiai verčia plačiau atmerkti akis ir imtis
veiksmų.

9. Įteisinta dvipusė elektros
apskaita
Lietuvoje sukurta nauja elektros vartotojų kategorija – elektros energiją gaminantys vartotojai. Įteisinus dvipusę apskaitą, sudaryta galimybė šiems vartotojams
savo įrengtose saulės šviesos elektrinės gaminti elektros energiją savo reikmėms, nesuvartotą elektros
energiją pateikti į elektros tinklus,
o esant poreikiui vėliau ją pasiimti iš tinklų.
10. Įsibėgėjo biokuro birža
Biokuro birža „Baltpool“ atlaikė išbandymą – 2015 m. ne mažiau
kaip pusę biokuro šilumos tiekėjai
privalėjo įsigyti per biržą. Praktika patvirtino: per biržą perkamas
biokuras – pigesnis. Nuo 2016 m.
visas biokuras turi būti perkamas
per biržą.
Energetikos ministerija
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Diskusija

Kovojant už nepriklausomą Lietuvos
demokratiją svarbiausia buvo konsensusas
Atkelta iš 1 p.

Kuo pasižymėjo laikotarpis po
Sausio 13-osios įvykių?
Susitelkimu. Laikas buvo sunkus –
savo „vaisius“ pradėjo duoti ekonominė blokada. Didžiules emocijas sukėlė
kainų paleidimas.
Landsbergis puikiai pasinaudojo situacija ir padidėjusiu tarptautinės žiniasklaidos dėmesiu Lietuvai. Jis gausiai dalino interviu. Interneto tais laikais nebuvo. O KGB dar veikė, stengėsi Landsbergį kompromituoti...
Sąjūdyje irgi buvo žmonių, dėl įvairių priežasčių bendradarbiavusių su
KGB. Prasidėjo „raganų medžioklė“.
Tikrųjų disidentų, kaip Antanas Terleckas, nebuvo daug.
Daug ko trūko – šilto vandens, pavyzdžiui, bet formavosi įspūdis, kad
turime laimėti.

Koks 1990–1991 metais buvo galios santykis tarp Seimo Pirmininko ir Premjerės Kazimieros Prunskienės?
Iš karto įvyko konfliktas tarp
Landsbergio ir Prunskienės, kuri buvo labai aktyvi premjerė užsienio politikoje. Jos likimas buvo nulemtas po
sėkmingų vizitų į JAV ir Angliją. Buvo aišku, kad ją „nuims“, nes Landsbergis to nepakęs.
Tai vyko tada, kai buvo bandoma
vykdyti pirmas laisvosios rinkos reformas – buvo paleistos kainos. Latvijoje ir Estijoje tai jau buvo padaryta. Pas mus protestus rėmė „burokevičininkai“. Ir ta reakcija pasinaudojo
Landsbergis, nušalindamas Prunskienę ir pastatydamas Albertą Šimėną.
Tada niekas nieko aiškiai apie Šimėno „avantiūras“ nežinojome. Spaudoje sklido gandai – gal išsiųstas į Len-

kiją? Nors iš tikrųjų į užsienį dėl egzilinės vyriausybės buvo išsiųstas Algirdas Saudargas.
Tada premjeru „už akių“ buvo paskirtas Gediminas Vagnorius. Jis mane kvietė į savo Vyriausybę... Galvota
apie tris ministrus „be portfelių“ – apie
Rimantą Smetoną, Aleksandrą Abišalą ir mane. Dėl mūsų balsavo parlamentas, man pristigo 3 balsų, Smetonai – keliolikos... Taip Abišala iš pradžių tapo ministru „be portfelio“, vėliau – premjeru.
Kokie buvo Landsbergio ir Brazausko santykiai?
Sudėtingi. Brazauskas laikėsi pozicijos, kad jų asmeniniai santykiai neturi daryti įtakos valstybės reikalams.
Brazauskas niekada nieko blogo nesakydavo apie Landsbergį.
Buvo aišku, kad Landsbergis tampa
Aukščiausios Tarybos pirmininku, o
Brazauskas – premjeru. Kompromisas. Kai buvo išrinkta Aukščiausios
Tarybos valdžia ir Brazauskas nebuvo
paskirtas Premjeru – tik vicepremjeru,
žmonės surinko berods ketvirtį milijono parašų dėl Brazausko.
Jie konkuravo kaip lyderiai. Kaip
žmonės jie buvo skirtingi. Brazauskas
buvo technokratas ir politiku savęs nelaikė. Jis vertino save kaip ekonomis-

socialdemokratas
vatoriams“, arba pats davė sutikimą...
Per „Kasperviziją“ matėsi, kad „burokevičininkai“ visą laiką prašė sovietų kariškių įsikišimo. Jie buvo tiesiogiai kviečiami. „Burokevičininkai“ ir
patys važiavo į Maskvą, ir kariškiams
aiškino, kad „sutvarkyti parlamentą – ne problema, visa valdžia kabo
ant plauko“.

tą, ūkio reikalų žinovą. Atsiskiriant
nuo Sovietų Sąjungos, jis rūpinosi,
kaip, pavyzdžiui, vyks dujų tiekimas.
Landsbergis mąstė kitaip... Bet jis visada sunkiais momentais kreipdavosi
į Brazauską.
Beje, iš pradžių Landsbergis nebuvo Sąjūdžio lyderiu. Sąjūdis nebuvo
suplanavęs politinės lyderystės. Bet iškilo poreikis jį institucionalizuoti kaip
politinį judėjimą. Ir išrinko Landsbergį... Nors daug kas manė, kad išrinktas bus Romualdas Ozolas... Buvo planuota, kad kas pusmetį vyks rotacija,
bet taip neatsitiko...

Lietuvoje Gorbačiovą dešinieji
kaltina nepalankumu Lietuvai, nors
tarptautinė bendruomenė jį vertina
pakankamai palankiai.
Tarptautinė bendruomenė vertina
jo bendrus laimėjimus – Pertvarką,
atsivėrimą pasauliui. Kai Landsbergis užsienio žiniasklaidoje stipriai užsipuldavo Gorbačiovą, jo nesuprasdavo.
1997 (ar 1998) metais aš ir Vytenis
Andriukaitis dalyvavome Rusijos socialdemokratų partijos suvažiavime.
Buvo ir Gorbis. Pasikalbėjome.
Vytenis tiesiai šviesiai jo paklausė
apie sausio įvykius Lietuvoje. Gorbis
griežtai paneigė, kad esą jis davė įsakymą... „Aš stengiausi „Pertvarką“ vykdyti taikiu būdu. Maniau, kad mes visi turime būti kartu.“
Gorbačiovas, kaip Prezidentas, atsako už viską. Ar jis ko nors siekė jėga, nežinau...

Koks vyko dialogas su Maskva?
Tada dar buvo TSRS Aukščiausioji Taryba. Važiavo į jos suvažiavimą ir
mūsų parlamento nariai (tarp jų – socialdemokratas Nikolajus Medvedevas). Būtent tada buvo priimti sprendimai dėl Ribentropo – Molotovo
pakto paneigimo.
Kas tik galėjome, bendravome su
demokratiškai nusiteikusiais Maskvos
politikais. Landsbergis bandė kelis
kartus susisiekti su Michailu Gorbačiovu, bet jam nepavyko...
Sunku dabar įvertinti, bet man atrodo, kad Gorbis, kai suprato, kas darosi aplinkui, ir leido veikti vadinamiems komunistų partijos „konser-

Dešinieji neretai savinasi Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą...
Tikroji situacija buvo tokia, kad tais
Sąjūdžio laikais LDDP buvo didžiausia partija. Bet prasidėjo narių perbėgimas į kitas partijas – išrinkta mūsų
buvo 40 Aukščiausios Tarybos narių,
o likome 11.
Mes buvome ta politinė jėga, į kurią
kreipdavosi ir Landsbergis. Visą laiką
bendradarbiavome. Landsbergis buvo tuo metu vadas, jis dalyvavo visur.
Ir dažnai prašydavo Brazausko pagalbos. Visi buvo gana vieningi.
Skaidymasis, „nuopelnų“ ieškojimas
prasidėjo vėliau, po rugpjūčio pučo.
TSKP vadinamo turto perdavimas

Socialinės politikos Europoje formavimas –
socialdemokratų rankose

Gruodžio 9–12 d. Berlyne vyko Vokietijos socialdemokratų
partijos (toliau – SPD) kongresas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos socialdemokratų partijos
atsakingasis sekretorius Valdas
Šereika ir Ministro Pirmininko
patarėjas Justas Pankauskas,
kurio paprašėme papasakoti, kokiomis realijomis gyvena
Vokietijos socialdemokratai ir
kokiomis temomis daugiausia
diskutuota kongrese.
SPD kongresas vyko net 4 dienas!
Kokį įspūdį paliko renginys? Kokią
minėto kongreso gerąją patirtį būtų
galima perimti?
Skirtingai nei pas mus suvažiavimas
vadinamas „Parteitag“ (partijos diena), kuriame dalyvauja keletas tūkstančių partijos narių. Didžiulėje erdvėje vyksta ir įvairių visuomeninių
organizacijų prisistatymai, net ir verslo
įmonės turi savo stendus, kur pristato
mokslo pasiekimus, įgyvendintus infrastruktūrinius projektus ar naujausius Vokietijos automobilių gamintojų modelius. Tai mums buvo nauja –
sukurtas modernumo, dinamiškumo

įspūdis. Įtraukta nemažai jaunimo.
Tačiau nustebino kontrastas: greta
organizacijos, kovojančios prieš rūkymą ir jo daromą žalą, kitame salės gale
gali nemokamai pasivaišinti vieno didžiausių pasaulyje cigarečių gamintojų
produkcija! Tai atrodė gana ciniškai.
Tačiau vokiečiams tai – normalu: kiekvienas laisvas rinktis.
Kokiais klausimais buvo daugiausiai diskutuojama?
Tai buvo tradicinis partijos suvažiavimas. Leista pasisakyti kiekvienam norinčiam. Tai itin svarbu. Tiesa, pasisakymų laikas griežtai ribojamas – iki 3 min. Priimti programiniai sprendimai, išrinkta partijos
vadovybė. Įdomu tai, kad slaptu balsavimu renkamas ne tik partijos pirmininkas, bet ir atsakingasis sekretorius. Lyderiu perrinktas dabartinis
pirmininkas Sigmar Gabriel.
Diskusijų temų spektras buvo platus, siekta, kad kuo daugiau partijos
narių per 4 dienas išsakytų savo poziciją vienu ar kitu klausimu. Užsienio politika ir taika Europoje, šeimos ir darbo politika, transatlantinė
laisvoji prekyba, skaitmeninė plėtra
ir pabėgėlių padėtis – tai tik keletas

Ministro Pirmininko patarėjas
Justas Pankauskas

klausimų iš vykusių debatų.
Priimti net 37 nutarimai, kurie
yra ir tolimesnės politinės krypties
pagrindas. Svarbius nutarimų siūlymus verčiame į lietuvių kalbą, jie bus
išplatinti ir mūsų bičiuliams. Pagrindinė perrinkto partijos pirmininko
išreikšta mintis – didžiausias dėmesys bus koncentruojamas į socialinės
politikos iššūkius. Dirbantis žmogus
turi jausti, kad jis asmeniškai gali įsitraukti į politinių sprendimo priėmimo procesą. Todėl reikalingos

stiprios profesinės sąjungos. Socialdemokratinio pažado atnaujinimas
– žmonių pasitikėjimo socialdemokratais garantas.
Kalbėta apie socialinės demokratijos uždavinių formavimą ir sprendimą. Lygios sąlygos visiems, nepaisant rasės, tėvų pajamų, lyties ar religijos – tai irgi socialdemokratų pirminiai ideologiniai uždaviniai, kurie
susidūrė su didžiuliais iššūkiais šiandieninėje Europoje.
Įstrigo tai, kad partijos lyderiai,
kalbėdami apie socialdemokratų įsipareigojimus, daugiau minėjo ne Vokietiją, o Europą. Pabrėžta, kad socialdemokratai gali ir privalo prisiimti atsakomybę už socialinės politikos Europoje formavimą. Ne viename pranešime buvo akcentuojamas jaunas žmogus ir šeimos politika, darbo sąlygų gerinimas ir saugumo politika.
Kokia šiandien SPD padėtis Vokietijos politinėje struktūroje?
SPD yra antroji stipriausia Vokietijos politinė jėga. Ji priklauso europinei socialdemokratų ir demokratiškų socialistų partijų šeimai, pasisako
už stiprią socialinę valstybės santvarką. Nuo 2013 m. SPD yra Vokietijos
„didžiosios koalicijos“ narė su kanclere Angela Merkel.

valstybei vyko savanoriškai. Atsimenu, važiavau į Kauną ir perdaviau Politinio švietimo namus VDU. Vilniuje
Aukštosios partinės mokyklos pastatas buvo perduotas tuometiniam Pedagoginiam institutui. Landsbergis
„užvirė“, kad viską reikia „atimti“, bet
jau buvo perduota.
Konkurencija tarp politinių jėgų
buvo, bet per karščiausius momentus
buvome vieningi. Visi turėjome vienokius ar kitokius ryšius. Aš, pavyzdžiui,
buvau paskirtas „ryšininku“ tarp LKP
CK ir Sąjūdžio. Mano partneris buvo Arvydas Juozaitis, viską derinome,
įskaitant slaptus Brazausko ir Landsbergio pasivaikščiojimus Vingio parke ar kitur...
Politologai sutaria, kad sėkmingas demokratinis perėjimas įmanomas tada, kai bendradarbiauja vadinamo senojo ir naujojo režimo nuosaikieji. Be LDDP Lietuva galėjo q
demokratijos ir nesukurti. Vien Sąjūdis galėjo pakreipti valstybę autoritariniu keliu.
Esminis punktas – pirmasis valdžios
perdavimas po revoliucijos. Revoliucija vyksta, revoliucionieriai laimi, – dabar tai laukia Ukrainos.
1992 m. rudenį tas perėjimas Lietuvai buvo labai sunkus. Prieš tai 1992ųjų vasarą dar vyko referendumas dėl
stiprios prezidentinės Konstitucijos –
Lietuva galėjo tapti vos ne autoritarinė prezidentinė valstybė, nes dešiniųjų
pasiūlyta Konstitucija buvo pritaikyta
jų vieninteliam vadui.
LDDP siūlė parlamentinę Konstituciją, Sąjūdis (konservatorių tada dar
nebuvo, jų partija įsikūrė 1992 metais)
– prezidentinę Konstituciją. Galiausiai buvo priimtas kompromisinis variantas. Referendumą mes laimėjome.
Mus palaikė ir Juozaitis. Lietuva tapo
demokratine respublika.
Kalbėjosi Morta Vidūnaitė

Įdomu tai, kad dėl jungimosi į „didžiąją koaliciją“ savo poziciją galėjo
pareikšti kiekvienas partijos narys,
nes tai buvo principinis klausimas
– jungtis į koaliciją su savo ideologiniais oponentais konservatoriais, ar
ne. Net 76 proc. iš beveik 475 tūkst.
paštu balsavusių partijos narių palaikė pasiūlymą kurti kairiųjų ir dešiniųjų koaliciją.
Perrinktas pirmininkas Sigmar Gabriel dabartinėje Vokietijos Vyriausybėje eina Vicekanclerio pareigas ir vadovauja Vokietijos ūkio ministerijai,
kitaip dar vadinamai „superministerija“, kuri atsakinga už šalies ekonomiką ir ambicingus Vokietijos energetikos sistemos pertvarkymo planus, atsisakant branduolinių jėgainių
ir atsigręžiant į atsinaujinančios energijos šaltinius.
Suvažiavime dalyvavo Europos Parlamento pirmininkas Martin Schulz,
Europos Sąjungos Vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Frederica Mogherini, Prancūzijos ir Švedijos premjerai.
Vienas iš daugiausiai dėmesio suvažiavime sulaukusių Vokietijos socialdemokratų – Vokietijos užsienio
reikalų ministras Frank-Walter Steinmeier, kurio tikimės sulaukti Lietuvoje šį pavasarį, kai minėsime LSDP
120-ąsias įkūrimo metines.
Kalbėjosi Ridas Viskauskas

LSDP – 120

socialdemokratas
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Akademiką Jurą Poželą prisiminus
„Fiziko gyvenimas – tai amžina kūryba. Sėkmė kūryboje – laimė, o kūryba be idėjos – tragedija“.
Juras Požela (1990 metai)

Prieš metus Anapilin iškeliavo vienas iškiliausių Lietuvos
mokslininkų, fizikas, Puslaidininkių fizikos instituto įkūrėjas ir ilgametis jo direktorius,
buvęs Lietuvos mokslų akademijos prezidentas, visuomenės
veikėjas, Lietuvos, Rusijos ir Europos akademijų akademikas,
profesorius, habilituotas daktaras Juras Požela.

nariai, artimieji.
Po pagerbimo ceremonijos Lietuvos mokslų akademijos (LMA)
Vrublevskių bibliotekoje buvo ati-

daryta paroda „Gyvenimas, atiduotas mokslui, Lietuvai ir pasauliui“,
kurioje atsispindėjo Juro Poželos gyvenimo ir mokslo kelias, pristatyti
mokslo darbai.
Mintimis ir prisiminimais dalijosi LMA viceprezidentas prof. Domas
Kaunas, pabrėždamas, jog „didieji
niekada nebūna pamiršti“. Akademiko mokinys prof. Arvydas Matulionis džiaugėsi, jog dirbo su žymiu
mokslininku; pasak jo, akademiko
dėka Lietuva atsikratė mažos šalies
kompleksų.
Juro Poželos sūnus dr. Karolis Požela pasidalijo šiltais prisiminimais
apie tėtį, kurį savo atmintyje ir dabar
mato palinkusį prie rašomojo stalo.
Akademiką apibūdino kaip ryžtingą, užsispyrusį, nuolat besistengiantį pasiekti savo tikslą ir viską išsiaiškinti iki galo. Mokslininkas ir savo

Gruodžio 9 d. Vilniuje vyko renginiai, skirti paminėti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Garbės nario, akademiko Juro Poželos
90-ąsias gimimo metines. Antakalnio kapinėse pagerbti akademiko susirinko kolegos, bendražygiai, LSDP

vaikams, ir mokiniams mokėjo suprantamai ir paprastai išaiškinti sudėtingiausius dalykus ar uždavinius.
K. Požela prisiminė, jog žaisti
šachmatais, tinklinį, plaukti, važiuoti dviračiu, čiuožti slidėmis jį išmokė būtent tėtis. Akademikas mylėjo
gamtą, daug keliaudavo, mėgo žvejoti, grybauti. K. Požela pasidžiaugė,
jog tėtis labai mylėjo anūkus, spėjo
sulaukti dviejų proanūkių.
Vėliau akademiko atminimo popietė tęsėsi Lietuvos mokslų akademijoje. Apie prof. Juro Poželos mokslinę bei visuomeninę veiklą kalbėjo
kolegos ir draugai. LMA nario prof.
Algirdo Šileikos draugystė su Juru
Požela tęsėsi net 60 metų.

Apie akademiką pasakojo LMA
tikrasis narys prof. Juozas Vidmantis Vaitkus. Fizinių ir technologijos
mokslų centro direktorius prof. Gintaras Valušis mokslininką apibūdino
kaip vizionierių, kurio vizijos virsdavo eksperimentais, visiems susirinkusiems palinkėdamas į gyvenimą
žiūrėti taip, kaip tai darė Juras Požela – giliai, plačiai ir su lengva ironija.
Jurą Poželą pažinojusių atmintyje
liko ne tik talentingo mokslininko,
puikaus organizatoriaus, bet ir nuoširdaus, kuklaus, pareigingo, vertinančio humoro jausmą žmogaus atminimas.
Kornelija Petravičienė

LDDP 25-metis ir reikšmė Lietuvos demokratijai
LSDP frakcija Seime 2015 m.
gruodžio 9 d. surengė mokslinę-praktinę konferenciją
„Lietuvos partinės sistemos
formavimasis ir kairiosios
demokratijos raida“, skirtą
Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) įkūrimo
25-mečiui pažymėti.
1990–1992 m. LDDP vaidino
vieną iš lemiamų vaidmenų, pasiekiant susitarimą tarp tuometinių
politinių jėgų dėl demokratinio
perėjimo nepriklausomybę ir valstybingumą iškovojusioje Lietuvoje bei vėliau konsoliduojant demokratinę santvarką.
LSDP Garbės Pirmininkas Česlovas Juršėnas, paskutinis LDDP
pirmininkas, LDDP įkūrimą 1990
m. gruodžio 9 d. pavadino politinės jėgos persigrupavimu ir susitelkimu, įtvirtinant socialdemokratinę orientaciją. Jis neslėpė, kad buvo
daug pasimetimo partiečių gretose, kuriant partiją, renkantis pavadinimą, tačiau laikas parodęs, kad
pasirinktas kelias buvo teisingas.
LDDP paliko ryškų pėdsaką istorijoje. Partijos gyvavimą Č. Juršėnas suskirstė į kelis etapus: Aukščiausiosios Tarybos laikus 1991–

1992 m., 1992–1996 m., kai LDDP
buvo valdžioje, darbą opozicijoje 1996–2000 m. ir 2000-ųjų pabaigą bei 2001 metus, kai laimėjus
Seimo rinkimus, LDDP susijungė
su LSDP.
Č. Juršėno teigimu, LDDP prisidėjo prie Konstitucijos rengimo,
naujų valstybės institucijų steigimo, šalies ekonomikos stabilizavimo, gerų santykių su kaimyninėmis valstybėmis nustatymo. LDDP
atėjus į valdžią buvo nuveikta daug

Lietuvai reikšmingų darbų: įvestas
litas, išvesta Rusijos kariuomenė iš
Lietuvos, pateiktos paraiškos stoti į
Europos Sąjungą ir NATO.
Buvęs LDDP pirmininkas pacitavo europarlamentarą Vytenį Andriukaitį, atsiuntusį sveikinimą jubiliejaus proga: „LDDP suvaidino
svarbų vaidmenį stabdydama autoritarinio Prezidento be Konstitucijos idėją, išsprendė Pakaunės
miškų sukilėlių problemą.“
„LDDP kelias nuo 1990 metų

suvaidino teigiamą vaidmenį Lietuvos demokratijos istorijoje“, – pabrėžė Č. Juršėnas.
Teisingumo ministras Juozas
Bernatonis pabrėžė svarbų LDDP
vaidmenį kaip atsvarą dešiniosios
politikos sparnui. Jis priminė ir
partijos kūrimo sudėtingumą, kai
tada vienintelė LDDP buvo palikta be resursų, nes visas turtas anuomet buvo paimtas. „LDDP garantavo demokratijos plėtrą Lietuvoje“, – akcentavo J. Bernatonis.
„Neįvertinus LDDP vaidmens
demokratijos Lietuvoje raidoje, istorija būtų nevisa arba suklastota“,
– kolegoms pritarė Lietuvos premjeras 2006–2008 m. Gediminas
Kirkilas. Paaiškindamas, kodėl minimas jau nesančios partijos jubiliejus, politikas priminė, kad Vidurio ir Rytų Europoje LDDP buvo
vienintelė partija, kuri susiforma-

vo atsiskyrusi nuo Komunistų partijos ir reformavosi į socialdemokratinės orientacijos politinę jėgą.
Pasak jo, LDDP niekada neslėpė
savo narių praeities ir viešai atsiprašė tautos už sovietmečio negeroves.
Be to, buvusių komunistų buvo ir
yra kitose Lietuvos partijose, tačiau ne visi apie tai išdrįsta prabilti.
„Kalbant apie LDDP indėlį į demokratiją, ji sustiprino kairiųjų
partijų flangą kaip atsvarą dešiniesiems, sumažino galimybes politikoje populistams“, – tvirtino
G. Kirkilas.
Vytauto Didžiojo universiteto
profesorius, politologas Lauras Bielinis teigė, kad LDDP ne vienu lemiamu istorijos epizodu buvo svarbiausius sprendimus priimanti politinė jėga.
Politologas protingu žingsniu vadina vėlesnį LDDP susijungimą su
LSDP: „Dabar LSDP yra viena iš
nedaugelio partijų Lietuvoje, kuri dar gali išreikšti savo ideologinį kontūrą.“
Konferencijoje pranešimus taip
pat skaitė Kovo 11-osios Akto signataras Bronislovas Genzelis ir
kiti pranešėjai.
Irmina Frolova-Milašienė
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1905 m. rugsėjį po Lietuvą buvo išplatintas Lietuvos socialdemokratų partijos „Manifestas“, padaręs didelę įtaką Lietuvos
valstybingumo atkūrimui ir demokratijos raidai. Jis taip pat nemaža dalimi nulėmė, kad Didžiajame Vilniaus Seime socialdemokratų lyderis Steponas Kairys tapo pagrindiniu vicepirmininku – dr. J. Basanavičiaus pavaduotoju, pasukusiu Seimo
eigą principine kryptimi: atkurti Lietuvos valstybingumą su Seimu Vilniuje.

Visų kraštų darbininkai, eikit išvien!

Lietuvos Socijaldemokratų Partijos Manifestas.

M

ums rūpi išgriauti caro valdžią ir činauninkų sauvalė, panaikinti visokie vyriausybės prispaudimai ir neteisybės, pašalinti turtingųjų viešpatavimas mūsų gadynėj.
Mums rūpi apginti ir išgelbėti visos Lietuvos darbininkai, neskiriant tautos, tikėjimo ir
lyties nuo pabrikantų, dvarininkų, pirklių ir abelnai piniguočių skriaudimo.
Mes sakome, kad darbininkai dėl to vargą kenčia iš vyriausybės ir piniguočių priežasties, kad
dabartinio mūsų gyvenimo surėdymas yra netikęs. Žemė, pabrikai, visokie tavorai, namai dabar priguli tik pavieniams žmonėms, o ne visiems mūsų krašto gyventojams. Už tai ir visi darbo
žmonės pas mus priguli nuo tų, ką turtus valdo.
Mes sakome, kad pašalinti tų neteisybių reikalinga, idant pabrikai, žemė, visi įnagiai darbui
dirbti, keliai ir vežiojamieji prietaisai paliktų visų mūsų krašto gyventojų nuosavybe.

Reikalaujame, kad visos tautos būtų tarp savęs lygios ir nė viena nepasisavintų lokių teisių, kurios kitoms tautoms galėtų būti vodingos (kenksmingos).
Išpažįstame ir pildome darbininkų prisakymą: „Visų šalių darbi¬ninkai eikite išvien", nes tik
išvien vesdami kovą prieš dabartinį visuo¬menės surėdymą įstengsim apgalėti kapitalistus ir visam sviete įvesti socijalistišką tvarką. Pripažįstame kartu, kad kiekvienai tautai turi būt leista savo gyvenimas pagal savo noro susitaisyti.
Manome, kad pirmutiniais griovėjais netikusios dabartinės caro valdžios pas mus bus Lietuvos darbininkai, vadovaujami Lietuvos So-cialdemokratų Partijos. Tik jie, susirinkę Lietuvoje
aplink save dar ir kitus neužganėdytus visuomenės Įuostus, susidėję į vieną brolišką ar¬miją su
darbininkais kitų tautų caro pavergtų, įstengs panaikinti dabar¬tinę politikos tvarką.

I.
Remdamiesi viršuj paduodamu pamatu, mes šiandien einame prie to, kad būtų sušauktas
įsteigiamasis Seimas Vilniaus mieste, išrinktas Lietuvos gyventojų visuotiniu, leisiu, lygiu
ir slaptu balsavimu, neski¬riant tautos, tikėjimo ir lyties.
Įsteigiamasis Seimas turės išdirbti įstatymus mūsų kraštui.
Įsteigiamajam Vilniaus Seime šitokių įstatymų reikalausim:
1) kad suaugusiam darbininkui reiktų kasdien dirbti tik aštuonios valandos;
2) kad būtų užginta samdytis darbui dirbti vaikus lig keturiblikos metų amžiaus; maži
būdami, jie privalo tik mokytis ir augti;
3) kad darbas naktimis, dėl jo nesveikumo, būtų užgintas; naktimis darbas gali būti leidžiamas tik ten, kur jis reikalingas visuomenės labui arba kur be jo negalima apsieiti dėl
dirbamo darbo ypatybių, bet ir tuo kart gali būt leidžiama dirbt tik suaugusiems vyrams;
4) kad bent vieną kartą per nedėlią kiekvienas darbininkas ar darbi¬ninkė turėtų ištiso
poilsio pusantros dienos (sakant 36 valandas);
5) kad įstatymais būtų paskirta mažiausia alga, vienoda dėl visų darbininkų, kurios sumažinti darbo davėjams būtų nevalia; už vienodą darbą vyrams ir moterims turi būt mokama lygiai. Kiek¬vienam darbininkui turi būt duota uždarbiauti; jeigu žmonės pri¬stigtų
darbo, mūsų krašto vyriausybė turi pasirūpinti darbą jiems atrasti;
6) kad alga darbininkui būtų išmokama pinigais, o ne javais arba tavoru;
7) kad pabrikai, darbavietės pas amatininkus arba triobos kaimo dar-bininkams gyventi
būtų sveikai užlaikomos, švariai, sausai ir šiltal;
8) kad darbininkai, smulkieji amatininkai, mažieji ūkininkai, tarnai, kartu ir jų visų šeimynos būtų apsaugojami iš valstybės pinigų nuo ligos, nelaimingų atsitikimų, bedarbės
ir senatvės. Nebegalintiems užsidirbti pragyvenimui dėl vienos paminėtų priežasčių turi
būti duodama iš valstybės kasos pašalpa pinigais;
9) kad ne vien miestų ir kaimų darbininkai, bet ir visokie tarnaujan¬tieji po magazinus
ir kremus, visokie tarnai, vyrai ir moterys, būtų tam tyčia išduotų įstatymų sergiami nuo
piniguočių skriaudimo;
10) kad būtų pačių darbininkų ir darbininkių renkami prižiūrėtojai (inspektoriai) prižiūrėti, ar išduoti jų apgynimui įstatymai tikrai yra darbo davėjo pildomi;
11) kad būtų įvesti sūdai (teismai) išrišimui nesusipratimų, kilusių tarp darbininkių ir darbo davėjų (trečiųjų teismas);

12) kad užgriebti caro valdžios miškai ir žemė Lietuvoje (skarbavi) būtų atiduoti visų
Lietuvos gyventojų nuosavybėn (visiems prigu¬lėtų; kad būtų palengvinta naudotis tąja žeme ypač tiems žmonėms, arba čielom draugijom, kurie savomis rankomis norėtų žemę išdirbinėti;
13) kad valsčiai kitokiu būdu, negu dabar, būtų sutaisyti: prie naujo valsčiaus lygiomis teisėmis turi prisidėti visi, kas jo ribose gyvena - darbininkai, valsčionys, šlėktos, bajorai, mažųjų miesčiukų mies¬tiečiai, lietuviai kartu su žydais, lenkais, rusais, abelnai, su visais to
valsčiaus gyventojais, neskiriant tautos, tikėjimo ir lyties. Vals¬čiaus rėda turi būti renkama dviem metam visų suaugusių (20 metų) valsčiaus gyventojų, vyrų ir moterų, neskiriant tautos, tikė¬jimo ir lvties visutiniu, tiesiu ir slaptu balsavimu. Už savo darbus rėda
atsako prieš valsčių; reikalui esant gali būti atstatyta rinkėjų ir teismui (sudui) atiduota.
Savo reikalus valsčius veda savirankiškai nieko nesiklausdamas, reikalingus valsčiaus reikalams pinigus surenka iš pažangiųjų
mokesčių, uždedamų nuo turto. Činauninkai, valsčiui reikalingi, paties valsčiaus renkami ir atstatomi teismo (sudo) nutarimu;
kad miestų rėdymas kitaip, negu dabar būtų sutaisytas. Miesto rėda (dūma) turi būti renkama dviem metam visų suaugusių miesto gyventojų, vyrų ir moterų, neskiriant tikėjimo
ir lyties visutinu, tiesiu ir slaptu balsavimu. Rėda už savo darbus atsako prieš rin¬kėjus ir
reikalui esant gali būti atstatyta ir sudui atiduota. Savo reikalus miestas veda savirankiškai. Reikalingus miestui pinigus renka iš gyventojų apdedamų pažangeisiais mokesčiais.
Miestas renka sau činauninkus, atstatomus ir atsakomus prieš rinkėjus; kad pavietai kitaip būtų rėdomi. Visi suaugę pavieto gyventojai, vyrai ir moterys, neskiriant tautos, tikėjimo ir lyties turi išrinkti visutinu, tiesiu, lygiu ir slaptu balsavimu savo atstovus pavieto
Sei¬man, kuriam paveda savirankiškai vesti pavieto reikalus. Seimo nariai renkami dviem
metam, už savo darbus atsako prieš rinkėjus, turbūt atstatomi ir reikalui esant teismui atiduodami. Pavietas renka sau činauninkus. Reikalingi pavietui pinigai susideda iš pažangųjų mokesčių nuo turto;
kad visas mūsų kraštas, Lietuva, būtų rėdomas pilnai savirankiškai. Tam tikslui visi suaugę
Lietuvos gyventojai vyrai ir moterys, neskiriant tautos, tikėjimo ir lyties renka visutinu, tiesiu, lygiu ir slaptu balsavimu savo atstovus Lietuvos seiman. Seimas išduoda įsta¬tymus visam
kraštui; jis sužinai ir veda visos Lietuvos reikalus su mūsų kaimynais, kaip latviai, baltgudžiai,
lenkai, rusai ir kiti, su kuriais tik Lietuva liuosu noru susidės į vieną valstybę (į vieną sufederuotą žmonių valdomą respubliką). Seimas paskiria mokesčius ir jų suvartojimą kasmet; jis
prižiūri krašto rėdymą, mokslą, teis¬mus, sakant - riša visus svarbesnius Lietuvos reikalus.
Seimas tik vienas; atstovai renkami dviem metams, apmokami ir atstatomi rinkėjų. Rinkėjų
ir atstovu gali būti kiekvienas suaugęs (20 metų) Lietuvos gyventojas, nenubaustas už kriminališkus nusidėjimus ir ir nenustojusis per teismo nutarimą šitų teisių. Pinigai Lietuvos reikalams renkami vien iš pažangiųjų mokesčių, uždedamų nuo turto, Ministrai seimo renka-

LSDP konferencijoje – už besąlyginių bazinių pajamų modelį Lietuvoje
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) kartu su Stepono
Kairio fondu 2015 m. gruodžio
12 d. Seime surengtoje mokslinėje-istorinėje konferencijoje
„Lietuva – nepriklausoma demokratinė Respublika. Ant XX
ir XXI amžių slenksčių – lyginamoji analizė: svajonės – įgyvendinimas – ateitis“ Stepono
Kairio fondo pirmininkas prof.
hab. m. dr. Dobilas Kirvelis savo pranešime atkreipė dėmesį į aštrias Lietuvos socialines ir

demografines problemas: palyginus su kitų Europos valstybių, mažas gyventojų pajamas,
didelę emigraciją ir mažėjantį
gyventojų skaičių.

Profesorius apžvelgė socialinės nelygybės visame pasaulyje didėjimo
tendencijas ir pristatė besąlyginių bazinių pajamų, kurios būtinos biologiniams-fiziologiniams poreikiams
(oras, maistas, vanduo, pastogė, šiluma, miegas, seksas, vaikai) bei saugumo poreikiams (globa, saugumas,
tvarka, teisė, tolerancija, stabilumas)

patenkinti, modelį, kuris jau pradėtas taikyti Suomijoje, netrukus – ir Šveicarijoje, o diskutuojamas
– Vokietijoje, Nyderlanduose ir kt.
D. Kirvelis pabrėžė inovacijų, biotechnologijų ir
kūrybiškumo ateities kūrime bei tolesnio technologijų progreso ir su juo susijusių iššūkių ekonomikai ir
demokratiniam valdymui svarbą. Jo teigimu, Lietuva ir Europos Sąjunga toliau atsilieka nuo JAV strateginių inovacijų ir bioinžinerijos srityse.
Profesorius pažymėjo, kad S. Kairio fondas palaiko kūrybinės visuomenės formavimo schemą: tai –
realiai taikytinas Lietuvos solidarios visuomenės kūrimo kelias per bioinžinerinę kūrybą, kūrybinę klasę į kūrybinę Lietuvos visuomenę.

LSDP – 120

socialdemokratas

mi iš paties seimo deputatų ir prieš jį už savo darbus atsako; atstatomi ir reikalui esant teismui paduodami. Činauninkai, Lietuvai reikalingi, renkami ir atstatomi teismo nutarimu;
kad Lietuvos gyventojai turėtų tiesą:
a) padavinėti seimui naujų Įstatymų sumanymus arba projektus (iniciatyvą),
b) atmesti visai arba permainyti jau išduotus seimo įstatymus (veto ir referendum), jei tik
to norės Lietuvos gyventojų dauguma;
18) kad būtų įvesti vien tik pažangieji mokesčiai nuo pelno, turto ir ir palikimų; kad visi kiti
mokesčiai, kaip akcyzai, muitai ir kito¬kie būtų panaikinti, kad įstatymais būtų paskirtas
mažiausias pelnas, teapdėtinas mokesčiais (nuo visų mažesnių jau nieko nebe¬mokama);
19) kad už teismą (sūdą) nerinktų nieko mokėti: teistojai (sūdžios) turi būti pačių žmonių renkami ir atstatomi nuo vietos teismo nutarimu; kad nereiktų nieko mokėti advokatams už patarimus; jie turi būt užlaikomi iš mūsų krašto pinigų;
20) kad nereiktų nieko mokėti už mokslą pradinėse, vidurinėse (gimnazijose, realinėse ir
kitokiose) ir aukščiausiose mokyklose (universitete ir institutuose). Turi būti dykai davinėjamos visos knygos ir prietaisai mokslui reikalingi. Pradines mokyklas turi privers¬tinai
lankyti visi abiejų lyčių vaikai; visos mokyklos yra svietiškos;
21) kad visi tikėjimai mūsų krašto prieš įstatymus būtų visai lygus; kad kiekvienas Lietuvos gyventojas, niekieno nevaržomas galėtų pasirinkti tokį tikėjimą, koks jam būtų geras,
arba neišpažinti nė jokio. Kiekvieno tikėjimo dvasiškieji ir bažnyčios turi būti užlai¬komi
pačijų tikinčių be pagalbos iš mūsų krašto pinigų;
22) kad gydymas, visokio daktaro pagalba, vaistai ir pakasynos (laidotuvės) reikalingiems būtų dykai duodama; daktarai ir aptiekos turi būt užlaikomi iš viso krašto pinigų;
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23) kad nebūtų jokių privilegijų, t. y. busimoj demokratiškoj respublikoj susitvėrusioj iš
susidėjusių liuosu noru kaimyniškų tautų, kaip latviai, baltgudžiai, lenkai, rusai ir kiti,
visi jos gyventojai turėtų lygias teises ir būtų priversti nešti lygias priedermes, kokios jie
tautystės tikėjimo, lyties, kilimo ar nuomonės būtų;
24) kad Lietuvos gyventojams kitokios tautystės, nors esantiems mažumoj. kaip žydai,
lenkai ir kitokie, būtų visados skiriami iš mūsų krašto kasos pinigais pastatymui ir užlaikymui tokių mokyklų, knygynų, muziejų, kokie jiems būtų reikalingi. Pinigai turi būti
skiriami pagal kiekvienos tautos skaitlingumo;
25) kad kiekvienam Lietuvos gyventojui būtų duota laisvė liuosai apie viską šnekėti, liuosai tikėti, rašinėti po laikraščius ir knygas, rink¬tis į visokius susirinkimus, tverti draugoves, ir liuosai streikus kelti;
26) kad nė vieno Lietuvos gyventojo niekas be teismo (sūdo) paliepimo negalėtų suimti,
iškrėsti ir kalėjiman pasodinti; be sūdo negali būt krečiama ir jo troba;
27) kad dabartinė nuolatinė karumenė būtų panaikinta ir jos vieton būtų įvestas Lietuvoje visutinas žmonių apginklavimas karo rei¬kalams (milicija). Kitaip sakant, kad kiekvienas suaugęs sveikas mūsų krašto gyventojas priverstinai bet trumpą laiką, mokytųsi
ginklus vartoti; pramokęs su ginklu grįžti namon, paskui retkar¬čiais trumpai atnaujintų savo kariškąjį mokslą ir tokiu būdu visa¬dos būtų prisirengęs reikale stoti savo krašto
gintų. Jeigu iš nuolatinės kariuomenės Seimo nutarimu dalis būtų krašto reikalams užlikta, tai kareiviauti ji turėtų tik Lietuvoje. Skaičių nuolatinės karumenės ir tarnavimo
laiką paskirs Lietuvos Seimas;
28) kad mūsų krašto rėdąs išpirkinėtų pamaži visų Lietuvos gyventojų nuosavybėn Lietuvos žemę, pabrikus, geležinkelius, kelius, bankus ir kitokius viešus įstatymus visur, kur
bus visumenės pripažinta naudingu tą padaryti.

I I.
Gerai suprantame, kad savarankišką, žmonių valdomą Lietuvą su Seimu Vilniaus mieste tik tuomet galėsim turėti, kada išgriausimi da¬bartinę caro valdžią. Suprantame, kad tą darbą įveiksim
padaryti tik nusidėję kartu su visais slegiamaisiais mūsų kaimynų luomais (latvių, baltgudžių,
lenkų, rusinų, rusų ir kitų), ir kartu su, jais prieš carą su¬kilę. Manome, kad dabar kaip tik atėjo laikas pradėti aršiausią kovą prieš senybinę tvarką, nes dabar kuolabiausia caro valdžia nusilpninta iš šalies - karu su japonais, iš vidaus nepabaigiamais pasipriešinimais, kurie kyla visuose
rusų valstybės galuose ir rodo, kad žmonių kantrumui jau galas atėjo.
Todėl kviečiame visus Lietuvos darbininkus, mažuosius ūkininkus ir smulkiuosius amatininkus, visus kam rūpi nusimesti caro jungas ir įgyti laisvę, kad rengtųsi ir keltų kovą.
Kad kova pasikeltų visoj Lietuvoj ir smarkiai būtų varoma, mes kviečiame;
1) kad visi susipratę žmonės, kas ir kaip gali rinktų pinigus gink¬lams ir patįs ginkluotus;
2) kad visi mokytųsi ginklus vartoti;
3) kad kiekvienos apygardos (sakysim parapijos) susipratę žmonės išrinktų iš savęs tarpo vietinį
revoliucijos komitetą ir jam pavestų tvarkinti kilusią kovą;
4) kad vietiniai komitetai susižinotų tarp savęs ir išvien viską pada darytų;
5) kad platesnių apygardų komitetai susižinotų su vietinėmis mūsų Partijos organizacijomis, ir
kova tokiu būdu visoj Lietuvoj būtų vienodai vedama;
6) kad visur būtų platinami Lietuvos Socialdemokratų Partijos raštai, jos manifestas ir atsišaukimai; tokiu būdu galima bus sukelti pa¬sipriešinimą valdžiai tarp plačiausios žmonių minios.
Kovą prieš caro valdžią pradėkit ir veskit šitokiu būdu:
7) atsisakykit žinotis ir klausyti visų tų įtaisų, kurias pas mus caro valdžia įkūrė. Todėl pabaikit
visus reikalus su dabartiniais valssčiais; nebelankykit jų, neklausykit jų įsakymų, nebeduokit pinigų jų užlaikymui (panaikinkit algą staršinai ir pišoriui). Nebeikit

blėką ir su uredninku jokių reikalų ne¬beturėtų. Urėdininkams, pristovams paliepkit išsinešint
iš mūsų krašto, o piktesnius pasirūpinkit nudėti. Žandarus naikinkit pir¬mučiausia.
9),Nebeklausykit ir nepildykit įsakymų caro činauninkų vis tiek, kas jie bebūtų: ispraunikai,
žandarai ar gubernatoriai; priešinkitės ligi paskutinei, jeigu kurį spirtų pildyt.
10) Rudens šaukimo į karumenę ar mobilizacijos sulaukus, nestokit ant liuosų ir kariumenėn
tarnautų. Pasirūpinkit visų pirma, kad šių metų rekrutai iš anksto tarp savęs susitartų; susirištų
ir ginkluo¬tųsi; kad jaunimas čielų pavietų susižinotų tarp savęs per savo pa¬rinktuosius, o kada
ateis laikas ant liuosų stoti, tegul išgriauna prieinamąsias vietas (prisutstvas), sunaikina popierius,
išvaiko činauninkus, išmuša policiją, parvaro bailiuosius iš savųjų namon ir patys grįžta pas tėvus.
11) Nebemokėkit valdžiai jokių mokesčių.
12) Nebegerkit degtinės ir priverskit uždaryti visus monopolius.
13) Prie bažnyčių ir turgavietėse kiekvienai progai atsitikus taisyti demonstracijas su kalbomis
ir dainomis ir viešai balsu platinkit tarp žmonių mūsų reikalavimus - žmonių valdomos Lietuvos su Seimu Vilniuje, išrinktu visutinu, tiesiu, lygiu ir slaptu balsavimu.
14) Prie kiekvieno žmonių sukilimo prieš valdžią prisidėkite prie su¬kilusių patįs ir padėkite
jiems visokiais būdais; užstokit. neišduokit ir apginkit tuos, ant kurių caro činauninkai imtų gulti. Suimtuosius ir jų šeimynas sušelpkit. Stovėkit visi už vieną ir vienas už visus.
15) šnipus, išdavikus iš saviškių, visus, kas nemoka liežuvio sulaikyti, bauskite teip, kad kitą kartą nedrįstų caro valdžiai prieš mus tar¬nauti.
Lietuvos darbininkai ir darbininkės, mažieji ūkininkai ir smulkieji miestiečiai, jūsų vargo niekas jums nepalengvins, jeigu nepasirūpinsit patįs. Mylistos iš dangaus nenukris, ir pagerinsit savo būvį tik tuomet, kada paveiksit savo priešus, išgriausit jų valdžią ir savaip naują visu menės
gyvenimą sutaisysit. Kelkitės vargo žmonės. Ateina laikas už¬mokėti svieto terionims krauju
už kraują ir ant griuvėsių savo vergijos, prispaudimo ir skriaudų uždėti pamatai naujam, laisvam,
žmoniškam darbo žmonių gyvenimui.

sūdytus valsčiaus sudan ir sudžioms nebemokėkit algos. Nebeikit pas ziemskį ir jo įsaikymų nebeklausykit. Savo vaikų nebeleiskit valdžios mokyklon.
Kas mieste gyvena tegul tą patį daro miesto rėdoj.
8) Naikink policiją. Tegul kiekviena draugovė prisako savam dešimti-ninkui, kad nusikabintų
BESĄLYGINĖS BAZINĖS PAJAMOS

K

iekvienas visuomenės narys
periodiškai gauna tam tikrą pinigų sumą, užtikrinančią minimalų orų pragyvenimą ir svarbiausių
poreikių patenkinimą. Nėra jokių įsipareigojimų.
Žmogus gali rinktis: dirbti ir gauti
papildomą uždarbį iš kitų šaltinių ar
nedirbti iš viso. Svarbiausia – tų bazinių pajamų turi pakakti jam išgyventi. Pinigai šiam socialinio aprūpinimo
projektui galėtų būti skiriami iš valstybės ar kitos viešos institucijos lėšų.
Jos galėtų būti apmokestinamos
ar neapmokestinamos ir skiriamos
periodiškai: - kartą per mėnesį ar per
metus.

Centralinis Komitetas Lietuvos Socialdemokratų Partijos
Išspausdintas Tilžėje.
Tiražas 10.000 egz. Lietuvoje platintas 1905 m. rugsėjo mėn.

Profesoriui, biomedicinos mokslų daktarui Dobilui Kirveliui – 75 metai
baigė Kupiškio vidurinę mokyklą. 1957–1962 m. Kauno
politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultete studijavo elektronikos ir skaičiavimo mašinų specialybę.

Mokslininkas gimė 1940 m.
gruodžio 17 d. Alytuje, mokėsi Užpalių, Linkuvos, Žeimelio mokyklose, 1957 m.

1962–1964 m. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto
(VU GMF) asistentas. 1964–1967
m. mokėsi aspirantūroje Maskvoje,
SSRS MA valdymo problemų institute. 1969–1990 m. VU GMF įkūrė
ir vadovavo biofizikos-neurokibernetikos mokslinių tyrimų laborato-

rijai. 1975 m. gamtos mokslų kandidatas. Nuo 1975 m. VU Biochemijos ir biofizikos katedros docentas.
1989–1994 m. VU GMF dekanas.
1993–1996 m. Lietuvos radijo ir
televizijos valdybos narys, pirmininko pavaduotojas. 2012–2013 m.
VU GMF Neurobiologijos ir biofizikos katedros profesorius. Nuo
2013 m. Kazimiero Simonavičiaus
universiteto senato narys.
Prof. hab. m. dr. D. Kirvelis gilinasi į biofiziką, biostatistiką, biologinių sistemų teorijas, neuroinformatiką bei kitas inovacines moks-

lo, technologijų, valstybės valdymo ir visuomenės gyvenimo
idėjas ir skatina jų įgyvendinimo
žingsnius Lietuvoje. Mokslininkas yra publikavęs ne vieną šimtą mokslinių straipsnių ir pasiekęs apie 10 išradimų.
Profesorius – idėjinis socialdemokratas. 1989 m. Lietuvos socialdemokratų partijos atkūrimo
iniciatyvinės grupės narys, programos rengimo komisijos narys. 1989–1991 m. ir nuo 1999 m.
LSDP tarybos narys. 1990–1995
m. Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos deputatas. 2004 m. liepos-lapkričio mėn. Seimo narys.
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Socialdemokratai tradiciškai stipendijomis
parėmė studentus iš daugiavaikių šeimų

Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos,
Europos Parlamento ir LSDP
Tarybos nariai 2015 m. gruodžio 12 d. įteikė vienkartines
stipendijas penkiasdešimčiai
studentų iš skirtingų Lietuvos regionų. Taip socialdemokratai tradiciškai parėmė
ir paskatino ypač gerai besimokančius Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus iš daugiavaikių šeimų.
„Mūsų, politikų, pareiga – sudaryti kuo geresnes sąlygas jauniems
ir gabiems žmonėms mokytis, tobulėti, nebijoti svajoti ir atkakliai
siekti savo tikslų. Norime, kad kiekvienas žmogus jaustųsi reikalin-

gas ir naudingas savo šaliai. Linkiu
Jums ir toliau sėkmingai mokytis,
nuolat plėsti akiratį, tobulėti ir savo žiniomis prisidėti puoselėjant
Lietuvą“, – šventinėje teikimo ceremonijoje kalbėjo Ministras Pirmininkas, LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius.
Po vardinių stipendijų teikimo
studentai jaunimo problemas aptarė su Lietuvos socialdemokratinio jaunimo atstovais.
Kasmet socialdemokratų organizuojamos kalėdinės Gerumo
akcijos „Šilumos ir ramybės visiems!“ vienas iš tikslų – finansiškai paremti talentingus universitetų studentus, motyvuoti ir paskatinti juos siekti dar aukštesnių
rezultatų.

Šios iniciatyvos pradininkė –
Seimo narė Milda Petrauskienė,
kuri dar 1998–1999 m. pradėjo finansiškai ir kitaip remti bei
rūpintis savarankišką gyvenimą
pradėjusiais besimokančiais jaunais žmonėmis iš vaikų namų. Ji
iki šiol palaiko ryšį su jais.
Vėliau ši paramos akcija kasmet
plėtėsi, į ją įsitraukdavo vis daugiau socialdemokratų bičiulių, kurie nuspręsdavo finansiškai paremti studentus iš visų Lietuvos
regionų. Nuo 2010 m. LSDP nariai iš viso įteikė daugiau nei pusę tūkstančio stipendijų studentams iš daugiavaikių šeimų visoje Lietuvoje.

Mūsų požiūris

socialdemokratas

Fiokla Vilma Kiurė
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Kirtimai. Čia gyvena žmonės!

Neseniai į rankas papuolė
1992 m. laikraščio „Pirmadienis“ iškarpa su straipsniu apie
Kirtimų gyvenvietės romus.
Tuometinis romų atstovas Nikolajus Kasperovičius žurnalistei pasakojo apie savo bendruomenės patiriamas problemas: skurdą, atskirtį, nedarbą.
Čia pat straipsnyje aprašomi ir
Naujininkų seniūnijos planai,
kaip jie ruošiasi sutvarkyti Kirtimų gyvenvietę: išasfaltuoti
gatveles, įvesti elektrą, privatizuoti sklypus, pastatyti mokyklą ir pirtį...
Praėjo 23-eji Nepriklausomos
Lietuvos metai, tačiau niekas Kirtimų romų gyvenime nepasikeitė:
nei gatvelių, nei elektros... Atvirkščiai, metams bėgant viskas tik blogėjo, ir šiuo metu padėtis gyvenvietėje – katastrofiška.
2014 m. pradžioje buvo atjungtos visos vandens kolonėlės Aukštutiniame Kirtimų tabore, o vėliau vandens neliko ir Žemutiniame. Tiesa, po naujojo Vilniaus

mero Remigijaus Šimašiaus inauguracijos viena vandens kolonėlė
trumpam buvo įjungta ir žmonės
džiaugėsi, manydami, kad Artūro Zuoko politika romų atžvilgiu
nebebus vykdoma, tačiau jų viltys
netrukus žlugo, nes vandens tiekimas vėl buvo nutrauktas.
2015 metų rugsėjį teisė į geriamą vandenį Europos Sąjungoje pripažinta kaip žmogaus teisių dalis, tačiau Lietuvoje to nepaisoma.
2016-uosius Kirtimų gyven-

vietės romai pasitiko be vandens.
Jie ir toliau priversti jo prašinėti
iš aplinkinių įstaigų ir gyventojų. Kibirais ir bidonais prisinešti
reikiamą kiekį vandens iš už kelių
kilometrų yra sudėtinga, todėl iškilęs realus infekcinių ligų pavojus, kaip tai nutiko 2012 m., kai
dėl šalčių sutriko vandens tiekimas, o Kirtimuose kilo hepatito
A protrūkis.
Pridėkite dar namų griovimą,
keistomis aplinkybėmis kylančius gaisrus ir gausite vaizdą, kurio diskriminacija jau nebepavadinsi. Tai – bendruomenės naikinimas sukuriant humanitarinę krizę.

Be buitinių sunkumų romai
turi begalę socialinių problemų.
Ypač bloga moterų ir vaikų padėtis. Moterų nedarbas – daug
didesnis nei romų vyrų. Be to,
daug jaunų vyrų yra įkalinti arba
emigravę, o romų moterims pagal
tradiciją tenka vienoms rūpintis
vaikais ir anūkais.
Ypač sunkus gyvenimas vyresnio amžiaus moterims, kurios atsakingos už dideles socialiai pažeistas šeimas. Neretai
senyva močiutė turi rūpintis ne
tik anūkais, bet ir proanūkiais,
nes ankstyvos santuokos, didelės šeimos ir nedarbas įtraukia
romus į didelį skurdą, iš kurio
jie bando gelbėtis imdamiesi nelegalių veiklų ir patenka į įkalinimo įstaigas, palikdami vaikus
šioms moterims.
Kiek teko su tokiomis moterimis bendrauti, tai visos apimtos sielvarto ir baimės už savo vaikus, anūkus ir proanūkius.
Romai niekuo nebetiki ir nieko
nesitiki, todėl labai suku kalbėti
apie integraciją ir socialinį dialogą. Juolab, kad pas mus viskas
gražu tik popieriuose.
Paskutinio surašymo duomenimis, Kirtimuose gyvena 378
romai. Tai – tiek pat žmonių,
kiek viename Justiniškių ar Fabijoniškių daugiabutyje. Tačiau
daugybę metų trypčiojama vie-

Politinės uždelsto veikimo bombos

toje ir atsikalbinėjama, metant
kaltinimus romų bendruomenei
bei ją demonizuojant.
Tad jau ėmė atrodyti, jog romų
Vilniuje – dešimtys tūkstančių,
kad jų problemos neišsprendžiamos, savivaldybė bei ministerijos
niekaip negali jiems padėti.
O juk tereikia tik trupučio valios ir geranoriškumo, kad pagelbėtumėme nedidelei diskriminacijos ir paniekos suluošintai
bendruomenei. Juolab, kad pusė Kirtimų gyventojų yra niekuo
nenusikaltę vaikai.

Atkelta iš 3 p.

Pagal šias taisykles, vartotojai, pasirinkę vieną iš trijų mokėjimo už karštą vandenį būdų,
turėjo atskirai mokėti už patiektą vandens kiekį „Vilniaus
vandenims“ ir už jo pašildymą
„Vilniaus energijai“. „Vilniaus
energija“ siuntė sąskaitas vartotojams tik už vandens pašildymą. Tvarka buvo tokia paini,
kad vartotojai taip ir liko nesu-

mokėję už patį vandenį.
Aukščiausiasis teismas 2014
m. išaiškino, kad toks patvirtintas vartotojų aprūpinimo
karštu vandeniu būdas ir apmokėjimas yra blogas, ir pripažino jį niekiniu. Tačiau skolos už suvartotą vandenį liko.
Ir liko ne sugalvojusiems niekines, neveikiančias taisykles
– konservatorių ministrui ar

premjerui, karštą vandenį tiekusiai savivaldybės įmonei ir
taip pat jos klientams, vartojusiems vandenį.
Sumaišties daugiau negu galima sugalvoti – net ekspertai negali suprasti ir įvertinti, kodėl
buvo patvirtintos tokios neįmanomos vykdyti taisyklės. Pagal
jas „Vilniaus energija“ negalėjo
gyventojams pateikti sąskaitų

už pašildymui skirtą vandenį.
Tačiau buvo reikalaujama, kad
su „Vilniaus vandenimis“ atsiskaitytų būtent vandenį šildanti įmonė. Kur logika?
Konservatoriai bando dabar
visą kaltę versti „Vilniaus energijai“, bet ir patys turi pripažinti „privirę košės“, į kurią įklampino ir savivaldybės įmones, ir
vartotojus. Žinoma, ligi šiol ne-

teko išgirsti, kad praeitos valdžios korifėjai pripažintų klydę ar bent prisipažintų padarę
žalą gyventojams. Atvirkščiai.
Tad „namų darbai“ konservatorius konsultuojančioms viešųjų
ryšių kompanijoms – parašyti
gražų ir mandagų atsiprašymo
laišką. Gal bus būtų efektyviau,
nei tonos raštų ir komentarų.
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Jonavos r. mero Mindaugo Sinkevičiaus diena –
produktyvi ir atsakinga
dar ir po oficialių darbo
valandų meras vyksta į
renginius.
„Antradieniais visada
priimu rajono gyventojus, oficialiai darbotvarkėje tam skirta valanda,
bet užtrunkame tiek,
kiek reikia. Stengiuosi
visus norinčius išklausyti, įsigilinti į gyventojų problemas. Rajono vadovas esu visas 24 valandas, niekada neribojau
savęs nustatytomis darbo valandomis. Norint
apčiuopiamų, teigiamų
rajono pokyčių įvairiose srityse, turi įdėti daug
pastangų. Bet nesiskundžiu – man parodytas
rajono gyventojų pasitikėjimas išrenkant meru
yra didžiausias stimulas

Visuomet įvykių sūkuryje, visur suspėjantis, disciplinuotas
– toks iš pirmo žvilgsnio atrodo Jonavos meras Mindaugas
Sinkevičius. Pirmas įspūdis nėra apgaulingas: vos 31-erių ir
jau antrą kadenciją rajonui vadovaujantis bičiulis veiklumu,
veržlumu ir pasiektais rezultatais žavi ne tik gimtosios Jonavos, bet ir visos šalies gyventojus – jis išrinktas geriausiu 2014
m. meru.

M. Sinkevičius pripažįsta, kad rajono vadovo darbo diena paprastai
būna įtempta, bet iššūkiai jo negąsdina: „Keliuosi anksti, stengiuosi
visuomet papusryčiauti. Nieko nemėgstu daryti paskubomis, darbo
dienos laiką planuoju taip, kad niekur netektų vėluoti arba priešingai – užtrukti ilgiau nei numatyta.
Mano darbe laikas – didelė vertybė, vertinu saviškį ir gerbiu kitų.“
„Rytinės kavos puodelį geriu savo
kabinete, kuriame mėgstu būti dar
prieš oficialią darbo pradžią. Peržiūriu darbotvarkę, skaitau spaudą,
pasitikrinu elektroninį paštą. Tuomet susitinku su savo pavaduotoju,
administracijos direktoriumi. Aptariame aktualius klausimus. Po to
laukia pasitarimai su skyrių vedėjais, darbas su dokumentais, ruošiamų tarybos sprendimų projektų
peržiūra. Vėliau – susitikimai su interesantais, biudžetinių įstaigų vadovais ar verslo atstovais, seniūnais“,
– pasakoja Jonavos meras.
„Jei mano darbo diena – pirmasis
mėnesio pirmadienis, tada su admi-

nistracijos atstovais, miesto seniūnu vykstame į miesto apžiūrą. Tokią apžiūrą inicijavau pats – neužtenka sėdėti kabinete ar apvažiuoti
automobiliu miestą. Kartais reikia
ir į konkretų daugiabučio kiemą užsukti, apžiūrėti renovuojamą pastatą ir pan., jog aiškiai jaustum miesto
„pulsą“, matytum paprasto jonaviečio bėdas ir galėtum iškart numatyti būdų joms spręsti,“ – tvirtina jis.
M. Sinkevičius teigia, kad dalyvauti renginiuose turi nedaug laiko,
tačiau jaučia pareigą būti su miestiečiais įvairių progų metu. Praktiškai
kiekvieną dieną sulaukia kvietimų
pasirodyti rajono įstaigų organizuojamose šventėse, todėl dažnai

Kad ir kokia
įtempta būtų
darbo diena ar
savaitė, nepamirštu
artimųjų, šeimos,
bendravimas su jais
– geros energijos
„kroviklis“

Pokalbis su žemės ūkio viceministre Lina Kujalyte

tai augančių ūkio šakų visame pasaulyje, o atsižvelgiant į prognozes
– ji bus vienas iš pagrindinių plėtojamų sektorių XXI amžiuje. Kiekvienais metais Lietuvos akvakultūros
Kuo akvakultūros kūrimas ir ūkiuose išauginama ir parduodama
gerinimas naudingas Lietuvai? iki 3800 tonų žuvų (karpių, upėtaAkvakultūra – viena iš ypač grei- kių, eršketų).
se išaugintos žuvys – karpiai, lydekos, šamai, lynai, starkiai ir kai kurios kitos – išleidžiamos į šiuos vandens telkinius.

„Šiltesniu metų laiku darbo dieną baigiu pasivažinėdamas dviračiu Jonavoje puikiai įrengtais dviračių takais. Mielai ir pabėgioju
ar pažaidžiu tenisą. Sportas, fizinė veikla atpalaiduoja, aktyvus
poilsis man yra geriausias būdas
pasikrauti energijos. Prieš miegą
mėgstu paskaityti gerą knygą. Kad
ir kokia įtempta būtų darbo diena
ar savaitė, nepamirštu artimųjų,
šeimos, bendravimas su jais – geros energijos „kroviklis“, – pabrėžia socialdemokratas.
M. Sinkevičius tvirtina, kad jo
darbas – nelengvas, tačiau įdomus,
kurio neapleidžia ir savaitgaliais.
„Poilsio dienomis tenka dalyvauti renginiuose, jei reikia – susitikimuose. Stengiuosi laikytis numatytos darbotvarkės ir įgyvendinti viską, kas numatyta, nesu iš
tų žmonių, kurie laukia, kol kas
nors išsispręs savaime, tiesiog imu
ir darau“, – teigia vienas jauniausių šalyje, tačiau jau beveik 5 metų vadovavimo rajonui patirtį turintis meras.

Ar mūsų šalis turi natūralių išteklių bei gamtos ir vandens telkinių išskirtinumų, kad galėtų įgyti
pranašumą prieš kitas valstybes,
kurios vykdo akvakultūros politiką, t. y., skiria reikšmingą dėmesį šiam žuvininkystės sektoriui?
Pagal bendrą žuvų produkcijos
kiekį tvenkiniuose Lietuva užima 7
poziciją tarp visų ES valstybių, o pagal pagaminamą vienam gyventojui
kiekį – antrą poziciją po Čekijos.
Lietuva viena pirmųjų Europos
Sąjungoje dar 2003 m. pradėjo ekologinių akvakultūros produktų gamybą tvenkiniuose – pastaraisiais
metais ekologinei gamybai sertifikuojama iki 50 proc. bendro akvakultūros tvenkinių ploto, taigi apie
30 proc. viso sektoriaus produkcijos
yra ekologiška, o jos vertė siekia apie
2,7 mln. eurų.

ti turimus Lietuvos akvakultūros
ir su juo susijusių sektorių žmogiškuosius, administracinius, materialiuosius ir finansinius išteklius bei
prisideda prie darnios viso ES akvakultūros sektoriaus plėtros.

Birutė Gailienė

ir motyvacija dirbti maksimaliai atsakingai ir produktyviai“, – įsitikinęs jaunasis politikas.
Viena pagrindinių Jonavos mero
funkcijų – Tarybos veiklos planavimas, posėdžių darbotvarkių su-

Lietuvoje skiriama daug dėmesio
akvakultūros politikai

Lietuvoje pradėti kurti „Žvejų
rojai“ Molėtų ir Zarasų rajonuose. Visuomenėje vis daugiau kalbama apie vandens telkinių (į)
žuvinimą. Jūs, kaip žemės ūkio
viceministrė, atsakinga už Lietuvos žuvininkystės sektorių, daug
dirbate su Lietuvos akvakultūros
gerinimu. Kas yra akvakultūra?
Ar tai – tas pats, kas įžuvinimas,
ar tai yra platesnė veikla?
Akvakultūra – tai vandens organizmų (žuvų, vėžiagyvių ir kt.) auginimas ir veisimas siekiant gauti
didesnę produkciją nei kad būtų galima gauti natūraliomis sąlygomis.
Šiuo metu prekinių žuvų auginimui
naudojama apie 10 tūkst. ha tvenkinių, priklausančių 19 akvakultūros bendrovių.
„Žvejų rojus“ – tai siekis pagausinti kai kurių vandens telkinių natūralius žuvų išteklius, įveisiant į
juos įvairių rūšių žuvų ir sudarant
kuo geresnes sąlygas žvejams mėgėjams džiaugtis gausesniais laimikiais. Būtent akvakultūros įmonė-

darymas, sprendimų projektų teikimas, kvietimas į posėdžius ir pirmininkavimas jų metu. „Man pavesta koordinuoti 6 Tarybos komitetų veiklą ir Tarybos sprendimais
sudarytų komisijų veiklą, atstovauti
bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis. Privalau kontroliuoti ir prižiūrėti savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip
jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Tarybos sprendimus. Kuruoju rajono švietimo ir
kultūros įstaigas“, – vardija meras.
Be tiesioginių mero pareigų M.
Sinkevičius turi ir kitų įsipareigojimų – jis yra Kauno regiono plėtros
tarybos pirmininkas ir LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus pavaduotojas. „Mano darbotvarkėje
neišvengiamai atsiduria ir Kauno
regiono plėtros klausimai, kur svarbiausias uždavinys – spartinti tolygią ir tvarią Kauno regiono plėtrą,
ir įvairūs partijos uždaviniai. Partijos pirmininkas man pavedęs Klaipėdos regiono skyrių kuravimą“, –
aiškina jis.

Ar Lietuva turi akvakultūros
politiką? Kokia ji? Kokie jos pagrindiniai tikslai ir priemonės?
Lietuvoje skiriama daug dėmesio
akvakultūros politikai: 2014 m. žemės ūkio ministro įsakymu buvo
patvirtintas Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020
m. planas, kuris sudaro prielaidas
racionaliai ir efektyviai panaudo-

Kokie rezultatai? Kokios ateities perspektyvos?
Rezultatais galima džiaugtis: jei
2005 m. visos Lietuvos tvenkininės žuvininkystės įmonės išaugino ir pardavė 1958 tonas žuvų, tai
2014 m. – 3841 t.
Per dešimt metų žuvų produkcijos gamyba padidėjo daugiau nei
200 proc., o pajamos augo dar sparčiau ir 2014 m. buvo 8,8 mln. eurų
(30,5 mln. litų). Gamybos apimčių
ir pajamų didėjimas teigiamai veikė
gamybos plėtrą. Per 2007–2013 m.
laikotarpį tam tikslui buvo panaudota 8 706 tūkst. litų Europos žuvininkystės fondo lėšų.
Numatoma, kad 2014–2020 m.
finansavimo laikotarpiu parama
aplinkosaugos požiūriu tvarios,
efektyviai išteklius naudojančios,
inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimui bus skirta beveik
28 mln. eurų. ES ir Lietuvos biudžeto lėšų.

Regionai
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Ar apleistas pastatas – mecenato dovana miestelio bibliotekai?
Laisvūnas Neimanas
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas

K

uo labiau artėja Seimo rinkimai, tuo daugiau gyventojai sulaukia
keisčiausių „dovanų“.
Naujausia „dovana“ – buvusi Kuršėnų universalinė parduotuvė, iki šiol priklausiusi valstiečių ir žaliųjų vadui R. Karbauskiui.
Jis nusprendė padovanoti ją Šiaulių rajono savivaldybei su sąlyga, kad tame pastate būtų įkurta Šiaulių rajono biblioteka.
Pastato „istorija“ jau eilę metų vis išlenda prieš rinkimus: tai pirkti siūloma, tai dovanoti... Žodžiu, daroma paprasta, pigi politinė reklama, siekiant rinkėjams įpiršti nuomonę, kad dosnus mecenatas „duoda“, balsuokite už jį, gausite tada ir jūs...
Tokią rinkimų taktiką (kai savo veiklai reklamuoti pasirenkami TV dėka
žinomi asmenys, šou atstovai) naudojo jau pamiršta „tautos pažangos“,
šoumenų ir A. Valinsko „partija“, kurios lyderis TV žaidimuose irgi dalijo
„milijonus“, o po rinkimų visi greitai pamatė, kad milijonų nebus, o greitai
neliko ir paties dalintojo bei jo „partijos“.
Tačiau sprendimas, kurį 14 balsų 2015 m. gruodžio 10 d. savivaldybės tarybos posėdyje priėmė A. Bezaro vadovaujama valstiečių, liberalų
ir darbiečių koalicija, nėra kalėdinė dovana Šiaulių rajonui, nes tai yra apleistas pastatas „vaiduoklis“.
Tam, kad pastatas taptų biblioteka, reikia didžiulių investicijų. Tektų investuoti gal ir ne vieną milijoną eurų, nes reikėtų keisti pastato paskirtį,
atlikti kapitalinį vidaus patalpų remontą (vidus yra supelijęs, kai kur pažeistos lubų konstrukcijos, langai neatitinka viešam pastatui keliamų reikalavimų). Prieš kelerius metus savivaldybės komisija apžiūrėjo pastatą,
vadinasi, dabar jo būklė yra dar prastesnė. Kaip mini R. Karbauskis, reikia
ir sienas šildyti, ir fasadą remontuoti, ir priestatą statyti, nes vietos jame
bibliotekai yra per mažai.

Europinei paramai gauti 2014–2020 metams paraiškas teikti procesas
jau negrįžtamai pajudėjęs ir lėšų iš ES fondų gauti bus neįmanoma.
Posėdyje prisižadėję labai greitai įrengti biblioteką valdantieji turbūt
blefavo.
Straipsnyje „Šiaulių krašte“, paskelbtame prieš savivaldybės tarybos
posėdį, R. Karbauskis, žinodamas, kad opozicija jo siūlymui nepritars, kitą nuomonę pavadino „politiniu spektakliu“. Tačiau demokratinėje valstybėje diskusija, dialogas ir kita nuomonė yra normalus bei privalomas
dalykas, ypač politikoje, nebent esi Rytų kaimynių politinių diktatūrų šalininkas.
O kita nuomonė, išsakyta opozicijos, yra tokia, kad, visų pirma, reikia
Kuršėnuose sutvarkyti savivaldybei priklausantį pastatą „vaiduoklį“ Vilniaus g. 3, darkantį miesto centro vaizdą, tai yra buvusį „Telekomo“ pastatą. Į jį praėjusios kadencijos vadovai meras A. Gaubas ir administracijos

MAŽEIKIAI

Birštonas – įkvepiantis pavyzdys

KURŠĖNAI

S

KLAIPėDA

ausio 15 d. Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius Birštone susitiko su Birštono gimnazijos
moksleiviais bei dalyvavo daugiafunkcio sporto
centro statybos pradžią simbolizuojančios kapsulės įkasimo ceremonijoje. Pradedamas statyti laisvalaikio centras – tai modernus kompleksas su erdviomis
sporto salėmis, kurias prireikus bus galima pertvarkyti į
mažesnes arenas ir pritaikyti įvairioms parodoms, konferencijoms, miesto renginiams.

JURBARKAS

Vladui Stonkui – socialdemokratų
sveikinimai jubiliejaus proga

direktorius K. Lukšas ir norėjo perkelti rajono biblioteką bei antisanitarinėse sąlygose esantį Šiaulių rajono savivaldybės archyvą, kuris
glaudžiasi Šiauliuose, Purienų g. 48 rūsyje.
Buvo pradėti projektavimo darbai, pagal juos buvo numatyta
įrengti privažiavimą iš L. Ivinskio gatvės ir stovėjimo aikštelę, sutvarkyti aplinką miesto centre. Pačiam „Telekomo“ pastatui norėta pristatyti dar vieną aukštą ir jame įrengti bibliotekos skaityklas su vitrininiais langais, atveriančiais panoramą į Ventą ir miestą. Šis pastatas būtų tapęs dar vienu miesto centro architektūriniu akcentu, jame
būtų tilpusi biblioteka su fondais ir savivaldybės archyvas.
Tačiau projektą sužlugdė tuometiniai koalicijos partneriai valstiečiai.
Ir nereikia gyventojams aiškinti, kad socialdemokratai yra nusiteikę prieš kultūrą, prieš bibliotekos įkūrimą. Vyriausybė, vadovaujama LSDP Pirmininko Algirdo Butkevičiaus, kultūros darbuotojams,
kaip ir buvo žadėjusi, pakėlė algas. Ar tai nėra rūpinimasis kultūros
žmonėmis?
Mes turime savo nuomonę bibliotekos Kuršėnuose klausimu. Visų
pirma reikia sutvarkyti savo turtą, o jau tada galvoti apie dovanas...
Be to, dėl svarbių klausimų, kurie reikalauja didelių išlaidų (jau dabar
prisiėmėme mokėti mokesčius už valstybinę žemę po pastatu, nekilnojamo turto mokestį taip pat), reikia surengti diskusijas. Nes vienašališki ir skuboti sprendimai gali neatitikti visuomenės intereso.
Niekas neabejotų R. Karbauskio kaip mecenato gerais norais, jei
jo nepalygintume su G. Sorosu ar kitais pasaulyje garsiais mecenatais. Jie nėra politikai, jie nevadovauja politinėms partijoms, jų mecenavimas nėra politinė savireklama.
Taigi tylėti, matant šitą politinį spektaklį artėjančių Seimo rinkimų
fone, negalima.

ŠAKIAI

VILNIUS
Birštonas

S

ausio pradžioje Socialdemokratų frakcijos
Seime seniūnė Irena Šiaulienė, LSDP Klaipėdos miesto skyriaus pirmininkė Lilija Petraitienė lankėsi Lietuvos aukštojoje jūreivystės
mokykloje. Ne tik susipažinta su modernia ugdymo
įstaiga, bet ir pasveikintas garbų jubiliejų švenčiantis
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dėstytojas,
socialdemokratas Vladas Stonkus.

Šakių rajone – Vyriausybės kabineto narių
viešnagės diena

S

Dalintasi prisiminimais apie Sausio
13-osios įvykius Mažeikiuose

S

ausio 12 d. Mažeikių muziejuje vyko prisiminimų vakaras „Sausio 13-oji Mažeikiuose“, skirtas 25-osioms Sausio
13-osios įvykių metinėms paminėti. Renginyje dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės meras, LSDP Mažeikių skyriaus
pirmininkas Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja, LSDP Mažeikių skyriaus pirmininko pavaduotoja Irena Macijauskienė ir kiti bičiuliai.
Renginį pradėjusi poetė Janina Butnorienė beldėsi į kiekvieno dalyvio širdį ir kvietė prisiminti, kokiu skaudžiu laikotarpiu tuomet gyveno visuomenė.
„Svarbiausias tų dienų pasiekimas – tai, kad Mažeikiuose nežuvo
nė vienas žmogus“, – prisimindamas sausio įvykių sumaištį bei pasiruošimą galimiems neramumams pasakojo 1990-1995 m. pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos Mažeikių tarybos pirmininkas,
Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėjas Vygandas Povilas Ostrauskis.

ausio 6 d. vykusiame LSDP Šakių skyriaus Prezidiumo posėdyje aptarti svarbiausi sausio mėnesį numatyti renginiai. Rajono
socialdemokratų partijos iniciatyva sausio 29 d. bus surengta
LR Vyriausybės narių diena, kurios metu Šakių rajone lankysis grupė Vyriausybės kabineto narių. Šakių skyriaus pirmininko, Seimo
nario Mindaugo Basčio pastangų dėka į Šakius atvyks nemažas būrys
svečių, – su savivaldybės tarybos nariais, valstybinių įstaigų ir organizacijų vadovais, rajono verslo atstovais susitiks Ūkio, Sveikatos apsaugos ir kitų ministerijų ministrai bei viceministrai.
Prezidiumo nariai trumpai apžvelgė praėjusių metų nuveiktus darbus,
pasidžiaugė sėkmingai suorganizuota kalėdine labdaros akcija. Diskutuota dėl svarbiausio tradicinio metinio partijos renginio – „Bičiuli, duok
ranką!“, kuris vyks sausio 29 dieną.

„Noriu pasveikinti Birštono gyventojus su miesto ekonomikai ir socialinei gerovei svarbaus objekto statybos darbų pradžia. Skirdami didelį dėmesio verslo plėtrai ir nedarbo mažinimui, mes investuojame į žmonių sveikatą ir deramą poilsį, tad tokios investicijos atsiperka dvigubai“, – sakė
premjeras A. Butkevičius.
Vyriausybės vadovas pažymėjo, jog šių dienų Birštonas –
tai sėkmės pavyzdys, kaip plėtoti turizmo sektorių ir tapti
rimtu konkurentu tarptautinėje rinkoje. „Nauji Birštono poilsio namai ir gydyklos, atnaujinti viešbučiai ir augantis apgyvendinimo sektorius pastaraisiais metais pritraukė rekordiškai daug turistų tiek iš Lietuvos, tiek ir iš užsienio“, – sakė
Ministras Pirmininkas.

Socialdemokratės lankėsi Jurbarko
neįgaliųjų dienos centre

L

SDMS Jurbarko r. moterų klubas sausio 6 d.,
Trijų karalių dieną, organizavo kalėdinę akciją „Šilumos ir ramybės visiems“. Klubo moterys lankėsi Jurbarko neįgaliųjų dienos centre.
Bendraudamos su neįgaliaisiais, linkėdamos šventinės nuotaikos, vilčių išsipildymo ir sveikatos, klubo
moterys įsitikino, jog šiais laikais itin svarbus supratimas, tolerancija bei dvasinis artumas.
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Jaunimas

socialdemokratas

Nauji jaunimo
veidai!
LSDJS Pirmininkas Ramūnas Burokas kartu su komanda pasveikino naujai išrinktą Jaunimo reikalų departamento direktorių Vydūną Trapinską!
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Jaunimiečiai Prienuose
rūpinosi gyventojų
saugumu.
Siekdami atkreipti dėmesį į atšvaitų
svarbą ir apsaugoti žmones, LSDJS
Prienų skyriaus nariai kasmet organizuoja akciją „Apsaugok save“.
Šiais metais buvo padovanota per
500 atšvaitų Prienų krašto gyventojams! Šaunuoliai, jaunimiečiai!
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Kazys Boruta – poetas, politikos aktyvistas
„Menkas poetas, jei jis eilėraščio savo gyvenimu nerašo. Tai visai ne poetas, bet tik šiaip sau rašantis“ – Kazys Boruta
Kazys Boruta – trečiafrontininkų kartos poetas, prozininkas, vertėjas, lietuvių literatūros klasikas.

Gimė 1905 m. sausio 6 d. Kūlokuose, Liudvinavo valsčiuje (Marijampolės apskritis). I pasaulinio karo metais gyveno Maskvoje, mokėsi gimnazijoje. 1918 m.
grįžo į Lietuvą. Mokslą tęsė Marijampolės „Žiburio“ gimnazijoje, nuo – 1920 m. Marijampolės
mokytojų seminarijoje. Čia aktyviai dalyvavo aušrininkų veikloje. 1924 m. už dalyvavimą Gegužės 1-osios demonstracijose iš seminarijos pašalintas. Egzaminus
išlaikė eksternu. 1924–1926 m.
Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete studijavo lietuvių kalbą, literatūrą ir
istoriją.

nalą „Trečiasis frontas“. 1930 m.
persikėlė į Berlyną, kur buvo leidžiamas socialdemokratų emigrantų laikraštis „Kova“.
1931 m. grįžo į Lietuvą. 1932
m. redagavo literatūrinį almanachą „Darbas“. Už nelegalią politinę veiklą 1933 m. kovo 28 d. buvo suimtas ir nuteistas 4 metams
sunkiųjų darbų kalėjimo. Kalėjo Kauno ir Marijampolės kalėjimuose. 1935 m. Lietuvių rašytojų draugijos pastangomis buvo
amnestuotas.
1938 m. išrinktas Lietuvos rašytojų draugijos sekretoriumi.
Bendradarbiavo laikraščiuose
ir žurnaluose „Lietuvos žinios“,
„Kultūra“, 1940 m. redagavo žurnalą „Dienovidis“.
Kazys Boruta – ne tik politinis aktyvistas, bet ir lietuviškos
avangardinės poezijos pionierius,

— Gal ir tiesos truputi
turėjo gaspadorius,
bet arkliu būti
aš — daugiau nenoriu.

Stambios ašaros su prakaitu
ritosi per berno veidus,
kai debesys apniaukė vakarus
ir už arimų saulė nusileido.

Sutemusiais arimais
nuėjo kaip naktis.
Skriauda širdy nerimo
ir veržės pro akis.

III
Namo parėjo kaip nesavas.
Laukuos naktis kranksėjo.
Parėjęs ūkininkui sako:
— Nebėra bėrio.

E

ilių rinkinys „Kryžių Lietuva”,
kurį K. Boruta išleido 1927 metais, buvo tuometinės A. Smetonos valdžios uždraustas. Už šios
knygos skaitymą bei platinimą grėsė
net 5000 Lt bauda. „Socialdemokrato“ skaitytojams siūlome paskaityti
poemą iš šio rinkinio:

Poema apie berną
I
Per dieną prakaitas
alsavo nerimu audros.
Pavargęs vakaras
suklupo vidury vagos.
Arimų plačios riekės
Į priekį nėrė
ir vertės nugarom į viršų,
o vėjas,
vėsa pasigėręs,
smaugė saulę tarp pirštų.
Staiga bėris —
pašoko piestu,
saulėleidį kanopom apkabino
ir griuvo ant arimų.
1925 m. gegužį buvo suimtas už
leidinyje „Draugas jauniems“ išspausdintus Gegužės 1-osios šūkius. Už politinę veiklą socialistinio jaunimo ir darbininkų organizacijose, opoziciją valdžiai buvo priverstas emigruoti į užsienį.
1926 m. vasarį išvyko į Austriją, kur įstojo į Vienos universiteto Filosofijos fakultetą. Studijavo literatūrą, filosofiją ir istoriją.
1927 m. vasarą atostogų Lietuvoje metu buvo suimtas ir paleistas
su sąlyga, kad išvyks iš Lietuvos.
1927 m. pasitraukė į Latviją, įsijungė į lietuvių socialdemokratų
emigrantų veiklą. 1928 m. Rygoje išleido almanachą „Audra“.
1928 m. ištremtas iš Latvijos.
1928–1930 m. Vienoje tęsė literatūros ir filosofijos studijas.
Kartu su Kostu Korsaku leido
avangardistinį literatūrinį žur-

o man —
kaip tikras brolis,
nes ir aš arklys,
tiktai — dvikojis.

— Tai kas gi tau čia,
dalyvavęs tiek keturvėjininkų, bėri? —
tiek trečiafrontininkų veikloje. sukempus prakaite burna
1925 m., būdamas vos dvidešim- nenorom atsivėrė.
ties, jis išleido pirmąjį savo eilėraščių rinkinį „A-lo!“, kuris stebino Bet nuvarytas bėris —
branda ir novatoriškais bei ori- užvertęs kojas —
ginaliais poetiniai sprendimais. paskelbė paskutinį maištą
Vėliau išleido dar kelis rinki- ir —
nius ir dokumentinį pasakoji- grieždamas dantim, išgaišo.
mą „Kelionės į Šiaurę“, knygas
II
„Dangus griūva“, „Jurgio Paketurio klajonės“. K. Borutą ypač išpopuliarino romanai „Mediniai Perkūnija užtroško lūpose,
stebuklai“ (1938) ir „Baltaragio arimuose suklupo klumpė,
malūnas“ (1945). Pagal pastarąjį kai vakaro sutemose
sukurtas lietuviško kino šedev- bernas arklio žliumbė.
ras „Velnio nuotaka“ (rež. Arū— Bėri, — bernas tarė, —
nas Žebriūnas).
1965 m. jam suteiktas Lietuvos brangus darbo drauge,
TSR nusipelniusio kultūros vei- kokia negerovė
kėjo vardas. Tų pačių metų kovo mus arimuos smaugia?
9 d. K. Boruta mirė. Jis palaidotas Kitiems — tu gyvulys,
pririštas prie žagrės,
Vilniuje, Rasų kapinėse.

Supyko gaspadorius,
atšiauriai bernui tarė:
— Tai pats dabar, jei nori,
įsikinkyk į žagrę.

Išsitiesė dvi rankos
ant suverstų arimų
ir žemę —
galingu glėbiu apkabino.
Paskui įsiutęs atsistojo
pasiryžęs kovai. —
Ne arklys artojas,
bet — žemės valdovas.
VI

— Aš tau juk ne arklys, —
ir bernas nusikeikė.
— O jeigu ne arklys,
tai man tavęs visai nereikia.

Prieš rytą — naktis audra sprogo
ir kilo visuotinas maištas.
Iš vietų iš lėto išėjo trobos
ir medžių šaknys pragaišo.

— Gerai. Tik užmokėk
už prakaitą ir vargą.
— Na, to ir nenorėk,
už arklį
užlaikau tau algą.

Subangavo, kaip jūra, kalnai ir
lygumos,
iškrypo upių ir vieškelių vėžės.
Dirvos pavirto tikros dykumos,
ir susimaišė kapčiai, ežios ir rėžiai.

— Tai ką ? — pasiuto bernas
ir už kuolo stvėrė.
— Ar aš
pasmaugiau bėrį? —
Bet niaukėsi naktis,
arimuos drumstės vėjas,
tai spjovė į akis
ir pro vartus išėjo.

Suūžė, sušniokštė viskas aplinkui,
arimai velėnas į dangų užlaužė.
Vėjai visi susirinko
ir po sukilusią žemę šėlo ir daužės.

IV
Niaukėsi naktis. Sodybos
tamsoj prie žemės lyg priaugo,
tik kapčiai kaip sargybos
vidurnakty laukų ežias apsaugo.
Ir žemė ne žemė, atrodo,
tikras voratinklis.
Aplinkui ežios, tvoros
sunarpliotos kas žingsnis.
O vidury kiekvieno tinklo,
kaip voras,
apsinarpliojęs aplinkui,
tūno gaspadorius.
Visomis keturiomis
saugo savo skurdą.
Pats iš kailio nerias
gyvulį ir žmogų murdo.
Susmukęs, apsileidęs,
neaprėpia darbo.
Keikias, tyška seilės,
gyventi — vienas vargas.
V
Arimuos vėjas drumsčias,
kurstydamas aušrą,
o bernas gniaužė kumščius
ir niaukęs kaip prieš audrą.

O bernas žemę —
viršum galvos iškėlęs —
didelę —
kaip savo skriaudą —
nešė per šėlstančią audrą.
Toks didelis, kaip milžinas,
pečiais įrėmęs dangų,
nešė, tartum mylimą,
glėby galingų rankų.
VII
Nuščiuvo siautęs vėjas,
audra staiga nurimo,
o bernas vis dar ėjo
suvergtais arimais.
Ir jau ne vienas ėjo,
jį milijonai sekė.
Visi laukai gūžėjo
su žagrėm, dalgėm, šakėm.
Tai kėlėsi į darbą
laisvų artojų minios
užarti savo vargą,
skurdą begalinį.
Visi iš vieno ėjo,
laukus iš vieno arė.
Traktoriai dundėjo,
atsiliko žagrės.
O artojai bėrė
į dirvą pilną saują
ir su daina prikėlė
užtekančią saulę.

Idėjos
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Foto konkursas „LSDP – 120!“

Mieli LSDP bičiuliai ir draugai!

Kviečiame dalyvauti fotografijų konkurse „LSDP
– 120!”. Konkursas skirtas seniausios Lietuvos politinės partijos – Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) – 120 jubiliejui paminėti.

Nugalėtojus apdovanosime 2016 m. kovo 12 d.,
per LSDP XXXIV suvažiavimą – jų laukia kelionės į Briuselį.
Kriterijai: originalumas, meniškumas ir nuotraukos įtaigumas. Nuotraukose turėtų atsispindėti ne
tiek LSDP tapatybė ar istorija, kiek socialdemokratinis požiūris ir partijos vertybės.

Antrasis konkurso etapas vyks nuo 2016 m. kovo mėn. 1 d. iki kovo mėn. 9 d. Atrinktos fotografijos varžysis socialinio tinklalapio „Facebook“ paskyroje Lietuvos socialdemokratų partija.

Konkursas vyks dviem etapais. Pirmame konkurso etape darbus reikia siųsti iki 2016 m. vasario
mėn. 26 d. el. paštu infocentras@lsdp.lt (laiško temoje nurodyti „Fotokonkursui LSDP – 120!”). Dalyvis turi nurodyti kūrinio pavadinimą, savo vardą
ir pavardę, kontaktus. Dalyvių amžius neribojamas.

2016 m. kovo 10 d. ten pat bus paskelbti ir nugalėtojai, kurie per LSDP XXXIV suvažiavimą bus apdovanoti.

Dalyvis konkursui turi pateikti 1 savo autorystės nuotrauką, kuri turi būti siunčiama „jpg“ arba
„jpeg“ formatu, ilgoji kraštinė 800–1000 px, dydis – ne daugiau kaip 3 MB. Kompetentinga komisija atrinks geriausius darbus ir deleguos juos į
antrąjį etapą.

Nuotraukų autorius, dalyvaudamas konkurse, suteikia teisę LSDP savo kūrinius publikuoti svetainėje
www.lsdp.lt, socialinio tinklalapio „Facebook“ paskyroje Lietuvos socialdemokratų partija, laikraštyje „Socialdemokratas“, o nuotraukų spausdintas versijas leisti eksponuoti LSDP 120-ojo įkūrimo jubiliejaus renginiuose.
Daugiau informacijos rasite LSDP puslapyje
internete - www.lsdp.lt
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Išleistas kalendorius, pristatantis
bibliotekose saugomus tautinių
mažumų unikumus
Sausio 7 d. Lietuvos mokslų akademijos
(LMA) Vrublevskių bibliotekoje įvyko Tautinių mažumų departamento (TMD) išleisto
2016 m. kalendoriaus,
kuriame supažindinama
su Lietuvos bibliotekose
saugomais tautinių mažumų rašytinio paveldo
unikumais, pristatymas.
Seimas 2016 metus paskelbė Bibliotekų metais, kuriems ir skirtas
šis kalendorius.
Renginį vedė LMA
Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, kalbėjo TMD prie Vyriausybės direktorė dr. Vida
Montvydaitė, rusų literatūros tyrinėtojas dr.
Pavel Lavrinec, Lietuvos

ir Azerbaidžano literatūrinių ir kultūrinių ryšių tyrinėtojas, publicistas,
vertėjas Mahiras Gamzajevas. Meninę programą atliko Totorių kultūros
centro folkloro ansamblis „Ilsu“ (vadovė Almira Trakšelienė).
LMA Vrublevskių bibliotekos
informacija

„Pasaulio lietuvių vienybės karūna“ –
Lietuvos valstybės 100-mečiui

2018 m. Lietuva švęs nepriklausomos valstybės – demokratinės respublikos – šimtmetį. Skulptorius Gediminas
Radzevičius sukūrė paminklo
„Pasaulio lietuvių vienybės
karūna”, skirto Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti,
projektą. Jo statybai renkamos lėšos. Europos parke jis
turėtų atsirasti iki 2018-ųjų.
Apie monumentą – pokalbis
su jo idėjos autoriumi.

Šis monumentas – vienas iš numatomų pastatyti simbolių, skirtų skatinti viso pasaulio lietuvius
stiprinti tautos vienybę, kelti lietuvių dvasią, sąmoningumą, norą išsaugoti ne tik valstybę, bet ir
prigimtinę savastį, kultūrą, tradicijas, įamžinant tai konkrečiame
vaizdinyje.
Ši idėja brendo seniai ir dalinai
išsipildė sukūrus kompoziciją iš
lauko akmenų, metalo, medžio
sodyboje prie Gaveikių ežero. Tą
kūrinį pavadinome „Gaveikių paKaip kilo projekto „Pasaulio ežerės siena” ir skyrėme Lietuvos
lietuvių vienybės karūna“ idėja? vardo tūkstantmečio paminėji-
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Kada ir kur planuojama pasatyti monumentą?
Europos parko steigėjas skulptorius Gintaras Karosas pasiūlė neatlygintinai pasirinkti vietą parke
monumento statybai. 2013 m. buvo pasirašyta oficiali bendradarbiavimo sutartis. Taigi, turime 1
ha žemės plotą savo idėjai realizuomui. Kartą, diskutuojant su drau- ti. Monumentą norime užbaigti
gais apie tautos vienybės stiprini- iki 2018 m. vasario 16 d.
mą, „Sugrįžus” organizacijos prezidentas Edmundas Atkočiūnas
Kaip žmonės gali prisidėti prie
paklausė manęs, ar galėčiau šią monumento statybos?
idėją išreikšti monumento paviProjekto vertė – apie 1 mln. eudalu. Nuo to ir prasidėjo...
rų. Monumentas yra skirtas paSukūriau projekto maketą, po saulio lietuvių vienybės stiprinimo
to padarėme kompiuterinę vizua- ir tautos sutelktumo idėjai išreikšlizaciją ir parodėme platesniam vi- ti, todėl kviečiame jo statyme dasuomenės ratui. Daugumai tai pa- lyvauti visus. Šiuo metu siekiame
tiko. Tada su bendražygiais įstei- supažindinti tautiečius su projekgėme „Lietos“ labdaros fondą, ku- to idėja ir kviečiame juos konkrerio pagalba renkame lėšas projekto čiai prisidėti prie jo įgyvendinimo,
įgyvendinimui.
pervedant laisvanorišką finansinę
paramą į „Lietos“ labdaros fondo

specialią projektui remti skirtą sąskaitą. Be to, turime išleidę specialius paramos lakštus – „LIETUS“,
kurie yra platinami renginių metu.
Siekiant pritraukti kuo daugiau
žmonių, nutarėme „kelti“ simbolinę lėšų rinkimo bangą, kuri prasidėjo nuo Nidos, kad per marias
nusiristų iki Biržų, o per jūras –
iki Čikagos. Yra išdrožta pereinamoji ąžuolinė Krivulė, kuri reiškia
žinią apie projektą. Miestas, priėmęs Krivulę, įsipareigoja prisidėti lėšomis ir padėti suorganizuoti
specialų lėšų rinkimo renginį savo mieste. Krivulėje išdrožiami
miestų pavadinimai, kurie sutiko
paremti projektą.
2015 m. gruodžio 12 d. projektas buvo pristatytas Seime Pasaulio lietuvių bendruomenių atstovų suvažiavime. Kreipsimės ir į
viso pasaulio išeivijos bendruomenes.
Informaciją apie projektą rasite:
www.lietosfondas.lt
Projekto lėšų kaupimo sąskaita:
SEB banke, banko kodas 70440,
Gedimino skyrius, LT-01103
Vilnius, Gedimino pr.12,
a.s. LT25 7044 0600 0768 5540
monumentui „Pasaulio lietuvių
Vienybės karūna“

Redaktorė Jolanta Bielskienė (8 5) 2396327, pavaduotoja Morta Vidūnaitė (8 5) 2396230, fotografė Fiokla Vilma Kiurė, dizaineris Antanas Brazauskas
Leidėjas - LSDP, tiražas 15 000 egz. ISSN 2029-3933
„Socialdemokratą“ gali gauti LSDP skyrių būstinėse, o elektroninę versiją - LSDP tinklalapyje ir „Facebooke“.

