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J. Sabatauskas.
Lietuvos Konstitucija pripažįstama kaip 
socialiai orientuota ir viena pažangiausių

Mieli Lietuvos žmonės, piliečiai, 

Noriu Jums padėkoti, kad atėjote 
ir išreiškėte pasitikėjimą Lietuvos 
socialdemokratų partija (LSDP). 
Deja, rezultatai pirmajame rinki-
mų ture mums nebuvo palankūs 
– atsirado reali grėsmė, kad bent 
ketveriems metams į valdžią sugrįš 
dešinosios politinės jėgos, kurios 
praėjusiame valdymo etape į soci-
alinę ir ekonominę politiką nusi-
valė kojas.

Tačiau galimybę daug ką pakeis-
ti dar turime. Spalio 23 dieną ir vėl 
eisime prie balsadėžių bei rinksime 
savo atstovus vienmandatėse rinki-
mų apygardose. Dėl Jūsų balso dar 
kovoja 21 socialdemokratas – pa-
laikykime juos!

Turime suprasti, kad šie rinki-
mai lemia tolesnę Lietuvos politi-
nę raidą ir mūsų visų gyvenimus, 
todėl LSDP rinkėjų aktyvumas yra 
nepaprastai svarbus.  

Žinoma, galiu suprasti ir tuos 

rinkėjus, kurie šiemet už mus ne-
balsavo. Po krizės sukelto nuos-
mukio žmonės tikėjosi greitesnių 
gerovės permainų. 

Tačiau LSDP laikosi nuomonės, 
kad valstybės ir žmonių gerovę ga-
lima sukurti tik atsakingu darbu. 
Juk į priekį veda ne prieš rinkimus 
duoti populistiniai pažadai, o nuo-
seklūs darbai.

Tad kviečiu Jus ateiti į rinkimus ir 
neleisti nuspręsti už kitus. Ateikite 
kartu su savo šeimos nariais, paragin-

kite balsuoti draugus ir kaimynus. 
Ir vienas rinkėjo balsas gali nu-

lemti Jūsų palaikomo kandidato 
ar politinės jėgos pergalę. Tik nuo 
mūsų visų priklauso, kokie žmonės 
gaus teisę priimti mums ir valsty-
bei svarbius sprendimus. 

Iki pasimatymo spalio 23 dieną! 

Algirdas Butkevičius
Lietuvos socialdemokratų partijos 

pirmininkas

Daugiau kaip prieš du dešimtmečius Lietuvos Konstitucijos projektas gimė audringų politinių diskusijų žaizdre. Tačiau 1992 
metų spalio 25 dieną įvykusiame referendume  su dideliu pakilimu buvo priimta nepriklausomos demokratinės Lietuvos 
Respublikos Konstitucija. Tauta patvirtino Pagrindinį valstybės įstatymą, kuriame pirmenybė teikiama parlamentinėms 
vertybėms. 

Neilgas mūsų gyva atmintimi matuojamas laikas žymi ilgiausiai galiojančią Lietuvos Konstituciją mūsų valstybės istorijoje. 

Šiandien aukščiausioji valstybės teisė įprasmina šalies demokratinę sąrangą ir valstybės stabilumo laikotarpį. O kiekviena 
proga paminėti Lietuvos Konstituciją suteikia galimybę apmąstyti ir mūsų pilietinę, valstybės kūrimo misiją ir atsakomybę 
už jos ateitį.

Kiekvienas turime  prisiminti ir prisiimti pareigą būti šių Konstitucijos vertybių sargybiniu. 

Algirdas Butkevičius  
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 
Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas 

Gerbiami Lietuvos Respublikos piliečiai, 

M. Skomantienė
Ar atjos Kubilius ant Karbauskio asilo?
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Socialdemokratų vienmandatininkai 
antrajame ture 
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„Politikai reikia širdies“ Daugiau darbo ir galimybių – tokio 
noriu Tauragės rajono

Lietuvos Konstitucija pripažįstama kaip 
socialiai orientuota ir viena pažangiausiųSiekis – didinti žmonių pajamas 

Pagarba žmogui, socialinis 
teisingumas, galimybių ly-
gybė ir visuomenę telkian-
tis solidarumas – nėra tušti 
žodžiai. tai – pamatinės so-
cialdemokratinės vertybės, 
kuriomis remiuosi savo gy-
venime ir politikoje. 

Gimiau 1970 m. Kėdainiuose. 
Vaikystė prabėgo ežerų apsuptuose 
Zarasuose. 1987 m. baigiau dabar-
tinę Zarasų „Ąžuolo“ gimnaziją. 

1993 m. Lietuvos muzikos aka-
demijos Klaipėdos fakultete įgijau 
muzikos mokytojos – choro di-
rigentės kvalifikaciją, o 1994 m. 
– muzikos edukologijos magistro 
laipsnį. 

Pradėjau dirbti mokytoja Klaipė-
doje, vėliau Visagino Č. Sasnausko 
muzikos mokykloje. Po to – Kauno 
rajono savivaldybės administracijos 
Kultūros, švietimo ir sporto sky-
riuje.

Nuo 2007 m.  pasukau į socialinę 
sritį – vadovavau Kauno r. socia-
linių paslaugų centrui. Dirbau su 
pagyvenusiais, neįgaliais žmonėmis. 
Į šią sritį įsiliejau visa širdimi, domė-
jausi užsienio patirtimi, naujovėmis. 

2011 m. tapau Kauno r. savivaldy-
bės administracijos direktoriaus pa-
vaduotoja, o 2012 m. buvau išrinkta 
vienmandatėje Kauno – Kėdainių 
apygardoje į Seimą. Seime dirbu So-
cialinių reikalų ir darbo komitete. 

2012–2016 metų seimo 
ir mano vadovaujamos vy-
riausybės kadencija artėja 
prie pabaigos. iki pat finišo 
tiesiosios mes, socialdemo-
kratai, stengiamės tęsti pra-
dėtus darbus, kurie gerintų 
gyvenimą Lietuvos žmonėms 
– didėtų jų pajamos ir gerėtų 
psichologinė aplinka.

Paminėsiu kelis pavyzdžius – mū-
sų Vyriausybė išpildė savo įsiparei-
gojimą pagal susitarimą su švietimo 
profsąjungomis ir nuo 2017 m. sausio 
1 d. bus keliamos pedagogų algos. 
Be to, socialdemokratai siekia, kad 
daugiabučių gyventojams šildymo 
lengvata išliktų visą sezoną. 

Lietuvos socialdemokratų partijos 
(LSDP) frakcija Seime įregistravo pa-
taisą dėl 9 procentų pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) lengvatos šildymui 
pratęsimo. Šiuo metu galiojančiame 
įstatyme numatyta lengvata nustoja 
galioti 2016 m. gruodžio 31 d. Soci-
aldemokratų siūlymu PVM lengvata 
galiotų iki 2017 m. birželio 1 dienos.

Nors PVM lengvatą daugiabučių 
gyventojams buvome numatę taikyti 
iki šių metų pabaigos, tačiau mato-
me, kad tol, kol nebaigta daugiabučių 
namų renovacija,  kai kuriems gyven-
tojams, gaunantiems mažesnes ir net 
vidutines pajamas, yra per brangu 
mokėti už būsto šildymą tokias su-
mas, todėl pasiūlėme taikyti 9 proc. 
PVM visam šildymo sezonui.  

Gyvename laiku, kai viskas 
svarbu. smulkmenų nebėra. 
kai kam gali pasirodyti smul-
kmenos, bet man – nuošir-
džiai džiugu, kai pavyksta 
padėti paprastiems, sunku-
mų prislėgtiems ar nelaimių 
ištiktiems žmonėms.  

Šį pasitikėjimą stengiausi ir sten-
giuosi pateisinti darbais. Laikiausi 
savo pažado, duoto tauragiškiams 
prieš ketverius metus: „Pirmiausia 
– Tauragė!”

Gimiau, augau ir gyvenu Taura-
gėje. Esu teisininkas, teisės mokslų 
daktaras. 2012 metais tauragiškiai 
patikėjo man Lietuvos Respublikos 
Seimo nario mandatą. 

Balsuojant Seime ar diskusijose 
rėmiausi rinkėjų nuomone, man iš-
sakytomis pastabomis ir siūlymais.

572. Tiek Tauragės rajono gy-
ventojų per 3,5 metų kreipėsi į 
mane su pasiūlymais ar prašymais 
padėti išspręsti problemas. 

Kiekvieną darbo dieną mano 
priimamasis Tauragėje atidarytas 
visiems, norintiems drauge spręsti 
problemas. Visą šį laiką rūpinausi, 
kad žmonės visada galėtų bendrau-
ti su manimi tiesiogiai, akis į akį, 
arba kreiptis į mane raštu. Kiekvie-
ną dieną bendrauju su tauragiškiais 
tiesiogiai, telefonu, paštu ir elek-

troniniu paštu. 
Ir džiaugiuosi, galėjęs padėti 

bent daliai į mane besikreipusiųjų 
žmonių! 

Seime dirbu Nacionalinio sau-
gumo ir gynybos komitete, esu 
Kriminalinės žvalgybos parla-
mentinės kontrolės komisijos pir-
mininkas. Todėl mano parlamen-
tinė veikla daugiausiai susijusi su 
teisėsaugos reikalais. Daug dirbau 
ir dirbu krašto gynybos klausimu, 
juolab kad Tauragės rajonas yra 
pasienyje su Rusija. 

Mano veiklos sritys – nuo vals-
tybinių problemų, įstatymų, Tau-
ragės rajono bei regiono iki atskirų 
žmonių gyvenimiškų klausimų. 

Dirbdamas Seime pasiekiau, kad 
daugiau kaip 10 mln. eurų, man 
tarpininkaujant, būtų skirta Tau-
ragės rajonui iš valstybės biudžeto 
2012–2016 metais. Tai – žvyrke-
lių asfaltavimui, gatvių remontui, 
pastatų renovacijai. Daug dirbau, 
kad būtų pradėtas Tauragės dujo-
fikavimo projektas. 

Kai Tauragės rajonui pavyksta 
gauti lėšų iš nacionalinio biudžeto, 
įvairių programų ir fondų, atsi-
laisvina savivaldybės lėšos, savival-
dybei atsiranda galimybė moder-
nizuoti kitus objektus. Dviguba 
nauda.

Taip pat yra darbų, kuriuos 

spalio 25-ąją minėsime Lie-
tuvos Respublikos konstituci-
jos dieną. ta proga kalbamės 
su socialdemokratu, seimo tei-
sės ir teisėtvarkos komiteto pir-
mininku Juliumi sabatausku.

1992 m. referendumu patvirtinta 
Konstitucija buvo kompromisinis 
variantas tarp parlamentinės respu-
blikos, kurią daugiausia siūlė kairio-
sios politinės jėgos, ir prezidentinės, 
kurią siūlė dešinieji. Ar būtų nau-
dinga ją keisti, sprendžiant iššūkius, 
susijusius su  dabar egzistuojančia 
Lietuvoje pusiau prezidentine val-
dymo sistema? 

Lietuva vis dėlto yra parlamentinė 
Respublika. Konstitucinis Teismas 
viename savo nutarime išaiškino, 
kad Lietuvos valdymo forma yra par-
lamentinė Respublika su tam tikrais 
prezidentinio valdymo ypatumais.  

Taigi, netgi negalima sakyti, kad 
tiesiogiai – pusiau prezidentinė, 
tik tiek, kad pas mus, kaip ir visur, 
kiekvienas turi tiek valdžios, kiek 
sugeba jos pasiimti. 

Ar būtina ją keisti? Taip, tai buvo 
kompromisinis variantas – dabar-
tinis Konstitucijoje nustatytas val-
dymo modelis. Manau, kad keisti 
nebūtina. Buvo tokių kalbų prieš 
kažkiek metų, kad galbūt reiktų 
išgryninti tą sistemą, bet įvertinus 
kitų valstybių grynai parlamentinės 
respublikos modelį, galima iš karto 
kelti klausimą, ar Lietuvos žmonės 
su tuo sutiktų? 

Parlamentinėse valstybėse Prezi-
dentą renka parlamentas arba rinkikų 
kolegijos, kaip Latvijoje, Estijoje, Vo-
kietijoje ar kitose valstybėse. 

Ką tik stebėjome Estijos Prezidento 
rinkimų peripetijas. Atrodo, taip ilgai 
ir sunkiai buvo renkamas prezidentas. 
Ir paskutiniu momentu, kai jau parla-
mentas tris kartus balsavo, neišrinko, 
rinkikų kolegija balsavo du kartus, 
neišrinko ir vėl grįžo į parlamentą... 
Atrodytų, paskutinis balsavimas buvo 
labai lengvas, paprastas, aiškus, nes 
buvo tik vienas kandidatas, bet... Buvo 
išrinktas tas, kuris kantriausias išlaukė 
to momento, kada visi pavargo nuo 
rinkimų...

Tai nereiškia, kad dabartinė Estijos 
Prezidentė yra netinkama toms parei-
goms. Ne, tiesiog tai pavyzdys, kokios 
komplikacijos gali kilti turint tokį 
Prezidento rinkimo būdą.  

Labai abejoju, ar reikia keisti Prezi-
dento rinkimų tvarką. Vargu, ar tauta 
to norėtų. Todėl šiandien niekas to 
Lietuvoje nesiūlo. Priešingai, pernai 
pavasarį man teko ginti Lietuvos Pre-
zidento rinkimų modelį konferenci-
joje Latvijoje, kurioje dalyvavo ir buvę 
Latvijos Prezidentai Guntis Ulmanis 
ir Valdis Zatleris.

Pasigirsta kalbų, kad Konstitu-
cinis Teismas realiai yra įgavęs per 
daug galių interpretuoti Konstitu-
ciją... 

Dažnai Konstitucinis Teismas na-
grinėja išimtinai tik teisinio pobūdžio 
ginčus dėl to, ar įstatymai, Vyriausybės 

Esu atsakinga, greitai ir ryžtingai 
sprendžiu iškilusias problemas ir vi-
sada siekiu aiškaus rezultato. Manau, 
šios savybės labai svarbios kiekviena-
me darbe.  Mano gyvenimo credo: 
„Jei gali padėti žmogui, padėk“. Šiuo 
principu vadovaujuosi ir dirbdama 
Seime. 

„Politikai reikia širdies“ – taip sa-
kiau prieš rinkimus. Ir šiandien taip 
manau. Išgirsti, suprasti ir veikti – Tai 
man yra svarbiausia, tą stengiuosi ir 
daryti. Domiuosi socialinėmis, jauni-
mo, sveikatos apsaugos problemomis, 
bendradarbiauju su įvairiomis visuo-
meninėmis organizacijomis, kurios 
dirba šeimos stiprinimo ir neįgaliųjų  
veiklos srityse. 

Siekiu būti išrinkta toje pačioje, 
tik apygardos ribas pakeitusioje Rau-
dondvario apygardoje Kauno rajo-
ne. Man svarbiausia – išlaikyti ryšį 
su savo krašto, kuriam atstovauju, 
žmonėmis. 

Prieš rinkėjus jaučiu didelę atsako-
mybę. Vos pasibaigus darbams Vil-
niuje, skubu į renginius, susitikimus 
su gyventojais, kuriuose pristatau 
esamą valstybės ekonominę, socia-
linę situaciją, įstatymų pakeitimus, 
aktualius daugeliui žmonių. 

Mano prioritetas – tęsti darbus, 
susijusius su atskirties mažinimu, 
neįgaliųjų ir šeimų, auginančių neį-
galius vaikus, problemų sprendimu. 

Kartu su kolegomis pasiekėme, 
kad  62 tūkst. eurų būtų padidintas 

sunku išmatuoti pinigais. Pavy-
ko apginti Žygaičius nuo skalūnų 
dujų gavybos, išsaugoti Tauragės 
urėdiją, išsaugoti PVM lengvatą 

šildymui.
Vienas ar kartu su kolegomis iki 

2016 m. kovo pateikiau 67 įstaty-
mų projektus ir pasiūlymus.

finansavimas lietuvių gestų kalbos 
vertėjų centrams, įsteigti 7 nauji 
lietuvių gestų kalbos vertėjų etatai, 
užtikrinantys informacijos priei-
namumą kurtiesiems. 

Organizavome akciją "Viena 
diena su Seimo nariu“ kurčiajam 
jaunimui. Įgyvendiname projek-
tą Lietuvos savivaldybėse "Mes ir 
klausos negalią turintis žmogus“. 

Šiuo metu rengiu teisės aktų pro-
jektus, reglamentuojančius poilsio 
ir žaidimų aikštelių įrengimą vai-
kams su negalia. Skatinu mokinių 
domėjimąsi menu, esu daugelio 
moksleivių konkursų globėja ir 
iniciatorė.

Todėl, jei būsiu perrinkta į 
Seimą, sieksiu esminių pokyčių, 
organizuojant vaikų maitinimą 
ugdymo įstaigose. 

Inicijuosiu  integruotų sveikatos 
paslaugų prieinamumo didinimą 
kaimiškose vietovėse suaugusiems 
ir vaikams su negalia. 

Sieksiu, kad nacionalinės ir ko-
mercinių televizijų informacinė 
aplinka būtų pritaikyta klausos 
negalią turintiems asmenims.

Tikiu, kad Lietuvos suklestėji-
mas prasidės tada, kai visi jausime 
daugiau atsakomybės, kai liks ma-
žiau neapykantos ir bus daugiau 
atjautos, kai į politiką grįš mora-
lė, kai bus gerbiamas kiekvienas 
žmogus.

Jei būsiu perrinktas į Seimą, 
teiksiu teisės aktų projektus ir 
balsuosiu už stabilų ekonomikos 
augimą, Lietuvos ūkio konkuren-
cingumo ir investicijų didinimą, 
naujų darbo vietų kūrimą; socia-
linės atskirties, nedarbo ir skurdo 
mažinimą, atlyginimų ir pensijų 
didinimą; pagalbą jaunoms šei-
moms, mokantis, auginant vaikus, 
įsigyjant būstą.

Mano veiklos principai – žmo-
giškumas, paprastumas, pareigin-
gumas, atsakomybė. Visada tei-
giu, kad reikia dirbti protingai, be 
kvailysčių ir sąžiningai. 

Nesu tas, kuris, pirmai progai 
pasitaikius, puola prie mikrofono. 
Dirbu nuosekliai, kruopščiai, įsi-
gilindamas į problemų esmę. Kri-
tika turi būti paremta argumen-
tais, pasiūlymai – konstruktyvūs.

Socialdemokratų partija – sti-
pri, nes jungia bendraminčius, 
kurie tiki bendrų idėjų stiprybe 
ir socialiniu teisingumu. Lietuvai 
reikia tokios politinės jėgos, kuri 
atkurtų žmonių pasitikėjimą vals-
tybe ir skatintų norą likti šalyje. 

Tikiu, kad mes esame ir gali-
me būti tokia jėga. Turime aiškų 
planą, kaip gaivinti ekonomiką, 
sumažinti skurdą, įveikti nedarbą, 
užtikrinti jaunimo ateitį ir aprū-
pintą senatvę.

Seimo narė, LSDP kandidatė į Seimą vienmandatėje rAudondvArio APygArdoJe  

Lietuvos premjeras, LSDP pirmininkas, LSDP kandidatas į Seimą 
vienmandatėje vilkAviŠkio APygArdoJe 

Seimo narys, LSDP kandidatas į Seimą vienmandatėje  tAurAgĖs APygArdoJe   

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas, LSDP kandidatas į Seimą  
vienmandatėje AlyTAus APygArdoJe

rAMiNtA PoPovieNĖ 

AlgirdAs Butkevičius

dArius PetroŠius 

Julius sABATAusKAs

nutarimai ir Respublikos Prezidento 
dekretai neprieštarauja Konstitucijai. 
Tiesa, jis teikia ir tam tikras išvadas – 
jos irgi yra nemažiau svarbios. 

Konstitucinis Teismas, jo sudėtis, 
kompetencija ir sprendimai turi ti-
krai imperatyvią galią. Ir niekas ne-
gali jų apskųsti niekam kitam. Taip, 

tarp politikų vis dažniau pasigirsta 
abejonių, kad Konstitucinis Teismas 
sau prisiėmė per daug galios ir priima 
sprendimus, kurie kainuoja valstybei 
labai brangiai. 

Bet Konstitucijoje nėra to galių ap-
ribojimo, kokių klausimų jis negali 
svarstyti, pavyzdžiui, dėl biudžeto, 

dėl mokesčių. Buvo pasigirdę, kad rei-
kėtų uždrausti Konstituciniam Teis-
mui nagrinėti klausimus, susijusius 
su valstybės finansais, biudžetu, bet 
tada reiktų taisyti Konstituciją. 

Netgi ir taisydami, konstitucinės 
teisės specialistų nuomone, net ir tada 
galėtume pažeisti Konstituciją. 

Nesutikčiau, kad reiktų taisyti 
Konstituciją, apribojant Konstituci-
nio Teismo galias. Teismas yra trečioji 
valdžia. Juk Konstitucijos penktajame 
straipsnyje teigiama: „Valdžią vykdo 
Lietuvos Respublikos Seimas, Res-
publikos Prezidentas, Vyriausybė ir 
Teismas.“ 

Trys valdžios šakos viena nuo ki-
tos priklauso, bet nė viena kitai nėra 
pavaldi, nors teismų sprendimai yra 
privalomi visiems asmenims, kaip ir 
įstatymai. Ne tik piliečiams, bet ir 
Prezidentui, ir Premjerui, ir Seimo 
pirmininkui, ir Seimo nariams. 

Neseniai buvo girdėti atvejų, kai 
prokurorai, nepaisydami  teismo 
sprendimo, nepradėdavo ikiteisminio 
tyrimo. Niekas negali pasakyti: „Man 
nepatinka tas teismo sprendimas, aš jo 
nevykdysiu.“ Vadinasi, kažkas negerai 
valstybėje, jei tokie pareigūnai leidžia 
sau nevykdyti teismo sprendimų. Teis-
mo sprendimai yra privalomi visiems.

Konstitucinio Teismo nutarimai, 
kiti sprendimai yra tos gyvosios Kons-
titucijos išraiška, nes tik Konstitucinis 
Teismas gali aiškinti Konstituciją. Tai 
yra tik Konstitucinio Teismo teisė, 
tik jis gali keisti doktriną, kuri susi-
formuoja.  

Kaip vertinate referendumus dėl 
Konstitucijos keitimo? 

Ne šiaip sau Konstitucijoje yra atski-
ras skirsnis dėl Konstitucijos keitimo. 

>nukelta į 13 p.

Socialdemokratų siūlymu, PVM 
lengvata galiotų šilumos energijai, tie-
kiamai gyvenamosioms patalpoms 
šildyti, į gyvenamąsias patalpas tiekia-
mam karštam arba šaltam vandeniui, 
karštam vandeniui paruošti ir šilumos 
energijai, sunaudotai šiam vandeniui 
pašildyti. 

Grįždamas prie mokytojų algų ir 
atitinkamai reaguodamas į viešoje er-
dvėje kilusius klausimus dėl pedagogų 
atlyginimo didinimo, pabrėšiu, kad 
mano Vyriausybė nuosekliai vykdo 
savo įsipareigojimus Lietuvos moky-
tojams.

Todėl, kaip ir sutarta tarp Vyriau-
sybės atstovų ir švietimo srities pro-
fesinių sąjungų dar kovo mėnesį, nuo 
kitų metų sausio 1 dienos pedagogų 
atlyginimams didinti biudžete nu-
matyti 24,4 mln. eurų. Be to, vykdant 
įsipareigojimus, nuo rugsėjo 1 dienos 
tam jau skirta 8 mln. eurų. 

Esame sąžininga Vyriausybė: mes 
įgyvendiname susitarimą, kad pe-
dagogų atlyginimai nuo kitų metų 
didėtų 5 procentais. Noriu priminti, 
kad nuo 2016 m. sausio 1 d. pirmąkart 
po šešerių metų buvo pakelti atlygini-
mai visiems pedagogams – ir darželių 
auklėtojams, ir mokytojams. 

Mažiausiai uždirbantiems – ikimo-
kyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogams – darbo užmokestis di-
dėjo iki 7 proc. (2015 m. jų algos jau 
didėjo 10 proc.), pradedantiems ben-
drojo ugdymo mokyklų mokytojams  
–  5 proc., visiems kitiems – 3 proc.

Tuo tarpu į pasiekimus rinkimų 
pirmame ture įsijautęs jaunasis 
konservatorių partijos pirmininkas 
G. Landsbergis jau skelbia naujas 
drastiškas reformas mokyklų ir mo-
kytojų atžvilgiu. Jis kerta iš peties 
– sumažinsim mokytojų skaičių 
per pusę, dalį jų perkvalifikuosim 

į socialinius pedagogus (nesvarbu, 
kad mokytojas baigė fiziką ar mate-
matiką), o likusius išleisim į neribo-
tas „tobulėjimo atostogas“. 

Ar tai reiškia, kad konservato-
riai ruošiasi uždaryti visas mažes-
nes mokyklas, net ir mažesniuose 
miesteliuose? O tada tose likusiose 

mokyklose dvigubai padidinti mo-
kinių skaičių klasėse (beje, daugelyje 
jų tektų griauti sienas, nes mokiniai 
netilptų)? 

Ar po tokios reformos mokyto-
jai ištvers be nusiraminimo kėdu-
čių? O vaikams gal bus pasiūlyta 
geriau lankyti privačias mokyklas? 
Landsbergių šeimos verslas, matyt, 
suklestėtų... 

Socialdemokratams toks nejau-
trus ir neskrupulingas požiūris 
– svetimas ir nepriimtinas. Mes 
nedalijame nerealių pažadų ir vizi-
jų, nekuriame utopinių planų, taip 
pat neplanuojame darbų, kurie 
skaudina Lietuvos žmones ir juos 
skurdina. 

Mes, socialdemokratai, nuose-
kliai dirbome ketverius metus: 
keletą kartų kėlėme minimalią 
algą, neapmokestinamąjį paja-
mų dydį, atstatėme ir pradėjome 
kompensuoti per krizę nusavintas 
gyventojų pajamas, algas, pensijas 
bei padidinti jas, mažinome gy-
ventojų išlaidas šilumai, dujoms, 
elektrai; sėkmingai atlaikėme 
Rusijos embargą ir greitai sura-
dome naujas rinkas, sumažinome 
šešėlinę ekonomiką, užtikrinome 
stabilų ir tvarų šalies ekonomikos 
augimą, sustiprinome Lietuvos 
energetinę nepriklausomybę ir 
krašto apsaugą.

Dabar rinkėjams atsiskaitome už 
šiuos savo darbus, tikėdamiesi jų 
objektyvaus įvertinimo ir paramos.
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Politikai ir žiniasklaida turi labiau  
atspindėti rinkėjų lūkesčius 

Žmonėms reikia ne didelių pažadų,  
o realios socialinės gerovės 
Seimo narė, LSDP kandidatė į Seimą vienmandatėje 
uTenos APygArdoJe

MildA PetrAuskieNĖ

šiltas ir dalykiškas „social-
demokrato“ pokalbis su Milda 
Petrauskiene, seimo valstybės 
valdymo ir savivaldybių komi-
teto pirmininko pavaduotoja, 
LsDP kandidate į seimą vien-
mandatėje utenos apygardoje.

Baigėsi pirmasis Seimo rinkimų 
turas. Gerbiama Milda, savo gim-
tosios Utenos vienmandatėje rin-
kimų apygardoje užtikrintai pate-
kote į antrąjį turą, už Jus balsavu-
siųjų ir Jums skirtų pirmumo bal-
sų vidurkiu pralenkdama ne tik 
daugelį kandidatų į Seimą visoje 
Lietuvoje, bet ir nemažą dalį soci-
aldemokratų bičiulių...

Pirmiausia, nuoširdžiai dėkoju 
visiems Utenos miesto ir rajono gy-
ventojams, atėjusiems balsuoti Sei-
mo rinkimuose ir išreikšti savo pi-
lietinę valią. Pasidžiaugsiu, kad ute-
niškiai šiuose Seimo rinkimuose da-
lyvavo žymiai aktyviau nei daugelio 
kitų šalies regionų gyventojai. Visos 
Lietuvos rinkėjų aktyvumas siekė 
49,9 proc., o Utenos apygardoje bal-
savo 53,11 proc. rinkėjų! Tas rinkė-
jų aktyvumo 3 procentinių punktų 
skirtumas yra daug! 

Dar labiau dėkoju visiems uteniš-
kiams, atidavusiems savo balsą už 
mane. Utenos gyventojų įvertini-

mas ir palaikymas – man ypač svar-
bus ne tik kaip politikei, o pirmiau-
sia – kaip žmogui, asmenybei, verti-
nančiai kitų žmonių pasitikėjimą. 

Ir ne vien dėl to, kad čia gimiau ir 
užaugau, bet ir ne ką mažiau dėl to, 
kad niekada nenutolau nuo Utenos 
bei jos gyventojų problemų ir rūpes-
čių. Nuo tada, kai pati išvažiavau iš 
Utenos mokytis į universitetą ir pra-
dėti savarankiško gyvenimo, nuola-
tos esu Utenoje ir su uteniškiais, ar 
tai būtų miesto šventės, ar sudėtin-
gi rajono ir šalies gyventojams lai-
kotarpiai, kaip per ekonominę kri-
zę, ar kažkam asmeniškai prireikus 
pagalbos ar paguodos... 

Vertinant pirmojo turo rezulta-
tus, norėčiau pabrėžti, kad visada 
buvau ir esu nuosekli socialdemo-
kratė. Niekuomet nesimėčiau iš 
vienos partijos į kitą, niekada ne-
keičiau politinių pažiūrų ir įsitiki-
nimų. Nuo pat pradžių, kai tik at-
ėjau į politiką, visada akcentuoju 
socialinį teisingumą, lygybę, kovą 
prieš skurdą ir prieš neteisybę bei 
kantriai ir nuosekliai dirbu, kad 
tiek mano partija, kuriai priklau-
sau, t. y. Lietuvos socialdemokratų 
partija, tiek aš pati savo veikla Sei-
me pasiekčiau, kad Lietuvoje būtų 
kur kas daugiau socialinio teisin-
gumo ir gerovės. 

Pirmasis rinkimų turas, regis, 
buvo palankesnis dešiniesiems. 
Pernai, beje, parlamento rinkimus 
kaimyninėje Lenkijoje laimėjo de-
šinieji. Ar kairiosios partijos Euro-
poje silpsta? 

Lietuvos ir Lenkijos politinė situ-
acija skiriasi. Lietuvoje dar apskritai 
reikia palaukti galutinių Seimo rin-
kimų rezultatų, o blogiausiu atveju 
socialdemokratams tiesiog suveiks 
politinės švytuoklės principas, kai 
rinkimus laimės valdantiesiems prie-
šinga ideologinė politinė jėga. 

Tačiau visada tikėjau ir tikiu, kad 
būtent kairiosios, socialdemokrati-
nės politinės partijos, būdamos val-
džioje, geriausiai yra pajėgios užti-
krinti visų žmonių gerovę ir suteik-
ti jiems pagrindines socialines ga-
rantijas. 

Liberalizmo, laisvos ir nevaržo-
mos rinkos ideologija, tokia ilgą lai-
ką populiari Lietuvoje, tėra iliuzija, 
milžiniškas, bet realybėje neišpil-
domas pažadas, brukamas jaunoms 
valstybėms. Mes, Lietuva, iš to jau 
išaugome. 

Pažiūrėkime į turtingiausias ir pa-
žangiausias Europos valstybes! Islan-
dijoje, kitose Skandinavijos šalyse, 
Vokietijoje, kur ilgą laiką valdžioje 
buvo kairieji, socialdemokratai, bū-
tent ten žmonės ne tik gyvena ge-
riausiai, bet, kaip rodo įvairūs tyri-
mai, yra ir laimingiausi. 

Beje, 2013 metais mūsų Utena 
Jungtinių Tautų globojamame lai-
mingiausio pasaulio miesto konkur-
se pelnė auksą! Socialdemokratai tik 
buvo grįžę prie valstybės vairo! 

Juokas juokais, tačiau tikiu, kad tik 
ta visuomenė, kur daugiau socialinės 
lygybės, labiau klesti ir laimingesnė. 

Lietuvos konservatoriai daugia-
mandatėje apygardoje laimėjo su-
žaidę dviem – jauno lyderio ir per-
mainų – kortomis. 

Puikiai suprantu žmones, norin-
čius pokyčių ir balsuojančius už per-
mainas, kaip ir ne ką blogiau supran-
tu tuos, kurie nori daugiau jaunų vei-
dų didžiojoje politikoje. 

Po pirmojo rinkimų turo konser-
vatoriai, ypač jaunieji, gyvena apim-
ti pergalės euforijos. Tačiau, kaip sa-

ko patyrę politikai, pergalės šampa-
nas po rinkimų išsivedina po kele-
to dienų... Todėl nei jiems, nei, deja, 
Lietuvos žmonėms stebuklo laukti 
nereikėtų. Visų pirma, greitų teigia-
mų permainų ekonomikoje nebūna 
– reikia nuoseklios, Lietuvos atve-
ju, į investicijas, eksportą, gamybą 
ir inovacijas orientuotos ekonomi-
kos politikos. 

Kalbant konkrečiai apie konserva-
torius, kokias permainas jie gali ini-
cijuoti? Dabar jie sumanipuliavo vie-
šaisiais ryšiais ir jaunu lyderio, garsiu 
konservatorišku vardu, veidu. 

Prisiminkime apie jų baisias refor-
mas prieš ketverius metus, kai buvo 
įvykdyta žalinga žmonėms ir verslui 
žaibiška naktinė mokesčių reforma, 
brutaliai sumažintos mažiausiai už-
dirbančiųjų algos, pensijos, sociali-
nės išmokos. Po tokių permainingų 
vėjų nepraėjus nė mėnesiui žmonės 
išėjo į gatves daužyti Seimo langų... 

Dalis žmonių greitai tai pamirš-
ta, o jauni, dabar balsavę už jaunus 
konservatorius, to net neatsimena... 

Ar dėlto socialdemokra-
tai pirmajame ture pasi-
rodė prasčiau nei tikėtasi?  
Žinoma, suveikė ir politinės švytuo-
klės principas, o valdantiesiems vi-
sada yra sunkiau laimėti rinkimus, 
Lietuva čia – ne išimtis, taip dažnai 
įvyksta per rinkimus ir brandžiau-
siose demokratijose. 

Privalau pripažinti, kad ir mes, so-

cialdemokratai, per šiuos ketverius 
metus padarėme klaidų ir neišpildė-
me kai kurių duotų rinkėjams svar-
bių pažadų. Tačiau nenoriu meluoti 
ir duoti nerealių pažadų nei savo, nei 
partijos vardu. 

Tikiu, jog Lietuvai socialdemokra-
tija tinka labiau. Ir socialdemokratai 
pakankamai sugebėjo įrodyti savo 
politika, kai taisėme ir konservato-
rių su liberalais padarytas žmonėms 
skriaudas bei pagerinome ir paprastų 
žmonių gyvenimą, ir verslo sąlygas. 

Tad ar tikitės laimėti Seimo rin-
kimus vienmandatėje Utenos apy-
gardoje? 

Pirmasis rinkimų turas tebuvo 
kaip priešpaskutinis krepšinio rung-
tynių kėlinys, o krepšinyje kol nelai-
mėtas paskutinis, t. y. ketvirtas, kėli-
nys, tol nelaimėta nieko – tol nelai-
mėtos rungtynės. Todėl ir  šių Seimo 
rinkimų baigtis, tiek mano gimtojoje 
Utenoje, tiek visoje Lietuvoje, kaip, 
beje, ir būsimos Vyriausybės sudėtis, 
dar yra nenuspėjama. 

Todėl sakau – kiekvienas balsas 
svarbus! Juk pirmajame ture pasitai-
kė bent pora rinkimų apygardų, kur 
į antrąjį turą kandidatas pateko vos 
keleto balsų persvara! 

Taigi, norėčiau kreiptis į visus 
uteniškius. Mieli uteniškiai, la-
bai šiltai ir nuoširdžiai kviečiu Jus 
visus spalio 23-ąją ateiti balsuoti 
ir atiduoti balsą už mane Utenos 
vienmandatėje apygardoje antra-
jame Seimo rinkimų ture! 

interviu su profesore irmi-
na Matonyte apie vykstan-
čius seimo rinkimus, dery-
bas dėl būsimos vyriausybės 
sudarymo ir Lietuvos rinkėjų 
kairumą 

Ką tik praėjo pirmasis 2016–
2020 m. Seimo rinkimų turas. 
Politologai nesutaria, kiek politi-
kai ir politinės partijos demokra-
tiniuose rinkimuose turėtų orien-
tuotis į savo politinių programų 
pristatymą, o kiek – į gyventojų 
lūkesčių atspindėjimą, taip pat 
– kiek politikai ir politinės par-
tijos rinkimuose turi atsiskaity-
ti už savo politiką ir veiklą praei-
tyje, o kiek jie turi pristatyti rin-
kėjams savo ateities planus. Kaip 
šiuose politikos mokslininkų de-
batuose vertintumėte šių Seimo 
rinkimų kampaniją ir, žinoma, 
pirmojo rinkimų turo rezultatus? 

Valdančiosioms partijoms ar po-
litikams, kurie siekia perrinkimo, 
per rinkimus yra svarbiau atsiskai-
tyti už savo veiklą ir darbus praei-
tyje, pristatyti savo asmenybę ir po-
litinę patirtį, kaip pagrindą, kuriuo 
remiantis rinkėjai galėtų išreikšti 
jiems savo paramą. 

Tuo tarpu opozicijoje buvusiems 
ir naujai ateinantiems politikams, 
dažnai turintiems populistinių 
bruožų, svarbiau yra pristatyti po-
litinius ateities planus, vizijas ar pla-
nuojamus didelius pokyčius, nes iš 
esmės jie nieko kito, kaip įtikinamą 
ir patrauklią ateities perspektyvą, 
pasiūlyti negali.  

Tai yra dvi diametraliai priešin-
gos, teorijoje išskiriamos politinių 
kandidatų strategijos, kurias realy-
bėje politikai visaip derina. 

Pagal 2004–2018 m. Europos Są-
jungoje (ES) vykdomą išsamų poli-
tinio, administracinio ir žiniasklai-
dos elitų požiūrių tyrimą, Lietuvos 
atveju įdomiausi pasirodė žinias-
klaidos elito apklausų rezultatai. 
Juk būtent žiniasklaida formuoja, 
kaip politikai ir politinės partijos 
pristatinėja savo politines pozici-
jas viešoje erdvėje. 

40 proc. Lietuvos žiniasklaidos 
elito teigia, kad politikai turėtų 
orientuotis į piliečių nuostatas ir lū-
kesčius bei stengtis juos atpažinti, 
suprasti ir į juos reaguoti. Tačiau 60 
proc. mano, kad politikai pirmiau-
sia turi orientuotis į savo politinių 
programų profesionalų parengimą 
ir pristatymą. 

Taigi, didžioji dauguma mūsų ži-
niasklaidos lyderių yra orientuoti į 
politinę inžineriją, tam tikrais eks-
pertiniais kriterijais pagrįstų poli-
tinių projektų rengimą ir siekį juos 
įgyvendinti, juos tiesiog „prime-
tant“ rinkėjams. Čia galima įžvelg-
ti tam tikro demokratinio elitiz-
mo požymių: nesiskaitymo su vi-
suomenės nuostatomis ir jos lūkes-
čiais, dėmesio trūkumu gyventojų 
nuomonei. 

Šią žiniasklaidos elito formuo-
jamą politinės komunikacijos ten-
denciją sustiprina tai, kad du treč-

daliai žiniasklaidos lyderių tvirtina, 
kad rinkimuose politikai turi pri-
statinėti savo ateities planus ir vi-
zijas (o tai yra iš esmės populistinis 
lūkestis), o tik trečdalis – kad poli-
tikai turi atsiskaityti už savo praei-
ties veiklą, įrodyti, pagrįsti savo ge-
bėjimus jau atliktais darbais. 

Lietuvos politinis elitas galvoja 
panašiai kaip ir žiniasklaida, ta-
čiau vis dėlto skirtumas tarp poli-
tikų nėra toks didelis: 45 proc. po-
litikų mano, kad rinkėjams svar-

nės tyrimai parodė, kad dauguma 
Lietuvos gyventojų yra centro kai-
riųjų arba kairiųjų pažiūrų. 

Remiantis šią žiemą (sausio 25 
– vasario 8 dienomis) „Spinter 
tyrimų“ atliktu tyrimu, žymiai 
daugiau Lietuvos gyventojų pa-
sisako už tai, kad valstybė užti-
krintų geresnes socialines garan-
tijas visiems savo piliečiams (64,9 
proc.) nei savo pagrindiniu priori-
tetu laikytų ekonomikos augimą 

tijų trūkumu ir šių lūkesčių nepai-
symu bei neišpildymu viešojoje po-
litikoje. Šie lūkesčiai yra fiksuojami 
visuomenės nuomonių apklausose, 
bet  jie nėra patenkinami, nors apie 
juos ir užsimenama politinių parti-
jų programose. 

Politinės partijos žada pakelti at-
lyginimus ar padidinti pensijas, kai 
kurios kalba apie neįgaliųjų teises ar 
paramą jaunoms šeimoms. Tačiau 
jos neturi sisteminio požiūrio į so-
cialines garantijas, kurios nėra vien 
tik išmokos, pensijos ar pan., o kur 
kas platesnė sąvoka. 

Tai ir yra tas visiškai teisėtas lū-
kestis – kad „valstybė užtikrintų 
geresnes socialines garantijas vi-
siems savo piliečiams“, – kuris vis 
neišpildomas, nes valstybė vis dar 
per mažai įsipareigoja savo pilie-
čiams. 

Šis socialinių garantijų lūkestis 
nėra sovietmečio palikimas, o jį 
objektyviai galima paaiškinti skur-
du, nepritekliumi, akivaizdžiu ma-
terialinio aprūpinimo ir socialinės 
integracijos trūkumu. 

Socialines garantijas gali teikti 
ne tik valstybė, bet jos gali būti už-
tikrintos ir kitais būdais, kaip de-
leguojant tam tikras funkcijas ne-
vyriausybinėms organizacijoms ar 
diegiant verslo socialinę atsakomy-
bę ir mokesčių mokėjimo kultūrą. 
Socialinės garantijos apima ir so-
cialinį teisingumą, ir socialinę in-
tegraciją...

Žinoma, neišpildyti Lietuvos gy-
ventojų lūkesčiai – iš dalies yra ir 
ekonominės krizės pasekmė, nu-
lemti ir kompleksinių priežasčių, 
kad esame ES rinkos dalis ar atvi-
ra ekonomika, veikiama globali-
zacijos. 

Tačiau tie daugiau nei pusė rin-
kėjų, kurių pažiūros yra kairio-
sios arba centro kairiosios, bal-
suoja įvairiai. Kokius Seimo rin-
kimų rezultatus prognozuotu-
mėte? 

Didelė dalis rinkėjų, tiek kairių-
jų, tiek dešiniųjų (nors galima da-
ryti prielaidą, kad daugiau kairių-
jų), išvis neateina balsuoti. Ir tai yra 
susiję su tuo, kad žmonės yra raci-
onalūs, jie reaguoja į tai, kad jų lū-
kesčiai, nuostatos ir prioritetai yra 
neatspindimi, kad žiniasklaida ir 
politikai užsiima politine inžine-
rija. Politinės programos yra pato-
gus politinės komunikacijos įran-
kis, bet neturėtų būti vienintelis. 

Iš ankstesnių tyrimų žinoma, 
kad Lietuvoje kairiųjų ir centro 
kairiųjų pažiūrų rinkėjai yra lin-
kę balsuoti už socialdemokratus. 
Tačiau šiuose rinkimuose dalį kai-
riojo elektorato balsų paima Dar-
bo partija, nemažą dalį atsigriebia 
Valstiečių ir žaliųjų partija, Anti-
korupcinė koalicija bei  „Lietuvos 
sąrašas“, kuris ypač kryptingai ap-
eliuoja į gyventojų lūkesčius. 

Lietuvos lenkų rinkimų akci-
ja šiuo atžvilgiu nevaidina didelio 
vaidmens, nes jų rinkėjams pagrin-
dinis klausimas yra etninis, o ne 

socialinės nelygybės, nors šie abu 
klausimai yra neatsiejami. 

Prognozuojant galutinius Seimo 
rinkimų rezultatus ir vertinant il-
galaikėje perspektyvoje, po 2016 
metų rinkimų dar labiau susilpnės 
kažkada buvusios dvipartinės sis-
temos, kai vyravo dvi pagrindinės 
partijos – socialdemokratai ir kon-
servatoriai – bruožai. Atsiranda vis 
svarbesnių trečiųjų žaidėjų. 

Prognozuoju tris pagrindines 
partijas lyderes: valstiečius žaliuo-
sius, konservatorius ir socialdemo-
kratus. Tačiau nė viena iš jų negaus 
tokio balsų skaičiaus, kuris leistų 
komfortabiliai jaustis svarbiausiu 
koalicijos partneriu. 

Turbūt nė viena partija negaus 
trečdalio vietų Seime. Na, jei rin-
kėjų palankumas valstiečiams ža-
liesiems antrajame rinkimų ture 
nesumenks, tai ši partija įgis demo-
kratinės politikos tradicijoje svar-
bią privilegiją ir gaus vyriausybės 
formavimo iniciatyvą.

Tyrinėjate koalicinių vyriausy-
bių sudarymą Lietuvoje. Kokius 
labiausiai tikėtinus politinių par-
tijų koalicijų variantus įvardintu-
mėte po šių Seimo rinkimų? Ar 
manote, kad partijos dėl vyriau-
sybės sudarymo derėsis itin kie-
tai, bet nebus itin išrankios ko-
alicijos partneriams, kad tik pa-
tektų į valdžią? 

Koalicinių derybų struktūrą 
formuoja „skaičiai“ (per rinkimus 
gautų partijų mandatų pasiskirs-
tymas), tačiau pačiose koalicinių 
vyriausybių sudarymo derybose 
reikšmingomis tampa derybininkų 
asmenybės: kas turi daugiau politi-
nės patirties, kas geba geriau argu-
mentuoti, kas yra „stipresnis poli-
tinis gyvūnas“. 

Nebūtinai lyderiaujančio derybi-
ninko partija savo išrinktų į Seimą 
narių skaičiumi turi būti didžiau-
sia, svarbiausia, kad lyderis (ar ly-
derių grupė) taptų labiausiai girdi-
mu, labiausiai paisomu veikėju ko-
alicinėse derybose. 

Tačiau šiuo atveju kalbant apie 
skaičius, manau, kad koalicinės vy-
riausybės iniciatyvą turės ne soci-
aldemokratai ar konservatoriai, o 
trečioji partija – greičiausiai vals-
tiečiai žalieji. 

Vis dėlto, valstiečiams žaliesiems 
gali nepavykti išnaudoti savo ko-
alicijos „pirmojo smuiko“ šanso 
labai sėkmingai, nes jų partijoje 
trūksta programinio vieningumo 
ir politinės patirties. Jie gali sufor-
muoti Vyriausybę, tačiau ji gali il-
gai ir neišsilaikyti, kaip kad buvo 
su „Naujosios politikos“ (Rolando 
Pakso) Vyriausybe, veikusia 2000–
2001 metais. 

Nors, kita vertus, valstiečiai ža-
lieji kaip tik dėl savo programos ir 
atstovų įvairovės gali būti atvires-
ni ir labiau linkę į kompromisą, 
kas laiko požiūriu užtęstų koalici-
nes derybas, bet, tikėtina, pateik-
tų nuoseklesnę ir gyventojų lūkes-
čiams imlesnę naujosios vyriausy-

biau yra atsiskaityti už nuveiktus 
darbus, o 55 proc. – pristatyti savo 
ateities planus. 

Lietuvos gyventojų nuomonės 
šiais klausimais neturime. Tačiau 
buvo apklausti Estijos gyventojai. 
Tikėtina, kad ir Lietuvos gyvento-
jai galvoja panašiai. Jiems yra svar-
biau, kad jų nuostatos ir lūkesčiai 
būtų sureikšminti, o ne partijų po-
litinės programos. 

Taigi, rinkėjams svarbu, kad jie 
galėtų rinktis pagal politikų nuveik-
tus darbus, politines kompetencijas 
ir politikos rezultatus, o ne dalina-
mų pažadų įspūdingumą ar svorį. 

Vertinant šių Seimo rinkimų 
kampaniją, tokia Lietuvos žinias-
klaidos elito konjunktūra (imles-
nė politinių partijų programų ir 
ateities planų aptarimui) yra nepa-
lanki valdantiesiems, ypač pagrin-
dinei koalicijos partijai – socialde-
mokratams, kurie siekia perrinki-
mo ir  rinkimų kampanijoje galėtų 
sėkmingai argumentuoti savo nu-
veiktais darbais. 

Dar reikia turėti galvoje, kad vi-
suomenės pasitikėjimas šia Vyriau-
sybe ir jos lyderiu labai ilgą laiką iš-
silaikė nemažas, lyginant ir su anks-
tesnėmis vyriausybėmis. 

Tačiau to negalima laikyti žinias-
klaidos sąmokslu prieš dabartinę 
valdžią. Tokios žiniasklaidos elito 
nuostatos vyravo ir anksčiau. Tai 
tiesiog atskleidžia Lietuvos žinias-
klaidos polinkį į politinę inžineri-
ją ir demokratinį elitizmą. 

Kodėl Lietuvos rinkėjai pagal 
pažiūras – labiau kairieji arba cen-
tro kairieji? 

Šiemetiniai visuomenės nuomo-

(25,7 proc.). 
Pagal „Vilmorus“ vasario 27 – 

kovo 10 dienomis atliktą Lietuvos 
gyventojų apklausą, 55 proc. savo 
pažiūras vertina kaip kairiąsias, o 
45 proc. – kaip dešiniąsias. Taip 
pat pagal tą patį tyrimą net 63,1 
proc. Lietuvos gyventojų sutinka, 
kad vyriausybė turėtų didinti mi-
nimalų atlyginimą ir pensijas, net 
jei tai padidintų bendrą valstybės 
skolą (ir tik 11,3 proc. nesutinka).

Kokias priežastis įvardintumė-
te šių gyventojų vertybinių ten-
dencijų? Ar tai vis dar sovietmečio 
palikimas? Ar ekonominės krizės 
2009–2011 m. pasekmė? Ar prie-
žastys – labiau kompleksinės? 

Iš tiesų, pagal šį tyrimą (pagrįs-
tą skale nuo 0 – „kraštutinės kai-
riosios“ iki 10 – „kraštutinės deši-
niosios”), Lietuvoje centro kairiųjų 
ir kairiųjų pažiūrų gyventojų (t. y. 
tų, kurie savo pažiūras vertina kaip 
kairiąsias ir centro kairiąsias ir ren-
kasi žemesnius negu 5 balų įverčius) 
yra nemaža dalis, t. y. apie 55 proc., 
o dešiniųjų ir centro dešiniųjų – 
apie 45 proc. 

Vis dėlto, kraštutinių kairiųjų 
(kurie pasisakytų už nuosavybės 
nacionalizaciją ir didžiulį valstybės 
funkcijų išplėtimą) Lietuvoje yra la-
bai mažai. Tuo tarpu Lietuvoje kraš-
tutinių dešiniųjų pažiūrų gyventojų 
yra nemažai, nors Vidurio Europos, 
ypač Lenkijos ir Vengrijos, euros-
keptikų kontekste skaičiai nėra di-
deli, tačiau ir neraminantys. 

Tad kokios yra to „nuosaikaus 
kairumo“ priežastys Lietuvoje? Pir-
miausia, jos susijusios su gyventojų 
lūkesčiais, socialinio teisingumo, 
socialinės gerovės, socialinių garan-

bės veiklos perspektyvą.   
Tai, kad partijos ir jų lyderiai ko-

alicinėse derybose daro viską, kad 
tik gautų kuo daugiau valdžios ir 
galių, demokratiniame pasaulyje 
nėra jokia naujiena ar netikėtumas. 

Tačiau Lietuvoje koalicinės val-
dysenos tyrimai rodo, kad pas mus 
koalicinėse derybose ir koalicinių 
vyriausybių darbe išskirtinai re-
miamasi valdžios postų, valdžios 
grobio, įtakos sričių (medžioklės 
plotų) dalijimusi, lyg politikai iš 
karto, sekančią dieną po rinkimų, 
pamirštų apie demokratinę savo 
mandato kilmę bei šalies gyvento-
jus ir rinkėjus.    

Vėlgi, paradoksalu, sugrįžtant 
prie pirmojo klausimo, kad sudari-
nėjant vyriausybę, neatsižvelgiama 
nei į prieš rinkimus sudarytas poli-

tinių partijų programas, nei į jų pri-
statytas ateities vizijas, juo labiau – 
nei į rinkėjus lūkesčius, kurie dar 
labiau užaštrinami rinkimų kam-
panijų metu. Todėl rinkėjas yra 
mulkinamas dvigubai. Ir nėra ko 
pykti, kad jis neina ir nebalsuoja. 

Užbaigiant pozityvesne nata,  
šioje rinkimų kampanijoje turbūt 
pirmą kartą Lietuvos istorijoje – 
ryškūs ne tik žiniasklaidos priemo-
nėse, bet ir pilietinės visuomenės 
atstovų įvairiais formatais (ypač so-
cialiniuose tinkluose) organizuoja-
mi rinkimų debatai ir pašnekesiai. 

Nepaisant gyventojų nusivyli-
mo, tyrimai rodo, kad mūsų šalies 
gyventojų pažiūros užima beveik 
visą politinės ideologijos skalę, o 
tai rodo pakankamai „sveiką“ po-
litinę bendruomenę.  

Dabartinių slinkčių į politinę 
dešinę ir gravitacijos į pražūtingą 
kraštutinę dešiniąją Vengrijoje ir 
Lenkijoje kontekste reikia akcen-
tuoti tai, kad tokios centro kairio-
sios partijos, kaip Lietuvos social-
demokratai, turėtų sau kelti ne tiek 
tikslą gauti valdžią (įeiti į koalicinę 
vyriausybę), kiek siekti atlikti tam 
tikrą politinę misiją ir užtikrinti 
politinės bendruomenės imunite-
tą kraštutinėms dešiniosioms nuo-
taikoms ir pagundoms. 

Vien dėl to socialdemokratams 
reikia linkėti sėkmės antrajame šių 
Seimo rinkimų ture. 

Dėkui už pokalbį. 

Kalbėjosi Morta Skomantienė 

Milda Petrauskienė su vyru Antanu ir anūkais
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Visada  „vežimą traukiu“  šakiečių pusėn 

Dirbdamas seimo nariu, 
visada stengiausi būti ne 
šalia, o kartu su savo kraš-
to žmonėmis: žinoti, kokiais 

rūpesčiais, pasiekimais gy-
vena mano kraštiečiai. 

Man, kaip zooinžinerijos ir bi-

omedicinos srities agronomijos 
mokslų krypties daktaro laipsnį 
turinčiam specialistui, visada ar-
čiau širdies buvo ir yra kaimo pro-
blematika. Tebesu Šakių rajone  
žemės ūkio veikla užsiimančios 
bendrovės akcininkas, suprantu, 
kokios problemos slegia žemdirbių 
pečius. Nuo mažumės įskiepyta 
meilė gamtai, gimtajam Kriūkų 
kraštui šiandien man teikia tvir-
tybės, yra tarsi atsvara miesto šur-
muliui man ir visai mano šeimai. 

Šią kadenciją Seime vadovauju 
Informacinės visuomenės plė-
tros komitetui.  Žemdirbiškiems 
klausimams dėmesį galėjau skirti 
epizodiškai, susitikinėdamas su 
žemės ūkio specialistais, ūkinin-
kais, domėdamasis konkrečiomis 
jų problemomis, spręsdamas vie-
nus ar kitus konkrečius klausi-
mus. Svarstant įstatymų projektus 
Seime, visada palaikiau ir gyniau 
žemdirbių pozicijas. 

Per šiuos ketverius metus apsi-
lankiau visose rajono seniūnijose, 
susitikau su seniūnais, bendravau 
su verslininkais, pedagogais, kitų 
profesijų atstovais, kaimo bendruo-
menių nariais. Nelikau abejingas jų 
išsakytiems rūpesčiams, prisijun-
giau prie įvairių pilietinių akcijų. 

Nuolatinį dėmesį skyriau rajono 
jaunajai kartai. Kasmet vedu Pilie-
tiškumo ugdymo pamokas rajono 
mokyklose, kartu su rajono spor-

to, kultūrinio darbo entuziastais 
organizuojame konkursus, spor-
tines varžybas, kitus edukacinius 
renginius. 

Man, kaip Zanavykijos krašto 
atstovui Seime, svarbu tai, kad pri-
sidėjau prie to, jog į Šakių rajoną at-
keliautų kuo daugiau tikslinių lėšų, 
skirtų įvairiems rajono gyventojų 
poreikiams tenkinti. Dirbdamas 
parlamentaro darbą, visada  „veži-
mą traukiau“  šakiečių pusėn, o po 
šių rinkimų, jei sulauksiu rinkėjų 
pasitikėjimo, būsiu įsipareigojęs ir 
kaimyninių Vilkaviškio bei Kauno 
rajonų gyventojams.

Esu įsitikinęs, jog visų mūsų 
siekis vienas, – pažangi ir saugi 
rytdienos Lietuva, o tai reiškia, kad 
būtina solidarizuotis ir bendromis 
jėgomis tęsti pradėtus darbus.

Džiaugiuosi, kad pelnęs rajono 
gyventojų pasitikėjimą ir sukau-
pęs kelių kadencijų darbo Seime 
patirtį, drąsiai galiu teigti, kad ša-
lies politikų priimami įstatymai 
turi būti teisingi ir naudingi ne 
tik vilniečiams, bet visos Lietuvos 
gyventojams. 

Vienmandatėse rinkimų apygar-
dose išrinktiems Seimo nariams 
tenka ypatinga atsakomybė – ne 
tik nuolat bendrauti su savo rinkė-
jais, įsiklausyti į keliamas proble-
mas, bet ir jas išspręsti. Vadinasi, 
rengiant įstatymų projektus ir už 
juos balsuojant politikui svarbiau-

sia vadovautis žmonių pareikšta 
nuomone. Tokia mano darbinė 
patirtis ir siekis. 

Manau, valstybės ir jos piliečių 
gerovė kuriama ne skambiais lo-
zungais, o nuosekliu ir atsakingu 
darbu, kartais net ne iš karto pas-
tebimu. 

Todėl dar kartą sulaukęs Jūsų 
pasitikėjimo, palaikymo ir balsų 
Seimo antrajame rinkimų ture ir 
perrinktas į Seimą sieksiu, kad kie-
kvienas darbingas miesto ar kaimo 
gyventojas turėtų vienodas gali-
mybes dirbti ir užsidirbti čia, savo 
gimtinėje, o ne už Lietuvos ribų. 

Mano siekiamybė – saugesnė 
ir sveikesnė visuomenės socialinė 
aplinka, didesnis dėmesys regionų 
plėtrai, kaimo vietovėms. Pasisa-
kau už drąsius ekonominius postū-
mius, gerinant verslo aplinką, už 
pozityvios ir pilietiškos asmenybės 
ugdymą.

Visada ir visur, kokį darbą be-
dirbčiau, tai darau nuoširdžiai, 
tikėdamas tuo, ko siekiu, pasitikė-
damas tais, su kuriais dirbu. Tikiu, 
tiek politikoje, tiek kasdieniniame 
gyvenime, vadovaudamiesi social-
demokratiškomis ir bendražmogiš-
komis vertybėmis, galime priimti 
pačius geriausius ir teisingiausius 
sprendimus. 

Man rūpi, kad kiekvieno žmo-
gaus ir visos valstybės geresnę ateitį 
kurtume čia, Lietuvoje. 

Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas, LSDP kandidatas į Sei-
mą vienmandatėje   ZANAvykų APygArdoJe  

Krašto apsaugos ministras, LSDP kandidatas į Seimą vienmandatėje  
sŪduvos APygArdoJe

mindAugAs BAsTys 

JuozAs oleKAs Daugiau darbo vietų, didesnės algos –  
daugiau socialinio teisingumo

uždirbantis žmogus augančioje valstybėje! 

Per šią seimo kadenciją mes, 
socialdemokratai, atstatėme 
konservatorių – liberalų įvyk-
dytos naktinės reformos metu 
sumažintas socialines išmokas 

bei priėmėme visus įstatymus 
dėl neteisėtai sumažintų pen-
sijų ir atlyginimų kompensa-
vimo (prireikė 0,5 mlrd. eurų). 

Mažindami socialinę atskirtį, ini-

cijavome laipsnišką minimalios mė-
nesinės algos (MMA) didinimą. 
MMA padidinta nuo 800 litų iki 
350 eurų, o nuo liepos 1 d. – iki 
380 eurų. Pajamų nelygybės pro-
blemą esame užsibrėžę spręsti per 
neapmokestinamąjį pajamų dydį 
(NPD). Nuo sausio 1 d. NPD išau-
go nuo 166 iki 200 eurų. Nuo 2012 
m. vidutinis darbo užmokestis pa-
kilo 16 proc., o nedarbas sumažė-
jo beveik dvigubai ir priartėjo prie 
natūralaus nedarbo lygio rodiklio. 

2014 m. sausio 1 d. savivaldybėms 
perduotas socialinių  pašalpų mo-
kėjimas nepasiturintiems gyvento-
jams, o nuo 2015 m. –  ir kompensa-
cijų mokėjimo funkcija. 2015 m. pa-
baigoje gavėjų skaičius sumažėjo be-
veik 4 kartus ir sudarė 110,7 tūkst. 
asmenų, o išlaidos sumažėjo beveik 
3 kartus ir sudarė 77,3 mln. eurų. 

Atlikome milžinišką darbą dėl 
socialinio modelio. Ir tarptauti-
nės aplinkybės  verčia mus imtis 
veiksmų, kad mūsų valstybė tap-
tų stipresnė, kad mūsų ekonomi-
ka sparčiau vystytųsi. Kito kelio 
nėra, turime išmokti sėkmingai 
konkuruoti rinkoje, nes tokie rin-
kos ekonomikos dėsniai. Taigi, vi-
siems reikia pasitempti. 

Socialinio modelio paketas 

orientuotas į darbo jėgos apmo-
kestinimo mažinimą. Įvertinus 
demografinius pokyčius, atitinka-
mai numatyta mažinti „Sodros“ 
mokesčius, valstybė įsipareigoja 
palaipsniui perimti pagrindinės 
pensijos dalies finansavimą iš vals-
tybės biudžeto. 

Turime orientuotis į verslo po-
reikius bei pasirūpinti, kad kvali-
fikuotos darbo jėgos būtų pareng-
ta daugiau. Tam prireiks pokyčių 
visoje specialistų rengimo švieti-
mo sistemoje, parengtas naujasis 
Užimtumo įstatymas. Žmogui 
praradus darbą, turės įsijungti so-
cialinio draudimo mechanizmas, 
pagal kurį palankesnėmis sąlygo-
mis jam bus mokama didesnė ne-
darbo draudimo išmoka. Taip pat 
ir aktyviosios darbo rinkos prie-
monės turės padėti žmogui per-
sikvalifikuoti ar įgyti naujų ži-
nių ir įgūdžių, kad jis kuo grei-
čiau integruotųsi į darbo rinką ir 
sėkmingai toliau save realizuotų. 
Tokia ir yra socialinio modelio 
paketo idėja.

Visi druskininkiečiai puikiai 
žino, kad prieš 2012 m. tapdama 
Seimo nare bei Socialinių reika-
lų ir darbo komiteto pirmininke, 
2000–2012 m. buvau Druskinin-

kų tarybos renkama mero Ričar-
do Malinausko pavaduotoja. 

Jei būčiau perrinkta, Seime to-
liau dirbčiau socialinėje srityje bei 
siekčiau skatinti investicijas ir dar-
bo vietų kūrimą, ypač regionuo-
se, stabdyti emigracijos procesus, 
nedelsiant spręsti demografinius 
iššūkius, didinti valstybės para-
mą šeimoms, auginančioms vai-
kus, sudaryti palankesnes sąlygas 
jaunoms šeimoms, mažinti gyven-
tojų socialinę atskirtį, sudarant 
geresnes sąlygas neįgaliųjų inte-
gracijai, gerinti bendruomeninių 
paslaugų prieinamumą.

Šiais metais pažymime LSDP 
įkūrimo 120-metį. Jokia kita Lie-
tuvos politinė jėga negali pasigirti 
tokia garbinga istorija, už kurios 
siekius  kovojo iškilūs mūsų vals-
tybės Nepriklausomybės kūrėjai!

Džiaugiuosi, kad, nuo 2003 me-
tų dalyvaudama LSDP veikloje, 
galiu prisidėti prie mūsų partijos 
pagrindinių principų: laisvės, so-
lidarumo ir socialinio teisingumo 
įgyvendinimo.  

Esu įsitikinusi, kad tik skatin-
dami šalies ekonomiką, naujų dar-
bo vietų kūrimą, garantuosime 
nuoseklų Lietuvos žmonių gero-
vės augimą. 

seimo narį apibūdina ne jo 
pasisakymai žiniasklaidoje, 
o darbai. Noriu, kad mane iš-
rinkę žmonės jaustų, jog esu 
jų tikras atstovas. Mano pa-
grindinė nuostata – dirban-
tis, uždirbantis, gyvenantis 
augančioje valstybėje žmo-
gus, gaunantis orų atlygį už 

darbą ir orią pensiją. 

Gimiau 1955 m. rugpjūčio 10 
d. Krokialaukio kaime, Alytaus 
rajone. 1978 m. baigiau Vilniaus 
pedagoginį institutą, įgijau geo-
grafijos ir kūno kultūros moky-
tojo specialybę. 

Daug metų atidaviau sportui: 

dirbau mokytoju, treniravau Lie-
tuvos rankinio jaunių ir jaunimo 
rinktines, vyrų komandą „Ūla“, 
11 metų buvau Varėnos rajo-
no kūno kultūros ir sporto ko-
miteto pirmininku, 7 metus – 
Lietuvos savivaldybių asociaci-
jos (LSA) viceprezidentu. 

Mano, kaip politiko, veikla pa-
sidėjo 1995 m., tapus Varėnos ra-
jono savivaldybės tarybos nariu. 
Nuo 1997 m. penkias kadenci-
jas buvau Varėnos rajono meru.

Beveik prieš metus vienman-
datėje Varėnos – Eišiškių rin-
kimų apygardoje buvau išrink-
tas Seimo nariu. Stengiausi, kad 
kadencijos metai būtų naudingi 
krašto žmonėms.

Seime dirbu Aplinkos apsau-
gos komitete, nes čia galiu dau-
giausia prisidėti prie nuostabaus 
Varėnos – Trakų krašto, kuris 
yra vienas miškingiausių viso-
je Lietuvoje, žmonėms iškylan-
čių problemų sprendimo. Dėsiu 
pastangas, kad ir valstybės sau-
gomose teritorijose būtų galima 
oriai gyventi.

Dirbdamas Seime neatitrūkau 
nuo kasdieninių žmonių proble-
mų. Susitikinėju su gyventojais 
miesteliuose ir kaimuose, lan-
kausi vykstančiuose renginiuo-
se, susitikimuose.

 Džiaugiuosi, kad ir šiuo sudė-
tingu metu žmonės kuria, puo-
selėja kultūrą. Kiek galiu, sten-

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė, LSDP kandidatė į Seimą vienman-
datėje lAZdiJų – druskiNiNkų APygArdoJe 

kristiNA MiŠkiNieNĖ 

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas, LSDP kandidatas į Seimą vienman-
datėje vArĖNos – trAkų APygArdoJe 

vidAs miKAlAusKAs giuosi padėti žmonėms spren-
džiant jų problemas.

Šiais metais buvau išrinktas 
Seimo Jaunimo ir sporto reika-
lų komisijos pirmininku. Šis iš-
šūkis nėra išskirtinis, nes visą sa-
vo gyvenimą praleidau su spor-
to visuomene, esu įgijęs vertin-
gos patirties. Neatitolau ir nuo 
jaunimo reikalų, dirbu su įvai-
riomis nevyriausybinėmis orga-
nizacijomis. 

Nors Seime dirbu ne nuo ka-
dencijos pradžios 2012 m. lap-
kritį, o tik nuo 2015 m. birželio 
29 d., galiu pasigirti ir apčiuo-
piamais pasiekimais. Pateiktos 
Aplinkos apsaugos rėmimo pro-
gramos įstatymo pataisos jau pri-
imtos: jos leis nuolat naikinti 
kraujasiurbių mašalų populia-
ciją; lėšos skiriamos iš Aplinkos 
apsaugos rėmimo programos. 

Mano iniciatyva Seimui pa-
teiktas Miškų įstatymo pakeiti-
mo projektas, kuris leistų grei-
čiau užbaigti nuosavybės teisių 
atkūrimo darbus, spartintų vers-
lo plėtrą ir investicijas miškin-
gose savivaldybėse. O pateiktas 
Valstybinių pensijų įstatymo pa-
keitimo projektas suteiktų teisę 
į valstybinę pensiją asmenims, 
prievarta ir politiniais tikslais iš-
keltiems į kitus Lietuvos rajonus.

Su kolegomis pateiktu Seimo 
nutarimo projektu iš dalies pa-
siekėme, kad būtų leista augin-

ti kiaules afrikinio kiaulių ma-
ro buferinėse zonose, o pertekli-
niai ribojimai būtų panaikinti.

Atstovaudamas socialdemo-
kratams, galiu panaudoti savo 
patirtį žmonių gerovei: plėto-
jant socialines paslaugas, suku-
riant palankesnes sąlygas vers-
lui ir investicijoms, siekiant ge-
resnių sąlygų ūkininkauti žem-
dirbiams, šeimų socialinės gero-
vės ir ugdymo kokybės, deramo 
dėmesio sportui, sveikai gyven-
senai šalyje. 

Jei Varėnos ir Trakų apygar-
dos gyventojai dar kartą išreikš 
pasitikėjimą manimi ir išrinks 
į Seimą, labai konkrečiais dar-
bais garbingai atstovausiu Varė-
nos ir Trakų krašto žmonių in-
teresams, bendradarbiausiu su 
savivaldybėmis ieškant geriau-
sių problemų sprendimų būdų.

Taip pat ypatingą dėmesį skir-
siu pokyčiams jaunų šeimų būs-
to aprūpinimo srityje. Išnaudo-
damas savo patirtį ir toliau ak-
tyviai spręsti problemas, susiju-
sias su kaimiškųjų rajonų vysty-
mu, žmonių gyvenimu. Žino-
ma, niekada nepamiršiu sporto 
reikalų... 

Kaip jau minėjau pradžioje, 
mano pagrindinė nuostata – dir-
bantis, uždirbantis, gyvenantis 
augančioje valstybėje žmogus, 
gaunantis orų atlygį už darbą ir 
orią pensiją.

Gerbiamieji, 
Nuoširdžiai dėkoju Marijampo-

lės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žmo-
nėms, suteikusiems virš 2 500 pasi-
tikėjimo balsų, ir visiems Lietuvos 
žmonėms, atidavusiems daugiau nei 
20 000 pirmumo balsų pirmajame 
rinkimų ture.

Jūsų pasitikėjimas manimi ir dar-
bais, kuriuos atlikau kartu su Lietu-
vos socialdemokratų partija, toliau 
įpareigoja dirbti Jums ir Jūsų labui.

Tikiu, kad šiuo metu Lietuvai 
kaip niekad reikalingi nuolat ir at-
sakingai savo kraštui ir jo žmonėms 
dirbantys politikai, o ne vienos ka-
dencijos Seimo nariai.

Todėl kviečiu spalio 23-ąją dieną 
antrajame rinkimų ture pareikšti 
poziciją, kad Marijampolės, Kazlų 
Rūdos ir Kalvarijos žmonės nori 
socialiai atsakingos politikos! Pa-
žadu ir toliau garbingai atstovauti 
Sūduvos krašto ir visos Lietuvos 
interesams!

•	 ESU SŪDUVOS KRAŠTO 
PATRIOTAS, –  ČIA 
MANO ŠAKNYS,  MANO 
PROSENELIŲ IR TĖVŲ 
ŽEMĖ;

•	 TURIU DIDELĘ 
VALSTYBINIO IR 
POLITNIO DARBO 
PATIRTĮ;

•	 MANE PALAIKO NE 
TIK MANO ŠEIMA,  
BIČIULIAI, PARTIJOS 
KOLEGOS, BET IR MANO 

Mieli Suvalkijos žmones,
Jūs savo Sūduvos žemėje išaugino-

te daug kilnių žmonių, atidavusių 
visas savo jėgas Tėvynei. Ir jie įkvėpė 
jaunesnę kartą eiti pažangos keliu, 
gaivinti žmonių viltis geresnei atei-
čiai. Vienas iš tokių jau mūsų Lie-
tuvos šių laikų atgimimo epochoje 
išaugusių patriotų – Juozas Olekas. 
Jis pratęsia šauniu Suvalkijos gydy-
tojų – V. Kudirkos, J. Basanavičiaus, 
K. Griniaus –  tradicijas būti su savo 
Tauta, būti liaudininkais, socialde-
mokratais. Ir visur – ar Seime, ar 
Vyriausybėje ar mokslo institucijo-
se, ar gydant žmones – visada išlikti 
paprastu, artimu ir kitus užjaučian-
čiu žmogumi. Tad suvalkiečiai juo 
tiki, jį pažįsta, jį renka, kad ir ką 
sakytų pikti liežuviai. Tikiu, kad 
ir šiandien Jūs pasitikėsite Juozu 
Oleku, įrodžiusiu, kad liaudies iš-

Mieli Sūduvos žmones,
Jau daugelį metų Juozas Olekas 

rūpinasi, dirba ir garbingai atsto-
vauja mūsų kraštui ir žmonėms. Jis 
nenutolęs nuo savo gimtosios žemės, 
jam svarbūs ir artimi kaimo žmogaus 
rūpesčiai.

Talkinant Juozui Olekui Sūduvoje 
tvarkomi vieškeliai, gražėja sveikatos 
įstaigos, mokyklos, sporto aikštės, su-
kuriama daugiau darbo vietų, gerėja 
sveikatos paslaugų kokybė. Visada 
jautėme ir jaučiame jo paramą, rūpestį 
mūsų krašto žmonėmis ir jų gerove.

Todėl prašau Jūsų spalio 23 d. at-
eiti prie balsadėžių ir palaikyti Juozą 
Oleką!

Vidmantas Brazys, Marijampolės 
savivaldybės meras

BUVĘ OPONENTAI 
ALGIMANTA 
PABEDINSKIENĖ, 
DOBILAS SINKEVIČIUS, 
ALVYDAS DIRSĖ.

Juozas Olekas

mintis, jog už vieną muštą dešimt 
nemuštų duoda, yra seniai išban-
dyta gyvenimo tiesa. O norinčiu 
mušti Juozą buvo daug, bet jo ramus 
būdas ir gera širdis tai atlaikė. Ir jis 
nusipelno pagarbos ir pasitikėjimo 
naujo Seimo rinkimuose.

Vytenis Andriukaitis, ES sveikatos 
ir maisto saugos komisaras
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Būti reikalingam šeimai, draugams, žmonėms, 
kraštui, skubėti daryti gerus darbus 

Iš politikos mokslų Vilniaus universitete – 
į politiką Akmenėje ir... 

Gimiau 1942 m. gruodžio 
25 d. daugiavaikėje šeimoje, 
kretingoje. svajojau tapti 
kunigu, tačiau studijas pasi-
rinkau kauno medicinos ins-
titute. Laisvai kalbu prancū-
zų, rusų kalbomis. 

Profesinę karjerą pradėjau 21-erių 
metų Klaipėdos Raudonojo kryžiaus 
ligoninėje gydytoju terapeutu. Po to 
buvau perkeltas į Neringos miesto 
ligoninę vyriausiuoju gydytoju. Toje 
nedidelėje ligoninėje įgijau didžiulę 
patirtį, nes buvau vienintelis gydy-
tojas – ir administratorius, ir šeimos 
daktaras, ir chirurgas. Tie metai 
padėjo suformuoti mano asmeny-
bę, atsakomybės jausmą už priimtus 
sprendimus. 

Po ketverių metų pradėjau vado-
vauti Klaipėdos miesto statybinin-
kų poliklinikos terapijos skyriui, po 
dvejų – Klaipėdos ligoninės 3-iajai 
poliklinikai. Vėliau su kolegomis 
kūriau Klaipėdos m. ligoninę ir sep-
tynerius metus buvau jos vyriausiuoju 
gydytoju. 

Nuo 1982 iki 1986 m. dirbau svei-
katos apsaugos ministro pavaduotoju 
– Lietuvos vyriausiuoju sanitarijos 
gydytoju. 1986–1989 m. buvau Kau-
no klinikų generaliniu direktoriumi. 
1989–1990 m. dirbau sveikatos ap-
saugos ministru, vėliau – socialinės 
apsaugos ministro pavaduotoju, o 
nuo 1994 iki 1996 m. antrą kartą 

dirbau sveikatos apsaugos ministru. 
1996–2002 m. buvau Santariškių 

klinikų generaliniu direktoriumi. Vė-
liau 9-erius metus atidaviau diploma-
tinei tarnybai. Nuo 2002 iki 2006 m. 
dirbau ambasadoriumi Estijoje, nuo 
2006 iki 2008-ųjų – ambasadoriumi 
Latvijoje, nuo 2008 iki 2011 m. – 
ambasadoriumi Rusijos Federacijoje. 

Po diplomatinės tarnybos 2011 m. 
dalyvavau savivaldos rinkimuose ir 
buvau išrinktas Neringos meru, šios 
savivaldybės tarybos nariu. Nuo 2013 
m. esu Ministro pirmininko patarėjas 
sveikatai.

2000 m. buvau įvertintas Lie-
tuvos Didžiojo kunigaikščio Ge-
dimino ordinu, 2002 m. –San-
tarvės ordinu, 2004 m. – Estijos 
Respublikos Baltosios žvaigždės II 
laipsnio ordinu, 2005 m. – Baltijos 
asamblėjos medaliu, 2006 m. – 
Estijos Respublikos Marijos žemės 
kryžiaus I klasės ordinu, 2008 m. 
– Latvijos trečiojo laipsnio Trijų 
žvaigždžių ordinu, 2011 m. – Lie-
tuvos užsienio reikalų ministerijos 
medaliu „Už nuopelnus Lietuvos 
diplomatinėje tarnyboje“, 2011 m. 
– Rusijos užsienio reikalų minis-
terijos garbės ženklu „Už indėlį 
į tarptautinį bendradarbiavimą“. 
Taip pat esu apdovanotas Vokieti-
jos šv. Sebastijono ordinu, Lenkijos 
karininko kryžiumi „Už nuopel-
nus Lenkijos valstybei“. Turiu ir 
daug kitų apdovanojimų. 

„seimo narys Aleksandras 
Zeltinis nuolat rūpinasi Biržų 
ir kupiškio gyventojų me-
dicininio aptarnavimo ge-
rinimu“

Aleksandras Zeltinis iš kitų politi-
kų išsiskiria tuo, kad daugiau dirba, 
negu šneka. Tik mūsų Seimo nario 
Aleksandro ZELTINIO dėka po 
beveik metus trukusios pertraukos 
Biržų ligoninėje vėl atnaujinta klubo 
sąnario keitimo paslauga, kuri visiems 
kupiškėnams ir biržiečiams yra itin 
svarbi bei reikalinga. Panevėžio ligo-
ninėje mūsų kraštiečiai yra priversti 
laukti eilėse pusę metų ar ilgiau, o 

Biržų ligoninėje operacija atliekama 
gerokai greičiau.

Taip pat Seimo nariui nuoširdžiai 
dėkojame už jo nuolatinį darbą, rūpes-
tį ir didžiules pastangas, siekiant, kad 
Likėnų reabilitacijos ligoninei būtų 
skirtas išskirtinis Sveikatos apsaugos 
ministerijos dėmesys ir Likėnai ateity-
je taptų Šiaurės Lietuvos reabilitacijos 
centru. Tik dirbant kartu su Seimo 
nariu Aleksandru Zeltiniu pavyko 
pasiekti, kad Kupiškio, Biržų ir Li-
kėnų medicinos įstaigas šios Seimo 
kadencijos laikotarpiu aplankytų ir su 
jų veikla bei problemomis susipažintų 
Sveikatos apsaugos ministrai Vytenis 
Andriukaitis, Rimantė Šalaševičiu-

2001 m. man suteiktas Neringos 
garbės piliečio, o 2002 m. – Kretingos 
rajono garbės piliečio vardas.

Esu LSDP narys, nes man artimos 
pagrindinės partijos vertybės: solida-
rumas, socialinis teisingumas, lygybė, 
pagarba žmogaus teisėms, rūpestis pa-

prastu žmogumi.
Ko sieksiu, jei būsiu išrinktas į Sei-

mą? 
Dirbsiu, kad jaunoms šeimoms 

būtų sudarytos palankios sąlygos 
auginti vaikus, dirbti ir užsidirb-
ti. Todėl skatinsiu patrauklios 

gyvenamosios ir verslo aplinkos 
jauniems žmonėms kūrimą, ben-
druomenių verslumo projektus, 
inicijuosiu ir palaikysiu jaunimo 
užimtumo didinimo programas. 

Teiksiu įstatymo pataisas, ku-
riomis būtų užtikrintas kokybiškų 
sveikatos priežiūros paslaugų pri-
einamumas kiekvienam – vaikui, 
jaunuoliui, pagyvenusio ir senyvo 
amžiaus žmonėms, kad būtų suda-
rytos sąlygos pritraukti reikalingų 
kompetencijų specialistus gydyto-
jus į savivaldybių gydymo įstaigas.   

Sieksiu, kad nuolat gerėtų eko-
nominis ir kultūrinis krašto gyve-
nimas. Inicijuosiu sprendimus dėl 
gyventojų užimtumo didinimo, 
mažinant nedarbą, kuriant naujas 
darbo vietas ir mažinant socialinę 
atskirtį. Taip pat – dėl Valstybės 
investicinės ir Kelių plėtros pro-
gramų, ES  struktūrinių fondų, 
ypač daugiabučių namų renovacijai 
skirtų lėšų tinkamo administravi-
mo, dėl privataus verslo ir užsienio 
investicijų pritraukimo įgyvendi-
nant naujus projektus Kretingoje 
ir Palangoje.

Didžiausias mano pomėgis yra 
darbas ir dar kartą darbas, o taip 
pat – skaitymas. Dirbdamas visada 
sau kėliau reikalavimus padaryti 
daugiau nei galiu, nes mano gy-
venimo credo – būti reikalingam 
šeimai, draugams, žmonėms, kraš-
tui ir skubėti daryti gerus darbus. 

Ministro Pirmininko patarėjas sveikatai, LSDP kandidatas į Seimą vienmandatėje  
kretiNgos – PAlANgos APygArdoJe 

Seimo narys, LSDP kandidatas į Seimą vienmandatėje Biržų – kuPiŠkio APygArdoJe

AnTAnAs vinKus

AleKsAndrAs zelTinis tė, viceministras Valentin Gavrilov. 
Reikia pažymėti, kad Seimo narys 
A. Zeltinis, kartu su Kupiškio rajono 
savivaldybės vadovais ir ministerijos 
atstovais, deda visas pastangas, kad 
Kupiškio ligoninė išliktų kupiškėnų 
rankose bei teiktų būtinas medicini-
nes paslaugas.

Rinkimuose savo balsą reikia ati-
duoti tiems, kurie savo darbais įrodo, 
kad yra verti būti mūsų atstovais Sei-
me. Todėl raginu visus, kuriems rūpi 
Biržų ir Kupiškio ateitis, spalio 23 d. 
balsuoti už Aleksandrą ZELTINĮ.

Dalius Jakubėnas, Biržų ligoninės 
gydytojas traumatologas ortopedas 

Aleksandras Zeltinis su Daliumi Jakubėnu.

„Geriausias kandidatas Bir-
žams ir kupiškiui – Aleksandras 
Zeltinis“

Šiandien galiu patvirtinti, kad 2013 
metų Seimo rinkimuose Jūsų pasi-
tikėjimą laimėjęs socialdemokratas 
Aleksandras Zeltinis buvo tinkamiau-
sias Jūsų atstovas Seime. Turėdamas 
įvairiapusės profesinės, gyvenimiškos 
patirties, būdamas itin darbštus ir par-
eigingas, daug nuveikė LSDP frakci-
joje ir Parlamente. Seimo švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto, kuriame 
šią kadenciją dirbo Aleksandras, pa-
stangomis nuo 2014 m. kasmet kultū-
ros darbuotojams keliami atlyginimai, 
pagerinta kelių būklė Biržų - Kupiškio 
rajonuose, pradėta medicinos įstaigų 
renovacija, priimti svarbūs Lietuvai ir 
Jūsų rinkimų apygardai  teisės aktai.

Akmenės r. mero patarėjas, , LSDP kandidatas į Seimą vienmandatėje  
AkMeNĖs – MAžeikių APygArdoJe 

TomAs mArTinAiTis
šviesiais ir saugiais namais. 

Esu dėkingas N. Akmenės merui 
Vitalijui Mitrofanovui, kuris išreiš-
kė pasitikėjimą ir suteikė galimybę 
dirbti vienoje komandoje. Darbuotis 
šalia tokio aktyvaus, energingo ir rei-
klaus politiko yra ne tik iššūkis, bet 
ir neįkainojama dovana. Dirbdami 
vieningai su savivaldybės taryba ga-
lime pasidžiaugti nuveiktais darbais, 
požiūris į Akmenę keičiasi, visi mato 
pozityvius pokyčius. 

Dalyvauju Seimo rinkimuose, nes 
tikiu, kad galiu dar labiau pasitarnauti 
Akmenės ir Mažeikių kraštui bei visai 
Lietuvai. Suprantu, kad esu jaunas 
žmogus, tačiau nebijau kylančių iš-
šūkių, žinau, kuo galiu pasitarnauti 
žmonėms, ir turiu tvirtą komandą, 
kuri padeda įgyvendinti įvairiausius 
planus, susidoroti su sunkumais.

Lietuvą matau kaip pergalingą vals-
tybę, įveikusią praeities negandas ir 
vieningai pasiekusią gerovę. Pagrin-
diniai mūsų tikslai turėtų būti socia-
linės atskirties mažinimas, sąžiningas 
atlyginimas žmonėms už jų darbą ir 
kokybiška švietimo sistema, neatsi-
žvelgiant kur gyveni – didmiestyje ar 
regionuose. Būtent tokią šviesią Lie-
tuvos viziją aš ir matau.

Šiemet dalyvavai pilietiškumo 
projekte „Misija Sibiras“. Ar sunki 
buvo atranka į šį patriotizmo pro-
jektą? Ką sužinojai ir ko išmokai 
misijos metu? 

Šiemet tai buvo jau dešimtoji „Mi-
sija Sibiras“. Kasmet anketą dalyvauti 
šiame projekte užpildo apie 1000 jau-

nų žmonių, todėl atranka yra atsa-
kinga ir sunki, konkurencija didelė. 
Atrenkama 70–80 žmonių grupė, 
kuri dviems dienoms iškeliauja į ban-
domąjį žygį. 

Jo metu tenka įveikti panašius gam-
tinius sunkumus, kurie gali laukti 
Sibire (pelkės, miškai), tvarkomos 
Lietuvoje esančios kapinės, partiza-
ninio pasipriešinimo įamžinimo vie-
tos, atliekamos įvairios komandinės 
užduotys. Galiausiai suformuojama 
komanda, kuri keliauja į Sibirą. Taigi, 
procedūra yra nelengva, aš ją perėjau 
net keturis kartus, kol tapau šio gra-
žaus projekto dalimi.

Misija man buvo neįkainojama 
gyvenimiška patirtis. Apie tremtį te-
ko girdėti artimųjų pasakojimuose, 
skaityti knygas, matyti filmus, tačiau 
tik pabuvęs ten supratau, kokia vis 
dėlto stipri yra mūsų tauta, po šitiekos 
sunkumų ir išbandymų nepalūžusi ir 
iškovojusi laisvę. 

Nukeliavęs į Sibirą ir pamatęs tas 
vietas supranti, kaip nelengva žmo-
nėms buvo pradėti gyventi ten nuo 
nulio. Bent iš dalies asmeniškai prisi-
lietus prie šios istorijos dalies, per visą 
kūną nueidavo šiurpuliukai.

Projektas buvo neįkainojamas ir 
kitomis prasmėmis. Jis suteikė progą 
išbandyti save, geriau suprasti, ko esi 
vertas gyvenime, supratau, kad 50 km 
žygis Sibiro pelkėmis yra įveikiamas 
iššūkis. Ekspedicija suteikė šansą pa-
sisemti patirties dirbant komandoje. 

Nuostabu, kaip nepažįstami žmo-
nės gali susigyventi per 2 savaites kar-
tu, kokie tvirti ryšiai gimsta. Juk teko 

ir dvi savaites suglaudus pečius miegoti 
vienoje palapinėje, išgyventi vandens 
trūkumą, fizinį ir psichologinį nuo-
vargį. Pajaučiau, kiek nedaug žmogui 
reikia, kad galėtum jaustis laimingas, 
kartais užtenka šiltos vakarienės, ra-
mios užuovėjos ir patikimo žmogaus 
šalia.

Grįžus į Lietuvą pristatėme projektą 
įvairiose šalies bendruomenėse, mo-
kyklose. Visa tai suteikė galimybę su-
sipažinti su įvairiais žmonėmis visoje 
Lietuvoje, naujų bendravimo, viešojo 
kalbėjimo įgūdžių.

„Misija Sibiras“ yra puiki galimy-
bė jaunajai kartai gyvai pristatyti tas 
pamokas. Birželio 14-oji yra turbūt 
skaudžiausia mūsų istorijos data. Kas-
met dalyvauju įvairiuose renginiuose, 
skirtuose šiai dienai. 

Jau tradicija tapo N. Akmenės mero 
organizuojami susitikimai su trem-
tiniais. Net keliuose turėjau garbės 
dalyvauti ir aš. Mane sužavėjo trem-
tinių entuziazmas ir patriotizmas, 
tikėjimas šviesia Lietuvos ateitimi. 
Matyt, baisiausius sunkumus išgyve-
nusiems žmonėms dabartinės mūsų 
šalies problemos nublanksta, o laisvės 
ir meilės kraštui jausmas neleidžia pra-
dėti dejuoti. 

Kai tapau projekto „Misija Sibiras“ 
dalyviu, mūsų krašto tremtiniai labai 
apsidžiaugė, su pasididžiavimu išly-
dėjo į projektą, o ir aš grįžęs ne kartą 
dalinausi įspūdžiais, išgyvenimais. Esu 
jiems be galo dėkingas už didžiulį pa-
laikymą.

„Socialdemokratas“

Esi vienas iš Lietuvos socialdemo-
kratinio jaunimo lyderių. Baigęs 
politikos mokslus Vilniaus univer-
sitete, grįžai į gimtąją Akmenę, kur 
prisijungei prie vieno iš sėkmin-
giausių Lietuvos merų – Vitalijaus 
Mitrofanovo – komandos. Seimo 
rinkimuose kandidatuoji vien-
mandatėje Akmenės – Mažeikių 
apygardoje. Kokią Lietuvos ateities 
viziją matai kaip jaunosios kartos 

politikas? Kokie pagrindiniai turėtų 
būti Lietuvos politikos tikslai? 

Kuomet grįžau į Akmenės rajo-
ną, daugelis mano kolegų, mokslo 
draugų klausė, kodėl pasirinkau 
būtent taip, ar nebuvo sunku grįž-
ti į vadinamą provinciją. Visiems 
užtikrintai atsakau, kad, kas, jei ne 
mes, jaunimas, turime prisiimti at-
sakomybę už savo kraštą ir nedvejo-
dami dirbti, kad galėtume džiaugtis 

 „Tik realūs darbai“! Be abejonės – TAIP.!

Ne vienerius metus teko 
dirbti vykdant personalo 
atrankos procesą. Gero dar-
buotojo paieška negali būti 
loterija. tai – atsakingas ir 
rimtas procesas. 

Kiekvienas kandidatas (o juk po-
litikui mes, rinkėjai, suteikiame dar-

bo vietą) savo gyvenimo aprašyme, 
pokalbio dėl darbo metu gali pa-
sakyti labai daug. Jis gali pasakyti 
viską ir atsakyti į visus klausimus, 
jis gali pateikti savo intelekto testo 
rezultatus ir universitetinius pažy-
mius. Bet tik tinkamas kandidatas 
gali pateikti tai, ko iš jo ir norima, o 

būtent – įrodymų, kad jis tinkamas 
būsimam darbui. Kas tai per įrody-
mai? Jie paprasti. Bet kuris kandi-
datas turi įrodyti, kad ankstesnėje 
darbovietėje jis padarė atitinkamus 
darbus, pasiekė atitinkamus rezul-
tatus. Ir tie darbai turi būti realūs. 
Taigi, jeigu jūs matysite, kad kandi-
datas ankstesniuose darbuose nu-
veikė kažką realaus, kažką apčiuo-
piamo – tada praktiškai neabejoki-
te, kad ir jums jis dirbs rezultatyviai. 

Man Rimanto Sinkevičiaus rin-
kimų šūkis „Tik realūs darbai“ ne-
atrodo kaip eilinė rinkimų agitacija 
ar dar vienas reklaminis šūkis, kurį 
reikėjo sukurti. Ar turėdamas tokio 
kandidato gyvenimo aprašymą ir 
pasikalbėjęs su juo rekomenduočiau 
jį įdarbinti? Be abejonės – TAIP.

Skeptikams priminsiu realius su-
sisiekimo ministro Rimanto Sinke-
vičiaus darbus tiek Jonavos, tiek Lie-
tuvos mastu.

Rekonstruotas pagrindinis mies-
to tiltas per Neries upę,  šiuo metu 
tvarkomas ir antrasis tiltas. Kelyje 
link Ukmergės avaringos sankryžos 
vietoje įrengta nauja žiedinė sankry-
ža. Žeimių miestelyje išasfaltuotos 
Kauno ir Mokyklos gatvės, o Jona-
vos mieste – Žalgirio gatvė. Noriu 
pabrėžti, kad tai atlikta ne savival-
dybės lėšomis. Baigta asfaltuoti vie-
nintelė likusi atkarpa kelyje Liuko-
nys-Upninkai. Įrengtas siuntų savi-

tarnos LP EXPRESS terminalas. 
Atidaryti du finansines paslaugas 
teikiantys „PayPost“ skyriai. Šiuo 
metu vykdomas kitų kelių žvyr-
kelių asfaltavimas (vyksta pirkimo 
procedūros, projektavimo darbai). 
Gal kai kam tai atrodo mažai, ta-
čiau sutikime, kad susisiekimo mi-
nisterijos veikla neapsiriboja Jona-
vos rajonu?

Lietuvos mastu atlikti darbai taip 
pat džiugina. 2013–2015 metais as-
faltuota 1170 kilometrų žvyrkelių. 
2016 metais baigiami asfaltuoti dar 
809 kilometrai. Oro uostai dirba ir 
efektyviai, ir produktyviai, nes 2014 
metais Vilniaus, Kauno ir Palan-
gos oro uostai sujungti į vieną įmo-
nę – Lietuvos oro uostus. Sujungi-
mas nulėmė 9 procentais išaugusius 
pardavimus, 11 procentų padidėjusį 
keleivių skaičių, 6 procentais padi-
dėjusį skrydžių skaičių, o grynasis 
pelnas šoktelėjo net 82 procentais. 
Nors iš skambių antraščių žinias-
klaidoje gali susidaryti klaidinan-
tis įspūdis, tačiau 2015 ir ypač 2016 
metais žuvusiųjų skaičius keliuose 
– mažiausias per visus Nepriklau-
somybės metus. Įgyvendintas su-
skystintų gamtinių dujų terminalo 
projektas – vienas svarbiausių naci-
onalinių objektų. 2015 metais Klai-
pėdos uostas pasiekė istorinį krovos 
rekordą – jame perkrauta 38,5 mi-
lijonų tonų krovinių. Paskutiniais 

duomenimis uostas net artėja prie 
savo maksimalių galimybių ribos. 
Daug pasiekimų ir geležinkelio sri-
tyje, o kur dar internetas, maksima-
liai įsisavintos ES lėšos ir kita. 

Ar dirbdamas ministru Riman-
tas Sinkevičius tai padarė vienas? 
Tikrai ne. Visi šie darbai įvykdyti 
gerai dirbančios ir darnios koman-
dos. Tai atskleidžia dar vieną, la-
bai svarbų šio žmogaus lyderystės 
bruožą. Tikras lyderis aplink save 
suburia tinkamą, iššūkių nebijan-
čią ir darniai dirbančią komandą. 
Tai dar vienas, labai svarbus pliusas 
jo biografijoje. 

Ne kandidato grožis, ne iškalba 
debatuose ir ne šypsenos ryškumas 
turi lemti mūsų apsisprendimą už 
ką balsuoti. Tai turi lemti raciona-
lus mąstymas ir šaltas protas. Tik 
realūs kandidato darbai, kuriuos 
jis atliko ir yra pasiryžęs tęsti. Tu-
rime žinoti, ką kandidatas gali, o 
ne tik patikėti tuo, ką jis žada, apie 
ką jis kalba, tačiau ko negali įrody-
ti. Jonavos apygardos kandidatas 
antrajame ture – Rimantas Sin-
kevičius – atsiskaitė už savo rea-
lius darbus. Todėl spalio 23 dieną 
kviečiu Jus visus ne tik ateiti į rin-
kimus, bet ir balsuoti už Rimantą 
Sinkevičių. 

Eugenijus Sabutis
Jonavos raj. sav. mero 

pavaduotojas, socialdemokratas

Susisiekimo ministras, LSDP kandidatas į  Seimą vienmandatėje 
JonAvos APygArdoJe

riMANtAs siNkevičius

Vertinu dideles ir nuoširdžias Alek-
sandro pastangas Biržus ir Kupiškį 
paversti vienais gražiausių Lietuvos 
miestų su patrauklia infrastruktūra 
ir atsinaujinančiais įdomiais objektais. 
Didžiausias Aleksandro troškimas: 
sukurti aplinką, kuri trauktų išvyku-
sius kraštiečius sugrįžti, o čia besiku-
riantieji jaustųsi gerai ir saugiai

Žinau, į Aleksandrą kraštiečiai 
kreipiasi įvairiais klausimais ir nenu-
sivilia. Jis kiekvieną išklauso, pataria 
ar paremia. Mūsų liaudies išmintis by-
loja: nemesk kelio dėl takelio... Todėl, 
brangieji biržiečiai ir kupiškėnai, turite 

puikiai savo pareigą Jums atliekantį, 
vieną gerbiamiausių politikų Seime! O 
Aleksandras turi daug tęstinių darbų, 
gražių tolesnių sumanymų ir ambi-
cingų projektų savo kraštui nuveikti, 
todėl šių metų spalio 23 d. kviečiu 
ateiti ir aktyviai balsuoti antrajame 
Seimo rinkimų ture už mūsų kandi-
datą Aleksandrą Zeltinį!

Česlovas Juršėnas 
Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklau-

somybės Akto signataras,
LSDP Garbės pirmininkas  
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Apie žmogų geriausiai kalba jo darbai 

Ir ambicija, ir realus planas – regioninė lygybė 

Apie žmogų geriausiai kal-
ba jo darbai, stengiausi dar-
bais pateisinti žmonių pasiti-
kėjimą. visada tvirtai laikausi 
vieno pagrindinio principo: 
darbus ir įsipareigojimus 
pradedu nuo savęs – ar tu 
gali padaryti, ar padarei, kad 
būtų kitaip, kad būtų geriau? 

Seime dirbu jau tris kadencijas, ir 
visus kartus į Seimą buvau išrinktas 
didele balsų persvara. Esu baigęs 
Lietuvos žemės ūkio akademiją, kur 
įgijau ekonomisto organizatoriaus 
specialybę, o vėliau dabartiniame 
Šiaulių universitete įgijau tiflope-
dagogo specialybę. Penkis kartus 
buvau išrinktas į Šiaulių m. savival-
dybės tarybą. 

Man rinkėjų nuomonė ir jų prie-
sakai visada yra svarbiausi, jais va-
dovaujuosi dirbdamas Seime. Todėl 
prieš kiekvienus rinkimus kartu 
su komanda norime išsiaiškinti, ar 
pateisiname rinkėjų lūkesčius ir ar 
jie pritartų, kad kandidatuočiau 
į Seimą. Džiaugiuosi, kad mano 
sprendimą kandidatuoti 2016 m. 
Seimo rinkimuose savo parašais 
parėmė tūkstančiai rinkėjų. 

Seime nuo pat pradžių dirbu Švie-
timo, mokslo ir kultūros komitete, 

Daug ekonomistų sutaria, 
kad ekonomikos augimas 
automatiškai nereiškia ma-
terialinės gerovės ir sociali-
nės lygybės, o visuomenės 
gerovė ir klestėjimas dažnai 
eina koja kojon su socialine 
lygybe. skandinavijos vals-
tybių gerovės modelyje labai 
ryškiai atsispindi ryšys tarp 
visuomenėje vyraujančio 
socialinės lygybės ir materi-

alinės gerovės lygio.

Socialdemokratų vadovaujamos 
Vyriausybės regioninės politikos 
tikslas – socialinės lygybės didini-
mas ir skurdo mažinimas per užim-
tumo ir gyventojų pajamų didini-
mą, vietinių ir užsienio investicijų 
pritraukimą, verslo ir pramonės 
stiprinimą. Pasiekimai atsispindi 
ir Vyriausybės darbuose. 

Per trejus metus rekordiškai iš-

o šiuo metu esu jo pirmininko pava-
duotojas.  Švietimas, kultūra, socia-
linės problemos ir yra pagrindinės 
mano darbo kryptys. 

Stengiuosi savo pateiktais įstaty-
mų ar jų pakeitimų projektais pa-
veikti, kad šiose srityse dirbti būtų 
kuo lengviau, kad galėtų pasireikšti 
iniciatyvūs žmonės, kad visų darbų 
neužgožtų biurokratija ar atskirų 
asmenų savivalė. Stengiuosi prista-
tyti tinkamai svarbius konkrečius 
projektus ir padėti gauti lėšų jų 
vykdymui.

Dvylika metų mano priimama-
sis dirbo be atostogų, čia kreipėsi 
beveik 8000 žmonių. Per dvylika 
metų Šiaulių m. švietimo, kultū-
ros, socialinės paskirties, gydymo 
įstaigų pastatų renovacijai pavyko 
padėti gauti 16,33 mln. eurų. 

Esu 4 tradicinių renginių globė-
jas: Šiaulių m. pradinių mokyklų 
kalėdinės šventės, rašinio konkurso 
„Laiškas brangiausiam žmogui“, 
Gubernijos mikrorajono šventės „Ir 
aš čia gyvenu“ bei Kariuomenės ir 
visuomenės vienybės dienos pami-
nėjimo kartu su mokyklų bendruo-
menėmis.

11 metų iš eilės skyriau vienkar-
tinę stipendiją Šiaulių universiteto 
gerai besimokančiam studentui iš 

daugiavaikės šeimos. Rekomenda-
vus Šiaulių sporto gimnazijai, skiriu 
kasmėnesinę stipendiją talentingai ir 

gerai besimokančiai šios gimnazijos 
mokinei.

Norėdamas susitikti ir išgirsti įvai-

rių žmonių nuomonę, lankausi dau-
gelyje įstaigų, įmonių, organizacijų, 
dalyvauju įvairiose šventėse.

Esu vienas aktyviausių Seimo narių. 
Vienas arba kartu su kolegomis paren-
giau 333 įstatymų projektus ir 1427 
pasiūlymus įstatymų pakeitimo pro-
jektams. Stengiausi ir stengsiuosi, kad 
įstatymai tarnautų visiems žmonėms, 
todėl ir ateityje Jūsų problemos ir skun-
dai taps pagrindu teikti naujus įstatymų 
projektus, kad situacija keistųsi, pro-
blemų mažėtų ir gyventi būtų geriau. 
Dirbau ir dirbsiu Jums, visi žmonės ir 
visi darbai man yra vienodai svarbūs.

Jau 17 metų priklausau LSDP ir 
niekada nesu bėgiojęs į kitas partijas. 
Socialdemokratu esu savo prigimtimi 
– negaliu būti abejingas neteisybei, kitų 
žmonių išnaudojimui, visuomet stoju 
ginti teisingumą. 

Man skaudu, kad jaunimas palieka 
Lietuvą, kad visą darbo dieną dirbantys 
žmonės neišgali gyventi iš gaunamo 
atlyginimo. Lygybės dalinant atlygi-
nimus tikrai nesiekiu, tačiau dirbantis 
žmogus turėtų galėti už gaunamą algą 
išlaikyti šeimą, leisti vaikus į mokslus, 
planuoti atostogas. 

Būdamas Seimo nariu pateikiu ar 
stengiuosi pritarti tiems įstatymams, 
kurie mums visiems suteikia daugiau 
teisingumo.

augo investicijos, ypač šalies regio-
nuose. Pernai investicijos Lietuvoje 
išaugo 10% ir sudarė 5,7 mlrd. eurų, 
o labiausiai džiugina finansų srautai 
būtent į regionus, kur matomas eko-
nominis pagyvėjimas: sukurta nau-
jų darbo vietų, didėja atlyginimai.

Užsienio investicijų projektų 
skaičiumi milijonui gyventojų Lie-
tuva beveik pustrečio karto lenkė 
Vidurio ir Rytų Europos šalių vidur-
kius. Pritraukėme 31 projektą, kuris 
leis sukurti daugiau kaip 2,5 tūkst. 
darbo vietų arba 50 % daugiau negu 
prieš dvejus metus. Tai – aukštą 
pridėtinę vertę kuriančios ir gerai 
apmokamos darbo vietos. Tiesio-
ginės užsienio investicijos šalyje 
išaugo nuo 4,1 tūkst. eurų 2012 m. 
iki 4,6 tūkst. eurų 2015 m. vienam 
gyventojui.

Nedarbas šalyje sumažėjo nuo 
11,7 % 2012 m. iki 8.7 % 2015 m. 
Net ir regionuose, kuriuose per 
ekonominę krizę nedarbas buvo 
didžiausias, jis sumažėjo apytiksliai 
3 proc. punktais: Utenos apskrityje 
nuo 15,1 % iki 12,3 %, Telšių – nuo 
14,4 % iki 9,7 %,  Alytaus – nuo 14,9 
% iki 12,3 %.

Masinė daugiabučių renovacija, 
šilumos ūkio pertvarka ir demono-
polizacija ir kt. sumažino elektros, 
dujų ir šilumos kainas bei prisideda 
prie socialinės regioninės lygybės 
didinimo. 2014–2020 m. finansi-
nės perspektyvos  speciali  Regionų 
plėtros programa (3,5 mlrd. Lt), 
skirta verslo plėtrai ir investicijų 
pritraukimui, taip pat turės savo 
poveikį.

Šiaulių regionas, kur Saulės rinki-
mų apygardoje, esu išrinktas Seimo 
nariu, užima ketvirtą vietą pagal 
BVP (7,1 % Lietuvos BVP (2014)); 

siekiame, kad Šiaulių apskritis 
pasivytų ekonomiškai stipresnius 
Vilniaus (40,1 %), Kauno (19.7 %) 
ir Klaipėdos (11,8 %) regionus. Ne-
darbas čia krito nuo 11,9 % 2012 m. 
iki 9 % 2015 m.

Tiesioginės užsienio investici-
jos, tenkančios vienam gyventojui, 
Šiaulių apskrityje išaugo nuo 636 
eurų 2013 metais iki 707 eurų 2014 
metais, o vien Šiaulių mieste – nuo 
748 iki 966 eurų. Šiuos rodiklius 
pagerino investuotojai Šiaulių pra-
moniniame parke ir Šiaulių laisvo-
joje ekonominėje zonoje.

Nemažai prisidėjau prie mate-
ralinių investicijų (ypač sveikatos 
srityje), kurios atėjo į Šiaulius. Pa-
minėsiu kai kurias: Šiaulių reabi-
litacijos centro renovacijai skirta 
600 tūkst. eurų, Jaunųjų gamtinin-
kų centro renovacijai – 436 tūkst., 
Konsultacijų poliklinikos statybai 
– 290 tūkst., aikštės šalia Šiau-rės 
Lietuvos kolegijos rekonstrukcijai 
– 182,5 tūkst., Motinos ir vaiko 
klinikai – 46 tūkst.. Visada akcen-
tuoju darbų tęstinumą. Pavyzdžiui, 
Šiaulių reabilitacijos centro renova-
cijos reikalais pradėjau rūpintis dar 
būdamas Šiaulių savivaldybės tary-
bos Miesto ūkio ir plėtros komiteto 
pirmininku. Jau tada su kolegomis 
nemažai padarėme, kad renovacija 
prasidėtų.

Labai tikiuosi, kad Saulės miestui 
pavyks susigrąžinti Lietuvos pramo-
nės centro vardą. Dabar pramonės 
sukuriama bendroji pridėtinė vertė 
(pagal ekonominės veiklos rūšis) 
Šiauliuose yra 24–25%, tačiau ji 
turėtų augti, turint galvoje mies-
to istorines pramonės tradicijas ir 
didėjančias investicijas. Dedu as-
meniškai pastangas, kad į Šiaulius 

ateitų Azijos kapitalas su tokiais 
žymiais prekių ženklais kaip Tai-
vano kompanijos „Asus“, „Acer“ 
bei „HTC“.

Galiausiai, ir Šiauliuose, ir kituo-
se Lietuvos regionuose socialinis 
modelis, kurį tikimasi priimti jau 
birželį, ilgesnėje laiko perpektyvoje 
turėtų sukurti daugiau gerovės ir 
socialinės lygybės per naujų darbo 
vietų steigimą ir gausesnes investi-
cijas į verslą. Be to, tai pristabdytų 
emigraciją iš regionų į Lietuvos di-
dmiesčius ir į užsienį, o Lietuvos 
darbo rinką padarytų patrauklesnę 
emigrantams ir skatintų juos su-
grįžti.

Žinoma, ekonomistai taip pat 
ginčijasi dėl to, kad klasikiniai so-
cialinės (ne)lygybės (pajamų skir-
tumų) indeksai (kaip S80/S20 ar 
GINI), kaip ir BVP augimo ar BVP 
vienam šalies gyventojui rodikliai, 
nėra labai subtilūs lygybės ir gerovės 
rodikliai.

Geriausia gyventi yra toje valsty-
bėje, kurioje yra mažiausiai socia-
linės, regioninės ir kitokios nely-
gybės, kur nėra skurdo, nuo visuo-
menės atskirtų žmonių, izoliuotų, 
negalinčių sau leisti to, ką sau gali 
leisti dauguma, kur nėra bereika-
lingų įtampų tarp labiau ir mažiau 
pasiturinčių šalies gyventojų.

Net turtingiausios pasaulio vals-
tybės (Skandinavijos, Nyderlandai, 
Liuksemburgas ir kt.) tebekelia sau 
socialinės lygybės ir gerovės tikslą. 
Lietuvai, stovinčiai ant naujų par-
lamento rinkimų slenksčio, tai turi 
būti didžioji ambicija – ekonomikos 
augimas su socialine lygybe ir ge-
rove, įskaitant ir regioninę lygybę, 
nes tik tada Lietuva bus darnesnė, 
laimingesnė ir saugesnė valstybė.

Arvydas Mockus 
Seimo Ekonomikos komiteto narys, 
LSDP kandidatas į Seimą vienman-
datėje Saulės apygardoje  

Seimo Ekonomikos komiteto narys, LSDP kandidatas į Seimą vienmandatėje 
sAulĖs APygArdoJe

Seimo narys, LSDP kandidatas į Seimą vienmandatėje AuŠros APygArdoJe

ArvydAs mocKus

edvArdAs žAkAris

Žmonės turi jaustis saugiai ir užtikrintai 

Kuriame solidaresnę ir teisingesnę Lietuvą!

Politika – tai valstybės val-
dymo menas, socialinis proce-
sas, mediatorius, kuris pade-
da išspręsti iškilusius konflik-

tus surandant kompromisą. Tai 
menas sukurti taisykles, kurių 
laikydamiesi žmonės galėtų gy-
venti tokioje visuomenėje, vals-

tybėje, kurioje galėtų siekti savo 
užsibrėžtų tikslų, todėl svarbūs 
sprendimai negali būti priima-
mi skubotai, gerai jų neapsvars-
čius ir neįsigilinus. 

Man svarbiausia yra žmogus, 
jo lūkesčiai, viltys. O geras poli-
tikas turi būti kompetentingas,  
pareigingas, atsakingas, įžval-
gus, empatiškas. Mano žinutė 
rinkėjui – jauskimės saugiai ir 
užtikrintai. 

Gimiau 1965 m. kovo 26 d. 
Šiauliuose. Mokiausi Ragainės 
pagrindinėje mokykloje. Studi-
javau Kauno technologijos uni-
versitete. 1993 m. įgijau aukš-
tąjį universitetinį išsilavinimą, 
man buvo suteiktas diplomuoto 
inžinieriaus (magistro) kvalifi-
kacinis laipsnis.

Pagrindinė mano darbovie-
tė – valstybės įmonė „Regitra“, 
Šiaulių filialas, kur esu vyresny-
sis specialistas, turintis eksper-
to konsultanto kategoriją.

Taip pat esu Seimo nario 
padėjėjas, dirbantis visuome-
niniais pagrindais. Aktyvus 
LSDP partijos narys nuo 2001 
metų, LSDP Šiaulių m. sky-
riaus prezidiumo narys. 2014 

m. buvau Respublikos Prezi-
dento rinkimų LSDP Šiaulių 
m. rinkimų štabo vadovas. 

Pritariu LSDP partijos sklei-
džiamoms demokratijos idė-
joms – užtikrinti socialinį tei-
singumą ir gerovę Lietuvos gy-
ventojams. Sprendimai mūsų 
partijoje priimami atsižvelgiant 
į nuomonių įvairovę, grindžia-
mi diskusijose susiklosčiusia 
daugumos nuomone.

Mano kompetencijos: auto-
transporto įmonių veiklos ko-
ordinavimas ir valdymas, finan-
sinių sistemų tvarkymas, vie-
šieji ryšiai, rinkos analizė, stra-
teginis mąstymas, lankstumas 
ir gebėjimas dirbti komando-
je. Esu aktyvus visuomeninių 
renginių dalyvis ir iniciatorius. 

Lietuvoje  įstatyminė bazė nė-
ra pakankamai lanksti, pritai-
kyta eilinio Lietuvos piliečio 
poreikiams.  Dažnai žmogus 
išgirsta: „Nieko negalime pa-
dėti, toks įstatymas“. Tada ky-
la klausimas, ar įstatymai kuria-
mi ne tam, kad gintų žmogaus 
teises? Kaip gali žmogus jaustis 
saugiai, jei jo negina valstybė? 

Jei būčiau išrinktas į Seimą, 

siekčiau: 
1. inžinerinio techninio pro-

filio specialistų integravimo į 
darbo rinką, kvalifikuoto dar-
bo apmokėjimo, socialinių ga-
rantijų užtikrinimo; 

2. valstybės tarnautojų skati-
nimo, motyvacijos ir asmeninės 
atsakomybės didinimo; 

3. kelių priežiūros programos 
tobulinimo; 

4. emigracijos mažinimo. 
Taip pat labai svarbu atlygi-

nimas už atliktą darbą, socia-
linės garantijos pensijinio am-
žiaus žmonėms, mamoms, au-
ginančioms vaikus ir t.t.

Šeima man – didelė vertybė. 
Tai patys artimiausi žmonės, 
kuriais galiu pasitikėti bet ku-
rioje situacijoje. Stipri ir darni 
šeima – visuomenės pagrindas. 
Kokias vertybes mes įdiegsime 
savo vaikams, toks bus ir mūsų 
šalies veidas. 

Ateitis priklauso jaunajai kar-
tai, todėl mes turime ypatin-
gai daug dėmesio skirti vaikų 
ir jaunimo auklėjimui, ugdy-
mui, užimtumui. Reikia siekti, 
kad jaunimas matytų savo atei-
tį čia, Lietuvoje.

Gimiau 1975 m. rugsėjo 6 d. 
Pakruojyje. 1993 m. baigiau Pa-
kruojo 2-ąją vidurinę mokyklą 
(dabar „Žemyna“). 2005–2010 
m. mokiausi Pakruojo Juozo 
Pakalnio muzikos mokykloje. 
1997 m. gavau kauno techno-
logijos universiteto informa-
tikos inžinieriaus specialybės 
bakalauro diplomą. Moku ru-
sų, anglų kalbas. 

1997 m. įsidarbinau akcinėje ben-
drovėje „Vilkas“ kompiuterių tinklo 
administratoriumi Kaune.  1998 m. 
grįžau į gimtąjį Pakruojo miestą, 
kur nuo 1998 iki 2006 metų dir-
bau Pakruojo darbo biržoje: kom-
piuteristu, informacinio poskyrio 
vedėju, direktoriaus pavaduotoju. 

2006–2011 m. dirbau Pakruojo 
rajono savivaldybės administraci-
joje komunalinio ūkio vyriausiuo-
ju  specialistu. Nuo 2011-ųjų – Pa-
kruojo seniūnijos seniūnas. 

Esu aktyvus visuomeninėje vei-
kloje. Nuo 1997 metų – Pakruojo 
baikerių klubo „Laisvieji vanagai“ 

vienas iš įkūrėjų ir klubo preziden-
tas. 2007–2011 m. – Pakruojo ra-
jono jaunimo organizacijų sąjungos 
„Apskritasis stalas“ vienas iš įkūrėjų 
ir vadovo pavaduotojas,  šiuo metu – 
narys. Nuo 2008 m. vietos veiklos 
grupės „Pakruojo rajono partne-
rystė“ narys. Nuo 2011 m. – Lietu-
vai pagražinti draugijos narys. Nuo 
2013 m. – Pakruojo Rotary klubo 
narys. Nuo 2015 m. – Pakruojo 
miesto vietos veiklos grupės vienas 
iš įsteigėjų ir valdybos narys.

Aktyviai dalyvauju projektinėje 
veikloje. Įgyvendinau ir buvau pro-
jekto vadovu dviejuose vietos vei-
klos grupės projektuose. Dirbda-
mas Pakruojo r. savivaldybės admi-
nistracijoje komunalinio ūkio vy-
riausiuoju specialistu inicijavau du 
tarptautinius Latvijos ir Lietuvos 
bendradarbiavimo per sieną pro-
jektus, buvau paskirtas šių projek-
tų vadovu ir sėkmingai juos įgy-
vendinau. 

Nuo 2011 m. – LSDP Pakruojo 
skyriaus narys. 2013 m. išrinktas į 

LSDP Pakruojo skyriaus tarybą ir 
skyriaus pirmininko pavaduotoju. 

Man artimos LSDP vertybės ir 
tikslai: daugiau darbo vietų, pajamų 
ir socialinio teisingumo. LSDP sie-
kia, kad kiekvienas Lietuvos pilietis 
gyventų saugiai, oriai ir laimingai. 
Įrodėme, kad galime įgyvendinti 
pažadus. Per paskutinius ketverius 
metus išaugo vidutinis darbo už-
mokestis ir pensijos.

Sieksime, kad per kitus 4 metus 
vidutinis darbo užmokestis būtų 
1100 eurų, o senatvės pensija iš-
augtų trečdaliu. Daugiau lėšų skir-
sime sveikatos apsaugai ir sociali-
nei apsaugai. 

Plėsime būsto pritaikymo judė-
jimo negalią turintiems žmonėms 
programą. Būsto pritaikymo eilėje 
reikės laukti ne ilgiau kaip 6 mėne-
sius. 50 proc. padidinsime aukšto-
siose mokyklose besimokančių ne-
įgaliųjų skaičių.

Lietuvoje daugės darbo vietų ir 
mažės skurdas. Kursime solidares-
nę bei teisingesnę Lietuvą! 

LSDP kandidatas į Seimą vienmandatėje 
kurŠĖNų – dAiNų APygArdoJe

ginTAuTAs siTniKAs

Pakruojo seniūnijos seniūnas, LSDP kandidatas į Seimą vienmandatėje 
PAsvAlio – PAkruoJo APygArdoJe

sAulius mArgis

Pirmas jos straipsnis  „Lietuvos vals-
tybė yra nepriklausoma demokratinė 
Respublika“ gali būti keičiamas tik  
referendumu, už keitimą turi balsuoti 
¾ visų piliečių. Pirmas Konstitucijos 
skirsnis irgi gali būti keičiamas tik re-
ferendumu. Ir „už“ turi būti daugiau 
kaip pusė visų piliečių.  

Konstitucijos keitimo apribojimai 

reiškia, kad iš Konstitucijos kyla tam 
tikri reikalavimai Konstitucijos patai-
sų turiniui. Negali būti daromos to-
kios Konstitucijos pataisos, kuriomis 
būtų paneigtos Konstitucijoje įtvirtin-
tos pamatinės konstitucinės vertybės, 
kuriomis grindžiamas visuomenės ir 
valstybės gyvenimas bei pati Kons-
titucija: valstybės nepriklausomybė, 

demokratija, respublika, žmogaus tei-
sių ir laisvių prigimtinis pobūdis, teisės 
viršenybė, teisingumas ir kt.

Įdomu stebėti, kaip kolegos Seimo 
nariai neriasi iš kailio, kas daugiau 
pasiūlys Konstitucijos pataisų. Šios 
kadencijos pabaigoje pasipylė Kons-
titucijos pataisos viena paskui kitą. 
Dar įdomiau, kad norima skubiai jas 

Lietuvos Konstitucija pripažįstama kaip 
socialiai orientuota ir viena pažangiausių

priiminėti. 
Seimo statute specialiai nustatytos 

procedūros dėl terminų tam, kad jos 
nebūtų skubotos, kad su tomis Kons-
titucijos pataisomis susipažintų kuo 
daugiau žmonių, pareikštų savo nuo-
monę. Reikia nepamiršti, kad Konsti-
tucija yra tautos priimta referendumo 
būdu. 

Taip, pirmoji atstatytos valstybės 
Konstitucija turėjo būti priimama re-
ferendumu, bet ji nebuvo rengiama 
per vieną dieną ir per vieną naktį. Taip, 
buvo net, galima sakyti, parengti du 

variantai Konstitucijos, - griežtesnės 
rankos politikų ir demokratiškesnės 
valstybės srovės atstovų. Bet gražu, kad 
jie turėjo išminties ir rado kompromi-
sinį, visiems tinkantį variantą.   

Mūsų Konstitucija daugelyje vals-
tybių pripažįstama kaip viena pažan-
giausių ir socialiai orientuota. Todėl 
Konstitucijos keitimas turi būti itin 
retas atvejis.

 
Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi  Akvilė Rudytė 
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Man rūpi kiekvieno žmogaus problemos

Ar atjos Kubilius ant Karbauskio asilo?Penki Almos ,,-umai“

Gerai žinau Raseinių kraš-
to žmonių problemas, daugu-
mą pažįstu asmeniškai. Gimiau 
1952 m. gegužės 6 d. Rasei-
nių rajono Paklanių kaime. Bai-
gęs Raseinių pirmąją vidurinę 

mokyklą, mokiausi Lietuvos 
žemės ūkio akademijoje, kur 
įgijau inžinieriaus mechaniko 
specialybę.  

Grįžau dirbti į gimtąjį Ra-
seinių kraštą. Vienas ryškiau-

sių mano gyvenimo etapų buvo 
tuomet, kai man buvo patikėtos 
Raseinių rajono mero pareigos. 

Svarbiausias mano gyvenimo 
devizas: ,,Man rūpi kiekvieno 
žmogaus problemos.“ Ne kar-
tą parėmiau finansiškai į mane 
nelaimės atveju besikreipian-
tį žmogų. Kasmet skiriu vien-
kartinę 150 eurų paramą gerai 
besimokantiems studentams iš 
daugiavaikių šeimų. 

Bendradarbiaujant su buvu-
siu Raseinių savivaldybės meru 
A. Mėliniu pasiekėme, kad bū-
tų gautos lėšos Raseinių miesto, 
Ariogalos ir Viduklės miestelių 
infrastruktūrai gerinti. Pasise-
kė gauti beveik 120 tūkst. eu-
rų Raseinių sporto komplekso 
projektavimo darbams. 

Atsižvelgiant į vietos ūkinin-
kų prašymus, virš automagis-
tralės ties Sujainiais bus įreng-
tas viadukas. Praeitoje kadenci-
joje daug teko prisidėti, kad bū-
tų išasfaltuotas kelias į Paupį. 

Su raseiniškiu Seimo nariu 
G. Mikolaičiu dirbdami ben-
drai pasiekėme, kad Raseinių 
r. greitosios pagalbos medici-
nos stotis galėtų įsigyti 3 nau-
jausius defibriliatorius. Per 300  
tūkst. eurų skirta rajono cen-

Darbštumas – pagrindinė ir 
svarbiausia socialdemokratės, Sei-
mo narės Almos Monkauskaitės, 
kandidatės vienmandatėje Kelmės 
– Šiaulių apygardoje 2016–2020 m. 
Lietuvos Seimo rinkimuose, verty-
bė. Gimusi ir užaugusi kaime, atka-
kliai siekusi savo tikslo – tapti gydy-
toja, nuo 1987 m. rūpinosi Kelmės 
krašto žmonių sveikata. Tapusi Sei-
mo nare, visa galva pasinėrė į darbą: 
pasiūlė 92 įstatymų projektus, 40 iš 
jų buvo priimta, vienas svarbiausių 
– Seimo priimta Lietuvos sveika-
tos 2014–2020 m. programa. Alma 
Monkauskaitė yra LSDP Sveikatos 
apsaugos komiteto pirmininkė. Šis 
komitetas formuoja partijos pozi-
ciją sveikatos politikos klausimais. 

Solidarumas:  Almos bendravi-
mo ir bendradarbiavimo su partijos 
bičiuliais, koalicijos partneriais, ki-
tais Seimo nariais, apygardos – Kel-
mės rajono – vadovais nekelia abejo-
nių. 2002 metais tapusi LSDP nare 
liko ištikima partijos idėjoms. Vei-
kia išvien, yra draugiška, sutarianti 
su ją supančiais žmonėmis. ,,Man 
artimos LSDP idėjos kovoti už de-
mokratiją ir socialinį teisingumą. 
Jau nuo 1990 m. žavėjausi atsikūru-

trinei ligoninei: įrengtas mo-
dernus liftas, atlikti patalpų re-
monto darbai. 

Gerinant kelių infrastruktū-
rą, šiemet bus pradėti asfaltuo-
ti keliai Ariogala – Paliepiai, 
Girkalnis – Pramedžiuva, ke-
lias į Lyduvėnų miestelį. Pavy-
ko skirti po 300 tūkst. eurų Ra-
seinių autobusų stoties ir Ario-
galos kultūros namų remontui.

Labai svarbi finansinė pa-
rama Raseinių V. Petkaus pa-
grindinės mokyklos, Ariogalos, 
Prezidento J.Žemaičio, Betyga-
los Maironio, Šiluvos gimnazi-
jų patalpų remontams. Prisi-
dėjome prie lopšelio – darželio 
,,Saulutė“ aplinkos sutvarkymo 
darbų finansavimo.

Seime dirbu antrą kadenciją,  
šioje – Kaimo reikalų komite-
te. Dirbant jame padidintos lė-
šos kaimo bendruomenių vei-
klai, kelių asfaltavimui, jaunų-
jų ūkininkų įsikūrimui kaime. 
Priimti kooperatinių bendro-
vių ir griežčiau reglamentuo-
jantys žemės pardavimą užsie-
niečiams įstatymai.

Esu Seimo Antikorupcijos 
komisijos pirmininko pavaduo-
tojas. Dirbdamas šiose pareigo-
se, daug kartų raštu kreipiausi 

sios LSDP aktyvia veikla, padėjusia 
Lietuvai atgauti valstybingumą, ko-
va už teisinę valstybę. Partijos bičiu-
liai – asmenybės tapo mano veiklos 
ir gyvenimo pavyzdžiu”, – teigia 
Seimo narė Alma Monkauskaitė. 

Dvasingumas – kitaip, begalinis 
domėjimasis viskuo, kas teikia peno 
dvasiai. Alma daug skaito, keliauja, 
bendrauja su kultūros ir meno žmo-
nėmis, lanko spektaklius ir koncer-
tus. Ištisas valandas gali kalbėti apie 
žmonių tarpusavio santykius, juos 
analizuoti, išgyventi dėl kito pakly-
dimo, sakydama, kad nesame vie-
nodi nei pasaulėžiūra, nei dvasine 
patirtimi, nei galimybėmis. Jos ge-
bėjimą bendrauti patvirtina įvairia-
pusė ir plati veikla – Alma dirba 7 
parlamentinėse grupėse ir 4 kitose 
grupėse, ji yra šios kadencijos Šiaulių 
krašto bičiulių parlamentinės gru-
pės pirmininkė, per mėnesį aplan-
ko iki 20 renginių apygardoje, ben-
drauja su jų dalyviais ir rengėjais.

Draugiškumas: Alma myli visus 
žmonės, su jais yra draugiška ir nuo-
širdi. ,,Per ketverius darbo Seime 
metus daugiausia dėmesio skyriau 
žmonėms. Gausybė renginių, susi-
tikimų apygardoje, asmeninių po-
kalbių leido suprasti žmonių rūpes-
čius, problemas ir padėti jas spręsti. 
Visada pastebiu sunkiai dirbančius 
žmones, įvertinu juos.“ Almos drau-

į teisėsaugos institucijas, jų va-
dovus, norėdamas padėti žmo-
nėms. Esu Seimo Etikos ir pro-
cedūrų komisijos narys.

LSDP partijoje esu nuo 1990 
metų. Tai – partija, kurios tikslai 
ir idėjos visada man buvo ir yra pri-
imtinos. Esu tas Seimo narys, ku-
ris siekia galutinio tikslo – padė-
ti žmogui, aiškintis, kas jam rūpi, 
dėl ko jam skaudu. Bendri darbai 
ir rūpesčiai Seime suvedė drau-
gėn su daug bendraminčių, leido 
suprasti, kad būdami vieningi ga-
lime labai daug. LSDP jaučiamas 
politinis stabilumas, kuris labai 
svarbus ir prasmingas valstybės 
gyvenime.

Jei vėl būsiu išrinktas į Seimą, 
tuomet toliau sieksiu mažinti 
skurdą, socialinę atskirtį tarp gy-
ventojų, didinti neapmokestina-
mą gyventojų pajamų dydį, didin-
ti finansinę paramą neįgaliesiems 
ir jaunoms šeimoms, kultūros ir 
slaugos darbuotojams, grąžinti ir 
didinti pensijas. 

Man labai svarbu, kad valstybė 
remtų ūkininkus, didintų investi-
cijas valdų modernizavimui. Dar 
planuoju pasiekti, kad būtų tčsia-
mas žvyrkelių asfaltavimas ir ,,Ze-
bro“ programa Raseinių ir Kėdai-
nių rajonuose. 

gai – dvasininkai, mokytojai, medi-
kai, verslininkai, žemdirbiai, senjo-
rai ir studentai (Seimo narė kasmet 
skiria stipendijas pažangiems rajo-
no studentams). Jai svetimas egoiz-
mas, pyktis, kito žeminimas – kil-
niu darbu, geru žodžiu, plačia šyp-
sena ji įprasmina savo gyvenimą. 
Nutiesusi kelius į kitų širdis, susi-
tapatino su kitais ir tapo jų gyveni-
mo dalimi.

Smalsumas gerąja prasme – 
ieškoti ir atrasti nauja politikoje, 
santykiuose su žmonėmis. Ir, be 
abejo, nuo vaikystės pamėgtoje sri-
tyje – sveikatos apsaugoje. Seimo 
narei rūpi 2016–2020 m. kadenci-
joje optimizuoti asmens sveikatos 
priežiūros tinklą taip, kad visiems 
gyventojams būtų užtikrinamas 
organizacinis, geografinis, medi-
cininis paslaugų prieinamumas; 
didesnį dėmesį skirti ligų profi-
laktikai, skatinti žmones gyven-
ti sveikai; sumažinti kompensuo-
jamųjų ir kitų būtiniausių vaistų 
kainas. Ir daugybė kitų sričių – že-
mės ūkio, mokslo ir švietimo, so-
cialinės apsaugos, kultūros, verslo, 
ūkio – modernizavimo ir plėtros 
klausimai. Domėjimasis valsty-
bės valdymu, respublikos žmonių 
gyvenimo gerinimu paremtas Al-
mos tikėjimu, viltimi ir meile ne 
sau, o kitiems.

Seimo narys, LSDP kandidatas į Seimą vienmandatėje 
rAseiNių – kĖdAiNių APygArdoJe

Seimo narė, dirbanti Sveikatos reikalų komitete, LSDP kandidatė į Seimą vienmandatėje  
kelMĖs –ŠiAulių APygArdoJe 

edmundAs JonylA

AlMA MoNkAuskAitĖ 

„Jei valdžia pasikeis, galima laukti visko...“
Seimo narys, LSDP kandidatas  į Seimą vienmandatėje sĖlos APygArdoJe
vyTAuTAs sAulis 

Drąsus, atkaklus, ryžtingas, 
darbštus, draugiškas – šiuos ir dar 
daugybę gražių žodžių apie Vytautą 
Saulį žeria jį pažįstantys rokiškėnai. 
Tačiau paprašius V. Saulio papasa-
koti apie save, kandidatas į Seimą 
šypsosi: „Mane kiekvienas rokiš-
kėnas pažįsta, turbūt, kaip nuluptą. 
Nežinau, ar galėčiau ką nors naujo 
pasakyti, juk tiek kartų esu prisi-
statinėjęs pats ir dar daugiau kartų 
„narstytas“ aplinkinių...“. 

Tad šį kartą su Seimo nariu Vy-
tautu SAULIU, LSDP kandidatu  į 
Seimą vienmandatėje Sėlos apygar-
doje Rokiškio rajone, kalbamės apie 
rimtus dalykus - nuveiktus darbus 

ir ateities užmojus rajono vardan.

Iš šiųmečių Sėlos apygardos 
kandidatų į Seimą Jūs vienintelis 
– patyręs, ne vieną kartą rokiškė-
nų pasitikėjimą gavęs asmuo. To-
dėl būdamas Seime ne kartą ma-
tėte atėjusius dirbti „naujokus“. 
Sakykite, kiek laiko jie užtrunka 
pratindamiesi prie naujojo Sei-
mo nario „titulo“, naujos darbo 
aplinkos, kolegų ir kada pradeda 
dirbti rimtai?

Naujai išrinktų Seimo narių rim-
tas darbas prasideda ne ankščiau an-
trųjų darbo metų. Retas kuris suge-
ba pasiruošti greičiau. Iš tiesų, už-

trunka, kol išsiaiškini darbo speci-
fiką, koridorius, kas ir kur įsikūręs, 
kas už ką atsakingas, į ką kreiptis 
vienu ar kitu klausimu. 

Atėjęs dirbti į Seimą, kandidatas 
turi išmokti labai kruopščiai pla-
nuoti laiką: darbas komitetuose, 
plenariniai posėdžiai, interesantų 
priėmimas ir pan. Naujam žmogui 
iš karto tą padaryti būna labai sun-
ku. Kartais Seime juokaujama, kad 
naujų Seimo narių kadencija trunka 
ne ketverius, o trejus metus. 

Jums būnant Seime, akivaiz-
džiai išgražėjo ne tik Rokiškis, 
bet ir rajono gyvenvietės. Nepai-
sant to, tenka išgirsti sakant: „Jis 
nieko nepadarė...“ Ar tokie pasa-
kymai neįžeidžia?

Susitikimuose su gyventojais to-
kių pasakymų girdžiu ir aš. Įsižeis-
ti tikrai neįsižeidžiu. Tačiau žmo-
nės neteisingai supranta Seimo na-
rio darbą. Juk Seimo narys neis, sa-
kykime, tiesti asfalto ar kloti šaliga-
tvio trinkelių. 

Seimo nario pareiga – priimti to-
kius įstatymus, kad šalies gyventojai 
gyventų geriau, sočiau, kad turėtų 
darbą ir orų atlyginimą, kad sena-
tvėje ar susirgus turėtų užtikrintas, 
pastovias pajamas ir kitas socialines 
garantijas. 

Greta įstatymų kūrimo apygar-
doje dirbantis Seimo narys rūpina-
si rajono gerove, kad būtų įgyven-
dinami rajonui palankūs projektai, 
o gyventojams sukuriamos geriau-
sios gyvenimo sąlygos. Seimo na-
rys turi iškelti šalies ir rajono pro-
blemas bei stengtis, kad jos nebūtų 
pamirštos ministerijų ar valdinin-

kų stalčiuose. 
Jei kalbėsime  apie sveikatos prie-

žiūros paslaugas Rokiškio rajone, 
džiaugiuosi, kad man būnant Sei-
me pavyko išsaugoti Rokiškio rajo-
no ligoninės akušerijos-ginekologi-
jos skyrių. Puikiai pamenu, kai prieš 
pusantrų metų į Rokiškį atvykusi 
sveikatos apsaugos ministrė Riman-
tė Šalaševičiūtė rajono merui pra-
nešė skaudžią žinią – bus uždary-
tas akušerijos-ginekologijos skyrius. 

Ši žinia paveikė rokiškėnus, tad, 
suprasdami padėties rimtumą, su 
rajono meru ne vieną dieną suko-
me galvas svarstydami, ką galime 
padaryti, kad skyrius nebūtų užda-
rytas ir mūsų rajono moterys galė-
tų gimdyti čia, Rokiškyje, šalia savo 
namų. Pasidžiaugsiu – mums pavy-
ko ne tik šias paslaugas išsaugoti, bet 
ir gauti Šveicarijos paramą šio sky-
riaus įrangai modernizuoti. 

Dėl savo krašto nuveikėte 
daug. Tačiau šie darbai jau liko 
praeityje. Ką ketinate dėl Ro-
kiškio nuveikti kitos kadenci-
jos metu, jei vėl būsite išrinktas 
į Seimą?

Ateities planų dėl Rokiškio ir 
jo žmonių turiu dar daug. Aišku, 
kaip galima greičiau užbaigti Ro-
kiškio baseino statybas. Norėčiau, 
kad darbai toliau vyktų sklandžiai. 

Tačiau, jei valdžia pasikeis, gali-
ma laukti visko... Deja, darbo Sei-
me praktikoje turiu liūdną pavyz-
dį. Tai – Salų dvaro rekonstrukcija. 
2008 m. dirbusios Vyriausybės bu-
vo numatyta, kad nuo 2009 m. Salų 
dvaras bus rekonstruojamas ir tam 
iš biudžeto bus skirta 11 mln. litų. 

Tačiau, įvykus Seimo rinkimams 
ir pasikeitus valdančiajai daugu-
mai, naujasis ūkio ministras šį mū-
sų puoselėtą ir ilgai derintą projektą 
išbraukė iš sąrašo... 

Jei tąkart situacija būtų susiklos-
čiusi kitaip, jei Seime būtų likusi ta 
pati valdančioji dauguma, šiandien 
mūsų akis džiugintų rekonstruotas 
Salų dvaras.

Kalbant apie kelių remonto dar-
bus, svarbu tęsti Kauno gatvės re-
konstrukciją, užbaigti 5 km asfal-
tavimą kelio ruože nuo Vilkonių 
iki Suvainiškio, kelią Rokiškis-Ske-
mai ir Juodupė-Onuškis, ruošia-
mas projektas kelio Kamajai-Duo-
kiškis ir Jūžintai-Kaniukai asfalta-
vimo darbams pradėti. 

Norėtųsi tęsti rajono mokyklų 
modernizavimo darbus, uždengti 
ledo aikštelę ir pabaigti daug kitų 
numatytų darbų.

Kandidatų į Seimo narius rin-
kimų programose numatyta daug 
gražių pažadų, tačiau dauguma Jų 
net neįsivaizduoja, kaip įvykdys 
savo įsipareigojimus rinkėjams. 
Ką manote šiuo klausimu? 

Aš į viską žiūriu labai objekty-
viai. Artėjant rinkimams kandi-
datai gali prisifantazuoti daug ir 
visko, bet į situaciją reikia žiūrėti 
realiai. Deja, nedirbęs Seime, ne-
gali įsivaizduoti koks tai darbas, 
ką tu gali padaryti, o ką tik norė-
tum. Mano tikslas – ne utopiniai 
ir nerealūs pažadai, bet nuoseklus 
darbas vardan mūsų šalies ir ypač 
mūsų rajono gerovės.

Dėkojame už pokalbį.

Morta Skomantienė
politologė 

konservatorių gretose po 
pirmo rinkimų turo – pani-
ka. Džiūgavo taip gerai pasi-
rodę, o dabar niekas su jais 
nekalba apie valdžią. kon-
servatoriai įtaria klastą – ga-
limus valstiečių ir žaliųjų su-
sitarimus su socialdemokra-
tais. šie purto galvas, nei-
gia suokalbius, bet šelmiš-
kai šypsosi. konservatorių 
nerimas auga.

Konservatorių planas buvo to-
bulas – seną, liūdnai pagarsėju-
sį partijos lyderį pakeisti jaunuo-
ju anūku, rinkėjus vilioti per-
mainomis, o po rinkimų sėkmės 
kaip ir 2008-aisiais mažaisiais 
koalicijos broliais priglausti li-
beralus, kurie dėl ministro pos-
to ar dar kokių nors gėrybių, sle-
piamų dėžutėse, pasirašo su bet 
kokiu velniu eiti obuoliauti. Net 
ir su konservatoriais.

Planas, galima sakyti, pildė-
si – rinkėjai kibo ant permai-
nų pažadų kabliuko. Nereikia 
Seime senų veidų – siūlom nau-
jus. Tiesa, konservatorių pateik-
ta „šviežiena“ atsidavė naktinė-
mis mokesčių reformomis, pen-
sijų ir algų karpymu, net dujų 
užtaisais po daužomais Seimo 
langais. Tarp naujų konservato-
rių pavardžių dvoktelėdavo į są-
rašą sukaišiotos senienos – tas 
pats apie save vadovėlius kūręs 

ekspremjeras Andrius Kubilius, 
pensininkų ašaromis aplaistyta 
eksministrė Ingrida Šimonytė, 
į mamos verslus europinių fon-
dų srautus nukreipęs eksminis-
tras Dainius Kreivys, buvusi Sei-
mo pirmininkė Irena Degutienė, 
kurios sūnus netyčia išgelbėjo sa-
vo pinigus iš uždaromo banko, 
„Mailiaus bylos“ specialusis liu-
dytojas Kazys Starkevičius ir vi-
sa eilė anuomet valdžioje  pasižy-
mėjusių, o dabar tos valdžios vėl 
labai išalkusių „ne pirmo šviežu-
mo“ konservatorių.

Kai kurie rinkėjai, net ir pati-
kėję konservatorių pažadu ir pa-

čios Prezidentės raginimu rink-
tis permainas, jas pasirinko. Ta-
čiau tie, kas turėjo labiau išlavin-

tą uoslę, ėmė ir pasirinko ne tas 
permainas – analogišką „šviežie-
ną“ ant rinkimų prekystalio pa-
siūliusius valstiečius-žaliuosius. 
Šių kandidatai pasirodė tokie ža-
li, kad net ir nesunokę. Na, bet 
rinkėjui bent jau kvapas nerietė 
nosies ir nekėlė tokių asociacijų, 
kaip konservatorių pašvinkusi 
„šviežiena“.

Valstiečiai tapo šių rinkimų 
pilkuoju arkliuku, jie perėmė 
rinkėjų balsus ir nusinešė link 
valdžios olimpo konservatorių 
iškeltą permainų vėliavą. O juk 
„atsišviežinę“ konservatoriai jau 
matavosi ministrų portfelius: 
anūkas – premjero, Šimonytė 
– sveikatos apsaugos ministrės, 
Kubilius – finansų ministro ir 
taip toliau. Prie kiekvieno port-
felio po eilę konservatorių ir vie-
ną kitą liberalą susirikiavo. O čia 
staiga valstiečiai žalieji balsus iš 
po nosies nujojo.

Konservatoriai ėmė koreguoti 
planus – nusprendė dar pastum-
dyti eiles prie valdžios ir, pasi-
spaudus, priimti į jas ir valstie-
čius žaliuosius. Kadangi jie tokie 
žali, matyt, bus nesunku, paki-
šus vieną kitą ministeriją, persi-
vilioti būrelį šviežiai sulipdytos 
partijos naujokų ir, sustiprinus 
dešiniųjų gretas, būtų jau galima 
atsikratyti nepageidaujamo poli-
tinio koalicijos partnerio. Juk ir 
politologai LVŽS prognozuoja 
greitą politinę mirtį. Ar pavyks 
konservatoriams į valdžią nujoti 

su R. Karbauskio arkliu? Jei ar-
klys bus nešulinis asilas, galbūt.

Bet net ir patiems konservato-
riams, įžvelgus LVŽS vado užsi-
spyrusį būdą, ėmė kilti abejonių 
– ką šis rezga ir kas bus, jeigu ne 
tik permainų vėliavą, bet ir visą 
valdžią nusineš, pavyzdžiui, su-
darydamas koaliciją su socialde-
mokratais. Juk šie nebeturi, ką 
prarasti. Nebent komfortą pa-
gyventi kelerius metus opozici-
joje. Ir dėl postų socdemai, ma-
tyt, taip nebesidraskys. Juk atsi-
džiaugė valdžia per visą kaden-
ciją. Gal net premjero portfelis 
dar nepriaugęs prie dabartinio 
rankos.

Koją kišą ir deklaratyvūs R. 
Karbauskio pareiškimai, kad su 
korumpuotais politikais į koali-
ciją neis. Liberalų sąjūdis – par-
tija, sugebėjusi sumušti korup-
cinius rekordus per Lietuvos ne-
priklausomybę – pasigarsino  su 
šimtatūkstantine lyderio Eligi-
jaus Masiulio  eurų suma, gauta 
iš verslininkų. Dabar neatsilieka 
ir konservatoriai – jų deleguotas 
Karoliniškių apygardos L. Asa-
navičiūtės apylinkės komisijos 
pirmininkas STT buvo sulaiky-
tas su kyšiu kaip bankroto admi-
nistratorius.

Tai kas norės tokių „atsinauji-
nimą“ ir „skaidrumą“ deklaravu-
sių partnerių?

Panika konservatorių greto-
se. Koks asilas tada juos neš į 
Seimą?..

KonSeRvatoRiai ėmė 
KoReguoti planuS 
– nuSpRenDė DaR 
paStumDyti eileS pRie 
valDžioS iR paSiSpauDuS 
pRiimti į JaS iR 
valStiečiuS-žaliuoSiuS.
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„Socialdemokratą“ gali gauti LSDP skyrių būstinėse, o elektroninę versiją – LSDP tinklalapyje ir „Facebooke“. 

socialdemokratas

Mielieji,
 Kviečiu šį sekmadienį būtinai ateiti į LR 

Seimo rinkimus ir balsuoti. Tik taip mes galime 
turėti įtakos, jog į valdžią ateitų politikai, kuriais 
mes pasitikime. Atidžiai seku priešrinkimines 
batalijas. Labai daug nepamatuotų pažadų, 
ypač –socialinėje srityje. Reikėtų balsuoti ne 
už utopinius pažadus dalijančius ar už naujus 
„gelbėtojus“, o už tuos, kurie konkrečiais darbais 
jau įrodė, jog gali profesionaliai dirbti ir priimti 
žmonėms naudingus sprendimus.

Šiemet 22-uosius mokslo metus pradėjo Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universi-
tetas. Mokslo metų atidarymo šventėje  Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė 
įteikė universitetui garbingą Europos Parlamento Europos piliečio medalį.  Šį garbingą 
apdovanojimą universitetui, kurio veikloje dalyvauja apie 10,5 tūkstančių senjorų iš 
visos Lietuvos, europarlamentarės teikimu Europos Parlamentas skyrė už  išskirtinius  
nuopelnus  skatinant geresnį Europos piliečių tarpusavio supratimą ir bendravimą 
bei Europos Sąjungos vertybių puoselėjimą. Šventės dalyviams Europos Parlamentas 
dovanojo puikų Nedos Malūnavičiūtės bei Olego Ditkovskio koncertą.

kodėl turėtume balsuoti  
už socialdemokratus? 

Gerbiamas Europos komisa-
re, lapkričio 2-ąją sukaks dve-
ji metai, kai darbuojatės Euro-
pos Komisijoje, bet, reziduo-
damas Briuselyje, dažnai lan-
kotės Lietuvoje, domitės mūsų 
šalies gyvenimu. Kaip atrodo 
Jums šiandienos Lietuva, ste-
bint iš šalies? 

Lietuva bendrame Europos Są-
jungos (ES) kontekste atrodo ne-
blogai, tačiau esama ir laimėji-
mų, ir problemų. Žvelgiant pla-
čiai ir atsižvelgus į bendruosius 
Europos Komisijos vertinimus, 
palyginus su kitomis ES valsty-
bėmis, Lietuva nors ir lėtokai, ta-
čiau žengia pažangos kryptimi. 

Tačiau turiu pripažinti, kad ir 
kitose ES valstybėse pažanga yra 
sulėtėjusi. Ir tai yra visų 28 ko-
misarų nuomonė, kurią susida-
rome vertindami pažangą, atsi-
žvelgę į platų sričių spektrą, pa-
vyzdžiui: kaip šalys atitinka sta-
bilumo ir augimo paktą, kokių 
turi jaunimo užimtumo inicia-
tyvų, kaip kuriamos darbo vie-
tos, mažinama socialinė atskir-
tis ir t. t. 

Sakyčiau, Lietuva yra tarp sti-
prių ES vidutiniokių. Žinoma, 
mūsų šaliai dar sunku lygiuotis 
su Nyderlandais, Belgija ar Liuk-
semburgu. Kita vertus, nors ga-
li būti, kad mūsų žmonės, gyve-
nantys, tarkime, Kražiuose, Juo-
dupėje ar Vilniuje, ir nejaučia tų 
greitų pokyčių, bet makroekono-
miniai Lietuvos rodikliai nuolat 
gerėja, ypač nuo 2012 metų.        

Lietuvoje praėjo pirmasis rin-
kimų į Seimą turas, prieš akis 
– antrasis. Rinkėjų simpatijas 
ir balsus vėl pelnė konservato-
riai ir valstiečiai žalieji (LVŽS). 
Kaip manote, kokios priežastys 
nulėmė, kad rinkimuose social-
demokratai (LSDP) liko treti? 

Visų pirma, manau, kad kairių-
jų elektoratas išsibarstė po kitų 
partijų sąrašus. Matyt, kairiųjų 

pažiūrų žmonių simpatijas lai-
mėjo Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjunga. Kodėl? Socialde-
mokratų vadovaujamai koalici-
nei vyriausybei, akivaizdu,  pri-
trūko tų sričių, kuriose galėjo-
me padaryti daugiau visuomeni-
nių darbų ir kurių laukė kairiųjų 
pažiūrų žmonės. Turiu mintyje 
sveikatos apsaugą, kultūrą, švie-
timą ar socialinę sferą. Tik svei-
katos apsaugos srityje buvo ban-
dymų įgyvendinti socialdemo-
kratinę politiką. 

Žinoma, koalicija buvo sudė-
tinga. Ir nors judėta pozityvia 
kryptimi, žmonės tikėjosi Vy-
riausybės, kuri stipriau atstovaus 
viešiesiems interesams. Trukdė ir 
Prezidentė, tiesiogiai ir netiesio-
giai kišdamasi į Vyriausybės rei-
kalus, menkindama ją bei atvi-
rai proteguodama dešiniuosius. 

Be to, koją kišo tokie klausi-
mai, kaip Darbo kodekso svarsty-
mas, nesugebėjimas išplėsti dis-
kusijų rato,  į svarstymą įtrauk-
ti daugiau žmonių – ne tik ma-

kroekonomikos ekspertų, bet ir 
praktikų, tiesiogiai  susidurian-
čių su darbo sutartimis kasdie-
nybėje, profesinių sąjungų, pro-
fesinių susivienijimų atstovų, ku-
rių kasdienybėje darbo santykių 
neteisingumai yra tapę savotiš-
ka norma. 

Be abejo, buvo neatsargių pa-
sisakymų, klaidų, ypač skaudus 
konfliktas su švietimo darbuoto-
jais, kuriame nebuvo  mobilizuo-
tos Vyriausybės pastangos padėti 
švietimiečiams. Objektyviai rei-
kia pripažinti, kad socialdemo-
kratai dažnai pritrūkdavo kai-
rumo. Todėl daryčiau prielaidą, 
kad dauguma kairiųjų pažiūrų 
visuomenininkų, nusivylę soci-
aldemokratais, pradėjo žvalgytis 
į R. Karbauskio partiją. 

Kodėl reikėtų palaikyti soci-
aldemokratus antrajame Seimo 
rinkimų ture?

13 socialdemokratų iškovotų 
mandatų ir 21 kandidatas antra-
jame Seimo rinkimų ture šian-

dien reikalauja pozityvaus žvilgs-
nio ir nusiteikimo. Susitelkime, 
ne tik energingai komunikuoki-
me nuveiktus darbus, bet ir pa-
teikime esamas bei būsimas al-
ternatyvas. 

Turime ne tik padėti kandi-
datams vienmandatėse, tačiau ir 
mobilizuoti savo jėgas, rinkėjams 
padėti apsispręsti  kalbantis su 
kiekvienu atskirai ir nuoširdžiai. 
Mūsų šūkis „Girdim, matom, da-
rom“ neturi būti tik lozungas. 
Jis, kalbantis su rinkėju, turi tap-
ti mūsų praktika ir šių savaičių 
kasdienybe. Šiltas, nuoširdus ry-
šys su kiekvienu žmogumi yra tai, 
kuo mes visada pasižymėdavome. 

Susidaro įspūdis, kad Lietuvos 
žmonės šiandien yra išgąsdinti. 
Skleidžiami gąsdinimai krizė-
mis, keliamos baimės, bandoma 
būti visokių karų, okupacijų pra-
našais. Tai – dešiniųjų, tarp jų 
ir Prezidentės, politinės minties 
produktai. 

Tas pats pasakytina ir apie Lie-
tuvos tarptautinę politiką, kuri 

neprisideda prie taikaus konflik-
tų sureguliavimo. Jei žmonės nori 
būti saugesni, jiems reikia rinkti 
atsakingesnius, ramesnius, giles-
nius ir problemas matančius, su-
prantančius, bet taip pat ir ne-
komplikuojančius, siūlančius 
sprendimus žmones. 

O rinktis tokį demagoginį, pa-
rodomąjį narsumą komunikuo-
jančius, reiškia destabilizuoti sa-
vo pačių kasdienį gyvenimą. Jei 
norime rasti sunkiausių klausi-
mų (pvz., Astravo AE, Kalinin-
grado problematika) sprendimus, 
mums reikia įžvalgių, gilių, pro-
tingų ir suprantančių reikalo su-
dėtingumą, o ne eskaluojančių 
įtampą ir konfliktus, žmonių. 
Jau vien todėl reikia stabdyti de-
šiniųjų persvarą ir rinktis social-
demokratus. 

Kitas dalykas, man neatrodo, 
kad valstiečių žaliųjų pusėje su-
sibūręs didžiulis būrys pažangių 
žmonių išties turi pakankamai 
daug žinių, kaip įgyvendinti savo 
sumanymus. Čia reikia gero ba-
lanso tarp naujumo ir patirties. 
Politikos naujokui išmanyti visus 
valstybės valdymo mechanizmus 
yra sunkus iššūkis, o socialdemo-
kratai, ypač patyrę vienmandati-
ninkai, tą žino puikiai. 

Jei naujajame Seime bus dau-
giau socialdemokratų, greičiau-
siai ir valstiečių žaliųjų galimy-
bės padidės, atsiras daugiau ar-
gumentų formuoti centro kairės 
koaliciją. Lietuvai reikia pažan-
gių žmonių aljanso, reikia kūry-
bos, taikos ir pažangos, o ne prie-
šų paieškų, visokių desovietiza-
cijų, liustracijų, etikečių klijavi-
mo, praeities žeminimo, ignora-
vimo, savęs iškėlimo, ko yra la-
bai daug tarp dešiniosios stovy-
klos žmonių.  

Todėl balansas tarp LVŽS ir 
LSDP žmonių būtų racionalus 
ir geras Lietuvos pasirinkimas. 

 
Kalbėjosi Tomas Šileika 

Vilija Blinkevičiūtė 
LSDP pirmininko pavaduotoja, Europos Parlamen-
to (EP) narė, EP Moterų teisių ir lyčių lygybės ko-
miteto pirmininko pavaduotoja, buvusi socialinių 
reikalų ir darbo ministrė (2000 – 2008)  

Jūsų dėmesiui – „Socialdemokrato“ pokalbis su lietuvos nepriklausomybės kovo 11-osios akto 
signataru vyteniu P. andriukaičiu, europos komisijos nariu, atsakingu už sveikatą ir maisto saugą 


