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Darbai

Dr. Algimantas Kasparavičius
Lietuvos istorijos institutas

Už lango – globalizmo ženklu
pažymėtas XXI amžius. Pasaulis,
Europa ir Lietuva gyvena įdomiais,
kontroversiškais ir dinamiškais laikais, kada senieji iššūkiai aktualumo dar neprarado, o į gyvenimą ir
istoriją jau veržiasi nauji: senas imperinis mąstymas tradiciniuose galios centruose ir naujos ekonominės imperijos; demografinis bumas
Azijoje-Afrikoje ir analogiškas išsekimas Europoje; permanentinio
karo būsena tarptautiniuose santykiuose nuo 2001-ųjų persipina su

2015-ųjų pabėgėlių krize ir suvienytos Europos ateities perspektyvomis, globalus terorizmas maitina
ne tik lokalių „antiteroristinių operacijų" politinę semantiką, bet ir jas
organizuojančių didžiavalstybines
ambicijas. Tokiomis aplinkybėmis,
esminis dalykas, kurį šiandien norėčiau akcentuoti, yra Lietuvos valstybės ir ją sudarančios pilietinės/
politinės tautos politinės tapatybės
klausimai. Konkrečiau tariant: kokios valstybės politinio turinio siekėme ir kokius politinius idealus
kėlėme prieš šimtmetį? Ką turime
šiandien – kokias idėjas bei vėliavas

propaguojame ir kokios valstybės
siekiame? Ar bet koks valstybingumas, bet kokio valstybingumo
politinis turinys XXI a. pradžioje
gali būti vertybė savaime, itin – socialdemokratine prasme?
Pradėsiu nuo lietuviškos socialdemokratijos patriarcho Stepono
Kairio, kuris praėjusio amžiaus pradžioje, maždaug apie 1904–1913
m., spaudoje ir viešuose pasisakymuose ne kartą principingai, aiškiai ir atvirai išsakė savo požiūrį į
būsimos Lietuvos valstybės organizavimo politinius metmenis, principus, vertybes ir modelį. Į pirmą

K

ovo 8-ąją, kai Lietuva dar kartą pasipuoš gėlių žiedais ir nuoširdžiomis
šypsenomis, nepamirškime tikrosios šios dienos reikšmės. Tarptautinė
moterų solidarumo diena – tai humanizmo ir orumo šventė, atsiradusi
Vakarų Europoje XIX a. pabaigoje dėl politinių priežasčių, siekiant moterų ir
vyrų lygių teisių.

vietą S. Kairys kėlė respublikonizmo idėją. Jo didysis idealas buvo
Respublika be monarcho instituto, luominių skirtumų ir socialinio išnaudojimo. Respublika – garantuojanti lygias pilietines laisves
ir teises visiems savo piliečiams nepriklausomai nuo rasės, tautybės,
kalbos, religijos, įsitikinimų, lyties,
socialinės kilmės ar padėties visuomenėje. Parlamentinė demokratinė respublika, kurioje absoliutus
suverenitetas priklauso ne į Dievą
apeliuojančiam monarchui ar faktinę valdžią turinčiam socialiniam
elitui, o tik pilietinei–politinei
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L. Jonauskas: „Gamta neturi „advokatų“,
kurie ją apgintų nuo piktavalių“
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Šakiuose ir Palangoje – tradiciniai
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Daug pasiekta, bet dar daugiau darbų laukia ateityje. Galime pasidžiaugti,
kad per pastaruosius šešerius metus atlyginimų skirtumas tarp vyrų ir moterų
Lietuvoje mažėjo sparčiausiai Europos Sąjungoje – nuo 21 iki 12,5 proc., tačiau
nežadame sustoti.
Brangios bičiulės, kolegės, bendrapilietės, leiskite man, Lietuvos Vyriausybės
vadovui, socialdemokratui, pasveikinti Jus ir įsipareigoti Jums darbais siekti
Kovo 8-osios tikslų ir idėjų įgyvendinimo.
LR Ministras Pirmininkas,
Lietuvos socialdemokratų partijos Pirmininkas

Algirdas Butkevičius

Marcė Katiliūtė: „Noriu, kad Lietuvos
moterys galėtų jaustis garbės vertomis!“
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Kur savo jėgas turėtų nukreipti
Lietuvos socialdemokratai?
Vytenis P. ANDRIUKAITIS
LSDP Garbės Pirmininkas, Kovo
11-osios Nepriklausomybės Akto
signataras, Eurokomisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą

Turbūt sutiksite, kad kiekvienas pagalvojame apie ateitį,
kas mūsų lauktų, tarkim, po
penkiolikos metų. Kodėl po
penkiolikos? Tas skaičius aktualus šiomis dienomis, kadangi
būtent prieš penkiolika metų
turėjome svarbų Lietuvos daugiapartinei sistemai įvykį kairiojo centro sparne – 2001-ųjų
sausio 27 dieną LDDP (Lietuvos demokratinė darbo partija) ir LSDP (Lietuvos socialdemokratų partija) susijungė
į LSDP.
Tam buvo daug aplinkybių ir daug
priežasčių. Bet abejonių nėra, kad
dauguma vilčių, kurias puoselėjome prieš 15 metų, išsipildė – socialdemokratinė mintis, Lietuvos
socialdemokratų partija stiprėjo ir
veikliai prisidėjo prie Lietuvos žengimo demokratiniu, moderniu ir
europietišku keliu.
Išsipildė ir ilgamečio LSDP lyderio, 1918-ųjų Vasario 16-osios Akto
teksto autoriaus ir signataro Stepono Kairio, nepaisant jo antibolševikinių pažiūrų, žodžiai. Dar 1956
m., šaltojo karo įkarštyje, jis sakė,
kad mes, socialdemokratai, nebijotume savo politinėje veikloje „susitrefninti“ ir su komunistais, kurie
bus apsisprendę nutraukti ryšius su
bolševikais ir nuoširdžiai prisidėti
prie nepriklausomos Lietuvos statybos. Argi ne įžvalgiai buvo pramatyta?
Prisimindami mūsų nueitą kelią
ir išmoktas pamokas, pabandykime
pažvelgti į Lietuvos socialdemokratų ateities iššūkius, siekiant gero-

vės Lietuvos visiems jos piliečiams.
Ginkime ir kurkime konstitucinę, parlamentinę, demokratinę Lietuvos Respubliką. Pripažinkime,
šiandienos Lietuvoje turime konstitucinių problemų.
Tiek 1989-ųjų, tiek ir vėlesnėse
LSDP partijos ir rinkimų programose raudona gija eina ne bet kokios Lietuvos valstybės statyba, o
konstitucinės, parlamentinės, demokratinės Respublikos, kur parlamentinė ir savivaldos demokratija,
savivaldžių profesinių ir kitų nevyriausybinių organizacijų bei politinių partijų veikla vaidina lemiamą
vaidmenį. Neatsitiktinai mes, socialdemokratai, o tuo metu kartu

Išsipildė ir Stepono Kairio
žodžiai. Dar 1956 m. jis sakė,
kad mes, socialdemokratai,
nebijotume savo politinėje
veikloje „susitrefninti“ ir
su komunistais, kurie bus
apsisprendę nutraukti
ryšius su bolševikais ir
nuoširdžiai prisidėti prie
nepriklausomos Lietuvos
statybos.
ir su savarankiška LKP, tvirčiausiai gynėme 1990–1992 m. parlamentinės demokratinės Respublikos modelį, kur Prezidento galios
yra ribotos. Štai kodėl ir Konstitucinis Teismas patvirtino dar kartą,
kad Lietuvos Respublika yra parlamentinė Respublika su kai kuriais
pusiau prezidentinės Respublikos
bruožais.
Deja, modernios Lietuvos istori-

motyvais. Šiandien socialdemokratai turi ginti ir dirbančiųjų teises, ir
moterų bei vyrų lygias galimybes,
ir vaikų teises, ir neįgalių žmonių
teises, ir seksualinių mažumų teises. Visos teisės turi būti civilinėmis normomis sureguliuotos – ar
tai būtų partnerystė, ar dirbtinis
apvaisinimas, ar reprodukcinės teisės, ar našlaičių teisės. Visos. Negalima teisintis, kad vienokių ar kitokių žmonių yra mažai, todėl ir nebūtina dabar sureguliuoti jų civilinius santykius.

jos kontekste parlamentinė demokratinė Respublika, įteisinta Vasario 16-osios Akte ir Steigiamojo
Seimo priimtoje 1922 m. konstitucijoje, gyvavo neilgai. Nuo 1918 metų iki 1926-ųjų. Po to sekė jau autoritarinės Lietuvos valstybės etapas,
kuris vėliau buvo pakeistas stalininiu totalitarizmu. Čia noriu pabrėžti ir ypatingą Lietuvos laisvės
kovos sąjūdžio Tarybos atidumą
konstitucinei Lietuvos problematikai. Būtent savo gyvybių kaina
šios Tarybos nariai į 1949 m. Vasario 16-osios deklaraciją įrašė ištikimybę ne 1938 m. Konstitucijai, ne autoritarizmui, bet 1922 m.
Konstitucijos dvasiai. Jiems vertybė buvo demokratinė parlamentinė
Respublika, o ne bet kokios formos
Lietuvos valstybė. Nuosekliais kovotojais prieš prezidentinį Lietuvos
valstybės modelį buvo ir Steponas
Kairys, ir didžioji dauguma socialdemokratų.
Tas pats pasakytina ir apie 1989–
1992 metų mūsų kovas už tai, kad
Lietuva vėl taptų ne prezidentine,
bet parlamentine Respublika. Tai
buvo sunki kova. Priminsiu tik V.
Landsbergio inicijuotą referendumą už „Prezidento valdymą“ be
Konstitucijos, o po patirto referendumo pralaimėjimo pradėtą „parlamentinę rezistenciją“. Štai šioje situacijoje, laužydamas Lietuvos Pagrindinį Įstatymą, V. Landsbergis
ir galėtų pretenduoti į „rezistentus“.
Netoli nuo jo atsiliko ir A. Kubilius, organizavęs radikalų mitingą
prie LR Aukščiausios Tarybos su
šūkiais: „Šalin Raudonąją Konstituciją!“. Argi galima pamiršti ir
„Pakaunės maištą“, grasinusį parlamentinei Respublikai jau ir ginklu.
Tačiau šiandien situacija kitokia.
Ir tai vien dėl to, kad mes toleruojame Konstitucijos nesilaikymą. Prezidentiniai modeliai Baltarusijoje,
Rusijoje ir kitose valstybėse atskleidė savo trūkumus, palikdami tik
pilietinės demokratijos užuomazgas tose šalyse. Ukraina sunkiai
vaduojasi iš Konstitucijos chaoso.
Nelengva buvo Gruzijoje, o dabar
ir Moldovoje. Bet kodėl Lietuvoje
vėl atsigauna prezidentinio valdymo tendencijos, net LR Prezidentei imant „nubrėžti gaires Vyriau-

sybei”, „jai nurodant“, „ją įpareigojant“? Tokie užrašai žiniasklaidoje
tik paryškina problemos aktualumą. Negi mes nesuprantame tokios tendencijos neigiamų pasekmių viešajai nuomonei, pilietinei
visuomenei, teisinei valstybei ir parlamentinei Respublikai? Juk jei politinė praktika yra prasta, tai ją reikia taisyti arba keisti Konstituciją.
Minint Vasario 16-osios Akto šimtmetį, būtina atstatyti konstitucinius šalies valdymo pagrindus, būtina stiprinti pilietinę parlamentinę demokratiją visais lygiais. Tai –
modernios Lietuvos valstybės statybos kryptis ir pamatas.

Šiandien socialdemokratai
turi ginti ir dirbančiųjų
teises, ir moterų bei vyrų
lygias galimybes, ir vaikų
teises, ir neįgalių žmonių
teises, ir seksualinių
mažumų teises.
Moderni pilietinė Lietuvos tauta, praktikuojanti ir gerbianti visas
žmogaus teises ir laisves, stiprinanti universaliomis vertybėmis grindžiamą Lietuvos kultūrinę tapatybę – štai mūsų užduotis. Taip,
universaliomis vertybėmis pagrįsta, atvira pasauliui lietuvybė, kurią gali puoselėti bet kurios kilmės
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Kovo 8-ąją įsipareigokime pasiekti paritetą
Dr. Giedrė PURVANECKIENĖ
LSDMS vicepirmininkė, Seimo Moterų
parlamentinės grupės pirmininkės
pavaduotoja

Tarptautinės moters dienos
minėjimui Jungtinės Tautos
2016 m. siūlo temą „Įsipareigokime pasiekti paritetą“. Nagrinėjant šią temą, JT siūlo pasidžiaugti moterų socialiniais,
ekonominiais, kultūriniais ir
politiniais pasiekimais, bet
taip pat neužmiršti, kad daugelyje pasaulio šalių progresas sulėtėjo, todėl reikia skubiai veikti, kad būtų pasiektas
lyčių paritetas – moterų ir vyrų
vienodas atstovavimas.
Apie Tarptautinės moters dienos
minėjimo istoriją prirašyta daug
straipsnių, daug sulaužyta iečių.
Dešiniosios jėgos visada stengėsi
sumenkinti šios dienos reikšmę,
teigdamos, kad šios dienos minėjimas – tarybinės ideologijos produktas. Tai – akivaizdi nesąmonė,
nes Moters dienos minėjimai prasidėjo JAV, vėliau plito Europoje, ji
buvo minima įvairiomis datomis.

1910 m., kai Rusijoje dar nebuvo
įvykusi revoliucija ir jokios tarybinės Rusijos dar nebuvo, tarptautinėje moterų konferencijoje Kopenhagoje vokiečių socialistė Klara Cetkin pasiūlė Moters dieną minėti tą pačią dieną visame pasaulyje. Nuo tada įvairiomis formomis
ji minima visame pasaulyje. Lietuvoje Moters diena pirmą kartą minėta 1913 m. (kitų šaltinių duomenimis 1914 m.).
Neneigiame, kad Moters dienos
minėjimo idėja kilo politinėje kairėje. Tai irgi natūralu, nes kairiosios jėgos visada kovojo už lygybę.
Todėl būtent kairieji (o visų pirma
– kairiosios) iškovojo moterims vienodas teises į švietimą, darbą, motinystės socialines garantijas, teisę
rinkti ir būti išrinktomis, inicijavo
valstybinių vaikų priežiūros institucijų steigimą. Visos šios teisės
neatsirado savaime, tai – nuolatinės kovos (nebijokime to žodžio,
nes jis atspindi teisybę) rezultatas.
O šiuolaikinę Tarptautinę moters dieną visas pasaulis mini nuo
1975 m., kai Jungtinės Tautos paskelbė šią dieną minėtina diena.
Dažnai kyla klausimas: minėti ar
švęsti Kovo 8-ąją? Tarybų Sąjungoje Tarptautinė moters diena buvo švenčiama. O kaip kitaip galėjo
būti? Tarybinė ideologija skelbė,
kad lyčių lygybė jau pasiekta, taigi reikėjo ją švęsti. Nes per minėjimus (kaip Vakaruose) galėjo kilti
įvairių apmąstymų ir paaiškėti, kad

pasiektoji lyčių lygybė – tik imitacija. Todėl ir buvo švenčiama, gausiai
aplaistant alkoholiu ir dovanojant
nulinkusias tulpes. Daugeliui moterų tai sukelia neigiamas asociacijas. Todėl minėkime, o ne švęskime
Kovo 8-ąją. Kaip visas pasaulis, kalbėkime apie moters teises, lyčių ly-

gybę, pasidžiaukime moterų laimėjimais ir pareikalaukime pariteto.
Taigi, pasidžiaukime pagrindiniais moterų laimėjimais Lietuvoje ir pažvelkime, kaip jie veikia moterų gyvenimą (remsiuosi 2014 m.
statistika, nes naujesnė oficialiai dar
nepaskelbta):

MOTERŲ LAIMĖJIMAI

IR KAS IŠ TO?

Tarp įgijusių:
bakalauro laipsnį – 63%
magistro laipsnį – 67%
daktaro laipsnį – 59,4% moterų

Tarp profesorių – 19% moterų

Lietuvos Prezidentė
Lietuvos Seimo Pirmininkė
4 ministrės (didžiausias skaičius,
bet ar tai – laimėjimas?)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
sudaro 85% vyrų užmokesčio
Vidutinė socialinio draudimo pensija
sudaro 81% vyrų pensijos
Užregistruota 5,3 tūkst. moterų ir 303
vyrai, nukentėję šeimoje nuo sutuoktinio ar partnerio nusikalstamų veikų
Į Seimą išrinkta – 24,1% moterų
Į savivaldybes išrinkta 25% moterų

Politikavimas viešųjų ryšių rūkuose
ikiteisminius tyrimus verčia niekais

Dr. Darius Petrošius
Seimo Kriminalinės žvalgybos
parlamentinės kontrolės komisijos
pirmininkas

Kita programinė kryptis – pilietinės Lietuvos tautos ugdymas.
Atvira, darni, pilietinė visuomenė
ir teisinė valstybė – tai LR Konstitucijos preambulė. Atvira pilietinė
Lietuvos tauta – tai ne ksenofobinė, ne „monokultūrinė“, ne „titulinė“ tauta, bet visas žmogaus teises
ir laisves, pareigas ir atsakomybes
įtvirtinanti Lietuvos tauta. Pabrėžiu žodį Lietuvos – bet ne tik lietuvių – tauta. Juk socialdemokratams
žmogaus teisės ir laisvės yra kertinis
vertybinis orientyras.
Žmogaus laisvės ir teisės yra absoliučios, universalios ir neliečiamos. Žmogaus orumas – neliečiamas. Konservatoriai ir, apskritai,
dešinieji pripažįsta ne visas teises,
jie jas atsirenka pasirinktinai. Liberalai jas traktuoja iš stipresniojo
individo pozicijų. Socialdemokratams žmogaus teisių universalumas yra kertinis principas. Negalima žmonių teisių paminti vadovaujantis religiniais, ideologiniais,
nacionalistiniais ar ksenofobiniais

Lietuvos pilietis – nesvarbu, lietuvis ar lenkas, rusas, totorius ar žydas – visi jie gali būti modernios
lietuvybės skleidėjai. Palikime pavojingus nacionalizmus ir tautines ideologijas tautininkams ar kitiems nacionalistams. Mes galime
jiems drąsiai pasakyti, kad ir Mykolas Riomeris, Vosylius Sezemanas, Levas Karsavinas ir Jorgenas
Zauerveinas – visi jie lietuvybės
skleidėjai. Kas to nesupranta, tegul dar kartą paskaito jų kūrinius, o gal ir padainuoja J. Zauerveino „Lietuviais esame mes
gimę“. Tuo tarpu žiniasklaidoje
šiandien gausu fobijų – rusiškų,
lenkiškų ir antiislamiškų. Visi nacionalizmai šiandien griauna ir modernios Lietuvos, ir Europos Sąjungos pamatus. Visi jie vėl bando
statyti sienas tarp Europos Sąjungos valstybių. V. Orbano, V. Putino, J. Kačinskio ir V. Landsbergio nacionalizmai savo esme yra
vienodi, skiriasi tik priešų įvardijimais ir sąmokslų teorijų mastais.
8 p.
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Praėjusieji metai pasižymėjo
slaptų pažymų karais, slaptos ar net išgalvotos informacijos viešinimu politikavimo tikslu.
Dar pavasarį ir vasarą, kilus
slapta pažyma paremtam skandalui dėl Vydo Gedvilo skyrimo
ministru, Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija pateikė Korupcijos prevencijos ir Kriminalinės žvalgybos
įstatymų pataisas.
Šių pataisų esmė: turi būti vienas standartas visiems valstybės
vadovams, o skiriant asmenis į
aukštas pareigas būtina vadovautis vienu – Korupcijos prevencijos
įstatymu. Tai reikštų įstatymo, o
ne slaptų pažymų viršenybę.

Tuomet norėjosi tikėtis, kad
iš norų valstybę valdyti slaptomis pažymomis bus išsivaduota,
valstybė, kaip ir dera, pasuks teisiniu keliu. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui suteiktas specialiosios komisijos statusas ir pavesta atlikti parlamentinį tyrimą
dėl kriminalinės žvalgybos metu
gautos informacijos panaudojimo
ir saugojimo.
Šiemet, vos tik specialioji komisija paskelbia tyrimo išvadas, kad
slaptos pažymos būdavo naudojamos ne pagal paskirtį, jomis buvo
piktnaudžiaujama kai kurių valdžios atstovų politiniais tikslais,
prasideda naujas politinis šou.
Šiandien tenka pripažinti, kad
nešvarus politikavimas slaptomis
pažymomis mutavo – įgavo naujas formas. Ir žaidžiama jau nekriminalinės žvalgybos informacija,
o baudžiamuoju procesu.
Šį teiginį iššaukia vadinamojo
Vijūnėlės dvaro tyrimas. Ir kalbu
kaip teisininkas, o ne vienos ar kitos partijos atstovas. Iki šiol neteko
girdėti, kad informacija apie numatomas apklausas ir tų apklausų dalyvių statusą būtų skelbiama
viešai, per žiniasklaidos priemones, iš anksto, neužtikrinant tyrimams privalomo slaptumo.

Ir vėl žaidžiama įstatymų užribyje. Vėl politiniai žaidimai pilkuosiuose viešųjų ryšių rūkuose. Tik šįkart informaciją nutekina ne politikai (kaip anksčiau
dažnai pasitaikydavo), bet pareigūnai.
Esant tokiai situacijai bet koks
nusikaltimo ar numanomo nusikaltimo tyrimas atsiduria aklavietėje, dažniausiai veda į niekur. Atsiranda didelė tikimybė, kad tyrimas bus nerezultatyvus.
Viešinti ikiteisminio tyrimo

duomenis draudžia įstatymas. Ir
praktika labai aiški: jei nusikalstama veika sėkmingai tiriama,
paskelbus duomenis viešai, atitinkami asmenys sieks sunaikinti nusikaltimų veikų įrodymus.
Tą sekundę, kai pradedamas politinis šou, ikiteisminis tyrimas
beveik šimtu procentų pasmerktas žlugti. Nori sužlugdyti tyrimą
(arba žinai, kad įrodymų nėra arba
jų nepakanka) – viešink bet kokią
informaciją, susijusią su tyrimu.
Viską užgoš politinis šou.

Tai kuo čia džiaugtis? Pasiekimai švietimo sistemoje nesukelia pokyčių nei darbo rinkoje,
nei politikoje. Atskiros „žvaigždės“ paprastai daro labai nedaug
įtakos eilinių moterų gyvenimui.
Deja, bet ne visos moterys suvokia, kaip svarbu, kad politikoje ir valdyme būtų lyčių paritetas (50:50). Dabar pagal matematinę statistiką moterys ne tik
negali spręsti apie savo gyvenimus, jos net negali padaryti įtakos šiai politikai.
Matome, kad kai politiką diktuoja seni vyrai, tuoj atsiranda
pasiūlymų atimti moterims teisę į savo kūną, stengiamasi nesuteikti galimybės dešimtims
tūkstančių šeimų turėti vaikų,
pasinaudojant pagalbinio apvaisinimo galimybėmis.
Jau praėjo 25 metai nuo Nepriklausomybės atkūrimo, o vis
nesulaukiame, kad kiekvienam
vaikui būtų garantuota vieta
valstybiniame vaikų darželyje. Ar negalime sukurti tokios
valstybinės programos? Kokia
tai problema? Paprasta – prioritetų. O jie – vyriški. Todėl ir
reikia pariteto.
Išeikime į Kovo 8-osios dienos eitynes, iškeldami savo problemas, šūkius. Mūsų – daug,
problemos – įvairios. Tik suvienijusios pastangas, galėsime
jas išspręsti.

Surasti politinių šou autorius,
kaip ir vykdomų neteisėtų veiksmų autorius, tampa beveik neįmanoma. Vienus saugo slaptumas,
imunitetai ar duomenų stoka, kitus gelbsti tai, kad politikavimas
vykdomas per trečius, ketvirtus
asmenis.
Politikavimas viešųjų ryšių rūkuose turi savo aiškius požymius:
niekas nieko nežino, niekas niekam nedaro įtakos, bet slaptos pažymos ir su tyrimais susijusi informacija išmetami į viešumą, siunčiama nematomais pašto karveliais visuomenei dirginti. Tai, kad
tokie veiksmai pažeidžia Konstituciją, lieka lyg kažkur danguje,
toli nuo mūsų ir neva mūsų gyvenimui įtakos neturi.
Tikrai nekeliu klausimo, kad visa tai vyksta užsienio specialiųjų
tarnybų užsakymu siekiant destabilizuoti padėtį valstybėje. Tai
taip pat būtų pigus politikavimas.
Vis dėlto klausimas Generalinei
prokuratūrai ir jos naujajam vadovui yra: ar nuo šiol visų ikiteisminių tyrimų duomenys apie numatomas apklausas ir tų apklausų dalyvių statusą bus viešinami,
iš anksto pranešami visuomenei?
Kas padaryta šiuose tyrimuose,
kad taip nebūtų?
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Kokius pokyčius atspindi
didėjantys atlyginimai?
Irena Šiaulienė
Seimo LSDP frakcijos seniūnė

Algirdo Butkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės atsakingas valstybės valdymas ir
pasirinktos ekonominės priemonės (palankesnės sąlygos
smulkiam ir vidutiniam verslui, investicinės aplinkos gerinimas, sėkmingas ES lėšų
įsisavinimas, namų renovacija, šilumos ūkio pertvarka),
griežta finansinė drausmė,
siekiant euro įvedimo ir ieškant lėšų konservatorių neteisėtai sumažintų pensijų ir
atlyginimų grąžinimui bei pasvertas naują potencialą kuriančių išlaidų dindimas užtikrino krašto ūkio atsigavimą.
Per praėjusių metų tris ketvirčius
uždirbta 3,3 mlrd. eurų ikimokestinio pelno – tris kartus daugiau
nei prieš 5 m.! Vyriausybei pavyko
sumažinti šešėlinę ekonomiką 1,5
proc. ir per tris šių metų ketvirčius
iš šešėlio surinkta apie 580 mln. eurų (apie 2 mlrd. Lt). Garsiai žadėjusi konservatorių ir liberalų valdžia iš
šešėlio ištraukti milijardą neištraukė ir pusės žadėtos sumos. Lietuva
pakilo per 7 vietas korupcijos suvokimo indekse ir užėmė 32 vietą 168

šalių sąraše. Pasaulio banko „Doing
Business 2016“ reitinge Lietuva užima 20 vietą pasaulyje ir 8 vietą ES
pagal sudaromų sąlygų verslui palankumą. Per 2015 m. iš viso į ekonomiką investuota apie 1,6 mlrd.
ES fondų lėšų.
Užsibrėžti siekiai, prioritetinių
tikslų įgyvendinimas verčia nesustoti, siekti rezultatų, persilaužimo
visose kryptyse. O kas iš to žmogui?
Ši Vyriausybė jau pirmomis savo
darbo dienomis priėmė ryžtingą
sprendimą – minimalų mėnesinį
atlyginimą padidino iki 1000 Lt.,
nors daugelis ekonomistų ir ekspertų tuomet kalbėjo apie neigiamas
pasekmes ekonomikai. Šiandien
akivaizdu, kad tai buvo teisingas
žingsnis, padaręs teigiamą įtaką atlyginimo fondo ir vidaus vartojimo
augimui, gyventojų perkamosios
galios sustiprėjimui. MMA didinimą Vyriausybė vykdė nuosekliai.
Po euro įvedimo 2015 m. liepos 1 d.
MMA padidino iki 300 eurų. Nuo
šių metų sausio 1 d. MMA jau siekia
350 eurų, o nuo liepos 1 d. minimali alga turėtų didėti dar 30 eurų ir
pasiekti 380 eurų, o tam iš biudžeto prireiks per 34 mln. eurų.
Siekiant didinti dirbančiųjų realias pajamas, remiamos vaikus auginančios šeimos. Nuo sausio 1 d neapmokestinamasis pajamų dydis padidintas nuo 166 eurų iki 200 eurų,
dvigubai – nuo 60 eurų iki 120 eurų – didinamas NPD už kiekvieną vaiką.
Dažnai palyginamos mūsų pensijos, minimali ir vidutinė alga su
kaimyninių – Latvijos ir Estijos –
šalių dydžiais. Pagal MMA atsiliekame nuo latvių 10 eurų, o nuo estų – 40 eurų, vidutinį darbo užmo-

Darbo užmokestis šalyje

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2015 m. III ketvirtį:

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2015 m.
III ketvirtį, palyginti su 2012 m. III ketvirčiu, šalies
ūkyje padidėjo 16,9 %

kestį – atitinkamai 84 ir 310 eurų,
o pagal vidutinę pensiją – 36 ir 163
eurais. Taip, dar atsiliekame, dar nepavijome ir neaplenkėme. O ar galėjome? Ar galėjo tai įvykti stebuklingu būdu, kai mes, Lietuva, kaip nei
viena kita valstybė, esame priversti
gyventi praeitimi – vis turime kompensuoti tai nuvertėjusius indėlius,
tai atimtas pensijas ir atlyginimus.
Jei ne buvusios konservatorių ir liberalų valdžios sprendimai, kai per
naktį buvo nupjautos pensijos, (niekur Europoje taip nebuvo pasielgta), atlyginimai (dėl neproporcingo jų mažinimo šis sprendimas buvo pripažintas antikonstituciniu),
pakelti mokesčiai, o tai buvo peilis
verslui, tikrai galėjome būti kaimynių priekyje pensijų ir atlyginimų
dydžiu, pragyvenimo lygiu.
O kad Europoje atrodytų tikrais
kovos su krize karžygiais – skolinosi iš komercinių bankų už 7–10
proc. palūkanas, t. y. keliskart brangiau nei latviai skolinosi iš Tarptau-

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2015
m. III ketvirtį, palyginti su 2014 m. III ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 5,5 %

2015 m. III ketvirtį, palyginti su 2015 m. II ketvirčiu, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo 3 %

tinio valiutos fondo. Sėkmingos kovos suvaldant krizę rezultatas – trigubai išaugusi valstybės skola (nuo
17 mlrd. iki 52 mlrd. Lt), už kurios
vien tik aptarnavimą iki šiol kasmet mokėjome beveik po 2 mlrd.
Lt. Tik dėl euro įvedimo valstybė
už pasiskolintus pinigus nuo praėjusių metų mokės 70 mln. eurų mažiau, o verslas ir gyventojai dėl euro
poveikio palūkanoms, ekonomistų
vertinimu, sutaupė 40 mln. eurų.
Bet vis tiek judame į priekį. Šiemet bazinė pensija didinama dar 4
eurais, vidutinė pensija didėja 8 eurais. Taip pat bus pradėtos mokėti
kompensacijos dirbusiems pensininkams. Paskutinį metų ketvirtį
84,4 tūkst. pensininkų gaus 33,3
proc. kompensuojamos sumos dydžio išmoką.
Ir visgi, kaip sunku bebūtų, privalome rasti būdų stiebtis, ieškoti kelių, kaip pritraukti investicijų, kurti naujas darbo vietas, kad
eitume pirmyn ir negyventume

vien tik praeities šešėlyje.
Ne kartą įsitikinome, kad valstybėje nėra nesvarbių sričių. Visos
skausmingos pastarųjų savaičių istorijos liudija, kad nepakankamas
finansavimas – tai nuskurdintų tarnybų nekokybiškas darbas, laiku
nesuteikta pagalba, o už tai mokama aukščiausia – gyvybės – kaina.
Sukrečiantys įvykiai Lietuvos
kaimuose (Kražiai, Saviečiai) tik
dar kartą rodo, koks svarbus yra socialinių darbuotojų vaidmuo, darbas ir koks jis sunkus. Visi šiandien
laukia greitų ir efektyvių receptų,
kaip spręsti socialiniame skurde
esančių visuomenės narių problemas. Akivaizdu, jog šios problemos
vien tik finansiniais veiksmais neišspręsime. Reikia išmintingos, kompleksinės politikos, visos visuomenė
susitelkimo, kad žmogus siektų ne
vien gauti garantuotą išmoką.
Vyriausybė vidutiniškai 70 eurų
didina socialinių paslaugų srities –
7,5 tūkst. darbuotojų – darbo užmokestį. Tai palies ne tik socialinius, bet ir individualios priežiūros
darbuotojus, gestų vertėjus. Pradėta
vykdyti socialinės globos sistemos
pertvarka – siekiama laipsniškai
pereiti prie modelio, kai paslaugos
vaikams ir neįgaliesiems būtų teikiamos bendruomenėje ir šeimoje. Neįgaliesiems didinamos tikslinės kompensacijos slaugos ir pagalbos (priežiūros) specialiesiems
poreikiams tenkinti. 10 eurų per
mėnesį didėja tikslinė kompensacija slaugai, o pagalbai ir priežiūrai
– 2–4 eurais.
Šių metų biudžeto galimybės leidžia Vyriausybei palaipsniui didinti kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus. 2014 metais šios sferos
darbuotojams atlyginimas padidintas vidutiniškai 71 euru, praėjusiais
metais darbo užmokestis didėjo 46
eurais, o nuo šių metų liepos 1 dienos vėl didės vidutiniškai 71 euru.
Kultūros ir meno srityje dirbančių
žmonių minimalūs atlyginimai pasieks 480 eurų.
10 p.

Kaip „atstatomas“ Vilniaus senamiestis
1994 m. gruodžio mėn. 17 d.
Vilniaus senamiestis įrašytas
į Pasaulio paveldo sąrašą (Nr.
541). Pagal UNESCO pateiktus
senojo Vilniaus apsaugos reikalavimus nauja statyba senamiestyje yra draudžiama.

Oficialiai Vilniaus senamiestį
saugo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,
Valstybinė kultūros paveldo komisija prie Seimo, Kultūros paveldo
apsaugos skyrius prie Vilniaus savivaldybės, Kultūros paveldo centras, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra ir dar bala žino kas,
tačiau draudimų nepaisoma, naujos
statybos vyksta net po prezidentūros langais.
Praeitų metų vasarą aukštuminiai kranai iškilo L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėje. Buvo nugriautas
ir perstatytas namas, pažymėtas
numeriu 7 (buvusios baro „Tappo

Namas L. Stuokos-Gucevičiaus g. Nr. 7 iki perstatymo ( 2012 m.„Street View“ nuotr.)

D'oro“ patalpos).
Neabejoju, kad popieriai tvarkingi, visi parašai surinkti, tačiau tai yra
paveldo naikinimas ir UNESCO
mulkinimas, kad ir ką bekalbėtume apie vietinių teisės aktų galiojimą ar bendruosius Vilniaus planus.
Tokių ir panašių perstatymo ir naujos statybos objektų prikaišiotas visas senamiestis.

Lyg to nebūtų gana, užsimota užstatyti ir žaliuosiu plotus: Sirvydo,
Rūdninkų, Lazdynų Pelėdos ir kt.
senamiesčio parkus. Kultūros paveldo departamentas rengia specialiojo Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos planavimo dokumentus, pagal
kuriuos bus galima „atstatyti “ kadaise buvusius statinius.

Štai taip namas atrodo dabar

Taip ir matau, kaip Lazdynų pelėdos parke iškyla Švento Juozapo
bažnyčia, kuri kadais ten stovėjo...
Juokas pro ašaras, stebint, kaip negrabiai manipuliuojama visuomenės nuomone ir kuriamos landos tolimesniam senamiesčio niokojimui.
Juokingiausiai, kad patys NT
projektų senamiestyje autoriai, perstatinėjantys senamiestį, kerta ša-

ką, ant kurios sėdi. Juk tai jie prakišinėdami butus šalia tiesioginės
jų vertės pardavinėja ir senamiesčio dvasią, jaukumą ir panoramą
pro langą.
Ko bus verti jų butai, kai jaukaus
senamiesčio nebeliks? Kai Vilniaus
centre nebeliks parkelių, autentiškų pastatų ir neprivatizuotų viešųjų erdvių?
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Valstybės reguliavimas – kairiųjų požiūris
Valstybių atliekami darbai
šiuolaikinėse visuomenėse
užtikrina tvarią jų plėtrą

Darbų, kurių rinka (privatus sektorius) atlikti nesugeba arba be valstybės pagalbos daro prastai, yra daugybė:
• Daugiabučio kieme atsiradusią
duobę kiekvienas namo gyventojas nesunkiai gali užlyginti, bet to
paprastai nedaro, laukia savivaldos
pagalbos;
• Galima apsispręsti, jog valstybė
nesirūpins sergančių tuberkulioze
gydymu, bet ar palikdami problemos sprendimą rinkai, nerizikuotume apsikrėsti nuo asmenų, kurie nenori ar dėl lėšų stokos negali gydytis;
• Tik atgavus nepriklausomybę
1990 metais, Lietuvos teisėsauga
veikė prastai. Valstybės neveiklumą
užpildė visokie „brigadiniai“. Policijai ir teismams sustiprėjus, nusikalstamumas smuko. „Pamiršus“
rūpintis nacionaline gynyba kyla
akivaizdžios grėsmės šalies valstybingumui.
• Suteikus privačiai įmonei monopolines teises gaminti prekes ar
teikti paslaugas ir nepasivarginus
nustatyti valstybinės monopolisto
veiklos kontrolės mechanizmo, kyla rizika, kad monopolistas pardavinės brangią ir nebūtinai reikiamos
kokybės produkciją.
• Ant pagundos be valstybės reguliavimo gauti monopolisto gaminamas prekes ir teikiamas paslaugas grėblio ne kartą stojo smetoniška Lietuva (pvz., degtukai taip pabrango, kad jie tapo populiari kontrabandinė prekė, o elektros kainą
lietuviai bandė sumažinti boikotu).
Panašių klaidų pridaryta ir šiandien (pvz., konservatorių įvykdytas „Mažeikių naftos“ atidavimas
amerikonams, liberalų pastangos
išvalstybinti šildymo paslaugas Vilniaus mieste).

Pateikti pavyzdžiai tiek Europos Sąjungos (ES), tiek kitose išsivysčiusiose šalyse daugumos gyventojų yra suprantami kaip valstybės dalyvavimo ekonomikoje
racionalumo pagrindas. Tačiau
jie „nepastebimi“ laisvosios rinkos apologetų, siekiančių įrodyti,
kad tik rinka, tik privatus verslas
gali duoti žmonėms ką nors gero.

Fiokla Vilma KIURĖ

Valstybė

socialdemokratas

ratūroje iš esmės teisingas teiginys, kad perteklinis reguliavimas
yra neefektyvus, papildomas teiginiu, jog dereguliavimas (valstybės
vaidmens mažinimas) neišvengiamai gamybos efektyvumą didina.
Tačiau jei sutikti, kad bet kuris
valstybės vaidmens ribojimas yra
gėris, tada reikėtų pripažinti, kad
efektyviausiai funkcionuoja ekonomikos be valstybės.

Dešiniukas propagandistas sako:
- „Amerika turtinga, nes ten –
mažai valstybės“;
- „Amerikoje ne viskas gerai, nes
ir ten valstybė dar sugeba verslui
„kišti pagalius į ratus“;
- „Amerika, atsikračiusi valstybės pagalbos ligoniams, vargšams
bei gamtosauginiams projektams,
suklestėtų“.

valstybės institucijų silpninimo, pa- gyventojų emigracija) 2009–2012
sireiškusio:
m. buvo blogesni nei 2005– 2008
metais;
• „Naktine“ mokesčių reforma
• Mokesčiai, kuriuos buvo žadė2008 m. gruodį, įgyvendinta apie ta mažinti, buvo padidinti.
laukiamus pokyčius neinformavus
ne tik verslininkų, bet ir mokesčių
inspektorių bei muitininkų;
Lietuvos gyventojai greitai su• Apskričių administracijų pa- prato, kad Andriaus Kubiliaus
naikinimu, nepagalvojus, kas turės vadovaujama vyriausybė, kurioatlikti regiono lygmeniu reikšmin- je buvo susitelkę konservatorių
gus darbus;
ir liberalų ministrai, siekia su• Darbų, kuriuos daugumoje Eu- silpninti valstybės valdymo insropos valstybių atlieka valstybės tar- titucijų reikšmę šalies gyvenime
nautojai, delegavimu politinio pasi- ir skurdina šalį.
tikėjimo pareigūnams: 2008 metais
Pasitikėjimas dešiniukais smuministerijose dirbo po 1 viceminis- ko jau 2009 metų pradžioje, jis
trą ir 2–3 patarėjus, o pirmieji deši- išlieka žemas ir dabar. Liberalai
niukų darbo metai padidino vice- nuo 2015 m. pradėjo girtis savo
ministrų skaičių beveik keturgubai; reitingų lygiu, „pamiršdami“ pa• Masiniu valstybinių institucijų minėti, jog dar visai neseniai buvadovų keitimu į atsakingas parei- vo 3 liberalų partijos, o dabar, iš
gas skiriant, tikėtina, lojalius deši- esmės, liko viena.

Valstybės sunykimas yra ne tik
Afrikos ar Karibų regiono valstybių problema. Ukraina 1990 metais buvo išsivysčiusi panašiai kaip
kitos SSRS respublikos. Oligarchų
įsigalėjimas neleido šiai šaliai suformuoti nei stiprių valstybinių institucijų, nei konkurencingos rinkos
ekonomikos.
Ukraina, atkūrusi nepriklausomybę, pasirinko daugeliui Lotynų
Amerikos valstybių būdingą oligarchų valdžią bei dažnais socialiniais
konfliktais grįstą kelią. Ukraina
2012 metais (iki konflikto šalies rytuose pradžios) gamino mažiau nei
1990 metais, o jos gyventojų vartojimas atsilieka ne tik nuo ES šalių,
bet ir nuo Baltarusijos, Kazachstano, Rusijos.
Lietuva 1990–1993 m. galėjo
pasukti analogišku keliu, bet, suvaldžiusi banditizmą, pasirinko
ES šalims būdingą socialinio (valstybės reguliuojamo) rinkos modelio variantą. Ukrainos ir Lietuvos
pasiekimų po 1990 metų palyginimas rodo, kad nekontroliuojamos
rinkos idėjos atmetimas buvo naudingas Lietuvai.
Lietuvai valstybės reikia
daugiau nei turime

Tautinių „laisvosios rinkos“
apologetų „teorija“

Yra manančių, kad Lietuvoje valstybės yra per daug. Liberalai, būdami opozicijoje, kiekvienais metais ridena mokesčių naštos akmenį, agituodami už mažesnius mokesčius, o tuo pačiu – už mažesnį
valstybės dalyvavimą ekonomikoje.
Dešiniukai siekia Lietuvos gyventojus įtikinti, kad visos Lietuvos bėdos (pvz., maža užsienio investicijų
Dešiniųjų kuriami mitai apie apimtis, emigracija, skurdas, girtuovalstybę kaip blogį
klystė) kyla dėl to, kad valstybė „išnaudoja“ verslą ir pataikauja tiems,
Dauguma šiuolaikinių ekono- kurie vargšais tapo dėl valstybės pamistų sutinka, kad šalyse, kurio- galbos sukurto tingėjimo.
se per daug valstybės reguliavimo, pasiekiamas žemas gamybos Kaip ši „teorija“ įgyvendinta
efektyvumas. Faktų, rodančių, praktiškai
kad rinkos mechanizmų visiškas
ignoravimas žalingas ekonomi2000–2008 m. nuosekliai karkai, yra daugybė.
tota laisvosios rinkos propaganda
Atsimename tarybinių „plani- buvo gana rezultatyvi. 2008-aisiais
nių“ laikų deficitus, menką pro- Lietuvos rinkėjai patikėjo, jog gyveduktų kokybę? Tai – bėdos, nuo nimas su silpnomis valstybės instikurių ir šiandien be rinkos bando tucijomis ir mažesniais mokesčiais
tvarkytis Šiaurės Korėja.
bus saldesnis, ir išsirinko dešiniųPropagandinėje dešiniųjų lite- jų Seimą, kuris darbus pradėjo nuo

niosioms partijoms, bet neturinčius
darbo patirties, naujokus;
• Krašto apsaugos, socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo
finansavimo mažinimu;
• Valstybės tarnautojų demotyvacija, pasireiškusi nuolatiniu kalbėjimu, jog valstybės tarnyba nieko gero nekuria, kad ją reikia sunaikinti.
Valstybės silpninimo „rezultatai“ ir žala Lietuvai
• Dėl prastėjančio mokesčių
administravimo atsigavo kontrabandininkai, blogėjantis mokesčių
surinkimas užtraukė papildomą
valstybės skolinimąsi;
• Darbai, kurie buvo pradėti ir,
juos pagerinus, žadėjo gerus rezultatus (pvz., daugiabučių renovacija), buvo sustabdyti;
• Patirties neturinčių naujokų
neprofesionalus darbas lėmė labai
aukštas valstybės skolinimosi kainas, žalingas (ypač rajonų gyventojams) sveikatos sistemos reformas;
• Pagrindiniai šalies ekonomikos
rodikliai (gamybos apimtis, užimtumas, biudžeto subalansavimas,

Faktai, paneigiantys mitą
apie valstybę kaip blogį
Konservatorių ir liberalų 2009–
2012 m. vykdytas valstybės griovimas nepasiteisino Lietuvoje. Tačiau valstybės institucijų „išmontavimas“ nepasiteisina ir kitose
šalyse. JAV, atsikračiusios valstybės pagalbos ligoniams, vargšams
bei gamtosauginių projektų, nesuklestėtų.
Šalys, toliausiai pažengusios liberalizmo kryptimi ir „išmontavusios“ valstybę (Afganistanas,
Haitis, Somalis), yra tiek pat ar
net skurdesnės nei Šiaurės Korėja. Nesant valstybės, žaidimo taisykles pradeda nustatinėti finansiniai klanai, sukarintos grupuotės.
Be valstybės įtvirtintos įstatymo viršenybės rinkos ekonomika neveikia, ir tai puikiai supranta liberalų garbinami amerikonai.
2010 m. per žemės drebėjimą Haityje žuvo apie 220 tūkst. žmonių.
Pirmieji užsieniečiai, atsiųsti į pagalbą nukentėjusiai šaliai, buvo ne
laisvosios rinkos propagandistai, o
JAV jūrų pėstininkai.

Jei pasaulis būtų dviejų spalvų,
gyventi būtų lengva. Sukritikavai liberalų fantazijas apie tobulą,
visas žmonijos problemas sprendžiančią konkurenciją, ir įvedei
rinkai priešingą modelį. Taip bandė daryti bolševikai Rusijoje ar dabartiniai jų pasekėjai Šiaurės Korėjoje. Eksperimentai nepasiteisino.
Realybė yra ta, kad didžiausias
gamybos efektyvumas pasiekiamas, kai rinka ir valstybinis reguliavimas ne pakeičia, o papildo
vienas kitą. Valstybinių institucijų galių reikia tiek, kad jos gebėtų
gerai atlikti valstybei priklausančius darbus.
Dabartinė situacija Lietuvoje
rodo, kad nesugebame apginti senukų ir vaikų nuo girtaujančių,
kad prasčiausiai tarp ES šalių atrodome pagal mirčių nuo savižudybių, sušalimų, nuskendimų apimtis, kad nesugebame suvaldyti
kontrabandos.
Tam, kad gyventume taip pat
saugiai kaip vokiečiai ar skandinavai, Lietuvai valstybės reikia daugiau nei turime. Daugiau
– ne tiek darbuotojų, dirbančių
valstybinėse institucijose, bet –
šių darbuotojų kvalifikacijos, gebėjimo spręsti realias problemas
požiūriu.
Valstybės tarnautojai turi atsikratyti liberaliųjų propagandistų jiems įdiegto nevisavertiškumo komplekso, noriai imtis darbų, gerinančių šalies gyvenimą,
ir šiuos darbus įgyventi. Šių prasmingų darbų reikia ne tik Lietuvai, bet ir pagarbos valstybės tarnautojams atstatymui.
„Socialdemokrato“ redakcija
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Kodėl mūsų pensijos vienos iš mažiausių?
Vilija Blinkevičiūtė
Europos Parlamento Užimtumo ir
socialinių reikalų komiteto narė,
LSDP pirmininko pavaduotoja

Seniai žinoma statistika, jog
Lietuvos pensijos mažesnės
už kaimynų, buvo pradėta viešinti tada, kai mūsų pensininkai gavo ilgai lauktas didesnes išmokas. Nenorėčiau teigti, jog tai susiję su artėjančiais
rinkimais, tačiau į klausimą,
kodėl, jau kelintus metus gerėjant ekonominei padėčiai,
pensijos buvo pradėtos didinti tik praėjusiais metais ir kodėl
mus aplenkė mūsų artimiausi
kaimynai, atsakyti reikia.
Iš tiesų, mūsų išmokama vidutinė senatvės pensija praėjusių metų
pabaigoje buvo trečia nuo galo ES.
Latvių pensijos buvo 29 eurais, o
estų – net 127 eurais didesnės. Tačiau ikikriziniais 2008 m. mūsų
statistiniai duomenys buvo daug
geresni. Tuomet mūsų vidutinė senatvės pensija buvo 23 eurais didesnė už latvių ir tik 55 eurais mažesnė už estų. Sparčiai augant atlyginimams, mūsų pensijos irgi buvo
didinamos. Tai buvo ypač aktualu
augant kainoms. Panašiai elgėsi ir
mūsų kaimynai bei daugelis kitų
ES valstybių.

Tačiau nuo 2010 metų tuometiniai valdantieji konservatoriai ir
liberalai sumažino pensijas ir kitas
socialines išmokas. Buvome vienintelė taip pasielgusi valstybė. Tad
suprantama, jog per dvejus metus
mus savo pensijų dydžiais aplenkė kaimynai. Be to, mūsų finansines galimybes dosniau remti socialinės apsaugos sistemą sumažino
įsipareigojimai mokėti dideles palūkanas komerciniams bankams
už valstybės paimtas paskolas. Latviai pasielgė protingiau – pasiskolino iš Tarptautinio valiutos fondo
gerokai palankesnėmis sąlygomis.
Nuo 2012 m. Lietuva atstatė
pensijas į ikikrizinį lygį ir visas sukauptas lėšas skyrė sumažintoms
pensijoms kompensuoti, o didinti
jas pradėjo tik praėjusiais metais.
Tuo metu mūsų kaimynai pensijas didino nuolat. Todėl dabartinė
statistika neturėtų stebinti. Manau,
jog laikas baigti ieškoti kaltų ir galvoti apie ateitį. Ką daryti, kad mūsų
pensijos sparčiau didėtų ir ori senatvė taptų labiau pasiekiama?
Pirmiausia reikia tvirtos politinės valios tai daryti ir nekartoti
buvusių klaidų. Naujame socialiniame modelyje numatytas pensijų indeksavimo mechanizmas turėtų užtikrinti, jog pensijos daugiau
nebus mažinamos ir didės kartu
su darbo užmokesčiu. Socialinio
draudimo sistemos tvarumą turėtų padidinti tai, jog bazinė pensija
ir aktyvios darbo rinkos politikos
priemonės bus finansuojamos iš
valstybės biudžeto.
Esu įsitikinusi, jog valstybinis socialinis draudimas (SODRA) turi

likti mūsų pensijų sistemos pagrindas ir garantas. Tačiau žmonėms
turi būti suteikta galimybė pasididinti savo pensijas, dalyvaujant investiciniuose pensijų fonduose, kurių veiklos finansinai rezultatai pastaruoju metu gerėja, arba kaupiant
savarankiškai.
Reikėtų labiau skatinti profesinių pensinių fondų steigimąsį. Jų
naudą jau patyrė svetur dirbantys
tautiečiai. Tačiau profesinių fondų dalyviai paprastai įgyja teisę į

Bazinės
Senatvės
Netekto
darbinbumo
Seimui pateikti Socialinio modelio teisės
aktų projektai
Trišalėje taryboje apsvarstytas naujasis Darbo kodeksas,
rastas kompromisas su profesinių sąjungų ir darbdavių atstovais dėl daugumos naujojo Darbo kodekso straipsnių

darbuotojams užti- paskatins konku- padės pritraukti investuotojų
krins šiuolaikinius po- rencingą darbo
rinką
reikius atitinkančias
teises ir garantijas

išmokas tik atidirbę nustatytą laiką. Todėl, norėdami padidinti emigrantų paskatas grįžti dirbti į gimtinę, turime sudaryti galimybę dalyvauti mūsų profesiniuose fonduose ir neprarasti svetur įgytų pensinių teisių.
Negalėčiau pritarti mokslininkų siūlymui tiesiogiai sieti tikėtiną gyvenimo trukmę, kuri nuolat
didėja, su pensiniu amžiumi. Žinoma, priimant politinius sprendimus dėl pensinio amžiaus vėli-

Valstybinė socialinio draudimo
bazinė pensija
Maksimali neperskaičiuota
pensija
Draudžiamųjų pajamų dydis
+8,21 €

vidutinė senatvės pensija didės
~857 tūkst. asmenų

2015 m. kompensavome senatvės ir netekto
darbingumo pensijas.
Tai tęsime ir
2016-aisiais
Nuo 2016 m. bus pradėtos mokėti kompensacijos dirbantiems pensininkams, kurie dirbo 2010–
2011 m.
Tam reikės ~120,6 mln. €

pensijų gavėjų gaus
kompensacijas
senatvės pensijų gavėjų gaus šias kompensacijas

nimo, būtina atsižvelgti į gyvenimo trukmės pokyčius.
Tačiau reikia įvertinti ir vyresnių žmonių padėtį darbo rinkoje, jų sveikatos būklę ir galimybes
ilgiau dirbti. Europos Parlamentas įsitikinęs, jog vėlinant pensinį amžių būtina padėti vyresnio
amžiaus žmonėms išsaugoti profesinę sveikatą bei gebėjimus kuo
ilgiau dirbti, suteikti jiems galimybių mokytis, pritaikyti darbo
vietas ir išgyvendinti diskriminaciją dėl amžiaus.
Galimybės sparčiau didinti
pensijas tiesiogiai priklauso nuo
ekonomikos ir darbo rinkos. Kuo
sparčiau augs mūsų ekonomika
ir mažės „šešėlis“, kuo daugiau
žmonių turės legalų darbą ir didesnius atlyginimus, kuo mažesnė bus emigracija – tuo gausesnis
bus ir SODROS biudžetas. Galime pasidžiaugti geromis pastarojo meto ekonominės raidos tendencijomis.
Vis dėlto, norėtųsi, jog darbo
užmokestis didėtų dar sparčiau.
Juk Lietuvoje BVP vienam gyventojui jau siekia 75 proc. ES vidurkio, o vidutinis darbo užmokestis – tik 35 proc. Matyt, nemaža
dalis atlyginimų vis dar slepiasi
vokeliuose ir nelegalioje darbo
rinkoje. O ir darbdaviai dar neišnaudojo visų galimybių investuoti į savo darbuotojus.
Juk sėkmingai konkuruoti bendroje ES darbo rinkoje galima tik
normaliais atlyginimais ir geromis darbo sąlygomis. Tai lemia
ir mūsų galimybes sparčiau didinti pensijas.

Kieno Vyriausybė pradėjo Astravo AE statybas?
Gediminas KIRKILAS
Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas, Lie- mis ekologinėmis pasekmėmis, patrituvos premjeras 2006-2008 metais
otiškai (o iš tikrųjų veidmainiškai)

Ne pirmą kartą konservatoriai bando kaltinti dabartinę
Vyriausybę dėl Lietuvos pašonėje vykdomų atominės elektrinės statybų. Neva A. Butkevičiaus Vyriausybė „padeda
statyti Astravo AE“, nieko nedaro, kad sustabdytų Lietuvos
pašonėje statomo geopolitinio, ekologinio ir energetinio
monstro statybas.
Tai konservatoriai daro dėl keleto
priežasčių. Pirmoji – artėja rinkimai.
Neturint rimtesnių ir pagrįstų priekaištų, tenka kabinėtis prie dabartinės Vyriausybės, ypač dėl sėkmingai
sprendžiamų energetikos klausimų,
kurių spręsti nepavyko A. Kubiliui ir
jo dešiniųjų koalicijai. Demonstruoti veidmainišką susirūpinimą galimo-

ginti šalies interesus. Ir tai nieko nekainuoja, o atrodo įspūdingai. O ypač
tikintis, kad žmonių atmintis trumpa.
Taigi yra ir kita akivaizdi tokio „susirūpinimo“ priežastis – Astravo AE
iš tikrųjų buvo pradėta statyti būtent
A. Kubiliaus Vyriausybės laikais 2009
metais. Kaip, beje, dar ir Kaliningrado AE, kurios statybos, atrodo, šiuo
metu užšaldytos. Ir ką iki 2012 metų
nuveikė A. Kubilius bei A. Sekmokas, kad Astravo AE statybas sustabdyti? Nieko, nors susitikimų su Baltarusijos valdžia būta, tačiau neteko
girdėti, kad juose būtų rimčiau keliamas klausimas dėl Astravo AE. O jei
ir buvo keliamas, tai pasekmių jokių
neturėjo, nes statybos vyko pilnu tempu. Todėl dabar patogu (nors nelabai
padoru) kaltinti dabartinę Vyriausybę, kuri jau „paveldėjo“ gerokai įsibėgėjusias Astravo AE statybas ir kurias vargu ar galima šiuo metu kaip
nors sustabdyti. Ypač, jei, kaip teigia
A. Kubilius, tai yra geopolitinis projektas, kurio esmė – neleisti Lietuvai
pasistatyti savo AE.
Tokiu būdu konservatoriai bando
vienu šūviu „nušauti du zuikius“ –
dangsto savo neveiklumą 2009–2012
metais, kai dar gal būt ką nors ir buvo

galima padaryti, kol projekto realizavimas nebuvo įsibėgėjęs. Pavyzdžiui,
įtikinti baltarusius statyti toliau nuo
Lietuvos sienos ir panašiai. Dabar jau
gerokai pavėluota.
Kitas „zuikis“ – demonstruoti tariamą susirūpinimą galimomis Astravo AE ekologinėmis, energetinėmis ir net geopolitinėmis pasekmėmis, kurios visiems aiškios ir be konservatorių.
Jei A. Kubilius teisus, jog Astravo
AE yra, visų pirma, geopolitinis Rusijos projektas, kaip jis to nesuprato

2009–2012 metais? Jei suprato, tai
kodėl nieko nedarė?
Drįstu teigti, kad ne tik nieko nedarė, bet dar ir griaudamas prieš tai
dirbusios Vyriausybės parengtą keturių šalių Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos naujos Ignalinos AE
projektą, išvarydamas tarptautinius
partnerius, visų pirma, Lenkiją, dar
ir paskatino Rusiją kuo greičiau priimti sprendimus dėl Astravo ir Kaliningrado AE statybų. Nėra abejonių,
kad jei Lietuva būtų laiku pradėjusi
savo AE statybas, nei Kaliningrado,

nei Astravo AE projektų nebūtų. Kaliningrado AE statybų sustabdymas
tai tik patvirtina.
Dabar A. Kubilius ir buvęs energetikos ministras siūlo statyti brangius konverterius ant Lietuvos – Baltarusijos sienos tam, kad riboti elektros energijos perdavimą iš šios kaimyninės šalies. Toks variantas įmanomas, tačiau tik tuomet, kai Lietuvos – Lenkijos jungtys pasieks pilnus
pajėgumus, o tai atsitiks ne anksčiau
2025 metų. Tiesą sakant, girdint tokius opozicinių konservatorių pasiūlymus, kyla klausimas, kodėl jie, nuolat girdamiesi savo strateginiu išmanymu, to nedarė, būdami valdžioje? Net
ketinimų tokių neturėjo...
O gal jie nori šiuo metu pakenkti
Lietuvos – Baltarusijos prekybiniams
santykiams, kad būtų blogiau, pavyzdžiui, Klaipėdos uostui, kurio gerokas
trečdalis krovinių ateina būtent iš Baltarusijos? Nėra abejonių, kaip sureaguotų į tai kaimyninės šalies vadovas.
Manau, kad konservatoriai prieš
dalydami tokius pasiūlymus, visų pirma, turėtų savikritiškai įvertinti ir savo svarbų indėlį į Astravo AE statybas. Nes klausimas, kieno Vyriausybė daugiausia prisidėjo prie Astravo
AE, pasitarnaudama Rusijos geopolitiniams interesams, nėra tik retorinis.
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iokuro gamyba iš Lietuvos kilmės žaliavų ir jo naudojimas yra valstybės prioritetas. Vyriausybė skatina naudoti biokurą, stengiasi sudaryti palankias ekonomines sąlygas biokuro gamybai ir naudojimui bei
investicijoms į biokuro gamybą. Panaikinus teikėjų monopolį, biokuro
kaina sumažėjo 20 procentų. Nuo 2016 metų reguliuojami energijos gamintojai 100 % biokuro pirks biokuro biržoje.

Š

ilumos kainos kasmet mažėja. Įsigaliojus SGD terminalo įstatymui, šiemet daugelyje miestų sumažės šilumos kaina, nes
šilumos gamintojai visas gamtines dujas pirks už Valstybinės kainų ir energetikos komisijos patvirtintą rinkos kainą.

D

ujų kainos mažėjimo tendencija fiksuojama nuo 2012 metų. Per pastaruosius trejus metus gamtinių dujų kaina maisto ruošimui sumažėjo
nuo 0,9 euro iki 0,75 euro už kubinį metrą, o būsto šildymui – nuo 0,65 euro iki 0,44 euro už kubinį metrą. Įgyvendintas Klaipėda-Kuršėnai dujotiekio statybos projektas leis veiksmingai išnaudoti Klaipėdos SGD terminalo pajėgumus, užtikrins energetinį saugumą tuo atveju, jei būtų nutrauktas dujų tiekimas iš Rusijos.

E

fektyvus energetikos sektoriaus valdymas leidžia elektros kainą
gyventojams sumažinti jau trečius metus iš eilės. Gyventojams patvirtintų elektros energijos kainų mažėjimą lemia efektyvesnė skirstomųjų tinklų veikla, mažesnis viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) poreikis, o taip pat ir sumažėjusi elektros rinkos kaina dar
prieš paleidžiant naujas elektros energijos jungtis su Švedija ir Lenkija. Pradėjus eksploatuoti naujas jungtis, gyventojai naujų elektros
jungčių naudą pajus jau šių metų viduryje.
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Apie demokratiją, Respubliką ir

tautai, buvo ne tik S. Kairio didysis
idealas, bet praktiškai ir visos tuometinės LSDP. Turint galvoje visos
ilgaamžės Lietuvos valstybės istorijos išskirtinai monarchistinį pobūdį, apkaišytą saldžiais kunigaikštiškais mitais, beveik pusę tūkstantmečio trukusią baudžiavą ir XX
a. pradžios Lietuvos visuomenės
socialinę struktūrą (išskirtinai katalikiška, valstietiška, skurdi, praktiškai neurbanizuota, kultūriškai
fragmentuota, etnopolitiškai susikaldžiusi), tai buvo drąsus, modernus, iš esmės revoliucinis požiūris.
Nors nuo XVIII a. pabaigos – Didžiosios prancūzų revoliucijos laikų
– respublikos ir respublikonizmo
idėjos Europos
pažangioje politinėje mintyje buvo
itin populiarios,
praktiškai diskutuojamos ir gvildenamos nuolat,
tačiau rezultatai
nebuvo džiuginantys. Pirmojo
pasaulinio karo
išvakarėse, 1914ųjų pavasarį, visoje Europoje gyvavo vos dvi respublikos: Prancūzijos ir Portugalijos.
Galbūt paradoksalu, bet praktika
a la République
Française buvo
sunkesnė nei teorija. Visa likusi
Europa bent formaliai dar buvo
monarchistinė
(Didžiojoje Britanijoje ir dar kai
kur jau konstitucinės monarchijos) ir gyveno po karalių, kaizerių,
carų ar kunigaikščių idėjinėmis vėliavomis. Monarchistinė tradicija
pakankamai gyva buvo ir Lietuvoje. Ją puoselėjo ne tik politiniu kosmopolitizmu susižavėję istorinės
Žečpospolitos gerbėjai, bet ir kai
kurios Žečpospolitai priešiškos nacionalistinės lietuviškos jėgos, kurioms imponavo ne tiek pati istorinė
tradicija, kiek politinės hierarchijos
ilgesys ir su ja susijusios „socialinės
tvarkos“, valdžios „stabilumo", „patikimumo", visuomenės „saugumo"

je politinių idėjų mugėje
1918-ųjų vasarą Lietuva
(Lietuvos Taryba) „karaliumi išsirinko Mindaugą II" ir penkiems
mėnesiams tapo „karalyste". Tiesa, nepažymėta jokiuose pasaulio politiniuose žemėlapiuose.
Taigi, 1918-ųjų vasarą stovėjome kryžkelėje
tarp konstitucinės monarchijos ir respublikos.
Ir, tiesą sakant, lietuviška monarchija – Mindaugo II Karalystė – tuomet nebuvo vien Lietuvos dešiniųjų (tautininkų–krikščionių demokrtatų) dekoruotas diplomatinis „pamušalas“
tam atvejui, jei karą laimėtų Lietuvą okupavusi
kaizerinė Vokietija ir Lietuvai tektų
rinktis tarp kaizerio Wilhelmo paskirto monarcho protestanto ir pačių laisvai išsirinkto monarcho kataliko. Mintis buvo gilesnė ir fundamentalesnė: Lietuva ir lietuviai po
šimtmečius trukusio monarchizmo
ir baudžiavos dar nepasirengę laisvai
demokratinei egzistencijai.
Tokiomis aplinkybėmis socialdemokratų išsikeltas tikslas – demokratinė respublika – nebuvo lengvai
pasiekiamas. Reikėjo ir pilietinės
drąsos ir plieninio ideologinio stuburo. S. Kairiui buvo svetimas bet
koks istorinis sentimentalizmas ar
pataikavimas istorijai. Ir jis to neslėpė. Praėjusio amžiaus pradžioje viename mitinge, oponuodamas dešiniųjų peršamoms „tautinės vienybės" ir „socialinės taikos“ idėjoms,
Karalius Mindaugas II kalbėjo: „Kur gi buvo mūsų bajorų
tautinės vienybės pajautimas ilgais
baudžiavos šimtmečiais? Kuo bajoįtaką parapijai, demokratijos, respublikos ir liberalaus gyvenimo būdo
idėjos Lietuvoje nebuvo ir negalėjo
būti aiškios ar populiarios. Uždara, kaimietiška, konservatyvi, daugiausia patriarchaliniais ryšiais organizuota visuomenė puikiai mokė- Parlamentinė
jo tradicinius poterius, nepriekaiš- demokratinė respublika
tingai išmanė „ciesoriaus" ir vietos buvo praktiškai ir
klebono priedermes, tačiau nedaug visos tuometinės LSDP
ką galėjo pasakyti apie parlamento idealas. Tai buvo drąsus,
veiklos ar demokratinės valdžios organizavimo principus, prezidento modernus, iš esmės
funkcijas. Nenuostabu, kad tokio- revoliucinis požiūris.
paradigmos.
Ir tai nebuvo atsitiktimumas. Tokia ar panaši politinė filosofija imponavo didelei daliai to meto lietuviškos visuomenės, kuri, objektyviai
žvelgiant, vienintelė šioje Baltijos jūros šiaurryčių geopolitinėje erdvėje
buvo pajėgi atkurti/sukurti lietuvišką nacionalinę valstybę. Turint
galvoje XX a. pradžios Lietuvos visuomenės socialinę struktūrą ir jos
politinę kultūrą, mentalinius orientyrus ir susiklosčiusias tradicijas,
griežtai hierarchiškai organizuotos Katalikų bažnyčios milžinišką
įtaką visuomenės gyvenimui, parapijos įtaką kaimo, bažnytkaimio ar
miestelio bendruomenei, kunigo

rija atsidėkojo mūsų liaudžiai, kad
keltų jos tautinę sąmonę ir neštų
šviesos į pakrypusiais stogais lūšneles, kai patys skendo prabangoje
ir jau buvo supratę, kas yra mokslo
galia? Mūsų liaudžiai nieko nesako ir buvę sukilimai, nes juos skatino luomo egoizmas atgauti prarastą padėtį. Ir tik atskiri šviesūs asmenys iš bajorijos tarpo gyveno liaudies
rūpesčiais ir siekimais, dėl to patys
virsdami savo luomo atskalūnais."
Kita vertus, tvirtai laikydamasis
principų nei pats S. Kairys, nei jo vedami socialdemokratai niekuomet
nestojojo sveiko pragmatizmo, blaivaus realizmo ir adekvataus požiūrio į Lietuvą ir ją supantį politinį pasaulį. Pirmaisiais LSDP įsikūrimo
metais, XIX–XX amžių sandūroje, lietuvių socialdemokratų politinei minčiai kurį laiką buvo nesvetimas bendras, jungtinis (savotiškai tarsi pratęsiant unijines tradicijas) respublikonizmas federacijoje
su Lenkija. Tačiau laikui bėgant, situacija ir politiniai prioritetai natūraliai keitėsi ir LSDP savo politinę
programą koregavo. Maždaug nuo
lietuviškos spaudos atgavimo (1904
m. pavasaris) ir Pirmosios revoliucijos Rusijoje metų (1905–1907) lietuviškos socialdemokratijos programiškai įtvirtintu politiniu credo tapo visos carinės imperijos pertvarka, kurią sudarytų „demokratinis
pradas ir būsimoji išsilaisvinusi Lietuva įeitų į sudemokratintą Rusijos

valstybę, kaip demokratinės sufederuotos respublikos dalis". Toks Lietuvos seniausios politinės partijos
nusiteikimas daug lėmė, kad 1905
m. gruodį įvykusiame Vilniaus Didžiajme Seime visos jame dalyvavusios lietuvių politinės jėgos ir srovės
išsikėlė sau tikslą iškovoti Lietuvai
kultūrinę ir politinę autonomiją demokratėjančioje Rusijoje. Ir šio politinio kelio tvirtai laikėsi praktiškai
ligi 1916-ųjų pavasario, kada po painių prasidėjusio Didžiojo karo peripetijų ėmė aiškėti, jog į Europą palengva ateina naujas geopolitinės jėgos, nauja demokratiškesnė tvarka,
o su ja ir naujas Tautų pavasaris bei
naujos vizijos ir galimybės.
Didžiojo karo (1914–1918) eiga
ir rezultatai (kaizerinės Vokietijos
pralaimėjimas ir Vasario revoliucija, vėliau – bolševikinis perversmas
Rusijoje) de facto Lietuvą ir socialdemokratus „atpalaidavo“ nuo visų buvusių šalutinių Lietuvos politinės raidos vingių ir kartu galutinai išgrynino nepriklausomos demokratinės Lietuvos Respublikos
idėją, kuri palaipsniui užkariavo
visą lietuvišką pasaulį, nuo lietuvių
emigrantų Vakarų Europoje ir Šiaurės Amerijoje iki lietuvių Lietuvoje
ir lietuvių karo pabėgėlių Rusijoje. Galima sakyti, jog nuo 1917-ųjų
rugsėjo, nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje ir Lietuvos Tarybos išrinkimo, socialdemokratų keliama
nepriklausomos demokratinės respublikos idėja iš pradžių socialdemokratinėje politinėje mintyje bei
filosofijoje, o palaipsniui ir visame
lietuvių politiniame pasaulyje tapo dominuojanti. Itin tai akivaizdu 1918-ųjų pradžioje – rengiant ir
redaguojant Vasario 16-osios Akto
tekstą. Būtent kairiųjų – Stepono
Kairio, Mykolo Biržiškos, Stanislovo Narutavičiaus, Petro Vileišio,
iš dalies Petro Klimo – pastangomis suredaguotas ir priimtas Vasario 16-osios Aktas istorinėje perspektyvoje tapo svarbiausiu nepriklausomos, demokratinės Lietuvos
Respublikos gimimo juridiniu pagrindu. Vėliava, po kuria nuo 1918ųjų lapkričio jau drąsiai stojo kiekvienas laikęs save lietuvių politinės tautos atstovu.
Nuo tų istorinių įvykių praėjo
beveik šimtmetis. Stovime ant Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir

Kur savo jėgas turėtų nukreipti Lietuvos socialdemokratai?
Atkelta iš 2 p.

Svarbi programinė kryptis – Lietuvos
tautos saugumas ir socialinė pažanga. Po
25-erių mūsų Lietuvos Respublikos nepriklausomos raidos metų galime įvertinti ir pasiekimus, ir praradimus. Bet nepaisant visų aplinkybių, Lietuva tapo ir JT,
ir ES, ir NATO, ir ESBO nare. Tai labai
sutvirtino valstybės saugumo pamatus
ir jos tarptautinę padėtį. Bet per gausybę darbų apleista sritimi tapo Lietuvos
žmonių gyvenimo kokybės klausimai.
Lietuvos gimstamumo rodiklis – su
minuso ženklu: 1989 m. 4,8 procentais

daugiau gimė nei mirė, 2013 m. 3,5 procentais daugiau mirė nei gimė. Demografinė gimimų ir mirčių sritis rodo mūsų
tautos silpnėjimą, jei ne nykimą. Didžiulė
ekonominė emigracija – kasmet dešimtimis tūkstančių, kasmet tarp 10–11 tūkstančių svyruoja ištuokų skaičiai, didelis
abortų skaičius (menkas švietimas, nepakankamas reprodukcinės sveikatos priemonių ir metodų taikymas), didelis mirtingumas 18–56 m. amžiaus grupėje –
mirtingumas, kurio išvengtume, jei naudotume efektyvias visuomenės sveikatos

priemones. Šios problemos reikalauja didesnio dėmesio. Kodėl neduoti užduoties mūsų ekonomikos specialistams, kad paskaičiuotų, kiek
kasmet dėl ankstyvų mirčių prarandame BVP, kiek dėl patirtų traumų
ir sukelto neįgalumo išmokame viešųjų finansų? Deja, rimtų diskusijų
dėl gyvenimo kokybės Lietuvos politiniame gyvenime nėra.
Visiškai atsietai nuo demografinės situacijos ir ekonominių jos pasekmių svarstome socialinį mode-
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Lietuvos Respublikos
sukūrimo jubiliejinio
slenksčio, kurį švęsime
2018-aisiais. Ar respublika ir respublikonizmas per prabėgusį šimtmetį mums jau tapo
savastimi? Mūsų pilietinės ir politinės, mūsų
kultūrinės ir vertybinės
tapatybės dalimi? Apsidairykime atidžiai ir
vertinkime principingai dorai. Kaip savo laiku Steponas Kairys. Ką
pamatysime? Prieš kelerius metus pompastiškai paminėtas daugiau
įsivaizduojamas nei egzistuojantis Lietuvos vardo tūkstantmetis. Ta proga buvo parengta grandiozinė renginių programa,
sutelktos universitetų ir institutų
intelektualinės pajėgos, sutelkti finansiniai ištekliai, įkurti specialūs
fondai, išleista dešimtys mokslo ir
populiarių knygų. Pernai net dalyvaujant aukščiausiai valdžiai ir su
propagandinėmis fanfaromis paminėtas Oršos mūšio 500 metų jubiliejus. Mūšio, kuris niekaip nepaveikė nei LDK politinės raidos, nei lietuvių politinės tapatybės.
Mūšio, apie kurį lietuviai profesionalūs istorikai nėra parašę nei vienos monografijos ar išleidę dokumentų rinkinio. Mūšio, kurį mū-

2015 m. sukako 110 metų
Vilniaus Didžiajam
Seimui. Regis, tik
Lietuvos nacionalinis
muziejus prisiminė
šią visai Respublikai
svarbią datą...
sų kaimynų lenkų istoriografija ir
Lenkijos URM savo internetiniame puslapyje pavadino tik eiliniu
vėlyvųjų viduramžių kovų su Maskva epizodu...
O kaip ruošiamės Respublikos
100-mečiui, iki kurio liko vos porą
metų? Kokie fondai įsteigti? Kiek
dešimčių monografijų, dokumentų rinkinių ta proga bus išleista?
Gal lietuviai pagaliau sukurs ir ge-

Vilniaus miesto rūmai (dabar – Lietuvos nacionalinė filharmonija),
kuriuose 1905 m. gruodžio 4-5 d. buvo susirinkęs Didysis Vilniaus Seimas

rą kino filmą apie savo nacionalinę
Respubliką, jos egzistencinius lūžius XX a. pirmoje pusėje? Deja,
regis, nieko panašaus neįvyks. Vilnius, kuriame praktiškai gimė lietuviškos respublikos idėja ir lietuviško respublikonizmo filosofija,
šiandien neturi net jokio respublikai būdingo simbolio. Nėra iškilesnių ženklų net Lietuvos Respublikos idėjiniams tėvams. Pasidairius
po sostinę akivaizdu: plazdančios
raudonos vėliavos, raiteliai ir karūnos ant granito postamentų rodo,
kad Karalystės ir Kunigaikštystės
ilgesys lietuviams kol kas stipresnis už demokratinę Respubliką. O
tai lyg ir reikštų, kad mūsų laikų
visuomenei, bent jos isteblišmentui, šiurkšti viduramžiškos Lietuvos valdžios jėga, pavaldinių masės
ir istoriniai užkariavimai „nuo jūrų
iki jūrų“ vertybiškai imponuoja labiau nei išoriškai kukli demokratija, estetiškai netobula, bet savanorių
krauju gausiai aplaistyta Trispalvė,
moderni teisė ir politinis pliuralizmas. Nesu tikras, kad situacija pasikeis ir 2018-aisiais. Deja, bet pastarąjį dešimtmetį lietuviai politinių,
ekonominių, finansinių ir net kultūrinių vertybių mieliau ieško emigruodami nei kurdami Respubliką
Lietuvoje.
Šiemet sukako 110 metų Vilniaus
Didžiajam Seimui. Tai įvykis, nuo
kurio jau apčiuopiame modernųjį
lietuvišką politinį pasaulį ir galime
pradėti skaičiuoti modenų lietuvišką politinį laiką. Regis, tik Lietuvos

lį, o šį – atsietai nuo mokesčių sistemos reikalų. Mokesčių sistema regresinė, socialiai
neteisinga, neleidžianti perskirstyti didesnį BVP procentą per šalies biudžetą. Nors
programose pasisakome už pažangesnę arba progresinę mokesčių sistemą, bet paskęstame regresinės mokesčių sistemos progresinių tarifų skaičiavimuose. O jei imtume
ir įvertintume gyvenimo kokybės problemas, kad ir jaunų šeimų, norinčių auginti
vaikus ir užtikrinti jų ateitį. Skaičiuokime
visą jiems tenkantį mokesčių, mokėjimų už
įvairias paslaugas, įmokų, palūkanų už kreditus, komunalinių paslaugų kainas ir aptarkime, kaip reikia kompleksiškai spręsti jaunų žmonių problemas, kad jie norėtų auginti tris vaikus. Juk tik tokia ilgalaikė 10–15

nacionalinis muziejus prisiminė šią
visai Respublikai svarbią datą... Deja, ar daug ta proga buvo oficialių
renginių, aukščiausių valstybės pareigūnų dėmesio? Ir kiek valdiškų
pinigų buvo išleista, kokios jų proporcijos geografiškai bei moraliai
mums jau tolimai Oršai ir emociškai bei politiškai gyvam mūsų politinės tapatybės liudininkui – Vilniaus Didžiajam Seimui paminėti?
Kokiais prioritetais vadovaujasi šiandieninė mūsų valstybė ir ši
garbi socialdemokratinė auditorija? Kokia XXI a. pradžioje tikroji,

metų perspektyva ir gali bent kiek pagerinti demografinę padėtį. Tai tikras iššūkis socialdemokratams. Privalome parengti kompleksinę gyvenimo kokybės gerinimo programą pagrindinėms socialinėms grupėms
(vaikams, jaunimui, jaunoms šeimoms, dirbantiesiems ir pensininkams) – tik tokiu
atveju sulauksime didesnio visuomenės palaikymo ateityje. Gal tada socialinis darbo
garantijų modelis nebūtų vakuume, jį palaikytų ne tik liberalūs bankininkai.
Ir neabejotinai saugi užsienio politika. Socialdemokratai, LSDP frakcija Seime, Premjeras ir visi Vyriausybės nariai socialdemokratai negali nedalyvauti užsienio politikos
formavime. LSDP – taikos ir dialogo, o ne
karo retorikos, besaikio ginklavimosi par-
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autentiška jos politinė ideologinė
mintis? Ką mes kuriame ir kursime? Ar visos istorinio valstybingumo formos yra priimtinos? Ar tik
tos, kurios XXI a. gali būti socialiai
teisingos ir humaniškos? Taip, savo
laiku turėjome Karalystę, Didžiąją
Kunigaikštystę, Abiejų Tautų Respubliką – neabejotina, kad tai mūsų
istorinės tapatybės dalis, tačiau juk
gyvename ne istorijoje, o dabartyje. Tik istorijoje gyvenančios tautos yra mirusios. Pats gyvenimas rašo tautos ir valstybės istoriją. Neatiduokime šių savo teisių mirusioms
epochoms. Viduramžių simboliai
spalvingi ir įspūdingi, bet ar XXI
amžiuje, globaliame technologijų,
pažangos ir bendros Europos idėjų kontekste tie simboliai gali būti
mums vertybiniais ar geopoilitiniais
prioritetais? Abejoju. Reikėtų atidžiau apsidairyti aplink. XXI amžiuje pasaulis keičiasi greičiau negu
Oršos mūšio laikais. Mūsų idėjos,
kurias dalis mūsų visuomenės entuziastingai priima, gali mus nublokšti atgal.
XXI amžius bus žymiai dinamiškesnis. Nuolatinių permanentinių
konfliktų ir karinės įtampos amžius. Tokiomis aplinkybėmis lietuviška socialdemokratija turėtų
labiau susirūpinti savo idėjine tapatybe ir socialinės valstybės prioritetais. Mūsų visuomenėje ir žiniasklaidoje dažnai
kritikuojamas prancūziškas socialinės
valstybės modelis –
dažniausiai jis kliūva
konservatoriams, bet
kai kada nuodėmės
neišvengia ir socoaldemokratai. Valstybėje, kuri daugiausia
būtent dėl socialinės
nejautros per nepriklausomybės dvidešimtpenkmetį prarado beveik ketvirtadalį piliečių, tokią kritiką pateisinti sunku.
Ar supranta tai Stepono Kairio idėjų
įpėdiniai? Kurkime
nacionalinę valstybę ant tokių pamatų, kokius suformavo socialdemokratas

tija. Taip, kariuomenę reikia modernizuoti, reikia vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, bet ne tautos saugumo sąskaita. Mūsų programoje – geri santykiai su kaimynais. Taip, per pastaruosius kelerius metus
aplinkybės pasikeitė, bet tas siekis išlaikytinas, kur tik įmanoma. Kalbant apie mūsų paramą Ukrainai, kodėl reikia manyti,
kad ši parama turi būti dėl to, kad blogiau
būtų Rusijai? Ne. Parama Ukrainai neturėtų reikšti rusofobijos ir konfrontacijos su ta
Rusija, kuri pasiryžusi eiti kad ir savu, bet
demokratiniu keliu. Žinoma, pastaraisiais
metais Kremliaus politikoje stiprėja autoritarinės, diktatoriškos tendencijos, aneksuojant Krymą ir kurstant nesantaiką Ukrainoje buvo pažeista tarptautinė teisė. Į tai aiškiai
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Steponas Kairys 1918 m. vasario
16 d. Akte.
Žinia, tarpukariu lietuviška socialdemokratija nebuvo įtakinga
ir turtinga. Tad ir jos indėlis valstybingumo statyboje nepranoko
jos galimybių. Visuose keturiuose
demokratiškai išrinktuose Respublikos Seimuose LSDP įtaka buvo
ribota. Partija tarpukaryje niekuomet nebuvo dominuojanti jėga ir
vyriausybėje. Regis, tokia situacija
lūžiniais Lietuvai momentais neišėjo į naudą. Viena pagrindinių
1940-ųjų Lietuvos kapituliacijos
priežasčių buvo ta, kad šalyje nebuvo ideologiškai ir politiškai stiprios
opozicijos valdžiai, nepriklausomo
kritiško mąstymo. Prezidento rūmuose ir ministerijų koridoriuose
pirmiausia trūko socialdemokratinės minties, idėjų, jėgos ir partinės
struktūros. Tai nemažai lėmė, kad
Lietuvos Respublikai kritinėmis
dienomis ir valandomis neatsirado
asmenybės, lietuviško de Golio, kuris ryžtųsi imti valstybės laivą ir visą
politinę atsakomybę į savo rankas.
Šiandien, XXI a. pradžioje, situacija Europoje bei pasaulyje irgi
grėsminga. Praktiškai vyksta nenutrūkstama kova dėl XXI a. naujos
politinės architektūros, valstybių
egzistencinių perspektyvų ir tautų tapatybės. Tuo tarpu Lietuvoje, skirtingai nei XX a. pirmoje pusėje, vidaus situacija gerokai pasikeitusi: socialdemokratai – jau ne
paribio politinė jėga, bet viena įtakingiausių partijų šalyje. Tiesa, pažvelgę į aukščiausią valstybės ešaloną – į prezidentinį lygmenį, galėtume tuo kiek suabejoti, nes socialdemokratinė mintis ir ideologija tose
politinėse platumose praktiškai nepastebima jau beveik du dešimtmečius. Ar tai ir vėl turėtų reikšti lietuviškos socialdemokratijos ir Respublikos kapituliaciją?
Parengta pagal dr. A. Kasparavičiaus kalbą mokslinėje-istorinėje konferencijoje „Lietuva – nepriklausoma demokratinė Respublika. Ant XX ir XXI amžių slenksčio – lyginamoji analizė: svajonės
– įgyvendinimas – ateitis“ 2015 m.
gruodžio 12 d. Seime
Visą istoriko tekstą rasite lsdp.lt,
„Nuomonių“ skiltyje

reagavo ES, pasmerkusi tokius veiksmus ir
vis dėlto pasisakiusi už dialogo su Rusija tąsą. Tik reikia tą daryti bendrai su visomis
ES valstybėmis. Visas sudėtingas problemas turime siekti spręsti siekiant dialogo.
Kad galime, parodė ir susitarimas su Iranu, Minsko susitikimai ar Paryžiaus klimato konferencija.
LSDP auga, tačiau neužmikime ant
laurų. Lietuvos žmonės laukia mūsų darbų, kurių negali padaryti nei konservatoriai, nei liberalai, nei kitos dešiniosios politinės jėgos. Ginkime demokratiją, nebijokime kelti ir išgirsti nepatogių klausimų, diskutuokime ir nenutolkime nei
nuo Europos, nei nuo pasaulio, o, svarbiausia, nuo Lietuvos žmonių.
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Nuo 2012 m. einate aplinkos
viceministro pareigas. Jūsų kuruojamos sritys – gamtos apsauga, miškai, saugomos teritorijos
ir kraštovaizdžio politika. Viešoje erdvėje piliečiai daugiausiai pastebi Jūsų pasiekimus, kovojant su
brakonieriais.
Taip, proveržis kovos su brakonieriais srityje – akivaizdus. Žmonės
sako, kad prieš mane Aplinkos ministerijoje dirbusieji per 20 metų nepadarė tiek, kiek aš – per trejus metus. Svarbiausios priemonės – šios:
padidinome baudas iki 10 kartų už
neteisėtai sumedžiotus gyvūnus ir
sužvejotas žuvis; įkūrėme visą parą
veikiančią aplinkosauginę dispečerinę; ženkliai sustiprinome kontrolę; uždraudėme laisvai pardavinėti
ir laikyti tinklus. O dar 2012 metais tinklus buvo galima įsigyti bet
kuriame turgelyje!
Esu aistringas žvejys – žvejoju
daugiau kaip 30 metų. Ir per tą laiką
nė karto nebuvau sutikęs inspektoriaus, kuris patikrintų, kaip žvejoju,
ar turiu leidimą. Ėmėmės priemonių, kad inspektoriai dirbtų ne kabinetuose, o gamtoje. Inspektorius
aprūpinome visa įmanoma technika ir priemonėmis: nuo naujos inspektorių uniformos baigiant sraigtasparniais su termovizoriais ir naktinio matymo prietaisais, slaptomis
kameromis bei veiksmo kameromis, kurios tvirtinamos ant inspektorių liemenių. Svarbu, kad pareigūnai jaustųsi saugūs – nebūtų įžeidinėjami, nepatirtų fizinių sužalojimų. Jie pažeidėją įspėja, kad pokalbis yra filmuojamas. Įspėtieji tada elgiasi santūriau... Anksčiau per metus pasitaikydavo ne vienas pareigūno sužalojimas – užsiundydavo
šunimis, suplėšydavo uniformas...

Darbai

socialdemokratas

Gamta neturi „advokatų“,
kurie ją apgintų nuo piktavalių
Pokalbis su aplinkos apsaugos viceministru, LSDJS garbės
pirmininku Linu Jonausku

gos inspektorius dažnai savaitgaliais vykstu į gamtą. Mane daugelis žmonių pažįsta ir dėkoja už nuveiktus darbus. Juk žmonės inspektorių anksčiau nematydavo. Nuo
mano kaip aplinkos viceministro
kadencijos pradžios šiurkščių žvejybos brakonieriavimo atvejų sumažėjo 3 kartus!
Anksčiau kasmet surinkdavome
apie 50 000 – 60 000 eurų iš žmonių už žvejybai išduotus leidimus.
Kai pradėjome žvejus šviesti, taikyti realias aplinkos apsaugos priemones, skirti didžiulį dėmesį žuvų išteklių atkūrimui, pasikeitė jų požiūris į brakonierius. Žmonės suprato,
kad su gamtos ištekliais reikia elgtis atsakingai, todėl reikia surinkti
ir skirti lėšų jų atkūrimui bei apsau- nekokybiškos („nekvėpuojančios“,
gai. Taigi dabar surenkame apie 1,7 greitai sušlampančios ir šaltos), tokia pat ir batų būklė...
milijono eurų per metus!
Realią situaciją galima suprasti tik
kontrolės
metu. Kai kurių regionų
Gal Jūs, kaip neetatinis aplinaplinkosaugos
vadovams liepėme
kos apsaugos inspektorius, patysusitvarkyti.
Džiaugiuosi,
kad darėte ir pavojingų „nuotykių“?
bar
beveik
visur
padėtis
pagerėjo.
Nedaug yra politikų, kurie nebiVažiuojant su vyrais „nuotykių“
jo darbo lauke. Iš pradžių važiavau
pasitaiko.
Bent du kartus sulaukiau
tam, kad susipažinčiau su inspekgrasinimo
„nušauti“... Bet grasinitorių veikla. Anksčiau inspektoriai
mų
nesureikšminau
– siuto išgėrę
dirbdavo kabinetuose – atsakinėdaasocialūs
žmonės...
Keli
piktavaliai
vo į skundus. Reali aplinkosauginė
siūlė
susitikti
„akis
į
akį“
kur nors
kontrolė buvo labiau epizodinė. Be
prie
ežero...
Bet
agresyvus
prasito, dalis inspektorių automobilių
žengėlių
elgesys
mane
dar
labiau
buvo nusidėvėję; kuro pareigūnai
neturėjo; uniformos buvo senos ir motyvuoja dirbti. Nes pati gamta

Ar gausėja Lietuvos vandens telkiniuose žuvų?
Taip, nes nuo 2013 metų Aplinkos ministerija skiria dideles pinigų
sumas įžuvinimui. Ligi tol tam lėšų nebuvo skiriama. Geriausias yra
natūralus žuvų išteklių atsikūrimas.
Bet kartu su dirbtiniu įžuvinimu ir
vandens telkinių apsauga žuvų ištekliai tikrai atsikuria. Tai patvirtina
ir mokslininkų tyrimai. Žvejai mėgėjai džiaugiasi žuvų pagausėjimu.
O žvejų mėgėjų Lietuvoje, kurie
bent kartą per metus paima į rankas meškerę, yra apie 0,5 milijono!
Kaip neetatinis aplinkos apsau-

nuo piktavalių neapsisaugos! Mes
– vieninteliai, kurie dirba aplinkos
apsaugos srityje.
Kai kurie politikai ir partijos deklaruoja rūpinimąsi gamta, bet realiai nieko nedaro. O darbo gamtos
apsaugos srityje dar yra daug.
Aktyviai komunikuojate socialiniame tinkle „Facebook“. Jūsų
paskyrą seka beveik 7 000 žmonių! Socialiniuose tinkluose esate vienas populiariausių politikų tarp socialdemokratų. Ir beveik kiekvieną dieną publikuojate nuotraukas, vaizduojančias
sulaikytus brakonierius arba konfiskuotus jų įrankius. Ar nebijote keršto?
Man rašo daug gamtai neabejingų žmonių. Jie pateikia informacijos apie jų rajone vykstančius negerus dalykus, praneša ir apie abejotinus politikų ar aukštų valdininkų
poelgius gamtoje. Didžioji informacijos dalis, ją patikrinus, pasitvirtina. Pradėjome organizuoti specializuotas išvykas į rajonus, kuriuose tvyrojo netvarka. Vertinu žmonių pasitikėjimą ir abejoju, ar kas
nors praneštų man apie skriaudžiamą gamtą, jei informaciją „dėčiau į
stalčių“ ir nekreipčiau į ją dėmesio.
Politikas negali bijoti, kitokiu atveju jis niekada negalės priimti esmi-

nius, savalaikius ir būtinus sprendimus. Kviečiu bičiulius susirasti mane „Facebook‘e“, kartu nuveiksime
daug svarbių darbų!
Kokius darbus numatote atlikti
per artimiausią pusmetį?
Reikia kuo greičiau išspręsti absurdišką situaciją dėl konfiskuotos
žuvies panaudojimo. Nemažai konfiskuojama neteisėtai sužvejotos žuvies ar sumedžiotų gyvūnų. Su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba aiškinamės dėl jų panaudojimo.
Šiandien konfiskatai yra utilizuojami medžiotojų duobėse arba, jei
susidaro didesnis kiekis, jie vežami
į Lietuvos zoologijos sodą Kaune ir
atiduodami gyvūnams. Neseniai iš
pramoniniu būdu brakonieriavusiųjų konfiskavome 200 kg žuvies...
Mielai ją atiduotume sunkiai gyvenantiems žmonėms ar labdaringoms organizacijoms, tačiau negalime. Tvarka neleidžia.
Aplinkos ministerija siekia, jog
neteisėtai sugautos žuvys ir neteisėtai sumedžioti bei iš brakonierių
konfiskuoti gyvūnai būtų ne utilizuojami, o atitektų labdaringoms
organizacijoms ir sunkiai gyvenančioms šeimoms. Teisės aktų derinimas su maisto ir veterinarijos tarnyba trunka jau kurį laiką. Norisi, kad
sprendimai būtų priimti greičiau.
Iš brakonierių per metus neteisėtai sumedžiotų stirnų, elnių, briedžių, šernų konfiskuojame beveik
po 2 tonas, įvairiausių vidaus vandenų žuvų – per 3 tonas, tačiau didžioji dalis jų – utilizuojama, simbolinė dalis – sušeriama zoologijos
sodo gyvūnams.
Niekas nedraudžia Lietuvoje maistui naudoti nei pangasijų
(Mekongo upė Vietname, kur veisiamos šios žuvys, yra viena labiausiai užterštų upių planetoje), nei tilapijų (nors Lietuvos gamtos fondas
rekomenduoja: „Venkite pirkti tilapijas, nes jų ūkiai Azijoje yra prastai
tvarkomi ir beveik nekontroliuojami, o hormonų ir antibiotikų naudojimas ir kontrolė yra nereglamentuoti.“). Tad kuo kenksmingas gali
būti lietuviškas ešerys ar nacionaline Lietuvos žuvimi išrinktas lynas?
Beprasmę tvarką reikia keisti kuo
greičiau. Tonos maisto išmetamos
lauk, nors jis galėtų atitekti tiems,
kam labiausiai jo reikia.
Kalbėjosi Ridas Viskauskas

Kokius pokyčius atspindi didėjantys atlyginimai?
Atkelta iš 4 p.

Praėjusiais metais mažiausiai
uždirbančių darželių auklėtojų ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimas padidėjo 10 proc.
Nuo šių metų sausio 1 dienos jis
dar ūgtelėjo 5 proc., taip pat ir pradedantiems mokytojams. Visiems
kitiems pedagogams taip pat padidėjo atlyginimai 3 proc. Vyriausybė
siekia priartinti darželio auklėtojų
algas prie bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimų.
Įsteigtas specialus lėšų fondas į
pensiją išeinančių pedagogų išmokoms, Praėjusiais metais šiam fondui buvo skirta 1,7 mln. eurų, o fondu pasinaudojo per 900 mokytojų.

Šiais metais šiam fondui numatyta
3,2 mln. eurų.
Vykdoma policijos pertvarka ir
skirti papildomi 10,4 mln. eurų leidžia padidinti atlyginimus žemiausios grandies policijos pareigūnams.
Iki šiol gaudavę 375 eurus, nuo liepos 1 d. gaus ne mažiau 600 eurų, o
vidurinės grandies pareigūnai, kurie gaudavo 425 eurus, gaus apie 700
eurų atlyginimą.
Dėmesio sulauks ir ugniagesiai
gelbėtojai. Nuo vasaros vidurio
jiems įsigalios 40 valandų darbo
savaitė. Pamainomis dirbantiems visiems Priešgaisrinės gelbėjimo
ugniagesiams atlyginimas padidės tarnybos darbuotojams atlygis už
vidutiniškai 10 proc., o bendrai darbą padidės 5 proc..

Finansinių
pokyčių reikia
ir
kitoms sritims.
Dar nesugrįžo
į
prieškrizinį lygį
(iki 142 eurų)
valstybės tarnautojų bazinis mėnesinis
dydis, septyneri metai nekeliami atlyginimai dirbantiems valstybės
tarnyboje. Tai matydamos atskiros
valstybės tarnybos grupės randa
būdų „pramušti“ darbo užmokes-

čio pakėlimą, todėl valstybės tarnybos darbo apmokėjimo sistema tapo išbalansuota. Seimo laukia sudėtingas darbas atstatant
proporcijas šioje darbo apmokėjimo sistemoje ir didinant atlyginimus dirbantiesiems valstybės
tarnyboje.
Konkrečių permainų ir valstybės gerovės norėtųsi sulaukti kuo
greičiau, tačiau šalies galimybės
nėra beribės. Turime toliau laikytis griežtos fiskalinės drausmės,
rasti ekonomikos skatinimo ir darbo rinkos subalansavimo būdus,
ieškoti sprendimų, kaip padidinti
šalies konkurencingumą

Socialdemokratė

socialdemokratas

Apie moterų solidarumą

Dr. Margarita JANKAUSKAITĖ
LSDP Vilniaus m. skyriaus pirmininko pavaduotoja, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė

Remiantis Europos Sąjungoje vykdyto tyrimo rezultatais, vyrai dažniau nei moterys būna vadovai bet kurioje
profesinėje grupėje. 3/4 moterų, dirbančių ne visą darbo dieną, priklauso profesijų grupei, kurioje dominuoja moterys.
Dažniausiai būtent moterys
praneša apie sveikatos problemas, kylančias darbo vietoje.
Tikimybė patirti priekabiavimą, patyčias, smurtą ar bauginimus susidoroti didėja, kai moterų profesinėje srityje daugėja.
Viešųjų paslaugų sektoriai suteikia moterims daugiau galimybių

siekti paaukštinimo gerai apmokamose profesijose nei privačiame sektoriuje.
Afrikoje ar net musulmoniškose šalyse moterų solidarumas
daug didesnis nei Lietuvoje. Po-

sovietinėse šalyse konkurencija
tarp moterų ypač ryški. O, pavyzdžiui, Norvegijoje moterys
dėl darbo vietų nekonkuruoja ir
negalvoja, kad sėkmingai ištekėti – jų gyvenimo tikslas...

Moterų solidarumas pasireiškia siekiant bendrų politinių tikslų, kai socialinė neteisybė ir žmonių išnaudojimas itin
akivaizdus. Dabartinėje situacijoje moterų nelygybės proble-
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mos yra depolitizuotos, paverstos „techniniu“ klausimu, kurį
gali išspręsti biurokratai.
Todėl moterims savo pozicijas tenka „išsitarnauti“, pataikaujant sistemai... Jos priverstos
„kolaboruoti“ su turinčiais galią, į antrą planą nustumdamos
politinius tikslus. Ir seserystės
nelieka...

Pasak norvegų
mokslininko Øysteino
Gullvågo Holterio,
atlikti tyrimai leidžia
daryti išvadas, kad lyčių
lygybė yra naudinga
ir vyrams. Palyginęs
Europos valstybes ir JAV,
mokslininkas nustatė, kad
dauguma žmonių geriau
gyvena tose šalyse, kur
yra didesnė lyčių lygybė.
Be to, tokiose valstybėse
yra žemesnis depresijos
lygis tiek tarp moterų, tiek
tarp vyrų. Kuo mažiau lyčių
lygybės, tuo dažniau žudosi
vyrai.

„Baubas, vardu lyčių lygybė“
Dr. Linas ERIKSONAS
DEMOS kritinės minties instituto
ekspertas

Tyrimų, atliktų Lietuvos viešajame sektoriuje, rezultatai
rodo, kad veikiant dabartinei teisinei aplinkai, moterų
išties daugėja, bet jų daroma įtaka mažėja. Galios svertai (svarbiausios pozicijos ir
pareigos) – pagrindinai vyrų rankose.
Moterys ES administracinėse
struktūrose sudaro apie 30 proc.
Nacionalinėse vyriausybėse situacija prastesnė. Lietuvos savivaldoje tarp dirbančiųjų – apie 20
proc. moterų.
Moterų skaičius savivaldybių
tarybose Lietuvoje kinta nežymiai. Po 2000 metais įvykusių
rinkimų jų sumažėjo nuo 22 iki
18 proc. Kol nebuvo tiesioginių
mero rinkimų, tose savivaldybėse, kur bent trečdalį tarybos narių sudarydavo moterys, paprastai mero pareigas eidavo moterys.
Valstybės įmonių direktorių
valdybose dirba apie 18 proc. moterų. Kuo moters pareigos aukštesnės, tuo ji aktyviau reiškiasi socialiniuose tinkluose. Galia: par-

eigos, socialinė ir darbo aplinka,
dalyvavimas socialiniuose tinkluose, žinomumas žiniasklaidoje, socialinis pripažinimas, ekspertinė galia. Ar vyrų ir moterų
galios šaltiniai vienodi?
Daugeliui moterų valdininkių
skyriaus vedėjos ar pavaduotojos pareigos yra karjeros pabaiga.
Nors aukštesnio rango moterų
valdininkų (ypač departamento
direktorių pavaduotojų) dalis valdininkų tarpe didėja, tačiau paties aukščiausio rango valdininkų
ir sprendimų priėmėjų (ministerijų vadovybės) tarpe moterų dalis
nėra reikšminga.
Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje, į dominuojančias pareigas
dažniausiai būdavo skiriami vyrai – ir jie eina aukštas pareigas
ligi šiol. Didžioji dauguma valdininkų pradėjo karjerą Lietuvai
įstojus į ES, kai didėjo naujų, vadovaujančių darbuotojų poreikis
– palaipsniui vyko kartų kaita.
Į sprendžiamąsias – deleguojamas
vietas įvairiuose komitetuose pastaraisiais metais, kaip ir anksčiau,
skiriami dažniausiai vyrai. Jeigu
formaliai, pagal narių sudėtį komitetuose, vyrų ir moterų skaičius yra apylygis, tačiau pagal galią komitetuose esančių vyrų ir
moterų skirtumai akivaizdūs: šalia galią turinčių deleguotų vyrų
dažnai sėdi moterys, kurių rangas ir socialinis statusas žemesnis.
Tokiu būdų netiesiogiai įtvirtinama lyčių nelygybė valdžios
struktūrose. Ypač akį bado socialinių partnerių (asociacijų ir

kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų), įtrauktų į patariamuosius organus ar ekspertinius
komitetus, lyčių nelygybė pagal
rangą. Moterys, turinčios galią
(išreikštą socialiniu statusu, ekspertiniu pripažinimu ar pareigomis), tebėra mažuma valstybinėse institucijose.
Pastebėtina, kad aukštas pareigas einančios valdininkės socialiniuose tinkluose neturi daug patvirtintų aktyvių socialinių ryšių.
Vyrai valdininkai šiuo aspektu
pranašesni. Socialiniai tinklai atspindi galios akumuliavimą, nes

pačiam sau galios „iš niekur nieko“ sukurti negalima – galią suteikia ja dalindamiesi kiti.
Jei galių šaltiniai yra skirtingi,
viena iš rinkimų kampanijos strategijų formuojant sąrašus būtų
tokia – pvz., rinkimų apygardoje,
kurioje kandidatuoja koks senstelėjęs mačo, kurio jauna žmona viešoje erdvėje aiškina, kaip
„ji myli savo vyrą“, verta priešpastatyti kandidatę moterį - lyderę.
Nes dauguma rinkėjų – moterys,
ypač ištuštėjusiuose regionuose.
Atkreipkime dėmesį, kad šeimose įsigyti didelės vertės pirkinius

vyrai gali tik gavę sutuoktinių ar
partnerių leidimą.
Socialiniuose tinkluose ir visuomeninėje veikloje aktyviausiai
reiškiasi 17–20 metų merginos,
kurios dar neturi šeiminių įsipareigojimų. Ir jos sudaro apie 80
proc. iš visų bendraamžių, dalyvaujančių minėtose veiklose. Taigi ši rinkėjų grupė galėtų taip pat
gali balsuoti už moteris.
Abu tekstai parengti pagal
„Socdemių akademijos“ diskusiją
2015 m. lapkričio 15 d.
Parengė Ridas Viskauskas
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Šakiuose – tradicinis renginys
„Bičiuli, duok ranką!”

Bernardinas Vainius, Česlovas Juršėnas, Mindaugas Bastys

Jau penkti metai iš eilės kiekvienų metų pradžioje LSDP
Šakių skyriaus nariai renkasi į
tradicinį renginį „Bičiuli, duok
ranką!“. Šiemet renginys buvo skirtas LSDP 120-osioms
įkūrimo metinėms paminėti.

ninkas Česlovas Juršėnas. Šakių
rajono socialdemokratų partijos
veiklą nuo 1905 iki 1926 m., pateikdamas archyvinės medžiagos,

Pagrindinį pranešimą skaitė ir
apie LSDP įsteigimo aplinkybes
bei prisiminimais dalijosi Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signataras, LSDP garbės pirmi-

apžvelgė sintautietis kraštotyrininkas Raimondas Daniliauskas.
Šakiečius su tradicine bičiulių
sueiga pasveikino ūkio ministras
Evaldas Gustas, kraštietis Seimo
narys Bronius Pauža, bičiuliai iš
kaimyninių Jurbarko ir Vilkaviškio rajonų. LSDP Šakių skyriaus
pirmininkas, Seimo narys Mindaugas Bastys. Praėjusiais metais
Šakių skyriaus gretas papildė nemažas būrys naujų partijos narių
iš Kudirkos Naumiesčio, Šakių,
Voverių, Griškabūdžio, Panovių,
tad šventinio vakaro metu jiems
buvo įteikti partijos narių pažymėjimai ir ženkleliai.
Šakių skyriaus Prezidiumo narių sprendimu šiais metais pirmą
kartą įsteigtos trys nominacijos
„Padėkos Rožė“, kuriomis kasmet
bus apdovanojamos labiausiai nusipelniusios Šakių skyriaus grupės. Pirmoji nominacija „Už bičiulystės stiprinimą - 2015“ skirta Kudirkos Naumiesčio grupei.
Nominacija „Už kulinarinio paveldo puoselėjimą - 2015“ atiteko
Barzdų grupei, o trečioji „Už savanorystę ir renginių organizavimą – 2015“ - Kudirkos Naumies-

Žiemos varymo šventėje Mažeikiuose šėlo persirengėliai

čio bičiuliams, vadovaujamiems
Algimanto Damijonaičio.
Šventinio vakaro metu buvo
ragaujamas tradicinis Mindaugo
kugelis bei lukšiečio medžiotojo Juozo Dainelio laimikis – ant
laužo keptas šernas. Gerą nuotaiką visiems dovanojo Zyplių dvaro
kaimo kapela.
Raimondas Daniliauskas

ną Šiaulienę, Jurą Poželą, Orintą Leiputę. O Premjero patarėjas
Antanas Vinkus perdavė Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus pasveikinimą. Antanas
Vinkus palangiškius ir miesto
svečius šventės proga pasveikino
nuo centrinės aikštės scenos net
keturiomis kalbomis (latviškai,
estiškai, rusiškai ir lietuviškai).
Malonu, kad į kiekvieną stintų

S

dybės administracijos Socialinės paramos skyriaus
vedėja Jolanta Kekytė, Vietinio ūkio skyriaus vyr.
specialistas Virginijus Raudonius, Švietimo centro direktorius Viktoras Prokopčukas, Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius Raimundas
Radavičius, Petras Kekys, Laurynas Jonauskas, Bernardas Juškevičius ir LSDJS Mažeikių rajono skyriaus nariai visus vaišino blynais ir kvietė sušilti prie
puodelio karštos kakavos.
Susirinkusiuosius linksmino Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „Alksna“,
kapela „Pagunda“, ansamblio „Bočiai“ šokėjos. Lauže degant Morei, simboliškai buvo išvaryta žiema –
„Žeima žeima, biek iš keima!“

Vietos bendruomenių metais – socialdemokratų parama
Parovėjos bendruomenei

S

ausio 12 d. Biržų r. savivaldybėje Seimo nario, Biržų r. Garbės piliečio
Aleksandro Zeltinio iniciatyva lankėsi
Seimo LSDP frakcijos nariai: Albinas
Mitrulevičius, Kazys Grybauskas, Edmundas
Jonyla ir Vytautas Saulis. Pagrindinis viešnagės tikslas – perduoti paramą Parovėjos kaimo bendruomenei.
Parovėjos kaimo bendruomenės pirmininkui
Vytautui Stankevičiui buvo perduotos lėšos
krosniai, skirtai Parovėjos mišriam vokaliniam
ansambliui, kuriam vadovauja akordeonistas Vytautas Kavaliauskas, įsigyti. Ansambliečiai
pernai lapkritį lankėsi Seime ir prasitarė, kad repeticijos vyksta nešildomose patalpose.

LSDP Radviliškio skyrius ne tik
šventes švenčia

telšiai

Radviliškis

Biržai

kelmė

jonava
Kaunas

VILNIUS

Socialdemokratas Kelmės r. meras –
tarp lyderių

Už suteiktą erdvę, gražią aplinką ir pakilią nuotaiką esame dėkingi šeimininkams Artūrui ir
Ingai Arakelianams. Keptos stintos, garuojanti aštri sriuba, karšta arbata ir muzikanto atliekami
kūriniai suteikė šventei išskirtinio žavesio.
Palangos socialdemokratai sulaukė bendraminčių iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Telšių,
Mažeikių, Ukmergės, Birštono,
Plungės, Elektrėnų, Kretingos,

S

Nidos... Aktyviai šventėje dalyvavo ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos atstovai. Ypač daug jų susirinko
iš Klaipėdos ir Kretingos.
Malonu buvo sutikti atvykusius Seimo narius Ire-

K

šventę bičiulius, atvykusius autobusu, palydi Vilniaus skyriaus
aktyvistė Jolanta Morkūnienė.
Ugningo charakterio dėka Jolanta užkrečia aplinkinius puikia pakilia nuotaika.
Palangiškiai socialdemokratai
taip pat dėkoja bičiuliams iš Vilniaus – Rimantui Germanui ir
Algirdui Markevičiui, prisidėjusiems prie bendros stintų šventės.
Vilniaus bičiuliai dėkoja Palan-

gos bičiuliams ir jų lyderiui - Danui Paluckui už nuostabų bičiuliškai šiltą priėmimą.
Kiekvienais metais su mumis
susitinka vis gausesnis bičiulių
skaičius. Palangiškiai tai vertina ir džiaugiasi. Nekantriai laukiame 14-osios „Palangos stintų
šventės“!
LSDP Palangos skyriaus
informacija

elmės r. savivaldybės meras Vaclovas Andrulis sausio 27 d. dalyvavo
Aplinkos ministerijoje surengtame
metiniame šalies savivaldybių merų susitikime daugiabučių renovacijai Lietuvoje aptarti.
Padėka įteikta ir Kelmės rajono savivaldybei,
lyderiaujančiai pagal įgyvendintus daugiabučių namų atnaujinimo projektus.
Prie šios padėkos daug prisidėjo UAB „Kelmės vietinis ūkis“, atliekantis daugiabučių
namų administravimo funkciją.
Padėką atsiėmė Kelmės r. savivaldybės meras V. Andrulis.

S

ausio 27 d. LSDP Radviliškio r. skyriaus pirmininkas Kazimieras Augulis su bičiulių pagalba viešėjo pas daugiavaikę šeimą Tyruliuose (Radviliškio r. sav.).
Penkių vaikų šeimai buvo nuvežti būtiniausi maisto produktai. Aptartos buitinės problemos, kurias būtina spręsti
artimiausiu metu.
Radviliškio rajono skyriaus bičiuliai nuolat rūpinasi tomis
šeimomis, kurioms reikalinga pagalba.

Jonavos socialdemokratės – apie smurto
šeimoje ir alkoholio vartojimo problemas
Kaip ir ankstesniais metais,
„Palangos stintų šventėje“
tradiciškai dalyvavo ir socialdemokratai, suvažiavę iš
įvairių Lietuvos miestų. Palangos bičiuliai svečių laukė
išpuoselėtoje vietoje – „Armėniška virtuvė“.
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ausio 28 d. Telšių rajono
savivaldybės Tarybos nario priesaiką davė socialdemokratas Kęstutis Gusarovas. To paties posėdžio metu jis paskirtas į mero pavaduotojo
pareigas.
K. Gusarovas LSDP Telšių skyriaus
gretose – beveik dvidešimtmetį,
šiuo metu yra pirmininko Sauliaus
Urbono pavaduotojas.

MAŽEIKIAI

LSDP Šakių skyriaus
informacija
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Kęstutis Gusarovas – Telšių r. savivaldybės vicemeras

V

asario 7 d. aikštėje prie
Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro šėlo
persirengėliai.
Į smagią žiemos varymo šventę
gausiai susirinkusius mažeikiškius
bei miesto svečius LSDP Mažeikių
skyriaus pirmininko pavaduotoja,
Mažeikių r. savivaldybės vicemerė Irena Macijauskienė vaišino saldainiais, o LSDP Mažeikių rajono
skyriaus atstovai – Mažeikių r. savivaldybės tarybos nariai Audronė Vaitiekienė, Vytautas Mažeikis,
Viktoras Bugnevičius, Martynas
Matkevičius; Mažeikių r. savival-

„Palangos stintų šventė“ praūžė tryliktą kartą!
Nuotraukos – Laimos Ašakaitės

Regionai

socialdemokratas

ausio 26 d. Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Jonavos skyriuje jo pirmininkės Marytės Širvelienės kvietimu lankėsi LSDMS pirmininkės pavaduotoja,
Seimo narė Giedrė Purvaneckienė, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė ir LSDP Vilniaus skyriaus Žmogaus teisių ir lygių galimybių
komisijos pirmininkė Vilma Vaitiekūnaitė. Susitikime dalyvavo ir LSDP Jonavos skyriaus
pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Apgailestauta, kad moterys vis dar uždirba mažiau nei vyrai, eidamos vienodas pareigas.
75 proc. neapmokamo darbo (namų ruoša, vaikų auginimas ir kt.) atlieka moterys. Nekalbant apie tai, jog net ir XXI a. gajūs stereotipai apie vyrų ir moterų skirtumus profesinėje,
asmenybės ir kitose srityse.
Siekdamos, kad būtų rasta būdų užkirsti kelią plačiam alkoholio vartojimui, Jonavos moterys socialdemokratės parengė pasiūlymą rajono valdžiai – uždrausti prekybą alkoholiu
renginių Jonavoje metu.

Seimo nariai susitiko su bendrovės
„Kauno vandenys“ darbuotojais

V

asario 2 d. Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas kartu su Seimo nare Orinta Leipute
lankėsi bendrovėje „Kauno vandenys“.
Susitikime su darbuotojais buvo diskutuojama
apie Socialinį modelį, Darbo kodekso pakeitimus. Seimo nario Algirdo Syso manymu, naujai siūlomas Darbo
kodeksas – tai tam tikra rizika, o rizikuojama šiuo atveju Lietuvos žmonėmis, kurie, esant nepalankiai situacijai Lietuvos darbo rinkoje, gali ieškoti geresnių, saugesnių
sąlygų svetur.
Rengiant pasiūlymą buvo bendradarbiaujama su profesinių sąjungų, darbdavių atstovais, todėl stengtasi kiek
įmanoma labiau atspindėti jų poziciją ir perteikti lūkesčius.
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Jaunimas

socialdemokratas

LSDJS kandidatų
Seimo rinkimuose
susitikimas Birštone!
Jaunieji socialdemokratai
intensyviai ir atsakingai ruošiasi artėjantiems Seimo rinkimams.

žengia pirmyn!
cialdemokratės
so
Jaunosios
klas rinkosi Birštone aptarti
Jaunųjų socialdemokračių tin s veiklas.
sia
planus ir sustyguoti artimiau

Jaunųjų socialdemokratų metų pradžia darbinga.
Veiklos planai: kaip skatinti užimtumą, spręsti
jaunimo problemas, kaip
tobulėti ir eiti pirmyn.

Linksmosios užgavė
nės Šiauliuose!
Šiaulių jaunimiečiai startavo
su Užgavėnių kaukių dirbtu
ie
ph
So
ais
išk
ūz
nc
vėmis ir pra
linkėjimais Logopedinėje mo
kykloje!

Ateitį kuriantis projektas įgyvendinamas visoje Lietuvoje!
Sangrūdos ir Kalvarijos gimnazijose šįkart – apie Y kartą, pilietiškumą ir sveiką gyvenimo būdą.

Su gimtadieniu,
Lietuva!

oje!
ieja iš jaunimiečių visoje Lietuv
skr
ai
nim
iki
sve
ios
-os
16
io
Vasar

Pačioms svarbiausioms
valstybinėms šventėms
artėjant.
o orKartu su politinėmis jaunim kuganizacijomis prisėdome padis šias
s
tuoti, kaip jaunimo NVO švę
įsimintinas datas. Projektas
pa„Su gimtadieniu, Lietuva!“ is
om
rodė, kad bendromis pastang ug
da
galime sukurti ir įgyvendinti
mus vienijančių iniciatyvų.

socialdemokratas

Kairioji dailė
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Marcė Katiliūtė: „Noriu, kad Lietuvos
moterys galėtų jaustis garbės vertomis!“
Marcė Katiliūtė (1912–1937)
– tragiško likimo dailininkė, feministė, raginusi amžininkes
permąstyti moterų socialinę
padėtį. „Dar jauna būdama
patyriau didelę panieką, reiškiamą iš vyrų pusės moterims,
kad jos nieko negali sukurti,
sutvertos tik flirtui“, – sakė ji
ir stengėsi įrodyti, kad ir moteris gali būti visavertė kūrėja.
Ji visą save atidavė kūrybai, o
dienoraštyje rašė: „Jeigu manyje koks abejojimas ar apatija kils, turiu pagalvoti, kad aš
nieko daugiau nemyliu, kaip
tik meną. Jis mano gyvenimo
„Miške“
šviesa. Tik vien dėl jo gyvenu,
ir kiekviena valanda turėtų būti kuklus katalogas su menininkės
man brangi ir paskirta menui.“ biografija, kurią parašė jos kolegė
ir draugė Veronika Šleivytė. „SociDailininkės darbai buvo ekspo- aldemokrato“ skaitytojams siūlome
nuojami Rygoje, Taline. O 1937 jį paskaityti (kalba netaisyta) ir plam. – Paryžiuje, pasaulinėje paro- čiau susipažinti su tarpukario Liedoje „Meno ir technikos vieta šiuo- tuvos moterų judėjimo dalyvėmis.
laikiniame gyvenime“ jos grafikos
darbai apdovanoti aukso medaliu.
Marcė Katiliūtė gimė 1912 metais
Tačiau nepaisant pripažinimo mebalandžio
mėn. 24 d. Ivoškių kainininkė nuolat skurdo, o tarpusame, Joniškio valsč.,
Šiaulių apskr. ūkininkų šeimoje. Savo
vaikystę praleido Joniškio mieste, senelės Čepulienės globoje. Senelė ją savotiškai mylėjo ir auklėjo, bet neleido iš
kiemo pasišalinti ir
su kitais vaikais pažaisti. Toks savotiškas auklėjimas darė
didelę įtaką Marces būdui ir gyvenimui. Ji dažnai nusiskųsdavo, kad neturėjo progos pajusti
motiniškos meiles.
Marcė iš jaunų
dienų turėjo gabumų menui. Jau
gimnazijoje jos darbais visi žavėjosi.
Marcė Katiliūtė
1928 m. ji baigė
Joniškio
viduriniąją
mokyklą. Tovio konkurencija tarp tarpukario
liau
mokėsi
„Saulės"
ir
„Aušros" gimLietuvos menininkų jai kėlė didelę
nazijose,
o
1929
m.
išlaikė
egzamiįtampą, todėl ji, neatlaikiusi gyveninus
į
meno
mokyklą.
Ją
labai
džiumo sunkumų, nusižudė. Nusižudė
gino
tai,
kad
gali
toliau
gilinti
žinias
likus vos porai savaičių iki savo 25meno srityje. Visą laiką pašventė tik
ojo gimtadienio...
Ji paliko apie 500 darbų: lino rai- menui. Mokslas sekės, buvo iš piržinių, eskizų, piešinių, paveikslų. mųjų mokinių. Lanke net dvi stuSukūrė iliustracijų knygoms: V. Ta- dijas: grafiką ir tapybą. Pragyvemulaičio „Kiškelio užrašai“, Petro nimo sąlygos buvo sunkios, turėjo
Cvirkos „Napalys bailys“ (1936), net pusbadžiai gyventi. Tas pakenIevos Simonaitytės „Aukštujų Ši- kė jos sveikatai. Kai kurį laiką plamonių likimas“ (1936) ir kt. Vertin- tino valstybes loterijos bilietus, vertėgiausi kūriniai: lino raižiniai „Mo- si privačiai gaunamais užsakymais,
tina“ (1935 m.), „Ties medžiu“, „Ur- kuriuos dirbo nuo pamokų atliekatė“ (1936 m.), „Bulves skuta“, „Au- mu laiku, naktimis.
Vėliau gavo stipendiją 50 litų, bet
toportretas“ ir kt.
pragyventi
negalėjo. Vasaros atos1940 m. balandžio 28 d. Kaune
togų
metu
ji
apsigyveno Meno mobuvo surengta pomirtinė personakykloje,
kur
už
kambarį nereikėjo
linė M. Katiliūtės darbų paroda.
mokėti,
kad
šiek
tiek sutaupyti žieJą organizavo Moterų dailininkių
mai.
Atostogų
laiku
daugiausia tadraugija. Tuomet buvo išleistas ir

„Motina“
pos negalime visų jos darbų parodyti.
Jos žodžiais „moteris galėtų būti įvertinama lygi vyrui, ji turi daug daugiau padaryti už jį." Ji savo atsiekė ir
tą lygį išlaikė.
Greitu laiku Lietuvos Moterų
Dailininkių Dr-ja išleis monografiją ir plačiau ją apibūdins.
V. Šleivyte.

pydavo. Modeliais buvo jos draugai.
Ji buvo tos nuomonės, kad jos svečiai
turi menui pasiaukoti bent jai papozuodami.
1935 m. ji baigė meno mokyklos
grafikos ir tapybos studijas. Visas gyvenimo tikslas buvo menas ir norėjo tik jam pasišvęsti. Dėjo pastangą
gauti stipendiją, kad galėtų toliau
studijuoti užsienyje, bet negavo. Šis
nusivylimas ją labai sukrėtė ir ji norėjo sau gyvybę baigti, bet buvo draugo A. Jasučio išgelbėta. Po to įvykio ji
nuo visų atsiskyrė ir dirbo tik naktimis. Taip darydavo todėl, kad naktį nieks jai netrukdydavo, galėdavo
giliai paskęsti darbe. Darbas jai ėjo
sklandžiai, nes iš anksto kiekvienai
dienai sustatydavo planą.
1936 m. rudenį, nebegalėdama toliau pragyventi iš uždarbio, išvažia-

„Našlaitė“

„Grėbėja“
vo į Palangą mokytojauti. Iš menko
mokytojos 106 litų uždarbio sunkiai
vertėsi. Vos išbuvus iki Kalėdų Palangoj, grįžo atgal į Kauną. Kaune
pavyko gauti kitą tarnybą Vytauto Didž. Muziejuje, meno skyriaus
konservatores vietą. Čia dirbo iki tų
pat metų balandžio mėn. 1 d. Nuo
tos dienos iš tų pareigų atsisakė. Tikras menininkas negali buti valdininku, nes tai kliudo kūrybiniam
darbui.
1937 m. balandžio mėn. 5 d.,
kada gamta triumfavo pavasario
džiaugsmu, kada pirmutinės gėlės
kėlė aukštyn galvutes ir džiaugėsi
šiltais pavasario saulutes spinduliais,
menininkų šeimą ištiko didelė nelaimė, ji neteko labai gabios dailininkes. Marcė nebepajėgdama su gyvenimu daugiau kovoti, išgeria paskutinę taurę gyvenimo nuodų, nulenkė
savo galvą prieš visus. Šis įvykis visus
sujaudino, visi ieškojo priežasties ir
kaltininko jos tragedijos. Jos dienoraštis daug sako: buvo gilios dvasios
žmogus, savyje užsidariusi ir daug
kenčianti esybe. Liūdesiui paslėpti
savo rūbuose įvesdavo geltoną spalvą.
Marcė Katiliūtė buvo labai gabi
dailininke. Per trumpą gyvenimą
padare daug darbų, kuriais dabar
žavimės, bet kartu ir giliai liūdim
netekusios jos savo šeimoj. Žiaurus
gyvenimas išplėšė ją be laiko iš gyvųjų, neleisdamas toliau savo gabumais klestėti.
Minėdamos jos mirties trijų metų
sukaktį, suruošėm jos dar¬bų parodą. Tik gaila, kad dėl mažos patal-

P. S. Deja, M. Katiliūtės monografija buvo išleista tik 1963 m. Monografijos autorė – Akvilė Mikėnaitė.
1972 m. dailininkės palaikai iš
senųjų Kauno kapinių prie Vytauto prospekto buvo perkelti į Petrašiūnų kapines ir pastatytas antkapinis paminklas „Atsisveikinimas“
(skulptorius Juozas Kėdainis).
1998–2006 m. dailininkės tėviškėje, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus filiale, veikė jai skirta
ekspozicija. Dviejuose nedideliuose
kambariuose buvo eksponuotos 42
Marcės Katiliūtės darbų reprodukcijos, dalis buities reikmenų. 2006
m. ekspozicija buvo uždaryta, dailininkės darbai perkelti į Gataučių
pagrindinę mokyklą. 2007 m. gegužės 19 d., minint dailininkės gimimo 95-ąsias metines, Joniškio
rajono taryba Joniškio rajono Gataučių pagrindinei mokyklai suteikė Marcės Katiliūtės vardą. Dailininkės vardu pavadinta ir gatvė
Gataučiuose.

„Urtė“

Renginiai
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Kovo 8-osios proga –
eitynės už moterų teises!

25-eri Lietuvos nepriklausomybės metai nedaug teatnešė pažangos lyčių lygybės srityje. Teismai vis dar priima smurtautojus
išteisinančius sprendimus, pasmerkdami mus, moteris, myriop.

Mes vis dar priverstos dirbti 38-ias
papildomas darbo dienas, kad gautume atlygį, per metus vidutiniškai sumokamą vyrams. Visuomenės tvarumas užtikrinamas nusavinant mūsų
darbą namuose, visaverčio poilsio, asmenybės ir profesinio augimo sąskaita, todėl skurdas Lietuvoje turi moters veidą.

socialdemokratas

Seimo radikalai kėsinasi į mūsų reprodukcines teises, reklamos
mus paverčia sekso žaislais, o verslo
struktūros toleruoja seksizmo, priekabiavimo ir patyčių kultūrą.
Neskubama šalinti struktūrinių
kliūčių, užkertančių kelią mums dalyvauti priimant sprendimus, nors
moterys sudaro 54 proc. visų Lietuvos gyventojų. Mūsų balsai viešoje
erdvėje užgniaužiami, nors 59 proc.
visų daktaro laipsnį įgijusių žmonių
Lietuvoje yra moterys.
Bet mes netylėsime.
2016 m. kovo 8-ąją Tarptautinės
moterų solidarumo dienos proga
rengiame eitynes, kurios vyks Vilniuje. Kviečiame prisijungti visus
pažangius ir neabejingus žmones,
nevyriausybines organizacijas, valstybines įstaigas, profesines sąjungas,
įvairius judėjimus.

Gedimino prospektu žygiuosime 13.30 – 14 val. nuo Katedros iki Seimo aikštės, nes MES
TOKIOS LIETUVOS DUKROMS
PALIKTI NEGALIME! O Jūs?
Lietuvos moterų lobistinė
organizacija
Daugiau informacijos ir dalyvių
(organizacijų) registracija: Vilma
Vaitiekūnaitė vilma.vaitiekunaite@gmail.com; +370 686 16336.
Kovo 8-ąją taip pat vyks:
tradiciniai darbiniai premjero Algirdo Butkevičiaus ir moterų nevyriausybinių organizacijų pusryčiai.
konferencija „Milda: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti“ Seime.

Pristatyta knyga, skirta kompozitoriui Faustui Latėnui
Pauliaus Macijausko nuotrauka (Lietuvos dailės muziejaus archyvas)

Vasario 11 d. Vilniaus paveikslų galerijoje pristatyta dr. Daivos Šabasevičienės ir dr. Rasos Vasinauskaitės knyga „Muzika kaip teatras. Faustas Latėnas“ (dailininkas – Jokūbas Jacovskis).
Knygos leidėjas – R. Paknio
leidykla.

Renginyje dalyvavo Nacionalinės premijos laureatas, kompozitorius, Ministro Pirmininko patarėjas kultūrai Faustas Latėnas,
teatrologės Daiva Šabasevičienė
ir Rasa Vasinauskaitė, pianistė
Dalia Balsytė, aktorė Eglė Gabrėnaitė, muzikologė Zita Kelmickaitė, menotyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė. Muzikavo pianistė Indrė Baikštytė ir styginių
kvartetas „Art Vio“. Renginį vedė Viktoras Gerulaitis.
Džiugu, kad savo bičiulio pasveikinti atvyko ir socialdemokratai: Seimo vicepirmininkas
Algirdas Sysas, Seimo narės Marija Aušrinė Pavilionienė ir Giedrė Purvaneckienė, LSDP Vilniaus skyriaus žmonės – Renė

Jakubėnaitė, Aldona Jeleniauskienė ir kiti.
Parengti tokią knygą kilo idėja dar 2011-ųjų rudenį. Pasak D.
Šabasevičienės, kompozitorius

kuria muziką ne tik R. Tumino
ar Eimunto Nekrošiaus spektakliams, bet ir Panevėžio lėlių vežimo teatro vaidinimams ar net
niekam nežinomo jauno kino
režisieriaus debiutiniam trumpo metro filmui.
Zita Kelmickaitė akcentavo,
kad F. Latėnas niekada nežemina žmogaus ir nieko neskuba
teisti. Anot muzikologės, kompozitorius puikiai supranta, kad
gyvenimas nestokoja ir „mugės“,
ir „gyvenimo cirko“ bruožų...
Dalia Balsytė sakė, kad „Fausto kūriniai palieka erdvės atlikėjų interpretacijai, o laisvė būti savimi atlikėjui labai svarbi“.
Renginio herojus F. Latėnas
atviravo, kad „kiekvienas režisierius – atskiras pasaulis“, kuris
daro įtaką ir pačiam kompozitoriui, skatina jį tobulėti. Ir pakvietė muzikos gerbėjus į savo vakaKompozitorius Faustas Latėnas ir menotyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė
rą „Muzika kaip teatras“, kuris
Faustas Latėnas kuria „jausmiš- sukūrė bendradarbiaudamas bū- įvyks birželio 5 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.
kai kalbančią muziką“. Teatrolo- tent su Faustu Latėnu.
gė pastebėjo, kad vienas talentinRamutė Rachlevičiūtė pažyParengė Ridas Viskauskas
giausių Lietuvos režisierių Rimas mėjo kompozitoriaus atvirumą
Tuminas visus savo spektaklius idėjoms ir demokratiškumą: jis

Fotografijų konkursas „LSDP – 120!“

Mieli LSDP bičiuliai ir draugai!

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

Nugalėtojus apdovanosime
2016 m. gegužės 1 d. per LSDP
XXXIV suvažiavimą – jų laukia
kelionė į Briuselį.
Kriterijai: originalumas, meniškumas ir nuotraukos įtaigumas. Nuotraukose turėtų atsispindėti ne tiek
LSDP tapatybė ar istorija, kiek so-

socialdemokratas

Dalyvis konkursui turi pateikti
1 savo autorystės nuotrauką, kuri turi būti siunčiama „jpg“ arba „jpeg“ formatu, ilgoji kraštinė
800–1000 px, dydis – ne daugiau
kaip 3 MB. Kompetentinga komisija atrinks geriausius darbus ir deleguos juos į antrąjį etapą.
Antrasis konkurso etapas
vyks nuo 2016 m. kovo mėn.
1 d. iki kovo 9 d. Atrinktos fotografijos varžysis Lietuvos socialdemokratų partijos socialinio
tinklalapio „Facebook“ paskyroje.

rie 2016 m. gegužės 1 d. per
LSDP XXXIV suvažiavimą bus
apdovanoti.
Nuotraukų autorius, dalyvaudamas konkurse, suteikia teisę LSDP
savo kūrinius publikuoti svetainėje www.lsdp.lt, socialinio tinklalapio „Facebook“ paskyroje Lietuvos socialdemokratų partija,
laikraštyje „Socialdemokratas“,
o nuotraukų spausdintas versijas
leisti eksponuoti LSDP 120-ojo
įkūrimo jubiliejaus renginiuose.

cialdemokratinis požiūris ir par- lt (laiško temoje nurodyti „Fototijos vertybės.
grafijų konkursui LSDP – 120!”).
Dalyvis turi nurodyti kūrinio paKonkursas vyksta dviem etapais. vadinimą, savo vardą ir pavardę,
Daugiau informacijos rasite
Pirmame konkurso etape darbus kontaktus. Dalyvių amžius neri2016
m.
kovo
10
d.
ten
pat
LSDP
puslapyje internete –
reikia siųsti iki 2016 m. vasario bojamas.
bus
paskelbti
ir
nugalėtojai,
kuwww.lsdp.lt
26 d. el. paštu infocentras@lsdp.
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