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ietuvos medikai ir slaugytojai nebegali
tverti prastų darbo sąlygų ir reikalauja
Vyriausybės imtis tikros pertvarkos. Jie
reikalauja ne tik atlyginimų didinimo,
bet ir kitų civilizuotoms valstybėms būdingų
atributų: normalaus darbo krūvio, galimybės
pacientui skirti bent penkiolika minučių ar negauti bausmės už tai, kad žmogui išrašė vaistų,
kuriuos turi teisę skirti tik kito lygmens gydytojas, nors pacientas pas jį negali patekti.
Antakalnio poliklinikos direktorius, Lietuvos
socialdemokratų partijos (LSDP) Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Evaldas Navickas
pasakoja, kad visoje sistemoje esama socialinės
neteisybės, kuri sunkiai suprantama.
-Koks yra vidutinis gydytojo ir slaugytojo atlyginimas Lietuvoje? Kaip stipriai
mes atsiliekame nuo ES šalių?
- Vidutinis gydytojo atlyginimas Lietuvoje (2017 m. rugsėjo mėn. duomenys),
neatskaičius mokesčių yra 1474 eurai,
o slaugytojo – 740 eurų. Palyginimui,
vidutinis gydytojo atlyginimas Estijoje yra 2000-3000 eurų, slaugytojo – apie 1000 eurų. Mes stipriai
atsiliekame nuo ES šalių vidurkio, todėl šiandien keliami medikų reikalavimai yra pagrįsti
ir suprantami.
- Darbo užmokestį (DU)
sveikatos priežiūros sistemoje nustato kiekvienos įstaigos vadovas pagal Sveikatos
apsaugos ministerijos (SAM)
rekomendacijas. Kokie yra tokios atlyginimų skaičiavimo sistemos trūkumai, kaip reikėtų ją
keisti?
- Esu įsitikinęs, kad mediko atlyginimas turėtų būti sudarytas iš
dviejų dalių, taip kaip yra dabar,
t. y. fiksuotos ir kintamos, tik fiksuotoji DU dalis turėtų būti žymiai didesnė už kintamąją dalį ir
sudaryti 70-80 proc. viso DU. Taip
pat pritariu tokiam DU formavimo principui, kai fiksuotoji dalis
šiek tiek kinta, priklausomai nuo
suteiktų paslaugų ar prisirašiusių
pacientų skaičiaus, nes tai atspindi mediko darbo krūvį. Kintamoji
DU dalis gali būti naudojama kaip
skatinamoji priemonė.
Tuo tarpu, slaugytojo atlyginimo didžiąją dalį turėtų sudaryti
fiksuotoji dalis, kuri nepriklauso
nuo suteiktų paslaugų skaičiaus
ar kitų veiksnių (pvz.,
mediko su kuriuo dirba),

nepritariu medikų
streikui, bet, jeigu
nėra įmanomas
dialogas, kartais
kitų priemonių
nebelieka.
Monika Čiuldytė-Kačerginskienė

kodėl gydytojai
nepatenkinti?
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Aktualijos

Atkelta iš >1 p.

o kinatmoji atlyginimo dalis turė- cialistus, o gydytojai, dirbantys su
tų priklausyti nuo slaugytojo dar- vyresnio amžiaus pacientais, nenubo kokybės ir suteiktų papildomų kentėtų finansiškai.
Kaip minėjau anksčiau, ir ką ropaslaugų skaičiaus.
do mano pateikti pavyzdžiai šiuo
- Valstybinė ligonių kasa finan- metu yra labai reikalingas naujas
suoja gydymo įstaigas, atsižvel- kompleksinis sveikatos priežiūros
giant į suteiktų paslaugų, kurių paslaugų įkainių svarstymas.
kiekviena turi tam tikrą įkainį,
- Kelti atlyginimus siūloma reskaičių (pagal metų pradžioje sudarytą sutartį su teritorine ligo- formuojant Privalomojo sveikanių kasa). Su kokiomis proble- tos draudimo fondo (PSDF) biumomis šioje vietoje susiduria gy- džeto formavimo principus ir didinant sveikato priežiūros paslaudymo įstaigos?
- Pirmiausia, reikia pažymėti, kad gų įkainius. Kaip siūloma reforegzistuoja disproporcijos, nustatant muoti PSDF formavimo princisveikatos priežiūros paslaugų įkai- pus? Kokių sveikatos priežiūros
nius ir yra reikalingas naujas visų palsaugų įkainiai turėtų būti diįkainių įvertinimas. Esame teikę dinami ir kodėl?
- Pirmiausia, ypatingą dėmesį reinemažai siūlymų SAM dėl paslaugų įkainių nustatymo, tačiau į juos kia skirti procento, skiriamo PSDF
nuo BVP, didinimui. Lietuvoje jis
nebuvo atsižvelgta.
Kaip vieną iš disproporcijos pa- yra ypatingai mažas, 4,1 proc., kai
vyzdžių, nustatant sveikatos prie- išsivysčiusiose Europos šalyse siekia
žiūros paslaugų įkainius, galima 10 proc. Teko dalyvauti diskusijopateikti antrinio ir tretinio lygio je su ekonomistu Raimondu Kuospecialistų konsultacijų įkainius. džiu, kuris atkreipė dėmesį į tai, kad
Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, to pa- įvertinus visuomenės senėjimo proties kardiologo konsultacijos įkai- cesus, sergamumą, naujausias technis Antakalnio poliklinikoje yra 30 nologijas, jų kaštus ir t. t., 2030 m.
proc. mažesnis nei Santaros klini- PSDF poreikis galimai bus 30 proc.
kose, o tai sąlygoja ir mažesnį medi- nuo BVP. Jeigu tokios prognozės
ko atlyginimą. Manau, specialistų pasitvirtintų, tiek sveikatos priežiūkonsultacijų įkainis turėtų priklau- ros sistemos darbuotojų, tiek mūsyti nuo konsultacijos ir atliekamų sų valstybės laukia dideli iššūkiai.
manipuliacijų (papildomų tyrimų)
sudėtingumo, o ne nuo to, kokioje įstaigoje atliekama konsultacija.
Dar vienas disproporcijos ir so- to paties kardiologo
cialinio neteisingumo pavyzdys bū- konsultacijos
tų teikiamas šeimos gydytojo konsultacijos įkainio pagal prisirašiusių įkainis Antakalnio
pacientų skaičių nustatymo projek- poliklinikoje yra 30
tas, kai už asmenį, kurio amžius yra proc. mažesnis nei
iki 1-erių metų, planuojama mokėti 110,90 Eur, o už asmenį, kuris Santaros klinikose, o
yra vyresnis nei 65-eri metai, pla- tai sąlygoja ir mažesnį
nuojama mokėti 41,78 Eur. Įkai- mediko atlyginimą.
nis nustatomas, atsižvelgiant į tam
Antra, stipriai padidinti PSDF
tikros amžiaus grupės pacientų apsilankymų dažnį, reikalingų mani- biudžeto pajamas būtų galima papuliacijų (papildomų tyrimų) skai- didinus valstybės biudžeto įmočių, paslaugų apimtis. Visgi, mūsų kas už valstybės draudžiamuosius
siūlymas buvo didinti įkainį už vy- asmenis, kurios dabar yra ryškiai
resnio amžiaus pacientą ir mažinti mažesnės nei privalomojo sveikatas apylinkes, kuriose dominuoja tos draudimo įmokos, kurias moka
vyresnio amžiaus pacientai, kad jie dirbantys asmenys. Pavyzdžiui, migautų pilnos apimties šeimos gy- nimalias pajamas gaunantis asmuo,
dytojo paslaugas, jiems reikėtų kuo savarankiškai mokantis privalomomažiau kreiptis konsultacijų į spe- jo sveikatos draudimo įmokas, su-

specialistų atlyginimus (nebūtinai
visos tai padarė), tačiau, reikia
įvertinti tai, kad padidinus ambulatorinių paslaugų bazines
kainas 4 proc., nėra realu padidinti atlyginimus 8 proc., kaip
pageidauja SAM, kadangi bent
jau mūsų įstaigos mokos fondo
didžiąją dalį (82-85 proc.) sudaro darbo užmokestis, o
tai reiškia, kad, norint padidinti
atlyginimus
8 proc., paslaugų bazines kainas
padidinus
tik 4 proc.,
tenka naudoti vidinius rezervus.

Evaldas Navickas

Vidutinis gydytojo
atlyginimas Lietuvoje
neatskaičius mokesčių
yra

1474 €
slaugytojo

740 €
moka į PSDF 432 eurus per metus,
tuo tarpu, valstybė savo lėšomis už
valstybės draudžiamuosius asmenis kitais metais numato sumokėti
tik 283 eurus.
Kitaip tariant PSDF biudžeto
pajamos atrodo taip: 69 proc. sudaro privalomojo sveikatos draudimo įmokos, 29 proc. – valstybės
biudžeto įmokos už valstybės draudžiamus asmenis, ir 2 proc. – kitos
pajamos.
Valstybės draudžiamų asmenų
skaičius nuolat auga, o ekonomistų skaičiavimais į PSDF biudžetą
nesurenkama apie 500 mln. eurų
už valstybės draudžiamus asmenis. Jeigu valstybė už asmenis, už
kuriuos laiduoja, mokėtų tiek pat,
kiek moka savarankiškai dirbantys, įplaukos į privalomąjį sveikatos draudimą didėtų stipriai ir to
pakaktų tenkinti pirmuosius medikų bendruomenės reikalavimus.
- Nuo 2017
m. liepos 1 d.
buvo padidintos sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos.
Ar padidėjo sveikatos
priežiūros
specialistų
atlyginimai?
- Sveikatos
priežiūros įstaigos, padidinus sveikatos priežiūros paslaugų
bazines kainas, turėjo
galimybę didinti sveikatos priežiūros

- Pasigirsta siūlymų, kad reikėtų mažinti gydymo įstaigų skaičių
Lietuvoje ir tokiu būdu būtų „sutaupyta“ pinigų medikų atlyginimams. Ar galėtumėte pakomentuoti tokį siūlymą?
- Manau, kad šioje vietoje reikėtų įvertinti du aspektus: ar paslauga
yra prieinama, ir ar paslauga yra kokybiška. Jeigu paslauga yra prieinama, bet nekokybiška, reikėtų siekti,
kad ji būtų teikiama ne pagal gyvenamąją vietą, bet regioniniu principu ir būtų kokybiška.
Įvertinus jaunų specialistų nenorą vykti į periferiją, atsižvelgiant į
tai, kad paslaugų apimtys periferijoje nėra didelės, o medikų kompetencijos tokiu atveju „stagnuoja“,
pritarčiau minčiai, kad ligoninių
stambinimas ir toliau turėtų vykti,
tačiau, jeigu kažkokia paslauga nėra
teikiama miestelyje, turi būti užtikrintas jos prieinamumas artimiausiame mieste, pavyzdžiui, finansuojant pavežėjimo paslaugą, pasitelkiant medikų ir socialinių darbuotojų bendradarbiavimą. Kita vertus,
miestelyje visada turi būti teikiamos
šeimos gydytojo paslaugos, esant
poreikiui, slaugos paslaugos, palaikomojo gydymo paslaugos.
- Vienas iš medikų peticijoje
išreikštų reikalavimų yra maksimalaus darbo krūvio ribojimas ir minimali konsultacijos
trukmė. Ar galėtumėte pasakyti, koks dabar vidutinis krūvis tenka, pvz., šeimos gydytojui per dieną, ir kiek laiko jis gali
skirti vienam pacientui? Ar galėtumėte palyginti Lietuvos ir
kitų šalių gydytojų ir slaugytojų
darbo krūvio skirtumus ir konsultacijų trukmės skirtumus?
- Manau, kad reikėtų laikytis
dabar nustatyto reglamentavimo,
kai šeimos gydytojas per valandą
turėtų priimti keturis pacientus
(nekalbu apie gripo epidemiją),
t. y., dirbant pilnu krūviu, 20-24
pacientus per dieną. Šiuo metu
šeimos gydytojas priima apie 40,
o kartais 60 ir daugiau pacientų
per dieną. Tai reiškia, kad konsultacijai gydytojas gali skirti 5
min., kai tuo tarpu užsienio šalyse, pavyzdžiui, specialisto konsultacijai neretai skiriama apie valandą laiko.
Tokia situacija susidaro todėl,
kad yra keliami reikalavimai priimti pacientus per tam tikrą nustatytą dienų skaičių; egzistuoja per

dideli reikalavimai, išrašant receptus, kai šeimos gydytojas negali tęsti gydymo be specialisto
patvirtinimo; per dideli reikalavimai, išrašant siuntimus, kai šeimos gydytojas turi nukreipti pacientą pas specialistą, kad pastarasis
išrašytų siuntimą kito specialisto
konsultacijai ir t. t. Manau, šeimos gydytojui reikia suteikti daugiau teisių, priimant sprendimus
dėl pacientų sveikatos ir gydymo
ir, be abejo, pasitikėti juo.
- Pagal priimtas Sveikatos
priežiūros įstaigų įstatymo pataisas, nuo sausio 1 d. įsigalios
tvarka, kai šeimos gydytojo
konsultacija pacientui turi būti
suteikta per 7 kalendorines dienas, o specialisto per 30 dienų.
Kaip vertinate šias naujoves?
- Net ir nauja tvarka neišspręs
eilių klausimo, nes konkrečių
konsultacijų skaičius, kuris gali
būti suteiktas sveikatos priežiūros įstaigoje, yra ribotas. Įstaigos
turi nustatytas tam tikras sutartines sumas, už kurias jos teikia
sveikatos priežiūros paslaugas;
anksčiau šios sumos buvo vadinamos kvotomis.
Jeigu sveikatos priežiūros įstaiga
suteikia daugiau paslaugų, už jas
yra apmokama nepilnai, iš dalies
ir priklausomai nuo to, ar skiriamos papildomos PSDF rezervo lėšos už viršsutartines paslaugas. Pavyzdžiui, viršsutartinė neurologo
konsultacija be manipuliacijos (t.y.
be papildomų tyrimų) bus apmokėta tik 25 proc. nuo pradinės kainos;
tuo tarpu, tokia pat konsultacija su
manipuliacija bus apmokėta iki 70
proc. Tretinio lygio viršsutartinės
paslaugos apmokamos 100 proc.
Tokie viršsutartinių paslaugų apmokėjimo skirtumai yra sunkiai suvokiami ir vėlgi juos galime vertinti
kaip socialinę neteisybę.

įvertinus visuomenės
senėjimo procesus,
sergamumą, naujausias
technologijas, jų
kaštus ir t. t., 2030 m.
PSDF poreikis galimai
bus 30 proc. nuo BVP.
-Peticijoje reikalaujama sustabdyti Sodros ir teritorinių ligonių
kasų taikomas finansines sankcijas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už netyčines administracines sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klaidas. Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti, pateikti
praktinių pavyzdžių, kad galėtume geriau įsivaizduoti situaciją?
- Galiu pateikti kelis praktinius
pavyzdžius. Tarkim, šeimos gydytojas, atsižvelgdamas į tai, kad pacientas patekti pas specialistą gali
tik po pusės metų, išrašo tęstiniam
gydymui antihipertenzinį vaistą,
kurį teisę išrašyti turi tik kardiologas. Tai lemia, kad teritorinė ligonių
kasa paskiria gydymo įstaigai baudą (apmokėti to vaisto gydymo
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5 klausimai G. Paluckui: didžiausios
Lietuvos problemos
kur partija yra ir kur link eina?
- Mes ir konservatoriai ilgus
metus buvome du pagrindiniai
pasirinkimo variantai, kai buvo sprendžiama, už ką balsuoti.
Tik atskirais atvejais iššokdavo
koks nors naujadaras. Šiandien
mes esame trečioje vietoje, taigi šiandien pasirinkimą žmonės
mato tarp konservatorių, valstiečių žaliųjų ir mūsų. Konservatoriai viršun kopia, nes politinėje
dešinėje nelieka konkurencijos,
o mums tenka stumdytis su valstiečiais žaliaisiais, nes jie perėmė daug mūsų retorikos ir pažadų, kurių ne visus įgyvendinome
anksčiau. Pamatysime, kaip jiems
seksis, bet per metus labai daug
žmonių nusisuko nuo valstiečių
žaliųjų. Jų reitingas krito per pusę. Didesnė problema, kad daug
žmonių yra neapsisprendę, už ką
norėtų balsuoti, nusivylę viskuo
ir visais. Mūsų užduotis – atgauti
visuomenės pasitikėjimą.

Eglė Samoškaitė

S

ocialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas yra įsitikinęs,
kad Lietuvoje daug kas keistųsi gera linkme, jei pagaliau suvoktume, kaip svarbu suteikti piliečiams kokybišką švietimą ar sveikatos apsaugą bei
nustotume tyčiotis iš mokytojų, medikų ar socialinių darbuotojų mokėdami žemus atlyginimus.
Pasak politiko, socialdemokratai aiškiai regi visuomenės problemas, pripažįsta klaidas ir išsiskyrę su buvusiais bendražygiais suka
nauja kryptimi.

1.

Mūsų užduotis –
atgauti visuomenės
pasitikėjimą.
jokių kitų politinių darinių. Bet
matant, kaip viskas vyksta iš tiesų, apima nusivylimas. Jis kyla iš
to, kad dabartinė situacija rodo,
jog jie arba melavo, arba gudravo,
arba persigalvojo, nes pareiškė, kad
nori kurti politinę organizaciją,
nelabai sėkmingai klibino mūsų
partijos struktūrą ir siekė kuo didesnių nemalonumų mums: bandant pervilioti žmones jiems buvo
žadami politinio pasitikėjimo postai, apmokami iš valstybės biudžeto. Aš tų veiksmų nevadinu žalingais, jų reikšmė labai nedidelė, bet
mano nusivylimas kyla iš to, kad
tikėjau, jog buvę kolegos elgiasi
nuoširdžiai, kad mūsų keliai išsiskyrė dėl vertybių, bet iš tiesų pasirodė, kad jie norėjo įtakos sąrašų formavimui, perspektyvos savo
politinei karjerai.

- Socialdemokratai kurį laiką negyveno itin ramiai: po apsisprendimo
pasitraukti iš valdančiosios koalicijos, keletas partijos narių paliko partiją ir toliau liko valdžioje. Nuo šių sprendimų jau praėjo
šiek tiek laiko: kokie jausmai apima ir kaip vertinate susiklosčiu- Ar galėtumėte įversius įvykius?
tinti Lietuvos social- Išeidami mūsų bičiuliai labai
demokratų partijos paaiškiai deklaravo, kad jie išeina su
galimybe grįžti ateityje ir nekuria dėtį visoje politinėje sistemoje:

2.

kaštus), nepaisant to, kad pacientas
negali patekti pas kardiologą.
Galimos ir kitokios situacijos.
Pavyzdžiui, reabilitacinėje ligoninėje esantis pacientas arba slaugos
ligoninėje esančio paciento giminaičiai kreipiasi į šeimos gydytoją dėl vaistų ar medicininės pagalbos priemonių išrašymo, ir šeimos
gydytojas, neturėdamas informacijos, kad pacientas šiuo metu yra
stacionarizuotas, suteikia pacientui pagalbą, o tai lemia, kad teritorinė ligonių kasa skiria baudą
gydymo įstaigai, nes šios gydymo
įstaigos medikas neturėjo teisės iš-

3.

- Kaip keičiasi Lietuvos
socialdemokratų partijos kryptis lyginant su
tuo, kas buvo prieš 2016 m. Seimo rinkimus?
- Apie 60 proc. Lietuvos visuomenės mano, kad jiems reikia kairiosios politikos, tai, akivaizdu,
kad potencialas kairiajai politinei jėgai yra milžiniškas. Dėl šios
priežasties aš neabejoju geromis ir
sėkmingomis mūsų perspektyvomis ilguoju laikotarpiu, nes tikrų
kairiųjų jėgų Lietuvoje, išskyrus
besikeičiančią Lietuvos socialdemokratų partiją, nėra. Valstiečiai žalieji yra gražus chameleonas: šneka viena, bet realiai daro kitus dalykus. Kitos politinės
organizacijos, kurios pretendavo
į kairumą, apskritai yra nykstančios, tarsi dviejų kadencijų projektai. Todėl socialdemokratų perspektyvos tikrai yra labai geros, esminis dalykas nesnausti, nes šiuo
metu atsiveria niša kairėje politinio spektro pusėje, kuri arba leis
mums užsitarnauti didesnį visuomenės pasitikėjimą, arba paliksime erdvę kokiam naujam dariniui. Pastaroji perspektyva nebūtų gera nei Lietuvai, nei mums.

minimalias pajamas gaunantis asmuo,
savarankiškai mokantis privalomojo
sveikatos draudimo įmokas, sumoka į

PSDF 432 €
eurus per metus

tuo tarpu, valstybė savo lėšomis už
valstybės draudžiamuosius asmenis
kitais metais numato sumokėti tik

283 €

4.

- Jūsų požiūriu, kokių
sprendimų labiausiai
reikia visuomenei šiuo
metu? Kokius sprendimus ir kuriais klausimais socialdemokratai gali pasiūlyti?
- Pagrindinės aktualijos yra
darbo užmokestis ir kainos. Kainų kilimas buvo stebimas nuo
pat euro įvedimo: nors tai nesusiję priežastiniais ryšiais, bet sutapo laiko požiūriu. Nuolatinis
kainų kilimas ir nepakankamas
atlyginimų vijimasis kelia įtampą visuomenėje, žmonės jaučiasi
neužtikrinti ir klausia savęs: ar aš
įpirksiu, ar aš sugebėsiu aprūpinti savo vaikus? Daliai dirbančiųjų
atlyginimai nekyla dešimt metų.
Valdančioji mažuma bazinį atlyginimą kitiems metams padidino
tik kosmetiškai. Tai aktualu apie
200 tūkst. viešojo sektoriaus darbuotojų: mokytojams, kultūros
darbuotojams, tarnautojams, socialiniams darbuotojams.

skamba jau dešimtmetį, bet, deja,
reformos neranda kelio į Seimą.
Panašiai yra su sveikatos priežiūros sistema: nuo pat nepriklausomybės atgavimo šiame sektoriuje
vyksta reformos, bet iš tiesų niekas
nevyksta. Apie tai šneka ir gaivališkai kilęs Lietuvos medikų sąjūdis,
pareikalavęs užtikrinti normalias
darbo sąlygas, krūvius ir nustatyti didesnį darbo užmokestį medikams bei slaugytojams.
Socialdemokratai mano, kad
sėkmingos visuomenės garantas
yra stiprus viešasis sektorius ir kokybiškos paslaugos visiems žmonėms, nepaisant šeimos pajamų ar
kitų aplinkybių. Visi žmonės turi
gauti tinkamą išsilavinimą ir tinkamą sveikatos priežiūrą. Dabar
Lietuvoje jau galime kalbėti apie
galimybių nelygybę: geresnę sveikatos priežiūrą ir kokybiškesnį išsilavinimą dažnai gauna turtingesni žmonės. O jeigu asmuo neturi išsilavinimo, nepasižymi gera
sveikata, jis iškrenta iš sėkmingos
visuomenės ribų.

Socialdemokratai
mano, kad sėkmingos
visuomenės garantas
yra stiprus viešasis
sektorius ir kokybiškos
paslaugos visiems
žmonėms, nepaisant
šeimos pajamų ar kitų
aplinkybių. Visi žmonės
turi gauti tinkamą
išsilavinimą ir tinkamą
sveikatos priežiūrą.

- Dėl to, kad Lietuvoje užmiršome investuoti į viešąjį sektorių, problemų patiria ir verslas: pavyzdžiui, neranda kvalifikuotų darbuotojų ir tai tiesiogiai susiję su
švietimu.
- Priklausomybė yra tiesioginė.
Kai verslas sako, kad jie neturi tinkamų ir gerai paruoštų darbuotojų, tai reiškia, kad klaidos padarytos švietimo sistemoje. Tas
pats yra ir kitose srityse. Pavyzdžiui, silpnos sveikatos vaikai negali tinkamai mokytis, todėl ateityje negebės prisitaikyti darbo rinkoje. Nuo žmonių sveikatos rodiklių, gyvenimo trukmės priklauso
mūsų ekonomikos augimas. Kuo
trumpiau žmonės gyvena, tuo ekonomikoje mažiau vartotojų ar darbuotojų. Gyvenimo trukmės rodiliai apskritai yra vienas iš esminių
bet kurios šalies išsivystymo požymių. Nes kam egzistuoja valstybė? Tam, kad užtikrintų orų, ilgaamžį žmonių gyvenimą. Jei tie
rodikliai pas mus nesikeičia į gera,
o kitur keičiasi, vadinasi, darome
ne viską gerai.

Kita didelė problema – viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas. Nors skamba kaip burtažodžiai, bet tai apima ikimokyklinį,
bendrąjį ugdymą, aukštąjį mokslą, sveikatos priežiūrą. Šių sektorių veikimas lemia, ar asmuo bus
sėkmingas darbo rinkoje, ar galės adaptuotis prie besikeičiančių
aplinkybių, uždirbti atlyginimą,
kuris leistų aprūpinti šeimą. Labai
daug dalykų priklauso nuo išsilavinimo. Pavojaus varpai Lietuvoje

rašyti vaistų ar suteikti kitokios pagalbos pacientui, jeigu tuo metu pacientas buvo
stacionarizuotas. Šioje situacijoje susiduriame su pacientų piktnaudžiavimo ar tiesiog „nežinojimo“ atvejais,
o baudžiamos yra gydymo
įstaigos.
Dabar egzistuojančią
„bausmių kultūrą“ gerai iliustruoja ir tai, kad
PSDF biudžete yra numatytos pajamos už padarytą žalą, kurios planuojama, kad ateinančiais me-

5.

tais augs.
- Įkurtas Lietuvos medikų sąjūdis. Koks jo statusas ir kokia jo funkcija?
Kuo jis skirsis nuo Lietuvos gydytojų sąjungos?
- Laikas parodys, ar šios
dvi organizacijos veiks
kaip du atskiri vienetai, ar
galbūt susivienys vardan
bendrų tikslų ir sieks, kad
medikai galėtų atlikti savo
pilietinę pareigą ir dirbtų
pagal specialybę Lietuvoje, o ne svetur. Reikia pripažinti, kad šiandien Lie-

tuvos gydytojų sąjunga
„stagnuoja“ ir neatstovauja bendriems gydytojų interesams, neatlieka politikos formuotojos funkcijų.
Kaip jau esu minėjęs
viešai anksčiau, nepritariu medikų streikui, bet,
jeigu nėra įmanomas dialogas, kartais kitų priemonių nebelieka.
Abiems organizacijoms
noriu palinkėti vieno – pasiekti savo tikslų ir geriausia būtų jų siekti bendromis jėgomis.
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Krašto apsauga

Ko reikia nacionaliniam šalies
saugumui užtikrinti?
Monika ČiuldytėKačerginskienė

Š

iandien, artėjant Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmečiui, galime
džiaugtis ir didžiuotis Lietuvos
kariuomenės pasiekimais: turime šiuolaikišą ir modernią, gerai šalies gynybai pasirengusią kariuomenę; esame NATO
nariai; aktyviai dalyvaujame
tarptautinėse operacijose ir
mokymo misijose; esant poreikiui, esame pasirengę operatyviai reaguoti į iškilusias grėsmes ir kartu su sąjungininkais
užtikrinti kolektyvinę gynybą
visoje Aljanso teritorijoje.

Visgi, kaip pažymi Seimo narys,
buvęs krašto apsaugos ministras
Juozas Olekas, „siekiant užtikrinti
valstybės saugumą, jos tęstinumą
labai svarbu ne tik moderni, gerai
ginkluota kariuomenė, bet ir piliečių nusiteikimas, jų sąmoningumas. Jokia kariuomenė neatlaikys
agresoriaus, jei neturės piliečių palaikymo. Pilietinis sąmoningumas
ypač svarbus faktorius, siekiant užtikrinti valstybės tęstinumą”.
Seimo Laisvės kovų komisijos pirmininkas kalba ne tik apie pilietinio
ir patriotinio ugdymo svarbą šalies
nacionaliniam saugumui, bet ir apie
socialinę-ekonominę piliečių gerovę kaip vieną iš valstybės tvirtumo
ir stabilumo garantų.
Apie tai ir kitus dalykus pokalbis
su Seimo nariu Juozu Oleku.

ka svarbų vaidmenį. Kariuomenė
padeda apsaugoti iškovotus valstybės pasiekimus, t. y. nepriklausomybę, demokratiją, žmogaus teises ir laisves.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos kariuomenė turėjo būti sukurta iš naujo. Tai buvo
didelis ir sudėtingas darbas, tačiau
šiandien Lietuvos kariuomenė gali didžiuotis savo pasiekimais. Į kariuomenę ateina daug jaunų, motyvuotų žmonių, kurie savanoriškai renkasi karinę tarnybą, kasmet
įsigyjama papildomos ginkluotės ir
stiprinami mūsų gynybiniai pajėgumai, remiantis NATO sandartais
jau kitais metais skirsime 2 % nuo
BVP gynybai.
Norėčiau pasidžiaugti, kad socialdemokratų indėlis stiprinant mūsų
šalies gynybinius pajėgumus yra labai svarus. Praėjusiu 2012-2016 m.
Seimo kadencijos laikotarpiu į kaSkurdas, socialinė ir regioninė
riuomenę savanoriškai atėjo daug
atskirtis, didžiuliai emigracijos
jaunų motyvuotų žmonių, buvo
srautai, demografinė krizė
paskirti didesni resursai krašto apsaugos sistemai, suplanuoti ir pradėkelia grėsmę nacionaliniam
ti labai svarbūs ginkluotės įsigijimai.
šalies saugumui.
Nueitas kelias, atlikti darbai ir turimi pasiekimai šiandien leidžia digalimybes, turimas technologijas.
džiuotis Lietuvos kariuomene.
Mes esame pasirinkę kolektyvi- Kaip vertinate šiandieninius nę gynybą, esame NATO nariai.
Šiandien Lietuvoje kartu su mūsų
mūsų gynybinius pajėgumus?
- Šiuo metu mūsų gynybiniai pa- kariais tarnauja ir NATO sąjunjėgumai, vertinant mūsų galimybes, gininkų kariai, todėl galime jaustis
yra ženkliai išaugę. Lyginant su kai- saugūs ir būti tikri, kad mūsų ir sąmyninėmis valstybėmis, tokiomis jungininkų kariuomenės užtikrins
kaip Latvija ir Estija, mes turime ga- šalies saugumą ir gynybą.
Nuotr. A.Pliadžio ir E.Žygaičio, paimta iš www.kam.lt

- Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kartu su juo,
artėja ir Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmetis. Ką galėtume
šiandien pasakyti apie Lietuvos
kariuomenę, kokia ji? Ko, galbūt,
jai trūksta, kur galima tobulėti, ir
kuo galime pasidžiaugti?
- Valstybei pasitinkant šimtmetį,
galėti juo laisvai džiaugtis ir švęsti
jį yra didelis pasiekimas. Valstybė
sunkiai įsivaizduojama be kariuomenės, ji valstybės gyvenime atlie-

Siekiant užtikrinti valstybės
saugumą, jos tęstinumą labai svarbu ne tik moderni,
gerai ginkluota kariuomenė,
bet ir piliečių nusiteikimas, jų
sąmoningumas.

Žinoma, kad kariuomenė galėtų
veikti ir įvykdyti savo misiją – apginti valstybę, visada reikalinga jos
piliečių parama. Todėl šiandien turime skirti ypatingą dėmesį socialinių-ekonominių šalies problemų
sprendimui, kad visuomenė išliklingesnę ginkluotę, tačiau lyginant tų atspari išorės įtakoms, o jos vasu atskiromis pasaulio šalimis ir, lia priešintis ir parama kariuomepavyzdžiui, mūsų kaimyne Rusija, nei būtų stipri.
gynybinių pajėgumų skirtumai yra
- Šiandien yra ne vienas būdas
labai dideli, tačiau reikia įvertinti
tarnauti
Lietuvos kariuomenėje,
kiekvienos šalies mastą, finansines

– t. y. nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba, kario savanorio tarnyba, profesinė karo tarnyba, jaunesniųjų karininkų vadų mokymai, atskirai
medicinos studentams, studijos Lietuvos karo akademijoje.
Kas lemia tokį
nemenką pasirinkimų skaičių?
- Egzistuoja
karininkų poreikis, į kariuomenę ateina
daug jaunų žmonių, reikia, kad
kažkas perduotų jiems patirtį,
žinias; taip pat
reikia kurti karininkų rezervą.
Siekiama, kad
jaunimui, pasirenkant įvairias
profesijas, būtų patogu kartu įgyti
ir karininko laipsnį. Žinoma, tiesiausias kelias tapti karininku yra
studijos Lietuvos karo akademijoje, tačiau ir studijuojant kitose
aukštosiose mokyklose sudaromos
galimybės jauniems žmonėms išklausyti jaunesniųjų karininkų vadų kursus; taip pat tą galima padaryti, atliekant savanorišką karo tarnybą. Norime, kad jauniems žmonėms būtų sudarytos palankios sąlygos suderinti karinį pasirengimą
su kitais gyvenimo pasirinkimais.
- LK komplektuojama mišriu
principu iš profesinės karo tarnybos, privalomosios pradinės karo
tarnybos karių ir karių savanorių.
Nacionalinio saugumo strategijoje numatyta visuotinės karo tarnybos modelio galimybė. Ar pritariate šiai idėjai?
- Manau, kad geriausia, kai šalį
ateina ginti piliečiai savanoriai. Pasisakau už profesionalią ir savanorišką krašto apsaugos tarnybą, kai
piliečiams sudarytos sąlygos įgyti
karinį pasirengimą, o kariuomenės rezervas ruošiamas, pasitelkiant
Šaulių sąjungą, savanoriškas krašto
apsaugos pajėgas.
Siekiant plėtoti kariuomenės pajėgumus, buvo sugrąžinta privalomoji pradinė karo tarnyba, ir norėčiau pasidžiaugti tuo unikaliu dalyku, kad iš esmės priverstinės karinės tarnybos nėra, nes šiuo metu
reikalingą šauktinių skaičių pilnai
pakeičia kariai savanoriai.
Manau, mūsų pareiga ir toliau
užtikrinti patrauklias karinės tarnybos sąlygas, pasitelkiant pilietinį-patriotinį ugdymą, finansines
paskatas ir socialines garantijas, paskatas studijoms, kad jauni žmonės
noriai rinktųsi savanorišką tarnybą
kariuomenėje.

krinti tolesnį tolygų finansavimo
didinimą. Ar manote, kad 2 % yra
pakankamai?
- Norėčiau pasidžiaugti, kad pagaliau ateinančiais metais krašto apsaugai bus skiriami 2 % BVP ir mes
pasieksime tą minimalų lygį, kurį
esame įsipraigoję NATO. Žinoma,
poreikiai yra didesni, tačiau, reikia
nepamiršti ir kitų sektorių, tokių
kaip sveikatos apsaugos ar švietimo, kuriems papildomo finansavimo poreikis taip pat yra didžiulis.
Manau, kad būtų teisinga išlaikyti
2 % nuo BVP finansavimą krašto
apsaugai ar truputį daugiau, esant
poreikiui, ar pasitelkus specialias
programas. Jeigu nuolatos skirsime
2 % nuo BVP gynybai, galėsime palaikyti pakankamai aukštą kariuomenės pasirengimo lygį. Skyrus papildomų lėšų kitiems sektoriams,
galima vertinti, ar reikalingas didesnis finansavimas krašto apsaugai.
- Kokias pagrindines grėsmes
šiandien galime išskirti Lietuvai?
- Grėsmių yra daug ir įvairių, šiandien didėja netradicinių arba vadinamųjų hibridinių grėsmių, tokių kaip informacinės, kibernetinės grėsmės lygis, bet aišku egzistuoja ir konvencinė (karinė) grėsmė. Manau, kad pastarosios lygis
nėra aukštas ir esame pasirengę ją
atremti. Didžiausia paskata agresijai yra demonstravimas savo silpnumo, abejingumo. Kai dedamos
pastangos apginti savo šalį, investuojama į gynybinius pajėgumus,
agresoriaus nusiteikimas užpulti
yra žymiai mažesnis.

šiandien turime
skirti ypatingą
dėmesį socialiniųekonominių šalies
problemų sprendimui,
kad visuomenė išliktų
atspari išorės įtakoms,
o jos valia priešintis ir
parama kariuomenei
būtų stipri.
Manau, kad šiandien daugiau dėmesio reikėtų skirti pilietiniam ir
patriotiniam ugdymui. Lietuvos
piliečiai turi jausti pasididžiavimą
savo valstybe, tačiau tam reikia tokio paprasto dalyko kaip socialinis saugumas, t. y. galimybė dirbti ir uždirbti, išlaikyti šeimą, gauti
kokybiškas viešąsias paslaugas, būti vertinamu bendruomenės nariu.

- Kai kurie sociologiniai tyrimai rodo, kad nelygybę ir socialinę atskirtį Lietuvos piliečiai laiko
didesne grėsme Lietuvai nei Rusija, terorizmas ar pabėgelių krizė.
Kaip tai vertinate?
- Kaip ir minėjau anksčiau, socialinis-ekonominis piliečių saugumas yra labai svarbūs valstybės tvirtumui ir stabilumui. Valstybės saugumui užtikrinti nepakanka vien
fizinės sienų apsaugos, labai svar- Nacionalinėje saugumo strate- bu, kad jos piliečiai jaustųsi ekonogijoje numatyta iki 2018 m. kraš- miškai saugūs ir užtikrinti dėl savo
to apsaugai skirti 2 % BVP ir užti- gerovės ir ateities.

Seimo frakcija

Biudžetininkų algų įšalas pajudėjo,
bet baigiasi tik išrinktiesiems
Pokalbis su Seimo nariu Algirdu Sysu
Irmina Milašienė

turių litų, kad padidintų bazinį dydį. Motyvuojama tuo, kad tų viešojo sektoriaus darbuotojų labai daug
ir jiems reikia labai daug pinigų, o
tuo tarpu prokurorams, kadangi jų
tik septyni šimtai, tai galima surasti penkis su puse milijono ir taip „iš
peties“ padidinti atlyginimus.
Tai aš manau, kad buvo parodyta
nepagarba visiems viešajame sektoriuje dirbantiems žmonėms. Aš tokį sprendimą galiu tik kritikuoti ir
kalbėti apie tai, kad politikai pritrūko jautrumo spręsdami šį klausimą.

- Šioms Kalėdoms Seimas ryžosi kilstelėti atlyginimus viešojo sektoriaus darbuotojams, tai
yra, mokytojams, tarnautojams,
kultūros, socialiniams ir kitiems
darbuotojams. Bet vis dėlto ne
tiek, kiek jie tikėjosi, ir ne tiek,
kiek siūlėte jūs?
- Galima sakyti, kad viešojo sektoriaus darbuotojams Kalėdos –
šiek tiek skalsesnės. Bent jau iš
mirties taško pajudėjo. Algos padidės tais keliais eurais. Dėjom
daug pastangų, kad būtų atkurtas
- O kokios šio sprendimo dėl batas atlyginimų lygmuo, kuris bu- zinio algų dydžio pasekmės?
vo 2008-ais metais iki krizės, tai
- Čia reikia priminti, kad atskiyra, perskaičiavus iš litų į eurus – roms grupėms tie atlyginimai labiau
142 eurų bazinis dydis.
didinami, ne po kelis eurus. Bet iš
tiesų reikia vertinti visus viešojo sektoriaus darbuotojus. Juk nuo 2008
metų jų piniginėse – įšalas. Tai ir
dabar turinčioms
spręsti šią problemą reikėtų atkuginklą struktūroms riant bazinį dydį visiems, o ne ats„patrupinti“ vieniems ar kididinami atlyginimai, kirai
tiems, ir tokiu būdu bandyti užsitikad gerai gintų
krinti atskirų interesų grupių, kaip
valdžią ir jai tarnautų. matome, daugiausia jėgos struktūrų, turinčių ginklą ir galią, palankuKuriama policinė
mą. Kaip buvo sakoma prieš šimtą
valstybė.
metų – šautuvų durtuvais ėmė valdžią. Tai ir dabar turinčioms ginklą
Deja, labai tenka apgailestau- struktūroms didinami atlyginimai,
ti, kad Seimo valdantieji atski- kad gerai gintų valdžią ir jai tarnauroms interesų grupėms, pavyz- tų. Kuriama policinė valstybė.
džiui, prokurorams siūlo didinti
- Ar tai reiškia, kad valdantiebeveik 600-800 eurų mėnesinius
ji
pareigūnų
protestų bijo labiau
atlyginimus, o kitiems viešojo seknegu
medikų
ar mokytojų?
toriaus darbuotojams neranda ke-

- Ar sutinkate su teiginiu, kad
neskirdami pakankamo dėmesio
skurdo ir socialinės atskirties mažinimui, apribojame ir visuomenės pilietinės brandos procesus?
- Be abejo, tai labai svarbūs faktoriai. Minimų probelmų sprendimui reikia skirti deramą dėmesį.
Skurdas, socialinė ir regioninė atskirtis, didžiuliai emigracijos srautai, demografinė krizė kelia grėsmę nacionaliniam šalies saugumui.
- Pilietinės visuomenės institutas skaičiuoja pilietinės galios indeksą. 2016 m. jis buvo 37 balai iš
100 galimų. Nuo 2010 m. indeksas kito labai nedaug ir iš esmės
yra panašaus lygio. Ką reikėtų daryti, siekiant paskatinti pilietinės
visuomenės raidos procesus?
- Norėdami pakelti pilietinės
brandos lygį, turime šviesti visuomenę, suteikti pakankamai žinių
apie vykstančius politinius ir ekonominius procesus, užkardyti nedraugiškų valstybių skleidžiamą propagandą, užtikrinti socialinių problemų sprendimą, prieinamą sveikatos
apsaugą, kokybišką švietimą, kad
visuomenė jaustų pasitenkinimą ir
pasididžiavimą savo valstybe.
- Ar manote, kad pilietinis ugdymas mokyklose yra pakanka-

mas? Ar pakanka tik ugdyti teoriškai pilietiškumą mokykloje,
gal dar labai svarbu vaikus įtraukti į įvairių organizacijų veiką, kad
jie pajustų, ką reiškia priklausyti
tam tikrai bendruomenei, grupei?
- Keletą kartų Seime Laisvės kovų
komisijoje svarstėme pilietinio ugdymo klausimą. Čia galima išskirti kelis aspektus. Pirmiausia, pilietinis ir patriotinis ugdymas turėtų
prasidėti šeimoje. Jeigu kiekvienas
savo šeimoje jaunajai kartai suteiksime žinių apie pilietiškumą ir patriotiškumą, savo pavyzdžiu parodysime, ką reiškia būti pilietišku
ir patriotišku, diskutuosime šiomis temomis su jaunimu, pasieksime didžiausią proveržį. Deja, ne visos šeimos gali ir nori tai padaryti,
kartais jaunimas nukreipiamas kita
linkme. Tad antroji institucija, kuri gali ugdyti pilietiškumą ir patriotiškumą, yra mokykla. Tik manau,
kad pilietinis ir patriotinis ugdymas
nebūtinai turi prasidėti vyresnėse
klasėse. Yra gražių pavyzdžių, kai
priešmokyklinio ugdymo įstaigose,
dar nemokantiems skaityti ir rašyti mažiesiems jau vedamos pilietiškumo ir patriotiškumo pamokos.
Čia reikia paminėti ir tai, kad labai
svarbu įgyvendinti siūlymą (bendradarbiaujant Švietimo ir mokslo
ir Kultūros ministerijoms) sudary-

- Tai, kas šiuo metu vyksta su medikų sąjūdžiu ir jų reikalavimais
– tai absoliutus išsityčiojimas ir
ignoravimas. Tai parodo, kad mūsų žmonių problema yra jų solidarumas. Lietuvoje jį galima pamatyti tik per mikroskopą. Kol nebus
vienas kito palaikymo, tai valdžia ir
priiminės sprendimus palankius ne
daugumai, o atskiroms grupėms, ir
taip jau turtingiems žmonėms.
Lietuvaitis toks jau yra – vietoje to, kad pakalbėtų su kaimynu ir
kartu surėmę pečius pareikalautų
padoraus atlyginimo – geriau nusiperka bilietą į vieną pusę, iškeikia
Lietuvą ir išvažiuoja į kokią Norvegiją. Jiems tai žymiai lengvesnis
kelias, o čia likę valdžios vyrai sėdi už galvos susiėmę ir galvoja, kaip
emigraciją sustabdyti. Netgi esant

išskirtinai vienam didžiausių ekonominio augimo rodiklių Lietuvoje – vis tiek didžiausia emigracija skaičiuojant tūkstančiui žmonių. Tai kažkas nenormalu valstybėje. Suprantu, kai nėra darbo, bet
dabar nedarbo lygis nedidelis. Vis
dėlto valdžios požiūris į žmones,
maži atlyginimai ir išveja gyventojus iš šalies.

- Ar manot, kad kažkas keisis,
jeigu žmonės surems pečius ir
pareikalaus?
- Pavyzdys yra švietimo darbuotojai. Na, jie spaudė, spaudė. Pagaliau valdžia pažadėjo bent kitais
metais jiems įvesti etatinį darbo
apmokėjimą, padidinti mokytojų
darbo užmokestį. Valdžia išsiderėjo, kad per dvejus metus tą pada-

Valdantieji
nesiima daryti
mokesčių sistemos
reformos, daro
kosmetinius
pataisymus.

ti sąlygas Lietuvos mokiniams nemokamai lankytis šalies muziejuose, o mokytojams vesti čia pamokas.
Trečia, pilietiškumo ugdymui reikėtų pasitelkti tokias organizacijas
kaip Šaulių sąjunga. Galime pasidžiaugti, kad jau kuris laikas didelis
dėmesys skiriamas jauniesiems šauliams: kuriamos šaulių klasės (pvz.,
Alytuje, Varėnoje), organizuojamos
vasaros stovyklos, rengiami žygiai,
skaitomos paskaitos. Įvairiomis formomis siekiama jaunus žmones sudominti, pritraukti į Šaulių sąjungą.

Manau, kad
šiandien daugiau
dėmesio reikėtų
skirti pilietiniam ir
patriotiniam ugdymui.
Siekiant užtikrinti valstybės saugumą, jos tęstinumą labai svarbu ne
tik moderni, gerai ginkluota kariuomenė, bet ir piliečių nusiteikimas, jų
sąmoningumas. Jokia kariuomenė
neatlaikys agresoriaus, jei neturės
piliečių palaikymo. Pilietinis sąmoningumas ypač svarbus faktorius, siekiant užtikrinti valstybės
tęstinumą.

- Kaip vertinate siūlymą į mokyklas grąžinti karinį parengimą?
- Tarptautinė patirtis rodo, kad
tai nėra tas kelias, kurį turėtume
rinktis, siekdami ugdyti pilietiškumą, patriotiškumą. Kaip ir kalbėjome anksčiau, manau, kad geriausia tam pasitelkti pilietinį ugdymą mokykloje ir įvairias neformalaus ugdymo formas; taip pat
Šaulių sąjungą.
- Lietuvos Šaulių sąjungą, – savanoriška pilietinės savigynos organizacija, – vienijanti apie 11
tūkst. narių. Šios organizacijos
populiarumas ir susidomėjimas
ja ypač augo pastariaisias metais.
Kalbama apie siekį didinti Lietuvos Šaulių sąjungos integraciją į kariuomenę, stiprinti jos kovinius būrius. Kaip tai vertinate?
- Manau, kad Lietuvos Šaulių sąjunga turi dirbti dviem kryptimis:
viena – kovinis parengimas, kita –
pilietinis ugdymas.
Pritarčiau minčiai didinti Šaulių sąjungos integraciją į kariuomenę, kadangi šiuolaikinė „išmanioji“ gynyba reikalauja didžiulio
koordinavimo, bendradarbiavimo
ir visiškas atsiskyrimas nebūtų teisingas sprendimas.
Kita labai svarbi Šaulių sąjun-
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rys. Bet švietimo darbuotojai to
pasiekė, nes stipriai spaudė. Buvo derybos, penkių profsąjungų
spaudimas, grasinimai streikais.
Lygiai taip pat turėtų veikti kiti,
aš nematau kito būdo. Valdžiai
reikia kelti reikalavimus, derėtis
ir siekti rezultato.
- Jūs pats buvot užregistravęs
projektą, kad darbo užmokesčio bazinis dydis būtų atkurtas
bent iki tokio, kuris buvo prieš
krizę. Kaip manote, kodėl valdantieji tam nesiryžo?
- Paprasčiausiai jiems trūksta
drąsos pareikalauti, kad pagaliau turtingi Lietuvos piliečiai į
bendrą katilą mokėtų didesnius
mokesčius. Valdantieji nesiima
daryti mokesčių sistemos reformos, daro kosmetinius pataisymus. Kai kurie siūlymai teikiami
netgi atvirkščiai – siekiant ne surinkti daugiau pinigų, o pavyzdžiui, ūkininkus atleisti nuo kokio nors mokesčio, sumažinti jų
mokesčius.
Jeigu nekeičiama mokesčių sistema ir nepradedama rinkti daugiau iš didžiausias pajamas gaunančių, tai ir išeina, kad du trečdaliai visų pinigų apmokestinami
ir gyventojų pajamų mokesčiu, ir
Sodros mokesčiais, ir Sveikatos
draudimo mokesčiais. O vienas
trečdalis, kurį gauna labai nedidelė grupė pačių turtingiausių žmonių, apmokestinama tiktai nuo 5
iki 15 procentų tarifu. Tai įsivaizduokit skirtumą – vieni moka vidutiniškai apie 55 procentus, o kiti – nuo 5 iki 15 procentų.
Taip ir susidaro tos problemos,
dėl kurių pritrūksta pinigų didžiai Lietuvos gyventojų daliai
skirti padoresnius atlyginimus ir
parodyti pagarbą.
gos funkcija – pilietinis jaunimo ugdymas. Kiekvienas jaunas
žmogus galėtų viena ar kita forma dalyvauti Šaulių sąjungoje, išklausyti jaunojo šaulio kursus ir
tokiu būdu mes duotume pagrindus augančiam jaunam žmogui
ateityje tapti krašto apsaugos savanoriu, Lietuvos karo akademijos studentu.
Tad Šaulių sąjungą matau kaip
dvi vienodos reikšmės ir svarbos
funkcijas vykdančią organizaciją.
- Kaip vertinate mus, kaip
NATO narius? Ar svariai prisidedame prie organizacijos stiprinimo? Kaip vertinate mūsų
karių dalyvavimą tarptautinėse operacijose?
- Mūsų kariai visada aktyviai
dalyvauja tarptautinėse operacijose, ne tik NATO, bet ir JTO
ir ES, visada parodome savo solidarumą su sąjungininkais ir tikėjimą kolektyvine gynyba. Net
ir sunkesniais momentais, kai finansavimas krašto apsaugai buvo
mažesnis, neatsisakydavome dalyvauti tarptautinėse operacijose.
Esame ne tik kolektyvinės gynybos „vartotojai“, bet ir tiekėjai.
Sąjungininkai labai vertina Lietuvos karius, jų karinį pasirengimą ir profesionalumą.
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Pokyčiai

100 proc. partijos sėkmės
priklauso nuo jos narių
Monika ČiuldytėKačerginskienė

Šiuo metu Lietuvos socialdemokratų partija išgyvena asinaujinimo, pokyčių laikotarpį: į
partiją ateina nauji žmonės, didelis dėmesys skiriamas valdymo procesų tobulinimui, diegiamos kitos naujovės, siekiant
efektyvinti skyrių veiklą ir užtikrinti kievieno nario aktyvų
dalyvavimą partijos veikloje.

„Partija skirs didžiulį dėmesį visuotiniam narių įtraukimui į kasdienį partijos gyvenimą ir sieks, kad
kiekvienas narys atrastų savo vietą
ir vaidmenį organizacijoje”, – sako
LSDP atsakingasis sekretorius Linas Jonauskas.
Aiškiai apibrėžiamos skyrių atsakingųjų sekretorių atsakomybės sritys, atnaujinami skyrių strateginiai
veiklos planai, planuojami viešųjų
ryšių ir kiti reikalingi mokymai skyrių atsakingiems asmenims – apie
visa tai ir kitus dalykus pokalbis su
atsakinguoju partijos sekretoriumi
Linu Jonausku.
- Kaip ir bet kurioje kitoje organizacijoje, taip ir partijoje, nuolatos vyksta narių judėjimas ir kaita.
Ne paslaptis, kad šiuo metu Lietuvos socialdemokratų partija išgyvena pokyčių laikotarpį, atsinaujina, keičiasi. Vienas kitas narys išstoja iš partijos, tuo pačiu prie partijos jungiasi nauji žmonės. Kaip
vertinate dabartinę situaciją?
- Esu isitikinęs, kad vienas iš
svarbiausių organizacijos sėkmingos veiklos elementų yra jos nariai,
100 % organizacijos veiklos sėkmės
priklauso nuo jų. Lietuvos socialdemokratų partija nepakankamai
išnaudoja galimybes į partiją kviečiant naujus narius. Žinoma, esame didžiausia partija Lietuvoje, bet
tai nereiškia, jog galime nekreipti
dėmesio į naujų narių paiešką. Yra
pavyzdžių, kai daug narių turintis
partijos skyrius nepasiekia gerų rezultatų, bet tokiu atveju priežasčių reikia ieškoti kituose dalykuose, – struktūroje, valdyme, lyderystės stokoje ir t. t.
Dabar neretai gali išgirsti kalbų,
kad mūsų partiją palieka nemažai
žmonių. Norėčiau paneigti šį mitą.
Per pastarąjį mėnesį į partiją atėjo
kur kas daugiau narių nei ją paliko,
t. y. į partiją įstojo apie 150 naujų
žmonių, tarp jų, ir keletas žinomų
asmenybių, tokių kaip poeto Justino Marcinkevičiaus dukra Jurga
Marcinkevičiūtė, buvęs Lietuvos
politologų asociacijos prezidentas
Liutauras Gudžinskas, kaip tik, kol
kalbamės, prie mūsų turėtų prisijungti ir Seimo narė Dovilė Šakalienė. Aš neabejoju, kad ši naujų narių
prisijungimo banga turėtų ristis ir
toliau, plėstis į regionus ir skyrius, ir
prie mūsų turėtų prisijungti ne vienas šimtas naujų bičiulių.

- Kas lemia sėkmingą organizacijos struktūrinių padalinių veiklą, t. y., kalbant apie partiją,
sėkmingą skyrių veiklą?
- Sėkminga skyriaus veikla priklauso nuo daugelio dalykų, bet
pagrindinis, mano manymu – organizacijos valdymas. Atlikę skyrių veiklos vertinimą, supratome,
kad didžioji dalis skyrių atsakingųjų sekretorių nevykdo savo tiesioginių funkcijų, tokių kaip organizacijos vystymas, naujų narių paieška ir pritraukimas, skyriaus veiklos
organizavimas. Iš esmės šiuo metu
skyrių atsakingieji sekretoriai atlieka sekretorių/referentų funkcijas,
t. y. tvarko dokumentaciją, protokoluoja posėdžius ir t. t. Norėdami pakeisti susidariusią situaciją,
organizuojame susitikimus su visų Lietuvos skyrių atsakingaisiais
sekretoriais ir diskutuojame apie
būtinybę nustatyti aiškią skyriaus
valdymo struktūrą, apie funkcijų
pasidalijimą ir atsakomybės sritis,
analizuojame, kas trukdo efektyviai skyriaus veiklai.

Partija skirs didžiulį
dėmesį visuotiniam
narių įtraukimui į
kasdienį partijos
gyvenimą ir sieks,
kad kiekvienas
narys atrastų savo
vietą ir vaidmenį
organizacijoje.
Po mūsų susitikimų skyriai ėmėsi
tam tikrų pakeitimų, kurie turėtų
lemti sklandesnį pasiruošimą rinkimams. Reikia paminėti ir tai, kad
sukūrėme tam tikrą atsakingųjų sekretorių bendravimo tinklą ir dabar
palaikome nuolatinį kontaktą su
atsakingaisiais sekretoriais. Tokie
ir panašūs tinklai turėtų atsirasti ir
tarp skyrių viešųjų ryšių atstovų ar
rinkimų štabų vadovų.
- Aptarėme narių vaidmenį, valdymo struktūrą, funkcijų pasidalijimą, kas dar svarbu sėkmingai
partijos veiklai?
- Kitas labai svarbus dalykas yra
veiklos planavimas. Atlikę skyrių
veiklos planų analizę, pamatėme,
kad jie yra tobulintini. Pirmiausia
dėmesys turėtų būti skiriamas strateginių skyrių veiklos tikslų, uždavinių ir priemonių šiems tikslams
įgyvendinti nustatymui.
Atsižvelgiant į tai, nusprendėme
imtis tam tikrų veiksmų: skyrių veiklos organizatoriai aplankys kiekvieną skyrių ir padės konkrečiam
skyriui identifikuoti savo stipriąsias
ir silpnąsias puses ir parengti strateginius veiklos planus, kuriuose būtų nustatyti aiškūs skyriaus veiklos

tikslai ir uždaviniai, priemonės tikslams pasiekti. Tikimės, kad taip bus
užtikrintas sėkmingas ir sklandus
pasiruošimas rinkimams.
- Akivaizdu, kad skiriamas didelis dėmesys skyrių veiklai, siekiama juos stiprinti ir įgalinti
efektyviai veikti. Kokių dar planų turite?
- Esame suplanavę viešųjų ryšių
mokymus skyrių atsakingiems specialistams. Norime atnaujinti jų žinias, sustiprinti kompetencijas (vis
dar sutinku bičiulių, kurie nežino
partijos simbolio – raudonos rožės
– reikšmės ir istorijos; manyčiau,
kiekvienas partijos narys turėtų gerai žinoti ne tik pagrindines partijos programines ar idėjines nuostatas, bet ir išmanyti socialdemokratijos istorijos, vystymosi ir simbolikos
dalykus); taip pat turime išmokyti
administruoti naujuosius partijos
skyrių internetinius puslapius, kurie
bus vieningo dizaino, tik skirtingo
turinio, priklausomai nuo skyriaus
veiklų ir aktyvumo. Tuo pačiu turime užtikrinti aktyvią komunikaciją
socialiniuose tinkluose, kurios dabar mums stinga, skirti šiai komunikacijai daugiau dėmesio ir tikslingiau bei efektyviau išnaudoti socialinius tinklus informacijos sklaidai.

Vis dar sutinku bičiulių,
kurie nežino partijos
simbolio – raudonos
rožės – reikšmės ir
istorijos. Ar jūs žinote,
ką reiškia
raudona
rožė?
Ne mažiau svarbu yra paskatinti ir įgalinti partijos skyrius reikšti
politinę nuomonę, pasitelkiant didžiuosius nacionalinės žiniasklaidos portalus. Visuomenė turi aiškiai jausti, matyti ir girdėti, kokia
yra socialdemokratų pozicija vienais ar kitais visuomenei svarbiais
klausimais, būti informuota apie
tai, kokius siūlymus ir sprendimus

teikia socialdemokratai, kokia mūsų pozicija valdančiosios daugumos
teikiamų siūlymų, kurie neretai prasilenkia su realybe ir tiktai blogina
žmonių gyvenimą regiuonuose, atžvilgiu.
Ypatingą dėmesį skirsime politiniam turiniui ir aktyvesnei bei drąsesnei politinei komunikacijai. Visuomenė turi aiškiai girdėti, ką siūlo socialdemokratai.
- Kas laukia toliau?
- Be organizacijos vadybos, be viešųjų ryšių mokymų skyriams yra
reikalingos ir kitos kompetencijos,
kurios gali būti labai įvairios ir skirtingos, priklausomai nuo kiekvieno
skyriaus poreikių. Skyriai turėtų
identifikuoti, kokių mokymų jiems
reikia, siekiant užsibrėžtų strateginių tikslų, ruošiantis rinkimams ir
dalyvaujant juose. Labai skatinčiau
ir palaikyčiau aktyvų skyrių tarpusavio bendradarbiavimą, keičiantis
gerąja patirtimi ir dalinantis sėkmės paslaptimis. Identifikavus silpnąsias skyriaus vietas ir nustačius
mokymų poreikį, raginame kreiptis į partijos sekretoriatą, kad galėtume suformuoti mokymų dalyvių
grupes. Žinios ir kompetencijos ne
tik sustiprins partiją, bet ir prisidės
prie didesnio šalies progreso ir stabilumo.
- Partija turi net kelias organizacijas, veikiančias kaip sudėtinė
partijos dalis. Kaip jas vertinate,
kokia jų reikšmė?
- Esu tikras, kad visi vertina ir
džiaugiasi Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga, kurios narės demonstruoja ne tik didelį visuomeninį, bet ir politinį aktyvumą bei dalyvauja politikos formavimo procesuose, atkreipdamos visuomenės
dėmesį į aktualias socialines-ekonomines problemas ir kovodamos
už moterų teises. Tikiu, kad ir toliau veikdama taip aktyviai, moterų sąjunga netrukus turės ne 55, o
60 klubų visoje Lietuvoje.
Manau, kad Socialdemokračių
moterų sąjunga turėtų įkvėpti ir kitą mūsų organizaciją – Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungą.

Norėtųsi daugiau energijos, idėjų ir
ryžto veikti. Ypatingai šiuo metu,
kai jauni žmonės vis labiau atranda
mūsų partiją. Socialdemokratija yra
patraukli ideologija ir reikia padėti
jauniems žmonėms ją atrasti ir suprasti, o kas geriau gali tai padaryti
jei ne tie patys jauni žmonės.
- Grįškime prie narių. Kalbėjome apie narių skaičių, partijos atsinaujinimo poreikį, tačiau labai
svarbu ir tai, ką kiekvienas narys
gali duoti partijai, kokią pridėtinę vertę jis sukuria. Ką reikia daryti, kad būtų užtikrintas aktyvus visų narių dalyvavimas partijos veikloje?
- Reikia pripažinti, jog tikrai
ne kiekvienas partijos narys yra
įtrauktas į aktyvią partinę veiklą ir
reikės įdėti nemažai pastangų, norint pasiekti, kad visi nariai, esantys partijoje, jaustų savo vietą ir
vaidmenį organizacijoje.
Visuotinis narių įtraukimas turi prasidėti nuo komunikacijos.
Mes patys turime labiau komunikuoti su visais partijos nariais, ne
tik su skyrių vadovais ar aktyvistais. Vienas iš tokios komunikacijos pavyzdžių – visuotinės narių
apklausos politiniais klausimais
ir balsavimas dėl socialdemokratų pozicijos. Pavyzdžiui, vykstant
diskusijoms dėl naujojo darbo kodekso, partiečiams pristatėme numatomas pataisas ir organizavome
visuotinį narių balsavimą. Labai
džiaugiuosi, kad virš tūkstančio
partijos bičiulių atsiliepė ir išreiškė savo nuomonę, tačiau mes siekiame, kad svarbiais politiniais
klausimais pasisakytų trys, penki,
o gal net ir visi dvidešimt tūkstančių partijos narių.
Tam labai svarbu atnaujinti narių duomenų bazę, todėl dar kartą norėčiau visų bičiulių paprašyti senąjį partijos nario bilietą pasikeisti į naująjį. Tai padaryti yra
labai paprasta: tereikia kreiptis į
savo skyrių ir pateikti atnaujintus
kontaktinius duomenis.

Ypatingą dėmesį
skirsime politiniam
turiniui ir aktyvesnei
bei drąsesnei politinei
komunikacijai.
Visuomenė turi aiškiai
girdėti, ką siūlo
socialdemokratai.
Visuotiniam narių įtraukimui
užtikrinti labai svarbi ir skyrių
veikla. Pastarieji turi siekti į kasdienį skyriaus gyvenimą įtraukti
visus narius. Tam reikia identifikuoti kiekvieno skyriaus nario
pomėgius, norus, motyvaciją dalyvauti partijos veikloje ir suteikti nariui tai, dėl ko jis/ji atėjo į organizaciją. Tik taip galėsime užtikrinti apibusiškai naudingą ryšį ir turiningą bendradarbiavimą.
Partija skirs didžiulį dėmesį
visuotiniam narių įtraukimui ir
sieks, kad kiekvienas narys atrastų savo vietą ir vaidmenį partijoje.

Nuomonė
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Lietuva turi dvi vystymosi alternatyvas
(Straipsnis parengtas pagal 2017 m.
spalio 16 d. „Delfi“ informaciniame
portale publikuotą autoriaus komentarą „Atsakymas R. Valatkai: Lietuva turi dvi vystymosi alternatyvas“)
Liutauras Gudžinskas
VU TSPMI docentas

įmanoma suderinti
ekonominį
konkurencingumą
ir socialinį
solidarumą, ir
tam geriausiai
tinkanti būtent
socialdemokratinė
politinė
darbotvarkė.

P

astaruoju metu ne vienas
dešinysis apžvalgininkas
bando aktyviai įtikinti,
kad Lietuvai kairiajai politinei minčiai atstovaujančios jėgos tikrai nereikia. Antai žinomas
publicistas Rimvydas Valatka neseniai tokias mintis išdėstė iškart
po Gintauto Palucko pergalės per
LSDP pirmininko rinkimus. Vėliau jis dar kartą tai pakartojo, kai
LDDP flango atstovai Seime pasitraukė iš partijos. Stebint tokį suaktyvėjimą, galima daryti išvadą, kad
turbūt po paskutinių įvykių LSDP
partijoje iš tiesų kairiųjų atsinaujinimo grėsmė dešiniųjų oponentų
pradėta vertinti kaip visiškai reali.
Jei kairiosios politinės jėgos Lietuvai iš tikrųjų nereikia, įdomu –
kokia alternatyva yra siūloma. Deja,
tenka rimtai nusivilti tokių apžvalgininkų kūrybine išmone. Paprastai jie pakartoja tą patį jau atsibodusį
ideologinį kraštutinės „laisvarinkiškos“ mąstysenos refreną – esą, jei ko
tikro ir reikia, tai jau 27 metus reikia kažko panašaus į M. Thatcher
konservatizmą ar D. Tusko liberalizmą. Tai ribotas ir nuo realybės
atitrūkęs mąstymas.
Tokie ekonominės dešinės apo-

logetai pamiršta (o gal tiesiog nežino), kad Didžiojoje Britanijoje M.
Thatcher įvykdytos privatizacijos ir
liberalizacijos reformos yra juokingo masto lyginant su tuo, ko ėmėsi Lietuva ir kitos pokomunistinės
VRE šalys prieš 27 metus. D. Britanijoje per vienuolika metų buvo
privatizuota 30 valstybinių įmonių
(King & Hamm 2008, p. 8). Tai yra
nemažai, ir kai kurios reformos iki
šiol vertinamos labai kontroversiškai, bet skaičiai sunkiai sulyginami
su Lietuvos privatizacijos tendencijomis, kai vos per keletą metų išparduota dešimtys tūkstančių stambių
ir smulkesnių valstybinių įmonių.
Jeigu ir reiktų ieškoti pačių ambicingiausių „laisvosios rinkos“ reformų pavyzdžių, tai jie išraiškingiausi
– laimei ar nelaimei – būtent mūsų regione.

Supratimas, kaip vertinti tokių neoliberalių M. Thatcher tipo ekonominių reformų sėkmę, –
pirmiausia kalbant apie pačius Vakarus, – taip pat ribotas. Paprastai
tokiems viešosios nuomonės reiškėjams įdomus tik vienas rodiklis
– BVP vienam gyventojui. Čia šiuo
atveju būtų neprošal pasidomėti,
kokių pasekmių susilaukė panašaus
pobūdžio (nors lyginant su pokomunistinės privatizacijos ir liberalizacijos tempais – vėlgi itin kuklios)
Ronaldo Reagano reformos JAV.
Apie jų rezultatus galima spręsti
sulyginus su kaimyninės Kanados
pavyzdžiu – kur tokios reformos
nebuvo vykdomos (Hertzman &
Siddiqi 2009, p. 38-43).
Trumpai referuojant šios lyginamosios analizės išvadas, po R. Reagano valdymo JAV ekonomikos

Žvilgsnis į valdžią opozicijos akimis:
kas iš tiesų vyko Seime
Eglė Samoškaitė

Valdantieji Seimui pristatė
jau antrą biudžetą, kuris nusako, kaip gyvensime visus ateinančius metus. Tai svarbiausias
Seimo rudens sesijos darbas ir
opozicija čia vaidina ne paskutinį vaidmenį: teikia pasiūlymus, kelia klausimus ir reikalauja atsakymų.
Socialdemokratų siūlymai
biudžetui
Lietuvos socialdemokratų frakcijos
nariai registravo pasiūlymus, daugiausia susijusius su pažeidžiamų
grupių interesais. Pats svarbiausias
siūlymas buvo iki 142 eurų didinti bazinį atlyginimą, nuo kurio priklauso visų biudžetininkų darbo
užmokestis. Pritarus tokiam siūlymui biudžetininkų atlyginimai
būtų grąžinti iki lygio prieš krizę.
Socialinių reikalų ir darbo komitete buvo pavykę pasiekti, kad bazinis atlyginimas didėtų iki 137 eurų, deja, valdantieji nutarė, kad bazinis atlyginimas kitais metais sieks
vos 132,5 eurus.
Remiantis Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengta 2016 m.
viešojo sektoriaus ataskaita, iš vi-

so viešajame sektoriuje dirba 379
tūkst. darbuotojų, o biudžetinėse
įstaigose – 204 tūkst. žmonių: tai
mokytojai, socialiniai darbuotojai,
savivaldybių tarnautojai, valstybės
tarnautojai.
Socialdemokratas Algirdas Sysas
apgailestavo, kad valdantieji neatsižvelgė į socialdemokratų siūlymą,
tačiau surado lėšų prokurorų darbo užmokesčio didinimui šimtais
eurų. Seimo nario manymu, skirtingų grupių interesai turi būti atspindimi vienodai: negali būti situacijų, kai vieni darbuotojai valstybėje užmirštami, o kitiems skiriamas
prioritetinis dėmesys.
Frakcijos narė Dovilė Šakalienė su kolegomis registravo siūlymą skirti 4 mln. eurų finansavimą specializuotiems pagalbos centrams, kuriuose teikiamos paslaugos nuo smurto šeimoje nukentėjusiems žmonėms – daugiausia tai
moterys su vaikais. Nepaisant beveik visos opozicijos paramos specializuotiems pagalbos centrams
atseikėta vos keli šimtai tūkstančių
eurų, nors policijos iškvietimų dėl
smurto nuolat daugėja, o pagalbos
centrai net negali susisiekti su visomis smurto aukomis, nes neturi
tiek resursų.

Nebuvo atsižvelgta ir į Ramintos
Popovienės bei kitų frakcijos narių
pasiūlymą skirti papildomą finansavimą gestų kalbų vertėjams, kurie
dirba gestų kalbų vertėjų centruose.
Vis tik Vyriausybė bei valdantieji po ilgų viešų diskusijų pritarė
9 proc. pridėtinės vertės mokesčio
(PVM) lengvatai centriniam šildy-

mui ir karštam vandeniui, tačiau neatsižvelgė į socialdemokratų siūlymą tokį pat lengvatinį tarifą taikyti ir gyventojų namų ūkiuose naudojamam kurui.
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos parlamentarai taip pat
pateikė siūlymą neatsisakyti papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (PNPD) už vaikus, o
kaip tik išplėsti šią lengvatą globėjams. Vis tik valdantieji nuėjo kitu
keliu: jie pasiūlė universalius 30 eurų „vaiko pinigus“, kurių teks prašyti savivaldybėse. Taigi dirbančios

augimas iš tiesų paspartėjo, kas lėmė atotrūkį nuo Kanados. 2002
m. JAV BVP vienam gyventojui
pagal perkamosios galios paritetą
buvo 20% aukštesnis nei šiaurinėje
jos kaimynėje. Visai kitas dalykas –
kaip šis ekonominis pelnas yra skirstomas, ir kaip jis atsiliepia realiems
žmonių gebėjimams rūpintis savo
gyvenimu. Ir šiuo atžvilgiu lyginimas nerodo jokio JAV pranašumo
– priešingai. Maždaug nuo XX a.
9 dešimtmečio iki XXI a. pradžios
tarp dviejų šalių atsivėrė vidutinės
tikėtinos gyvenimo trukmės dvejų
metų plyšys. Atrodo, gal ir ne daug,
bet iš tiesų tai reiškia, kad darbingo
amžiaus (25-64 m.) žmonių mirtingumas per metus yra didesnis
30-50% JAV nei Kanadoje. Be to,
20% pačių vargingiausių kanadiečių vidutinė gyvenimo trukmė yra
lygiai tokia pati kaip ir vidutines pajamas uždirbančių JAV gyventojų
(Hertzman & Siddiqi 2009, p. 38).
Lietuva turi dvi vystymosi alternatyvas. Toliau plėtoti dešiniųjų
siūlomą neoliberalųjį M. Thatcher
ir R. Reagano ekonomikos modelį
ir siekti dar didesnio BVP vienam
gyventojui augimo visų kitų socialinių ir ekonominių rodiklių sąskaita. Ar visgi sustoti ir persvarstyti
savo strateginius pasirinkimus. Argumentų pastarajam keliui tikrai
netrūksta. Deja, vidutinė tikėtina
gyvenimo trukmė Lietuvoje viena žemiausių, o apskritai kalbant
– visoje Europoje mes prarandame
daugiausiai potencialaus gyvenimo
metų (European Health Consumer

Index, 2016, p. 76). Ir šie sveikatos
rodikliai – pirmiausia vis aštrėjančios socialinės ir ekonominės nelygybės atspindys (Wilkinson & Pickett, 2009).
Dešinieji ieško, bet dažniausiai
neranda jokių pozityvių socialdemokratinio valdymo pavyzdžių. Padėsiu, nors – tikiu – ir patys tai galėtų padaryti. Jei tikrai norėtų. Tai pirmiausia anapus Baltijos jūros esančios Šiaurės šalys. Jų gerovės ir valdymo modelis paprastai ir vadinamas
taip – socialdemokratiniu (EspingAnders 1999; Rothstein & Steinmo 2013). Tai geriausias pavyzdys,
paliudijantis, kad yra įmanoma suderinti ekonominį konkurencingumą ir socialinį solidarumą, ir tam geriausiai tinkanti būtent socialdemokratinė politinė darbotvarkė.
Pradinis žingsnis siekiant ją įgyvendinti – labai paprastas. Pripažinti, kad esminės žmogaus teisės nėra tik bazinės pilietinės ir politinės
laisvės, taip pat teisė į privačią nuosavybę ir laisvė verstis. Jeigu norime
iš tiesų pažangios išsivysčiusios Lietuvos, kurioje kiekvienas mūsų jaustųsi realiai įgalintas, šis žmogaus teisių sąrašas turi būti išplėstas. Kiekvienas Lietuvos pilietis taip pat turi
turėti teisę į kokybišką ir visuotinai
prieinamą švietimą, sveikatos apsaugą ir socialinį draudimą. Kiekvienas pilietis taip pat turi turėti teisę į tai, kad valstybė būtų valdoma
skaidriai ir jis pats kaip įmanoma
būtų labiau įtrauktas į sprendimų
priėmimo procesus. Tereikia dėl to
sutarti ir pagaliau pradėti daryti.

šeimos, kurios anksčiau naudojosi
PNPD lengvata, gaus tuos pačius
pinigus, tik turės rašyti prašymą savivaldybėms.
Socialdemokratai registravo siūlymą, kuriuo būtų palengvintas
„vaiko pinigų“ mokėjimas ir visa
biurokratinė našta tektų ne tėvams,
o savivaldybių institucijoms, bet pasiūlymas nebuvo išgirstas.
Apskritai valdantieji visus Seimo
narių pasiūlymus biudžetui pavedė
svarstyti Vyriausybei, nors prieš rinkimus žadėta, kad galios centras iš
Vyriausybės persikels į Seimą: taip
nenutiko bent jau svarstant biudžetą kitiems metams.

Interpeliacija sveikatos
apsaugos ministrui
Lietuvos Seime socialdemokratai
kartu su kitomis opozicinėmis frakcijomis parengė interpeliacijos klausimus sveikatos apsaugos ministrui
Aurelijui Verygai.
Sveikatos apsaugos sektorius patiria vienus didžiausių iššūkių Lietuvoje: susibūrę į Lietuvos medikų
sąjūdį gydytojai ir slaugytojai atvirai
prabilo, kiek laiko tegali skirti pacientui, kiek uždirba, kaip dirba keliuose darbuose, pervargsta.
Perskaitęs ministro atsakymus į
pateiktus klausimus socialdemokratų pirmininkas Gintautas Paluckas konstatavo, kad ministras iš
esmės atlieka buhalterio vaidmenį,
bet nepaiteikia jokios politinės vizijos ateičiai.
Prie interpeliacijos rengimo, be
Lietuvos socialdemokratų partijos,
prisidėjo Liberalų sąjūdis, „Tvarka
ir teisingumas“, Tėvynės sąjungaLietuvos krikščionys demokratai
ir Mišri Seimo narių grupė. Visos
šios frakcijos Seime vienija 64 Seimo narius.
Gera žinia, jog sveikatos apsaugos ministras A. Veryga nusprendė
įsiklausyti į socialdemokratų registruotą pasiūlymą atidėti „eilių įstatymą“, pagal kurį per tam tikrą nustatytą laiką paciento nepriėmusi sveikatos priežiūros įstaiga būtų
baudžiama finansiškai. Ministras
pats su kolege iš savo frakcijos registravo panašią pataisą, kuria sankcijų
skyrimas atidedamas.

Tremtiniams ir politiniams
kaliniams – didesnės
transporto nuolaidos
Gera žinia, kad Seimas pritarė socialdemokrato Juozo Oleko vadovaujamos Laisvės kovų komisijos siūlymui iki 80 proc. padidinti lengvatą
70 metų ir vyresniems politiniams
kaliniams ir tremtiniams, kad jie
galėtų pigiau važinėti autobusais,
troleibusais ir traukiniais. Šiuo metu nuolaida siekia 50 proc.
Seimas pritarė ir Laisvės komisijos pataisoms Valstybinių pensijų
įstatyme, pagal kurias nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos nuo
kitų metų didinamos apie 7 proc.
Šiuo metu nukentėjusių asmenų
valstybinės pensijos yra pačios mažiausios valstybinių pensijų grupėje – vidutinė tokia pensija tesiekia
59 eurus.
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Socialinė politika: išmušė mūsų,
socialdemokratų, valanda
Vilija Blinkevičiūtė
Europos Parlamento Moterų teisių ir
lyčių lygybės komiteto pirmininkė

Š

vedijoje, Geteborge, ES
aukščiausio lygio susitikime paskelbtas Europos
socialinių teisių ramsčio steigimas. ES institucijų, valstybių ir
vyriausybių vadovai įsipareigojo stiprinti socialinę politiką.
Neseniai Europos Parlamentas balsavo dėl politikos, kuria užtikrinamos minimalios
pajamos, kaip kovos su skurdu priemonė.
Europa atsisuka veidu į socialinę politiką. Pavėluotai? Taip: jau
gerokai anksčiau ES institucijos
turėjo skirti daugiau dėmesio šeimos politikai, darbuotojų teisėms,
darbo vietoms kurti, skurdui mažinti. Bet geriau vėliau nei niekada. ES vis mažiau abejojančių, kad
be didesnės žmonių gerovės sukurti sėkmingą ir vieningą Europą bus
sunku. O juk teigiami socialiniai
pokyčiai neįsivaizduojami be aktyvesnės kairiosios politikos. Išmušė
mūsų, socialdemokratų, valanda.
Kas yra Socialinių teisių ramstis
ir kodėl jo reikia?
Nauja ES iniciatyva – Europos socialinių teisių ramstis – reiškia daugiau veiksmingesnių darbo ir socialinių teisių piliečiams. Daugiau
galimybių spręsti socialines problemas. Už iniciatyvos įgyvendinimą, visų pirma, bus atsakingos
nacionalinės vyriausybės, socialiniai partneriai bei ES institucijos.
Pastarosios turės užtikrinti tinkamą ES teisės aktų atnaujinimą bei
įgyvendinimą, finansinę paramą iš
įvairių ES fondų.
Ramstis – ir šeimos politika. Jau
svarstome direktyvos projektą dėl
geresnio darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimo. Numatomos didesnės garantijos vaiko priežiūros
atostogoms, skatinamas tėvo dalyvavimas vaiko priežiūroje, galimybės pasinaudoti lankstesnėmis
darbo sąlygomis bei įteisinamos apmokamos atostogos sergančiam ar
neįgaliam šeimos nariui prižiūrėti.

Europos Parlamento užsakymu 2017 m. atlikta ES piliečių
apklausa: 78 proc. gyventojų
nori aktyvesnio ES vaidmens
kovoje su nedarbu, 70 proc. –
daugiau ES veiksmų sveikatos
ir socialinės apsaugos srityse.

Vis didesnį palaikymą Europos
Parlamente įgauna mano siūlymas
įsteigti vaiko garantijos programą,
kuri padėtų kovoti su vaikų skurdu. Neabejoju, kad ši programa būtų naudinga ir Lietuvai.
Išskirčiau ypatingą sąžiningos
darbo politikos svarbą. Reaguoti
į pokyčius darbo rinkoje privaloma (tai numato ir naujoji iniciatyva), bet šalia darbo santykių lankstumo būtinas ir stabilumas, dirbančio žmogaus saugumas. Vyksta
diskusijos ir dėl profesinių sąjungų
siūlymo, kad minimalus darbo užmokestis kiekvienoje valstybėje turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc.
vidutinio darbo užmokesčio.
Ramsčio iniciatyva, visų pirma,
skirta euro zonos narėms. Siekiama didesnės integracijos ir stabilumo, kad, ištikus krizei, euro zonoje
būtų išvengta staigių piliečių gyvenimo lygio pasikeitimų. Diskutuojama, kad kai kurie Ramsčio principai galėtų būti privalomais euro
zonos standartais.

Eurostato duomenimis, 2016
m. skurdas arba socialinė atskirtis grėsė 117,5 milijono asmenų arba 23,4 proc. ES gyventojų. Nuo 2010-ųjų ši statistika iš esmės nekito.
ES vis dar neturi darbo 19,5
milijono piliečių. Jaunimo nedarbas (16,9 proc.) daugiau
kaip du kartus didesnis už
bendrą ES nedarbo lygį.
Naujos iniciatyvos reikia pirmiausia dėl to, kad ES dar yra socialinių problemų, kurias būtina
spręsti sparčiau. Nedarbas, nepakankamos dirbančiųjų pajamos ir
garantijos, skurdas ir socialinė atskirtis, krizių pažeidžiama socialinė apsauga – tik dalis aktualijų.
Teigti, kad ES pagaliau susidorojo su krize (daugumos valstybių
ekonomikos po truputį kyla), reiškia pasakyti tik dalį tiesos. Ar sumažėjo skurdo rizika, socialinė atskirtis? Nesumažėjo. Iki šiol taikytos priemonės skurdui mažinti
nepasiteisino arba buvo per mažai
efektyvios.
Užduotis – garantuoti
minimalias pajamas
Spalį Europos Parlamentas paragino ES valstybes užtikrinti, jog kiekvienas skurstantis žmogus turėtų
teisę gauti tinkamo dydžio minimalias paja-

mas. Tokias, kurios, nepriklausomai nuo žmogaus amžiaus, užtikrintų orų gyvenimą. Kiekvienai
valstybei siūloma nusistatyti savo
minimalių pajamų rodiklį ir jį išlaikyti net per ekonomines krizes
– netaupyti mažiausias pajamas
gaunančiųjų sąskaita. Netaupyti
pensininkų, vaikų, nepilnų šeimų,
vienišų ir negalią turinčių žmonių
sąskaita.
Europos Parlamento rezoliucijoje konstatuojama (priešingai,
nei dažnai teigiama Lietuvoje), kad
skurdas ir socialinė atskirtis yra ne
vien tik žmogaus asmeninės atsakomybės klausimas. Rezoliucijoje
nedviprasmiškai pažymima, kad
skurdas susijęs ne tik su materialiniais ištekliais, bet ir su galimybe įsitvirtinti darbo rinkoje ir užsidirbti, su švietimu, sveikata, paslaugų prieinamumu.
Eurostato duomenimis, 2016
metais Lietuvoje skurdo riba buvo
282 eurai vienam asmeniui ir 593
eurai 4 asmenų šeimai.
Kokios turėtų būti minimalios
pajamos? Europa laukia Suomijos
eksperimento rezultatų. Suomijoje atsitiktinai atrinkta 2000 bedarbių grupė gauna jokiomis sąlygomis nesusaistytą 560 eurų sumą
per mėnesį. Manoma, kad tai turėtų būti pakankama paskata sutikti
dirbti laikiną darbą arba darbą ne
visą dieną.
Praėjusiais metais Lietuvos
mokslininkai apskaičiavo, kad
minimalių asmens poreikių suma
2017 metais sudaro 238,35 euro. Šis
skaičius turėtų būti dar didesnis:
prognozuota, kad infliacija sieks
vos 1,8 proc. Prekės ir paslaugos
šiemet brango daugiau.
Tokie galėtų būti orientaciniai
skaičiai, pradedant diskusiją dėl
garantuotų minimalių pajamų
Lietuvoje.
Skurdui mažinti – vis dar
per skurdus biudžetas
Papildomi 618 milijonų eurų socialinei sričiai, numatyti Vyriausybės parengtame valstybės
biudžeto projekte – svarbus
žingsnis

Eurostato duomenimis, 2016
m. Lietuvoje skurdo ir socialinės atskirties rizikos grupei
buvo priskiriami net 30,1 procento gyventojų (871 tūkst.).
Iš jų net 168 tūkst. vaikų iki 18
metų.

skurdo mažinimo link. Tačiau net
ir su šiais papildomais milijonais
Lietuva atsiliks nuo ES valstybių
vidurkio, pagal skiriamas lėšas socialinei apsaugai.
Gerai, kad numatoma didinti
pensijas, atlyginimus, vaiko pinigus. Tačiau ar to pakanka, kai didėja kainos, nemažėja skurdas ir
emigracija?
Manau, kad reikia ieškoti galimybių sparčiau didinti žmonių pajamas. Nepakanka vien kelti minimalų atlyginimą, kurį gauna nepateisinamai daug darbuotojų. Ar visi jie dirba nekvalifikuotus darbus?
Turi didėti ir kiti atlyginimai. Mokytojų, sveikatos apsaugos, kultūros, socialinių darbuotojų, valstybės tarnautojų atlyginimai nepaveja kainų šuoliavimo.
Nors krizė seniai baigėsi, pensijos
pradėtos didinti tik dabar. Tačiau

ir toliau jos lieka vienos mažiausių
ES. Šimtai tūkstančių pensininkų
ir kitais metais gyvens žemiau skurdo ribos. Būtina rasti lėšų padidinti
ir našlių bei našlaičių pensijas. Laikas spręsti ir vienišų pensininkų,
kurie negauna našlių pensijos, rėmimo problemą.
Net 10 metų prireikė, kad šiek
tiek būtų pakeltos valstybės remiamos pajamos. Tačiau vien to nepakanka. Savivaldybės vis dar sutaupo
nemažas socialinei paramai skirtas
lėšas, kurios galėtų būti panaudojamos padėti skurstantiems.
Pritariu bičiulių, Seimo narių,
siūlymui neatsisakyti taikyti papildomą neapmokestinamąjį pajamų
dydį (PNPD) už vaikus. Ir taikyti jį
ne tik tėvams, įtėviams, bet ir vaikų
globėjams. Pritariu, kad lengvatinis
9 proc. pridėtinės vertės mokestis
būtų taikomas ne tik centriniam
šildymui, bet ir šildymui naudojamoms akmens anglims, durpėms,
malkoms, dujoms, elektrai.
Visi šie sprendimai, jei kalbame
apie skurdo mažinimą, būtini. Visa tai reikalauja milžiniškų lėšų,
kurios nenukris iš dangaus be esminės mokesčių reformos. Todėl
sakyti, kad valstybės biudžetas perteklinis – pernelyg drąsu. Skurdui
ir socialinei atskirčiai mažinti – vis
dar per skurdus biudžetas.

2016 metais Lietuvoje skurdo riba buvo

282 €

vienam asmeniui

593 €

4 asmenų šeimai
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Neadekvačios antstolių pajamos gaunamos
iš labiausiai pažeidžiamų žmonių
Justas Pankauskas
LSDP pirmininko pavaduotojas

T

ie, kam teko susidurti su
antstoliais (antstolių žinioje yra apie 1,5 mln. bylų) žino, jog tokia tvarka, kokia
susiformavusi dabar, žmones
veda prie dar didesnio skurdo,
emigracijos ar net savižudybių.
Skolininkų skolos greitųjų kreditų bendrovėms ir ne tik joms yra didelės, o sumos, kurias nuskaičiuoja
antstoliai tik dar labiau gilina prarają, tačiau nesprendžia skolininkų problemų. Kitaip tariant, yra
nuskaičiuojamos didelės sumos, o
kasdieniam pragyvenimui lieka labai nedidelė pinigų dalis.
Civilinio proceso kodekse ir
Antstolių įstatyme nustatyta, kad
antstolio vykdymo išlaidas sudaro
vykdomosios bylos administravimo išlaidos, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti. Taip
pat vykdomosios bylos administravimo papildomos išlaidos, patiriamos atliekant atskirus veiksmus
konkrečioje vykdomojoje byloje bei
atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu.
Konkretūs vykdymo išlaidų dydžiai, jų apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka nustatyti Sprendimų
vykdymo instrukcijoje (SVI). Piniginiuose išieškojimuose būtinos
vykdymo išlaidos priklauso nuo
išieškotinos sumos dydžio ir gali
būti nuo 12 Eur (kai išieškoma iki
2,9 Eur skola) iki 399,97 Eur (kai
išieškoma virš 28 962 Eur skola),
nepiniginiuose išieškojimuose būtinos vykdymo išlaidos priklauso
nuo vykdomojo dokumento kategorijos ir gali būti nuo 12 Eur iki
79,99 Eur.
Papildomos vykdymo išlaidos
skaičiuojamos už konkrečius antstolio atliktus veiksmus vykdomojoje byloje, pavyzdžiui, antstolio
patvarkymo surašymas kainuoja 2
Eur, skolininko duomenų ar turtinės padėties patikrinimas įvairiuose registruose kainuoja 1,2 Eur už
vieną užklausą. Taigi, kuo ilgesnį
laiką vykdomas išieškojimas ir kuo
daugiau veiksmų antstolis turi atlikti, tuo didesnės papildomos vykdymo išlaidos skaičiuojamos.
Piniginiuose išieškojimuose atlygis antstoliui priklauso nuo išieškotinos sumos dydžio. Pavyzdžiui,
išieškant iki 2,9 Eur skolą atlygis
yra 8 Eur, išieškant 289,62 – 579,24
Eur skolą – 19 proc. išieškotos su-

mos, išieškant virš 28 962 Eur –
4 proc. išieškotos sumos. Atlygis
skaičiuojamas tik sėkmingo išieškojimo atveju – išieškojus visą skolą
skaičiuojamas visas atlygis, išieškojus pusę skolos – pusė atlygio ir t.t.
Skolos iki 100 eurų sudaro beveik
pusę priverstine tvarka išieškomų
skolų. Po ilgų derybų su Antstolių
rūmais šiais metais pavyko suderinti SVI pakeitimą, kuriame numatyta 57 Eur sumą pakelti iki 100 Eur
sumos, t.y. išplėstas ratas bylų, kurioms būtų taikoma supaprastinta
išieškojimo tvarka. Tai reiškia, jog
skolininkas tais atvejais, kai antstolis vykdo tik vieną vykdomąją
bylą dėl išieškojimo iš to skolininko (skolininkas nėra
„piktybiškas“ ir išieškotos sumos nereikia
skirstyti skirtingiems išieško-

lių įstatymo 21 straipsnio 5 dalyje gumo ministro dar 2016 m. pasinustatytus kriterijus yra pagrindžia- rašytas įsakymas dėl antstolių skaimi vykdymo išlaidų dydžiai.
čiaus sumažinimo nuo 137 iki 121,
nepaaiškinant sumažinimo priežasčių ir argumentų, jokių skaičiaAtlygiai 15 kartų didesni
vimų ar objektyvių duomenų, gauž šalies vidurkį
Vykdydamas antstolio veiklą ants- linčių pagrįsti tokį sprendimą.
tolis gali gauti dvejopo pobūdžio
Akivaizdu, kad kuo mažespajamų: pajamas, kurias gauna vyk- nis antstolių skaičius, tuo didesdydamas vykdomuosius dokumen- nes pajamas vienas antstolis gautus (vykdymo išlaidos), ir pajamas, na. Jau dabar vidutinis antstolio
kurias gauna sutartiniais pagrin- uždarbis dvigubai didesnis nei
dais teikdamas paslaugas – už tei- premjero ir didesnis nei šalies presines konsultacijas, faktinių aplin- zidentės.
kybių konstatavimą, tarpininkaviToks antstolių skaičiaus sumamą, vykdant turtines prievoles ir ki- žinimas nedera su kitų valstyta (šios paslaugos nėra privalomos ir bės funkcijas vykdančių asmenų
skaičiaus nustatymu ir reguliane visi antstoliai jas teikia).
vimu. Jis gali būti vertinamas kaip akivaizdžiai diskriminacinis kitos laisvosios teisininkų profesijos
– notarų – atžvilgiu.
Šiuo metu Lietuvoje veiklą
vykdo 264
notarai.

skolas grąžinti demotyvuoja dideli atskaitymai iš darbo užmokesčio.
Tokia situacija prisideda prie skurdo spąstų kūrimo – tai yra situacijos,
kai skolas turintiems asmenims nepaliekama jokių finansinių paskatų
dirbti ar galimybių dirbant pasilikti
pragyvenimui pakankamą pajamų
sumą. Tuomet kreipiamasi dėl socialinių išmokų suteikimo, neretai
griebiamasi nelegalaus darbo.
Kita problema – išieškojimas iš
būsto, kuriame skolininkas gyvena. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, skolų išieškojimas negali būti
nukreiptas į skolininko turtą tuo
atveju, jeigu asmuo pateikia antstoliui įrodymus, jog išieškomą pinigų sumą bus galima išieškoti per
6 mėnesius, darant atskaitymus iš
skolininko darbo užmokesčio ar
kitų pajamų.

1500-3000 €
dažniausiai pasitaikanti
bendra skolų suma

9 900 €
Vieno antstolio grynųjų
pajamų vidurkis mėnesiui
tojams skirtingose bylose) ir skola
išieškoma per 30 dienų, skaičiuojamos tik būtinos vykdymo išlaidos ir
pašto išlaidos.
Nedidele skola bus laikoma skola
iki 100 Eur (buvo iki 57 Eur) ir už
jos išieškojimą antstolis negaus atlygio. Būtinos vykdymo išlaidos kartu su antstolio atlyginimu atskirais
atvejais siekdavo iki 160 Eur ir gerokai viršydavo pačią skolą.
Valstybė privalo susigrąžinti stipresnius svertus ir reglamentuoti
socialiai atsakingą skolų administravimą. Tačiau to nebus įmanoma padaryti, kol galios „auksinė“
Antstolių įstatymo 21 straipsnio
nuostata, kad vykdymo išlaidų dydžiai, jų apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarka turi būti suderinti ne tik
su Finansų ministerija, bet ir Antstolių rūmais. Ją Antstolių rūmai išsikovojo 2012 m. per Seimo narius
daugumos konservatorių balsais.
2015 m. antstolių veiklos reglamentavimu susidomėjo ir Valstybės
kontrolė. Ją sudomino informacija
apie skundų dėl antstolių veiklos
skaičių, antstolių veiklos patikrinimus, antstolių pajamas bei išlaidas,
taip pat buvo prašoma informuoti,
ar yra nustatyta tvarka, kaip ekonominiais skaičiavimais pagal Antsto-

Neproporcingai didelis
atlygis antstoliui už
pradelstos nedidelės
piniginės skolos
išieškojimą kelia
pagrįstą visuomenės
pasipiktinimą ir neretai
tampa nepakeliama
finansine našta,
ypač mažas pajamas
gaunantiems asmenims.
2016 m. vieno antstolio grynųjų
pajamų vidurkis siekė 9900 Eur/
mėn. Taip, per mėnesį, ne per metus (!). Bendros visų antstolių pajamos per metus siekia 29 mln. Eur,
o išlaidos 15,7 mln. Eur, tad uždarbis siekia beveik pusę visų pajamų.
Neproporcingai didelis atlygis
antstoliui už pradelstos nedidelės
piniginės skolos išieškojimą kelia
pagrįstą visuomenės pasipiktinimą
ir neretai tampa nepakeliama finansine našta, ypač mažas pajamas gaunantiems asmenims.
Abejonių kelia ir buvusio teisin-

Vilties teikia Seimo narės
D.Šakalienės užregistruotos
pataisos
Seime neseniai buvo užregistruotos įstatymo pataisos, kuriomis gali būti pakeistos Civilinio proceso
kodekso nuostatos, nustatančios išieškojimo tvarką. Viena veiksmingiausių priemonių, sudarant sąlygas
realiam skolų grąžinimui, būtų visų
vieno skolininko bylų priskyrimas
vienam antstoliui.
Toks Civilinio proceso kodekso pakeitimas turėtų teigiamą poveikį keletu aspektų. Pirmiausia
skolininkui būtų lengviau su vienu antstoliu suderinti mokėjimo
grafikus, sąlygas. Taip pat sumažėtų ir papildomos administracinės
lėšos, o suma, skiriama skolai padengti, padidėtų.
Dažniausiai pasitaikančios įsiskolinimų priežastys yra skolos už
komunalinių paslaugų mokesčius
ir kitas paslaugas, baudos už važiavimą be bilieto, skolos greitųjų kreditų įmonėms. Dabartinė tvarka,
kai iš minimalaus darbo užmokesčio galima atskaičiuoti iki 50 procentų atlygio, finansiškai žlugdo
asmenis ir nesudaro realių galimybių grąžinti skolas.
Pasiekiamas priešingas efektas
– dėl itin griežtos skolų grąžinimo
tvarkos asmenys grimzta į vis gilesnį skolų liūną, o žmonėms neužtikrinamos galimybės gyventi oriai.
Pagal procentinį dažnį, labiausiai

Nacionalinio skurdo mažinimo
organizacijų tinklo apklausos duomenimis, dažniausiai pasitaikanti bendra skolų suma yra nuo 1500
iki 3000 Eur. Daugeliui asmenų tokių skolų išmokėjimas per šešis mėnesius yra praktiškai neįmanomas.
Todėl dalis skolininkų susiduria su būsto netekimo rizika, kuri
žmogui sukelia didelių socialinių,
integracinių ir emocinių sunkumų.
Dėl šios priežasties siūloma pakeisti
Civilinio proceso kodekse numatytą 6 mėnesių terminą į 24 mėnesius.
Termino prailginimas, išieškant iš
būsto, leistų skolininkui nepatirti
papildomų socialinių problemų, o
per tokį laikotarpį padidintų tikimybę stabilizuoti savo ekonominę
padėtį ir gražinti skolą.
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seimo narė Dovilė Šakalienė taip pat siūlo skolas leisti
išieškoti tik iš tos sumos, kuri viršija
minimalių vartojimo poreikių dydį
arba 238 Eur. Šis dydis buvo apskaičiuotas Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos užsakymu.
Toks ribojimas daugiausia paliestų pensijas gaunančius žmones, kurie yra viena iš pažeidžiamiausių visuomenės grupių Lietuvoje.
Remiantis Statistikos departamento vykdomo namų ūkio biudžetų tyrimo duomenimis, 15 proc.
Lietuvos gyventojų pajamos sudaro
mažiau nei 238 Eur vienam asmeniui. Minimalių vartojimo poreikių
dydžio apskaičiavimo metodika yra
įtvirtina socialinės apaugos ir darbo
ministro įsakymu, kuris aiškiai apibrėžia būtiniausių asmens poreikių
krepšelį ir tam reikalingas lėšas bei
numato pinigų sumą, reikalingą asmens minimaliems poreikiams patenkinti.

Asmenybės
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A. Kontrimienė – apie tai,
ko reikia Vilniui: turi įvykti lūžis
V

ilniaus skyriaus pirmininkė Auksė Kontrimienė skyriaus vairą
perėmė vos prieš keletą
mėnesių. Jos tikslas ateityje
– keisti Vilnių, kuris nesugeba prisitaikyti prie gyventojų
gausėjimo. Sostinėje gyvena
22 proc. visos Lietuvos gyventojų, bet mieste atsidaro
vos viena kita valstybinė
mokykla ar darželis.
- Ar galėtumėte, kaip naujai
išrinkta pirmininkė, įvardinti
LSDP Vilniaus miesto skyriaus
pagrindinius tikslus ir veiklos prioritetus?
- Kiekvienos partijos tikslas – laimėti rinkimus, kad turėdama realią valdžią, galėtų įgyvendinti savo
rinkiminę programą. Partijos skyriai yra atsakingi už rinkimus į vietos savivaldą. Mes turime labai stipriai pasiruošti, kad Vilniaus mieste įvyktų lūžis ir politiniame idėjų
žemėlapyje atsirastų gerokai daugiau vietos socialdemokratinei darbotvarkei.
Tikėdamiesi užtikrinti rimtą politinį turinį, suformavome 12 skyriaus komisijų, paskyrėme pirmininkus ir jau vyksta pirmieji posėdžiai. Komisijoms suformuoti trys
pagrindiniai uždaviniai: miesto
problemų monitoringas, pagalba savivaldybės frakcijai ir programinių
rinkimų gairių formavimas.
Skyrius yra didelis, todėl valdymo struktūra nėra paprasta. Turime 12 poskyrių, kurie jungia 95
grupes. Kiekvieną mėnesį vyksta
susitikimai su poskyrių pirmininkais, bandome aiškintis ir vidinius
dalykus ir perduoti pirmininkams
politinę informaciją.
Skyriuje tęsiamos ir kuriamos
naujos bičiuliško bendravimo tradicijos. Sveikiname jubiliatus, einame į ekskursijas, netrukus atnaujinsime užsienio kalbų mokymąsi. Turime minčių suburti skyriaus vokalinį ansamblį ir nustebinti miestiečius bendruomenių šventėse.

- LSDP Vilniaus miesto skyrius
vienija daugiau nei 2000 narių.
Ar manote, kad šis skaičius yra
pakankamas miestui, turinčiam
daugiau nei 600 tūkst. gyventojų? Ar turite planų pritraukti daugiau narių į LSDP Vilniaus miesto skyrių? Jeigu taip, kaip ketinate tai daryti? Ko reikia, kad nariai
aktyviai dalyvautų skyrių veikoje?
- Šių dienų realybė yra tokia, kad
priklausymas partijai tampa vis mažiau populiarus reiškinys, o neretai,
deja, ir kenksmingas, pavyzdžiui,
siekiant karjeros tam tikrose srity-

se, ypač valstybės tarnyboje. Žmonės yra linkę nutylėti apie savo partinę priklausomybę. Deja, bet Lietuvos Konstitucijoje įtvirtinta nuostata, kad pilietis turi teisę priklausyti
politiniams judėjimams yra laužoma pačiu aukščiausiu lygiu.
Tai, kad Vilniaus skyrius vienija
per 2000 narių, manau, yra neblogas rezultatas. Abejoju, kad tokiais
skaičiais galėtų pasigirti Vilniaus
konservatoriai ar liberalai, jau nekalbant apie kitas sostinėje mažiau
įtakingas partijas.
Ir ne narių gausa, statistiniai skaičiai lemia politinį turinį. Mums reikalingos socialdemokratinės idėjos
– kokybiškas politikos turinys ir
grupė stipriai motyvuotų žmonių,
galinčių jas įgyvendinti.
Kai skyriuje „virs” gyvenimas,
žmonės galės realizuoti savo sumanymus, bus išgirsti, išklausyti, tada
nereikės ir specialių priemonių bei
akcijų pritraukti žmonėms į partiją. Žmonės tiki stipriais ir protingais lyderiais, jiems reikalingos suprantamos ir priimtinos idėjos, tada atsiranda noras padėti, noras dalyvauti procesuose, kad visa tai būtų
įgyvendinta.

- Kaip manote, kokie pokyčiai
reikalingi (jeigu reikalingi) Vilniaus miestui?
- Pokyčiai sostinėje yra būtini,
kadangi Vilniuje gyventojų skaičiaus augimas sparčiausias tarp
Baltijos šalių. Šiuo metu Lietuvos
sostinėje gyvena per 620 tūkst.
žmonių (22 proc. visų Lietuvos
gyventojų).
Nuolatos didėjantis žmonių kiekis mieste sukelia ir tam tikras
problemas – automobilių spūstis,
didėjančią taršą bei vis didėjančias
eiles poliklinikose. Vilnius turi
prisitaikyti prie didėjančio žmonių skaičiaus. Sostinėje tikrai intensyviai vyksta statybos – dygsta nauji daugiabučiai, tačiau lygiai
taip pat turi vykti ir mokyklų, darželių, gydymo ir kitų įstaigų plėtra, kad vilniečiai nejaustų viešųjų paslaugų stygiaus.
Pastaruoju metu savivaldybė
skyrė nemažai dėmesio viešosioms
miesto erdvėms – turime sutvarkytą Bernardinų sodą, dėmesys
skiriamas Vingio ir Kalnų parkams, bet reikia nepamiršti ir toliau nuo miesto centro esančių žaliųjų plotų, todėl mūsų frakcija ir
susirūpino Jamonto parko likimu
Baltupiuose. Mūsų pastangomis jo
sutvarkymui savivaldybė numatė ateinančiais metais skirti lėšų.
Savivaldybė pagaliau pradėjo Bendrojo plano ren-

Auksė Kontrimienė

gimą, kuris nubrėš pagrindines
gaires tolimesniam aplinkosauginiam, ekonominiam ir socialiniam Vilniaus vystymuisi, todėl svarbu, kad plano svarstyme
aktyviai dalyvautų visuomenės ir
bendruomenių atstovai, taip būtų užtikrinamas ne tik planavimo
dokumento rengimo kompleksiškumas, bet ir skatinama stipresnė

pilietinė visuomenė.
- Kokie pagrindiniai LSDP
frakcijos savivaldybėje nuveikti
darbai, inicijuoti procesai?
- Paskutiniame Vilniaus tarybos
posėdyje socialdemokratų frakcijos
iniciatyva buvo pateiktas rinkliavos
mokesčio lengvatos bendruomenėms projektas. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti
paslaugas viešosiose vietose išdavimo nuostatų papildymo tikslas –
nuo vietinės rinkliavos už leidimo
prekiauti renginio metu išdavimą
atleisti asmenis, prekiaujančius ar
teikiančius paslaugas bendruomenių renginiuose, organizuojamuose gyvenamojoje vietoje, kai nėra
prekiaujama alkoholiniais gėrimais.
Tame pačiame posėdyje po pateikimo buvo pritarta siūlymui Vilniuje įvesti „pagal- vės“ mokestį.
Šį kartą projektas
pasirašytas ne socialdemokratų, nors
frakci-

jos seniūnas
Marius Skarupskas analogišką projektą siūlė net kelis
kartus.
Socialdemokratų iniciatyva priimta rezoliucija dėl Jamonto parko atnaujinimo darbų, 2018-ųjų
miesto biudžete miesto taryba
numatė lėšų
šio projekto
įgyvendinimui. Taryboje taip pat
buvo pritarta netaikyti rinkliavos
mokesčio neįgaliųjų šventės „Tau
Vilniau“, organizuojamos „Sostinės dienos“ metu, prekybininkams.
LSDP frakcija rėmė ilgųjų gimnazijų statuso suteikimą trims tautinių mažumų mokykloms Vilniuje:
Aleksandro Puškino mokyklai rusų dėstomąja kalba, Adomo Mickevičiaus ir Simono Konarskio mokykloms, kuriose dėstoma lenkų
kalba.
Verta priminti ir mūsų
atkaklią kovą
dėl 100 eurų
visiems tėvams,
o ne tik vedantiems vaikus į
privačius darželius. Vilniaus socialdemokratai
sugaišo metus, siekdami įtikinti koalicijos partnerius, kad egzistuoja nelygybė skiriant 100 eurų tik
tiems, kurie gali sumokėti papildomus 300/400 eurų. Dabar 100 eurų bus skiriama ir tėveliams, kurie
ugdo vaikus patys ar samdo aukles.
Tai dar ne visi projektai, kuriuos
galime išvardinti, bet reikia pripažinti, kad keturių žmonių frakcija
neturi didelės įtakos taryboje, todėl kiekvienai iniciatyvai reikia kur
kas daugiau laiko ir kantrybės, kad
įtikintume koalicijos partnerius savo teisumu.
- Ar jau pradėjote pasiruošimą
2019 m. savivaldybių tarybų rinkimams? Ar jau svarstomi kandidatų sąrašai ir kandidatai į merus?
- Dažnai girdime pasakymą: rinkimai baigiasi, kitą dieną turėtų
prasidėti pasirengimas kitiems rinkimams. Pastarieji metai buvo ne-

gailestingi Vilniaus skyriui, nes dažniau nei objektyviai to reikėtų, keitėsi lyderiai. Neabejoju, kad visi skyriaus lyderiai, o taip pat ir aš kėlėme
ir keliame sau tikslą – laimėti savivaldos rinkimus.
Objektyviai žvelgiant į politinių
jėgų įtaką Vilniaus mieste, mes puikiai suvokiame, kad absoliučios daugumos greičiausiai dar nelaimėsime,
bet pagerinti savo rezultatus privalome. Skyriaus taryboje esame priėmę sprendimą, kad iki 2018 metų
sausio pirmos dienos grupės privalo iškelti kandidatus į savivaldą. Turime 12 poskyrių, atitinkančių rinkimines apygardas, juos sudaro 95
grupės, kuriose tikrai rasime po 1-2
kandidatuoti savivaldos rinkimuose pasirengusius žmones. Iš kiekvieno poskyrio tikiuosi ne mažiau
kaip po 8-10 kandidatų.
Artimiausiame tarybos posėdyje,
kuris įvyks gruodžio 14 d., patvirtinsime štabo vadą ir suformuosime štabą, kuris organizuos rinkiminę kampaniją. Štabui keliamas
tikslas – ne tik parengti rinkimų
programą, sukurti rinkiminę strategiją, bet ir pristatyti vilniečiams
(taip pat ir skyriaus bičiuliams) visus
101 kandidatą, kad niekam nekiltų
net menkiausios abejonės, jog į rinkimus ateina būrys žmonių, turinčių kompetencijų ir pasirengę dirbti
sostinės gyventojams.

- Kaip vertinate dabartinę partijos padėtį, t. y. vadinamąjį keleto narių „atsiskyrimą“?
- Partija įsikūrė daugiau nei prieš
120 metų. Išgyveno jau ne vieną krizę, senbuviai puikiai prisimena laikus, kai atskilusi Jono
Dagio (dabartinio aršaus konservatoriaus) vadovaujama socialdemokratų grupė pasivadino „Socialdemokratija 2000”, po to persivadino socialdemokratų sąjunga,
o po to iškeliavo į politikos istorijos šiukšlyną…
Neigiamai vertinu buvusių kolegų bandymus palaikyti įtampą
viešoje erdvėje. Visą savaitę skambėjo neigiama žinia: Vilniaus skyrių palieka šimtai ar net tūkstančiai narių. Kiekvieną dieną teko
žurnalistams aiškinti, kad tai nėra tiesa. Ir viskas nurimo, kai įvyko
eilinis prezidiumo posėdis ir mes
atsisveikinome su 50 bičiulių, tarp
kurių buvo ir tie patys atskilę Seimo nariai, jų padėjėjai, frakcijos
referentai. Ir šis prašymų skaičius
susikaupė per kelis mėnesius. Tai
natūralus procesas, nes kiekviename prezidiumo posėdyje mes priimame naujus narius ir su dalimi
bičiulių atsisveikiname.

Socialdemokratė
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Moterys pradeda kalbėti garsiai,
nes tyla nieko neišsprendė
Orinta Leiputė
LSDP pirmininko pavaduotoja

tangos stūmė procesą pirmyn. Teisė pačiai valdyti savo turtą, balsavimo teisė, galimybė siekti karjeros,
užimti svarbias pareigas, teisė pačiai
spręsti dėl išvaizdos, dėl seksualinių
santykių, dėl partnerio – tai įprasti dalykai dabar, kurie anksčiau nebuvo savaime suprantami net aukštuomenės moterims.
Knygoje „Ievos dukterys“ žinoma
suomių rašytoja Kaari Utrio aprašė anglų aukštuomenės moters ir žiomalyje gimusi ir
nomos romanų bei eilėraščių rašygriežtoje tikinčių musul- tojos Caroline Norton likimą, kumonų šeimoje augusi
rios vyras 1836 m. pareikalavo skyrašytoja Ayaan Hirsi Ali savo rybų, nurodydamas žmonos kaltę,
knygoje „Bedievė“ aprašė
nors kaltinimai buvo atmesti, nes
vidinį virsmą, kuris įvyko jai
C. Norton kaltę liudiję tarnai bupabėgus nuo sutartų vedyvo papirkti.
bų į Olandiją: savo krašte
ji buvo mokyta, kad bet
koks moters kūno lopinėlio
demonstravimas sukelia
Niekas nesiginčys, kad
nevaldomas aistras vyrams,
skirtingos kultūros
todėl moterys turi vilkėti
palaikiais drabužiais, kurie
skirtingai supranta
slepia figūrą.

tas dėl kraujomaišos ar dvipatystės.
Ji galėjo gauti leidimą gyventi skyrium, jei būtų įrodžiusi, kad vyras
neištikimas ar žiauriai su ja elgiasi.
Moteris gyveno iš knygų rašymo,
bet realiai jos pajamos ir tėvo palikimas priklausė vyrui, ji negalėjo
sudaryti darbo sutarties ar surašyti testamento. Vyrui priklausė net
trys jos berniukai, ji negalėjo su jais
susitikti, nors nebuvo nubausta už

Ir kokia nuostaba ją ištiko, kai
nutarusi pavažinėti su draugėmis
dviračiu ir vilkėdama džinsus ji suvokė, kad niekam neįdomu, kaip ji
atrodo ir ką vilki.
Rašytoja tapo Olandijos parlamento nare, bet vėliau emigravo į
JAV. Jos didžiausias indėlis yra kova už musulmonų moterų teises.
Niekas nesiginčys, kad skirtingos
kultūros skirtingai supranta moterų padėtį ir teises, bet beveik visose
kultūrose skirtingais istorijos periodais buvo siekiama daryti didesnę ar
mažesnę įtaką moterų elgsenai ar išvaizdai. Vakarai šiuo atveju nėra išTačiau C. Norton net neturėjo
imtis, skiriasi tik istorijos periodai, galimybės pasisamdyti advokato,
detalės ir spaudimo intensyvumas. ji negalėjo pati prašyti skyrybų, neVakaruose tik pačių moterų pas- bent būtų įrodžiusi, kad vyras kal-

jokį nusikaltimą.
Tai XIX amžiaus problemos, bet
panagrinėjus policijos statistikos suvestines apie smurtą šeimose iš dalies susidaro įspūdis, kad XIX amžius dar tęsiasi kai kurių žmonių
galvose. Lietuvoje vien praėjusiais
metais į policiją dėl smurto šeimoje
kreiptasi 66 tūkst. kartų, bet dalis
aukų nesulaukė deramos pagalbos,
nes specializuoti pagalbos centrai
neturi resursų: vienai smurto aukai per metus skiriama apie 10 eurų.
Tačiau viltį teikia tai, kad Lietuvoje ir kitose Vakarų valstybėse
vyksta rimtas virsmas: moterys prabyla apie patiriamą priekabiavimą
darbo vietoje ar su darbu susijusiose situacijose, taip pat apie patiria-

S

moterų padėtį ir teises,
bet beveik visose
kultūrose skirtingais
istorijos periodais
buvo siekiama daryti
didesnę ar mažesnę
įtaką moterų elgsenai
ar išvaizdai. Vakarai
šiuo atveju nėra išimtis,
skiriasi tik istorijos
periodai, detalės ir
spaudimo intensyvumas.

U

rys – tai nepriklauso nuo lyties, tačiau kadangi galia vis dar stipriau
akumuliuota vyrų rankose, natūralu, jog priekabių aukomis dažniau tampa moterys.
Netikėta, kad kartais nesugebama pakilti į makro lygmenį ir įvertinti ne vieną kurią istoriją, o reiškinį. Iš tiesų nėra tiek svarbu, jei priekabiavimo faktą paviešinusi moteris mestelėjo vylingą žvilgsnį arba
neatsargiai įvertino aplinkybes ir
sutiko su bosu išgerti puodelį kavos po darbo.

reikia suvokti, kad
iš galios santykių
susiformuojantis
viršenybės jausmas
lemia ne tik
priekabiavimą. Tai
pirmas žingsnis į smurtą.

Kovos su smurtu prieš
moteris renginių akimirkos

kmergės moterų klubo narės jau
trečius metus iš eilės vykdė „Baltojo kaspino akciją“ ir organizavo žygį už moteris, siekdamos
atkreipti dėmesį į smurto prieš moteris problemą ir kviesdamos prie akcijos prisijungti kuo daugiau vyrų („Baltojo kaspino kampanija” – didžiausia pasaulyje iniciatyva,
raginanti vyrus įsijungti į kovą su smurtu
prieš moteris).
Panevėžio moterų klubas organizavo kon-

mą smurtą šeimoje. Drąsios moterys Lietuvoje demaskavo Seimo
narį Kęstutį Pūką, režisierių Šarūną Bartą, dainininką Egidijų Dragūną. Apie patiriamą priekabiavimą prakalbo Europos Parlamento
darbuotojos, garsios Holivudo aktorės. Jos visos nusipelno pagarbos,
nes drįso apie tai kalbėti žinodamos,
jog sulauks atsako, patyčių ar svarstymo, kad pačios ne taip elgėsi, ne

ferenciją „Smurtas artimoje aplinkoje“, skirtą „16 dienų be smurto prieš moteris” paminėti. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS)
Vilniaus, Biržų, Pasvalio ir Panevėžio rajono klubų narės ir kitų organizacijų atstovės.
LSDMS Vilkaviškio moterys suorganizavo
jau kasmetiniu tapusį žygį, skirtą Tarptautinei kovos su smurtu prieš moteris dienai
paminėti (žygyje sudalyvavo ir LSDP Šakių
skyriaus bičiuliai).

ten ėjo, ne taip kalbėjo.
Tokia reakcija nėra netikėta. Viena vertus todėl, kad bet kuris reiškinys nebūna tik juodas arba tik baltas. Visuomet bus neteisingų apkaltinimų, kurie sukurpti iš keršto arba kitų paskatų. Visuomet bus neteisingai apkaltintųjų. Todėl, prieš
puolant smerkti vienus ar kitus, pravartu kritiškai įvertinti turimą informaciją.
Antra vertus, reakcija nėra netikėta, nes priekiabiavimas, kuris
yra viena iš smurto formų, yra paplitęs reiškinys, kuris ypač stiprėja,
kai susiformuoja galios santykiai:
asmuo, turintis galią, dažnai jaučiasi turintis ir teisę priekabiauti.
Priekabiauti gali ir vyrai, ir mote-

Svarbu vertinti reiškinį: priekabiavimas būdingas ten, kur toleruojami galios santykiai. Priekabiautojas renkasi prie ko priekabiauti ir dažnai tai susiję su galimybe daryti įtaką aukos karjerai,
reputacijai ar savivertei. Neatsitiktinai aukomis linkstama pasirinkti jaunesnes moteris, nes jos
dar nebūna užsitikrinusios savo
padėties darbo rinkoje, vengia viešų skandalų, jas slegia priekabiautojo autoritetas, jos nėra tikros,
kaip viešumas gali paveikti tolesnį gyvenimą.
Galiausiai reikia suvokti, kad iš
galios santykių susiformuojantis
viršenybės jausmas lemia ne tik
priekabiavimą. Tai pirmas žingsnis į smurtą.
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Skyriai

Šiauliai
Šiaulių socialdemokratai prisidėjo prie paramos projekto „Išsipildymo akcija“

L

apkričio 6 d. Šiaulių socialdemokratai minėjo
„Pyragų dieną“.
„Pyragų diena“ – paramos projekto „Išsipildymo akcija“ dalis. Kasmet lapkritį TV3
kviečia darbovietes, mokslo įstaigas kepti pyragus,
juos pardavinėti kolegoms, o surinktas lėšas paaukoti „Išsipildymo akcijai“.
Šiaulių socialdemokratai akcijai prikepė saldžių ir
sūrių pyragų, tortų ir keksų, naminės duonos. Skanumynus ragavo patys, dovanojo vaikų dienos centrui –
klubui „Tarp savų“.
Bičiuliai prie akcijos prisidėjo ir asmeninėmis lėšomis.
LSDP Šiaulių miesto skyriaus informacija

šiauliai

vilnius
Švietimas turi sutapti su gyvenimu

V

ykstant natūraliai kaitai, LSDP Vilniaus miesto skyrius pildosi nauja energija. Ateina žmonės, kuriems
svarbi kairioji mintis. Kas yra socialdemokratija?
Kokios jos ištakos, istorija? Kokia socialdemokratinių pažiūrų partijų padėtis Europos Sąjungos valstybėse? Prisiminus kadaise vykusius pasiteisinusius mokymus
„Būk raudonas, o ne žalias“, Vilniaus skyriuje imtasi gaivinti prigesusius naujų partijos narių mokymus.
Socialdemokratinio švietimo mokymų iniciatorius ir kuratorius Valentin Gavrilov seminarų metu sakė, kad daugeliui žmonių socialdemokratija galimai yra nepatraukli, dėl
to, kad ši politinė kryptis neteisingai tapatinama su komunistine, nors pastaroji neturi nieko bendro su pagrindinėmis socialdemokratų puoselėjamomis vertybėmis – laisve
ir demokratija.
Skyriaus pirmininkė Auksė Kontrimienė visada džiaugiasi, kad partijos gretas papildo nauji žmonės, tikintys ir norintys puoselėti socialdemokratines idėjas Lietuvoje, kurioje, deja, vis dar trūksta socialinio teisingumo, solidarumo ir
pagarbos dirbančiam žmogui.
Vilniaus miesto skyrius taip pat partiečius kviečia į
įtraukiančius ir dinamiškus kompiuterinio raštingumo kursus, didelio susidomėjimo sulaukusius anglų kalbos mokymus pradedantiesiems ir pažengusiems, dekupažo kūrybines dirbtuves.
LSDP Vilniaus miesto skyriaus informacija

TAURAGĖ
jonava

VILNIUS

TAURAGĖ

Socialdemokratai kovoja už Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklos
išsaugojimą

T

auragės rajono savivaldybės tarybos
LSDP frakcijai lapkričio mėn. pabaigoje vykusiame Tarybos posėdyje pavyko atidėti/lakinai sustabdyti Tauragės rajono savivaldybės 2018–2023
metų sporto plėtros strategijos patvirtinimą. Strategijos projekte numatyta sunaikinti Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklą (VJSM).
Tauragės VJSM yra viena seniausių ir gilias tradicijas turinčių sporto institucijų Tauragėje. Vis didėjantis vaikų skaičius šioje
ugdymo įstaigoje (šiuo metu ją lanko 823
ugdytiniai), gerėjančios treniruočių sąlygos
ir sporto bazių būklė, VJSM auklėtinių rezultatai, organizuojamos varžybos, bendradarbiavimas su daugelio sporto šakų federacijomis parodo stipriąsias ir teigiamas šios
institucijos veiklos puses. Numatomas Stra-

tegijoje neformalaus ugdymo įstaigos sunaikinimas
skausmingai atsilieps Tauragės rajono vaikų, jaunimo
sveikatinimui, užimtumui, aukštiems
sporto rezultatų
pasiekimams (kuo
garsėja ugdymo įstaiga), mažins paslaugos prieinamumą, didins socialinę
atskirtį. Esant ir taip sudėtingai Tauragės rajono gyventojų ekonominei ir
finansinei situacijai, perdavus sportą į privačias rankas, neišvengiamai
brangs neformalaus vaikų sportinio
ugdymo paslaugos ir taps neprieinamos daugeliui vaikų.
Tauragės rajono socialdemokratai tikisi, kad visi būsime pilietiški ir
vieningi ir kviečia tauragiškius visais
įmanomais būdais stabdyti liberalų,
valstiečių-žaliųjų ir konservatorių savivaliavimą. Partiečiai įsitikinę, kad
demokratinėje valstybėje žmogiškumo, moralės principais, sveika logika
pagrįsti sprendimai aukščiau už tenkinamus savanaudiškus privačius interesus ar nepamatuotas asmenines
ambicijas.
LSDP Tauragės skyriaus
informacija

JONAVA

B

ičiulės papildė ligoninės bibliotekėlę naujomis knygomis
Jonavos rajono tarybos socialdemokratų frakcijos
moterys apsilankė vietos ligoninėje. Čia jau kurį laiką veikia pacientams įrengta nedidelė bibliotekėlė. Ji mėgiama ir ligonių, ir personalo. Laikui bėgant bibliotekėlės inventorius mažėja, o ilgiau įstaigoje besigydantys žmonės spėja
gana greitai perskaityti ir visą asortimentą.
Bičiulės bibliotekėlę papildė keliomis dešimtimis naujų knygų. Tarp jų – ir meilės romanai, ir biografijos, ir istoriniai detektyvai, ir net patarimų rinkinys ketinantiems mesti rūkyti.
Skaitymo įvairiose erdvėse skatinimą Jonavos skyriaus bičiuliai inicijuoja ne pirmus metus. Mieste veikia net trys rajono socialdemokratų įrengtos lauko bibliotekėlės gausiai lankomose vietose. Bičiuliai nuolat prisideda ir prie respublikinės
akcijos „Knygų kalėdos“.
„Knyga – tai puiki priemonė
pamaitinti sielą, – sako Jonavos
socialdemokratų frakcijos rajono
tarybos moterys. Kai siela „pamaitinta“, pakylėta, ir kūnui lengviau sveikti. Tikimės, kad ir mūsų padovanotos knygos džiugins,
teiks ramybę ir bus visokeriopai
naudingos“.
LSDP Jonavos skyriaus
informacija

Problemos
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Nejaugi smurtas tampa norma?
Nijolė Meilutienė
Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro (Specializuotos pagalbos centro) direktorė

K

oks didelis, ir koks
mažas mūsų pasaulis.
Tame dideliame mažame rutulyje yra ir mažytė
mažytė mūsų Lietuva. Čia
– dideli miestai ir miesteliai,
didesni ir mažesni kaimai
su namais, kuriuose gyvena
šeimos. Bet ar viskas gerai
tose šeimose, ar viskas gerai
su mumis?

Policijos duomenimis, per 2016
m. Lietuvoje buvo užregistruoti 66
457 iškvietimai dėl smurto artimoje aplinkoje. 90 proc. ir daugiau nukentėjusių nuo smurto artimoje
aplinkoje – moterys. Smurtas artimoje aplinkoje kasmet nusineša
apie 20 moterų gyvybių.
Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos teisės aktai smurtą artimoje aplinkoje apibrėžia kaip su lytimi
susijusį smurtą ir pripažįsta kraštutine moterų diskriminacijos forma.
LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas smurtą artimoje aplinkoje traktuoja kaip žmogaus teisių ir laisvių pažeidimą bei
priskiria prie visuomeninę reikšmę
turinčių veikų.
Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis, 15-44 metų amžiaus
moterų nužudymų ir suluošinimų
dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius yra gerokai didesnis nei dėl karo, eismo įvykių, vėžio ir maliarijos
kartu paėmus. Pati pavojingiausia
vieta moteriai ir jos vaikams yra
namai, kuriuose jie gyvena.
Visgi, nei vienas negimsta smur-

tautoju ar auka. Vaiko raidai
yra labai svarbi namų aplinka. Jei vaikas auga ramioje, tolerantiškoje aplinkoje,
jis toks bus ir savo šeimoje.
Tačiau, jei šeimoje smurtaujama, moksliniais tyrimais įrodyta, kad vaikai
yra linkę perimti smurtinio tėvų elgesio modelius.
Dažnai berniukai, kurie matė smurtinį tėvo elgesį motinos atžvilgiu, tapę suaugusiais
ir sukūrę savo šeimas, smurtauja
prieš savo sutuoktines. Tuo tarpu mergaitės, kurios buvo smurtinio tėvo elgesio motinos atžvilgiu liudininkėmis, suaugusios ir
sukūrusios savo šeimas, dažnai
pačios tampa smurto aukomis.
Ir vėlgi, moksliniais tyrimais
įrodyta, kad smurtas šeimoje vyksta pagal tam tikrą pasikartojantį modelį, vadinamą „smurto ratu“ arba „galios
ir kontrolės ratu“. Pirmojoje,
įtampos augimo fazėje, smurtautojas elgiasi vis agresyviau,
nepaisant aukos pastangų prisitaikyti prie jo reikalavimų.
Antrojoje, smurto proveržio
fazėje, smurtautojas imasi konkrečių veiksmų, kuriais siekia „pamokyti auką“. Trečioji, smurtautojo atgailavimo arba medaus mėnesio fazė, prasideda iškart po antrosios, kai smurtautojas suvokia, kad
jo elgesys peržengė visas ribas, ir ima
atsiprašinėti bei žadėti, kad toks elgesys daugiau nepasikartos, bet vis
tiek apkaltina auką. Ilgainiui įtampos augimo ir smurtautojo atgaila-

Privalom nebūti
abejingi. Netylėti.
Nukentėjusiąją
padrąsinti, suteikti
pilną kompleksinę
pagalbą, ištiesti
pagalbos ranką.

Verslas

alkoholis. Tad iš tiesų, kodėl smurtą patiriančios moterys smurtautojų nepalieka?
Pirmiausiai, daugelis vis dar nežino, kad galima gauti pagalbą, nežino kur kreiptis. Daug moterų yra
ekonomiškai priklausomos nuo
smurtautojų, jos yra kamuojamos
gėdos jausmo, „dar tebemyli“, tikisi, kad smurtas liausis, kartais moteris stabdo religiniai įsitikinimai,
kitais atvejai „gyvenama dėl vaikų“. O neretai smurtą patiriančios
moterys ir pačios nepajėgia veikti
savarankiškai.

15-44 metų amžiaus
moterų nužudymų
ir suluošinimų dėl
smurto artimoje
aplinkoje skaičius yra
gerokai didesnis nei
dėl karo, eismo įvykių,
vėžio ir maliarijos
kartu paėmus.
vimo fazės trumpėja, o smurtiniai
proveržiai dažnėja ir žiaurėja.
Smurtas – tai sąmoningai daromas poveikis kito žmogaus atžvilgiu. Visos 4-ios smurto rūšys,
– fizinis, psichologinis, ekonominis ir seksualinis, – dažnai persipina, vyksta kartu. Smurtą patyrusios moterys tampa bejėgėmis,
netenka vilties, nesugeba organizuoti savo gyvenimo. Jos nebenori padėti pačios sau, dažnai pyktį
išlieja ant vaikų.
Be viso šito, atsiranda sveikatos
problemų, – nerimas, depresija,
širdies ligos, silpsta imuninė sistema, išsivysto miego sutrikimai.
Neretai atsiranda ir žymiai rimtesnės ligos. Smurtą patiriančios
moterys dažnai kaltina save, praranda motyvaciją, pasitikėjimą, jų
žema savigarba. Neretai atsiranda
poreikis alkoholiui, narkotikams.

Kaip skatinamas verslas?
Kazimieras Račkauskis
LSDP Radviliškio skyriaus
pirmininkas

S

mulkus ir vidutinis verslas yra ypač svarbus
Lietuvos regionuose,
kur trūksta investicijų, vangiai kuriamos naujos darbo
vietos. Tokių įmonių kūrimas

ir plėtra svarbi dėl gyventojų
užimtumo didinimo.

Viešojoje erdvėje daug kalbama
apie smulkaus ir vidutinio verslo
skatinimą bei rėmimą. Viena iš Lietuvos darbo biržos priemonių jau
keletą metų yra „Vietinės užimtumo iniciatyvos“. Šios priemonės
tikslas – steigti naujas darbo vietas
bedarbiams neterminuotai įdarbinti. 2017 m. vietinių užimtumo
iniciatyvų prioritetas – darbdavių,
steigiančių naujas darbo vietas pramonės ir paslaugų veiklų srityse, rėmimas. Atrodo viskas skamba gražiai, daugelis įmonių turi gerų idėjų plėsti verslui, kurti darbo vietas,
atitinka pareiškėjams keliamus reikalavimus, turi reikalingą nuosavų

lėšų dalį, kurią gali investuoti. Potencialūs subsidijų gavėjai yra pasiruošę vykdyti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, tam tikrą laiką
išlaikyti darbo vietas ir kt.
Bet yra keletas niuansų, dėl
kurių ši parama tiesiog tampa
neprieinama mažoms, neseniai
įkurtoms įmonėms. Verslininkas,
kurio paraiška yra tinkama paramai suteikti, prieš pasirašydamas
sutartį, turi pateikti jos galiojimo
užtikrinimą, o tai yra banko garantija arba draudimo bendrovės
laidavimo raštas (kartu su laidavimo draudimo polisu) – ne mažiau kaip 50 procentų pagal sutartį darbo vietai (-oms) steigti
skiriamos subsidijos sumos sutarties galiojimo laikotarpiu. Proble-

2016 m. Lietuvoje buvo
užregistruoti

Mūsų visuomenė to dar nesupranta. Sakoma, kad smurtą patiriančios moterys pačios išprovokuoja smurtautojus, kad jos to
„nusipelnė“, „prisiprašė“, tikima
stereotipais, kad smurtaujama tik
varganose šeimose, kad kaltas tik

Smurtas – tai didžiulė moralinė žala moteriai, milijardiniai nuostoliai valstybei.
Kaip mes galime padėti? Privalom nebūti abejingi. Netylėti, išgirdus ar pamačius smurtaujant.
Nukentėjusiąją padrąsinti, leisti
išsikalbėti, jos pykčio nepriimti
asmeniškai. Svarbiausia, sumažinti negatyvius jausmus, kad smurtą patirianti moteris atrastų jėgų
kreiptis pagalbos į policiją, specializuotus pagalbos centrus, kurie
visada yra pasiruošę suteikti pilną
kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims. Svarbiausia mūsų, kaip atsakingų visuomenės ar
bendruomenės narių, užduotis visada ištiesti pagalbos ranką nukentėjusiai nuo smurto moteriai. Jei
bus saugi moteris, bus saugūs ir
jos vaikai...

ma ta, kad draudimo bendrovės
nesudaro tokių sutarčių su įmonėmis, kurios yra įsteigtos neseniai. O banko garantija reiškia,
kad dalis įmonės lėšų tiesiog bus
įšaldyta.
Paprastai kalbant, aš būdamas
verslininku ir norėdamas įkurti naujas darbo vietas savo įmonėje, turėčiau investuoti ir kartu įšaldyti banke panašiai tokią
pat sumą, kokia man būtų skirta
pagal šią rėmimo priemonę. Logiškai mąstant, jei turėčiau lėšų,
aš pats, be niekieno pagalbos, sukurčiau darbo vietas ir savo nuožiūra samdyčiau man tinkančius
darbuotojus.
Ši problema aktuali visoje Lietuvoje. VŠĮ „Versli Lietuva“ netgi
atliko analizę, kuri parodė, kad
ši Lietuvos darbo biržos priemonė nukreipta į stambesnes ar

vidutines įmones, turinčias gana stabilias ir didesnes metines
apyvartas, seniau įsikūrusias ir
panašiai.
VŠĮ „Versli Lietuva“ pateikė
vieną iš galimų šios problemos
sprendimo būdų – panaikinti laidavimo ar banko garantijos reikalavimą arba sumažinti
nuosavų lėšų įšaldymo dydį. Tai
ypač aktualu jaunoms mažoms
įmonėms. Įvertindama tai, jog
įmonėms, kurios gyvuoja trumpiau nei tris metus, draudimo
bendrovės ir bankai taiko ypač
griežtus reikalavimus, Lietuvos
darbo birža galėtų numatyti išimtis ar tam tikras lengvatas –
nereikalauti laidavimo ar banko
garantijų. Belieka tik atsižvelgti
į keliamas problemas ir ši parama taptų prieinama ir mažoms
bei jaunoms įmonėms.

66 457

iškvietimai dėl smurto
artimoje aplinkoje.

90%

nukentėjusių nuo
smurto artimoje
aplinkoje – moterys

14

Žemės ūkis

Mokesčiai žemės ūkyje, arba kaip
regione išlaikyti darbuotoją
Ramina Jakelaitienė
LSDP pirmininko pavaduotoja, Šakių
rajono savivaldybės tarybos narė

Lietuvos žemės ūkio sektoriaus
veiklą ir politiką lemia bendroji Europos Sąjungos žemės ūkio politika
bei makroekonominė situacija tiek
šalies viduje, tiek kaimyninėse valstybėse, ypatingai, žemės ūkio sektoriaus veikla priklauso nuo valstybėse taikomos mokestinės aplinkos
šiam sektoriui. Esu įsitikinus, tai
turi didelės įtakos ir mūsų ūkiuose
gaminamos produkcijos konkurencingumui (kaip, beje, ir darbo jėgos
apmokestinimas). Svarbu pažymėti,
kad tai vienintelis sektorius, įgyvendinantis bendrąją žemės ūkio politiką visoje bendrijoje.
Žemės ūkis yra verslo sritis, labai priklausanti nuo gamtos sąlygų, reikalaujanti nemažai investicijų, atsakingų politinių sprendimų bei stabilios mokestinės aplinkos. Jo vaidmuo ekonomikos augimui daugiausia išryškėja per įtaką
kitiems ekonomikos sektoriams:
maisto pramonei, produkcijos eksportui, logistikai, žemės ūkio technikos, atsarginių dalių prekybai ir
techniniam jos aptarnavimui, technikos nuomai ir t. t.
Ne veltui, iš daugelio paminėtų
verslo sektorių, su žemės ūkiu susijusių verslo įmonių reitingai aukšti
ir jos demonstruoja didelius pasiekimus. Reikia pažymėti, kad pirminė
žemės ūkio veikla taip pat sukuria
daug papildomų darbo vietų viešajame sektoriuje, kuris turi užtikrinti
tvarų ir konkurencingą žemės ūkio
vystymąsi ne tik Lietuvoje, bet ir
visoje bendrijoje. Dar iki Lietuvai
įstojant į Europos Sąjungą, jau nuo
2000 m., prasidėjusi parama žemės ūkiui atvėrė dideles galimybes
bendrojoje rinkoje, žemės ūkis tapo
konkurencingesnis, o ūkininkavimas – modernus ir jauniems žmonėms patrauklus verslas.
Šiame sektoriuje tenka darbuotis
jau daugiau nei aštuonerius metus
– vadovauju UAB „Agrolina“, kuri užsiima mišria žemės ūkio veikla.
Per visą šį laikotarpį teko patirti visko. Pradedant nuo gamtos išdaigų,
gilinantis į žemės ūkio veiklai taikomus aplinkosaugos ir kitus reikalavimus iki kolegų politikų labai
riboto supratimo apie šį specifinį
verslo sektorių. Ypatingai ribotą supratimą apie šį sektorių pademonstravo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos (LVŽS) nariai, pateikdami konsultacinį dokumentą „Mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimas“, kuriame žemės ūkio veikla
užsiimantys subjektai pateikiami

kaip perteklinių lengvatų, kurias
nedelsiant būtina naikinti, gavėjai.
Norėčiau priminti, kad žemės
ūkio veikla išskirtinai kuria darbo
vietas būtent kaimiškosiose vietovėse (virš 130 tūkst. užimtųjų žemės ūkyje), ir taip stipriai prisideda
prie regioninės politikos, prie socialinių-ekonominių problemų sprendimo. Žemės ūkio indėlis mažinant
skurdą yra kur kas reikšmingesnis
nei žemės ūkio sukuriama pridėtinė vertė.
LVŽS atstovų užmojis „suvienodinti apmokestinimo sąlygas tarp
atskirų ekonominių sektorių ir atsisakyti tikslų nepasiekiančių mokestinių lengvatų, mažinti taršą“ prieštarauja sveikai logikai. Teko domėtis įvairių šalių mokestine aplinka
taikoma žemės ūkiui.
Pavyzdžiui, investicijų lengvatos
ir kitos išimtys taikomos Nyderlanduose, Ispanijoje, Belgijoje, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Danijoje.
Kitose šalyse nustatomos atskiros,
dažniausiai lengvatinės, mokesčių
sistemos: taikomi atskiri mokesčių teisės aktai, reglamentai, kuriais
siekiama sumažinti mokestinę naštą ūkininkams (pvz.: Austrija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Lenkija).
Taip pat svarbu paminėti, kad išmokos, kurias gauna Lietuvos ūkininkai, net kelis kartus mažesnės
nei kitose bendrijos šalyse, taip pat
atkreiptinas dėmesys į paminėtų
valstybių išsivystymo lygį, ypatingai į jose sukuriamą aukštą žemės
ūkio produkcijos vertę iš hektaro.
O konkuruoti tai tenka bedrojoje
rinkoje. Beje, Žemės ūkio ministerijai užsimota stipriai sumažinti
finansavimą. Ar sektorius neturi
problemų?! Melioracijos įrengimų
būklė, pieno sektoriaus laukiantys
nauji iššūkiai, besipliačiantis afrikinis kiaulių maras ir kt.
Remiantis kelių metų pareiškėjų
ir deklaruoto ploto statistika, tenka pripažinti, kad Lietuvos žemės
ūkyje vyksta ūkių stambėjimo procesas, kurio metu senųjų tradicijų
ūkius keičia modernūs, profesionalūs ūkiai, kurie turi didesnes galimybes konkuruoti ir išsilaikyti rinkoje.
Tačiau, vienareikšmiškai pasisakau už ūkių įvairovę, tiek smulkius,
tiek vidutinius ir stambius ūkius,
kuriems turi būti sudarytos atitinkamos tiek mokestinės sąlygos, tiek
ir paramos taikymo schemos. Gyvendama kaime ir matydama kiekvieno ūkio (smulkaus, vidutinio ir
stambaus) darbų specifiką iš arti,
esu įsitikinus, jog ne visi ūkiai privalo būti konkurencingi. Pasikartosiu,
žemės ūkio indėlis mažinant skurdą yra kur kas reikšmingesnis nei žemės ūkio sukuriama pridėtinė vertė. Todėl, natūriniams arba dar vadinamiems šeimos ūkiams svarbiau
užtikrinti jų gyvybingumą. Tuo
tarpu, prekiniams ūkiams, kurie
kuria darbo vietas ir prisiima įvairius įsipareigojimus, turi būti sudarytos atitinkamos mokestinės sąlygos bei paramos taikymo schemos.

Dažnai tenka girdėti siekius supriešinti juridinius asmenis su fiziniais asmenimis (ūkininkais). Lentelėje labai gerai matyti, kad juridinių asmenų valdomas žemės plotas
nesiekia nei 400 tūkst. ha naudmenų, tuo tarpu ūkininkai jų deklaruoja beveik 2,5 mln. ha. Žinoma,
čia reikėtų analizuoti arba lyginti
tik prekinius ūkininkų
ūkius, tačiau stokojant šios informacijos, kuris iš šių ūkių yra
prekinis, kuris natūrinis,
nėra teisingas ir bendras jų
vertinimas. Tenka pripažinti, kad didelė problema yra statistinė informacija apie pridėtinės
vertės mokesčio mokėtojus – fizinius asmenis (ūkininkus), kuri neleidžia objektyviai jų įvertinti, nes
informacija nėra vieša, kaip juridinių asmenų.

Dar labiau palaikyčiau reinvestuojamo pelno galimybę. Siekiant
kokybiškesnių ir geriau apmokamų darbo vietų bei tolygesnio regionų, ypatingai, kaimiškųjų vietovių,
vystymosi, esu įsitikinus, būtų
logiškesnis diferencijuoto pelno

ti prie algos ar pensijos papildomų
pajamų. Todėl juos vertinant, manau, nereikėtų kalbėti apie jų konkurencingumą, daug svarbiau, palaikyti jų gyvybingumą.
LVŽS pasiūlymui siaurinti akcizų lengvatą žemės ūkyje naudojamiems dyzeliniams degalams, akcizų tarifą tokiems degalams padidinant nuo 21 iki 56 eurų/1000
litrų, nepritariu, kadangi tam nėra
jokio pagrindo. Be to, LVŽS siūlo
padididnti šį tarifą net 2,6 karto,
procentine išraiška tai būtų net 260
proc., kuo pagrįstas toks drąstiškas
šuolis?! Žemės ūkio sektorius jokio
aukso amžiaus neišgyvena. Regionuose išlaikyti motyvuotą darbuotoją, kuris su
savo šeima kurtų gyvenimą kaime, darosi vis
sunkiau dėl įvairių optimizacijos procesų. Be to, ES reglamente 651/2014 nėra ribojamas sunaudojamo gazolio kiekis
žemės ūkio veikloje, o Lietuvoje
pagal LRV priimtą tvarką, nustatytas apribojimas kiekiui pagal augalų
ir gyvūnų rūšis. Todėl tai iškreipia
konkurencines sąlygas ES bendrojoje rinkoje. Priimant tokį sprendi-

Ūkių pasiskirstymas pagal intervalus (2017 m.)

Deklaruoto ploto Juridinio asmens ūkis
intervalas, ha
Paraiškų skaičius, Bendras deklaruotas žemės plotas, ha
vnt
<=10
716,02
183
10.01–50
5658,71
209
50.01–500
71525,78
385
Virš 500
317696,45
225
Iš viso Lietuvoje 1002
395597,16
Šaltinis: https://www.vic.lt/?mid=53

Fizinio asmens ūkis
Paraiškų skaičius,
vnt.
89323
29847
10188
282
129640

Asmenų EDV (pateikiamos tik aktyvios valdos)
2017-01-01

Asmenų EDV (pateikiamos tik aktyvios valdos)

EDV < 2 2<= EDV < 4 4 <= EDV < 14 14 <= EDV Pensinio amžiaus
Iš viso Lietuvoje 140115 17427
7678
63288
11655
Šaltinis: https://www.vic.lt/

LVŽS iniciatyva į bendrą apmokestinimo sistemą įtraukti PVM registracijos ribą, 45 tūkst. eurų viršijančius ūkininkus, taip pat kelia pagrįstų abejonių, kadangi pastariesiems mokestinė našta stipriai padidėja. Tuo tarpu, juridiniams asmenims keičiasi tik pelno mokesčio
tarifas. Manau, tokia tvarka sąlygos
ūkių išsiregistravimą iš PVM mokėtojų registro ir dirbtinį jų smulkėjimą. Nesu mokesčių specialistė, bet siūlant tokius pokyčius, turi
būti svarbūs argumentai. Vien tai,
kad valdžiai būtina surinkti pinigų
į biudžetą, mažų mažiausiai yra nepakankamas argumentas.
Vis tik, jei ir bus leista įsigalioti
šioms mokestinėms reformoms,
manyčiau, kad perėjimui į bendrą
sistemą numatytas 2 metų laikotarpis yra per trumpas. Atsižvelgiant į tai, kad daugelis ūkininkų
turi finansinių įsipareigojimų dėl
vykdomų Europos Sąjungos investicinių projektų (ir tikėtina, kad
tokių mokestinių pokyčių neįsivertino), siūlyčiau perėjimui į bendrą sistemą numatyti bent 5 metų laikotarpį, t. y. kiekvienais metais padidinti po 2 proc. punktus,
taip iki 15 proc. Priešingu atveju bus prastesni finansiniai rodikliai (grynojo pelningumo, likvidumo ir kiti), ypatingai, atsižvelgiant į pastarųjų metų iššūkius
žemės ūkyje dėl nepalankių gamtos salygų.

mokesčio tarifo taikymas:
• jei pelnas paskirstomas akcininkams ar ūkio savininkui – 15
proc. tarifas;
• jeigu pelnas reinvestuojamas į
plėtrą – 5 proc. tarifas.
Reikia pastebėti, kad ūkininkų
ūkių apmokestinimas, juos grupuojant į 4 grupes pagal ūkio ekonominį dydį ir PVM mokėtojo statusą, yra sudėtinga ir paini sistema, todėl jos tobulinimui iš esmės
reikia pritarti, tačiau būtina ieškoti teisingiausių ir efektyviausių apmokestinimo sistemos sprendimų,
remiantis mokslininkų pateiktais
siūlymais ir jokiu būdu nepriešinti juridinių asmenų su fiziniais asmenimis.
Mano įsitikinimu, šiuo metu galiojanti apmokestinimo tvarka yra
ydinga, nes EDV neatspindi tikrųjų veiklos rezultatų. Smulkieji ūkiai
dėl jiems taikomų mokestinių lengvatų nėra skatinami peržengti 2<=
EDV < 4 ribos dėl užgriūsiančios
didesnės mokestinės naštos.
Remiantis bendra statistika pagal
valdos ekonominį dydį, akivaizdu,
jog ūkininkų ūkiai šiuo metu yra
pagrindiniai žemės ūkio produktų
gamintojai, tačiau labai didelė jų dalis tiek turimu žemės plotu, tiek gamybiniu potencialu yra labai smulkūs ir daugelio jų pagrindinis tikslas
nėra pelno siekimas, bet noras pasirūpinti savos gamybos maisto produktais arba bent dalinai prisidur-

Bendras deklaruotas
žemės plotas, ha
363930,74
617267,16
1299721,68
218009,15
2498928,73

mą, siūlyčiau atitinkamai didinti ir
leistiną įsigyti gazolio kiekį.
Mažėjant gyventojų skaičiui regionuose ne tik privatusis, bet ir viešasis sektorius susiduria su specialistų trūkumu tiek sveikatos, tiek ir
švietimo įstaigose. Visa tai nuo centro nutolusias teritorijas daro nepatrauklias gyventojams. Todėl ūkių
vadovai bus priversti pirmiausiai didinti darbuotojų darbo užmokestį
ir taip kompensuoti bent dalį išlaidų kelionėms pas specialistus. Priešingu atveju, žemės ūkio specialistai
ir jų šeimos nariai ieškos patogesnių
gyvenimo sąlygų miestuose ir didelė tikimybė – ne Lietuvoje.
Pritarčiau šioms iniciatyvoms
žemės ūkio sektoriuje:
1. Vienas pagrindinių prioritetų
– ūkių, įmonių modernizavimas,
technologijos ir inovacijos;
2. Didinti investicijas į mokslą ir
technologijas žemės ūkio srityje;
3. Ilginti žemės ūkio produkcijos gamybos grandinę šalyje –
skatinti pridėtinės vertės kūrimą;
4. Žemės ūkio produktų tiesioginio realizavimo skatinimas;
5. Ūkių stambėjimo, kooperacijos arba partnerystės skatinimas;
6. Daugiau dėmesio skirti kaime
naujai besikuriantiems jauniems
ūkininkams;
7. Remti didelę pridėtinę vertę kuriančias žemės ūkio šakas,
tokias kaip kaip daržininkystė,
šiltnamių ūkiai, sodininkystė,
daugiau dėmesio skirti gyvulininkystei;
8. Padėti smulkiems ir vidutiniams ūkiams atrasti savo nišas
rinkoje.

Pozicija
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Seimo inkvizicijos kasdienybė

Dovilė Šakalienė
Seimo LSDP frakcijos narė

Č

ia nebus malonus ir
lengvas straipsnis, kaip
pyragėlis prie kavos.
Čia bus rupi druska ant pabrozdintų realybės keliukų.
Perspėju iškart. Ir kad jau žinau kaip nemėgstam tiesos –
o dar iš moters lūpų, tai iškart
kviečiu visus epitetus mano
adresu į komentarų skiltį,
geriau anoniminę, nes vieną
dieną gali būti nepatogu. Nes
gali būti, kad keičiamės – kad
tampam valstybe, kurioje
moteris bus viešai pripažįstama kaip žmogus.

Gal net išmesim į atgyvenų sąvartyną ne tik urbšiapūkizmus, bet ir
kasdienes buitines patyčias, kurių
beriam lengvai, negailėdami, nemąstydami, tiesiog gardinam duoną kasdieninę. Augini vaikus? Prašom – nuo lengva pašaipa pagardinto „namų šeimininkė” iki paniekinamo „višta“ ar atvirai sukiojamo
piršto prie smilkinio „super mama”.
Nes juk auginti vaikus ir rūpintis
namais yra toks savaime vykstantis procesas, kur nereikia pastangų,
žinių, juodo darbo ir gebėjimo kokybiškai suvadybinti vaikų būrelius,
karštus pietus, švarius kilimus, išlygintus marškinius ir dailų makiažą.

Nes gali būti, kad
keičiamės – kad
tampam valstybe,
kurioje moteris bus
viešai pripažįstama
kaip žmogus.
Atsargiai augantis tėvystės atostogas imančių vyrų būrys labai palengva keičia šias nuostatas – bet
kur kas sunkiau keičiamos nuostatos kalbant apie dirbančias moteris.
Nes – liūdna, bet nekeista – joms
dažniausiai tenka IR darbo krūvis,
IR namų ūkio krūvis. Europietė
moteris turi vidutiniškai dviem valandom mažiau laisvo laiko nei vyras – nes ji dažniausiai tą vyrą prieš
darbą ir po darbo dar ir aptarnauja.
Nes jei neaptarnautų – tai vieningai
sušokę vyrai ir moterys tokias užkapoja „karjeristė“, „kalė“, „kam tokia
reikalinga“, „praradusi bet kokį moteriškumą“ ir dar desertui „feministė“. Tiesa, gali būti ir ne tokie aitrūs
prieskoniai, yra cukruota seksizmo
forma – kai Tave aktyviai saugo –
kad nėščia nepateikinėtum įstatymų, kad su negalia nevažinėtum
į komandiruotes, neužiminėtum
postų, kad tik ginkdie pati nepriimtum sprendimų, kurie apsaugok
Viešpatie gali nepatikti rimtą darbą
dirbantiems vyrams. Su patronizuojančia šypsena Tau suriša rankas ir nustemba, kad nesidžiaugi.
Visiems ir visoms rekomenduoju
įdėmiai peržiūrėti specialią R.I.T.A.
laidą – interviu su valdančiųjų at-

stovu, Seimo nariu Povilu Urbšiu.
Žmogumi, kurio rankose yra valdžia. Valdžia ne tik leisti įstatymus,
bet ir leisti arba neleisti kitiems parlamentarams naudotis savo konstitucine teise leisti įstatymus, ar netgi pristatyti savo parengtus įstatymo projektus. Aš labai gerai pamenu tą bejėgystės jausmą valstiečių
frakcijoje, kai ant „teisingo“ moralinio pamato stovintys kolegos neklystamai žino geriau, ką Tu gali ir
ko Tu negali daryti, sakyti, siūlyti.
Bet šitas interviu, ačiū Dievui,
pagaliau visiems atvirai atskleidžia,
kuo mes šiandien tebegyvename.
Kad niekur toli nenuėjome nuo hipokritiškos visagalystės vyrų, kurie
– neretai padedami jiems ištikimų
dorovingų moterų – neginčijamai
kaip paskutinė instancija nusprendžia už mus, „apsaugo“ nuo mūsų
noro „neprotingai“ ir „neapdairiai“
naudotis savo prigimtinėmis teisėmis ir laisvėmis. Ir staiga supranti,
kaip lengvai tos prigimtinės teisės
ir laisvės gali dingti, tapti suteikiamomis (jei gražiai elgiesi, esi sveika
ir nesilauki) arba atimamomis (jei
mąstai, kalbi ar elgiesi ne taip, kaip
ant „teisingo moralinio poliaus stovintis“ valdžią turintis vyras).
O juk iš tiesų praėjo visai ne tiek
daug laiko nuo tada, kai susivieniję mokslininkai turėjo kovoti, kad
Marija Skladowska-Kiuri gautų
Nobelio premiją, nes ne moterų reikalas buvo mokslas, netgi buvo labai paplitusi nuomonė, kad mokslas
kenkia mergaitėms ir moterims, nes
sukelia nevaisingumą ir visokias kitas bėdas, trukdančias moteriai atlikti jos „esminę priedermę“ – būti
žmona ir motina. Kur ritasi pasaulis, moterys nori mokytis?! Vairuoti?! Balsuoti?! Būti renkamos į parlamentą?! Rengti įstatymus?! Pristatinėti įstatymus?! Ir netgi besilaukdamos?!?!

Gal net išmesim į
atgyvenų sąvartyną ne
tik urbšiapūkizmus, bet
ir kasdienes buitines
patyčias, kurių beriam
lengvai, negailėdami,
nemąstydami, tiesiog
gardinam duoną
kasdieninę.
Puikiai pamenu, kaip iš logikos
profesoriaus egzamino metu sulaukiau griežtos pastabos apie savo
„nederamą“ išvaizdą – mat buvau
su kelnėmis ir švarku, ir atitinkamai gavau 8, nors nė vienos loginės
klaidos logikos egzamine nepadariau. Bet gal neturėjau nustebti, nes
jis siųsdavo namo persirengti katedros sekretorę, jei ši išdrįsdavo ateiti į darbą su kelnėmis. Matyt norėjo apsaugoti nuo nederamo elgesio,
kuris galėtų pakenkti moters reputacijai. Nes moters reputacija yra viskas, ką ji turi. O reputacijos esmė –

Nes moters teisės ir
lygios galimybės vis dar
yra šio svieto naujiena
ir netgi iškrypimas
gąsdinančiai dideliam
skaičiui žmonių.
nedaryti nieko, kas gali nepatikti
vyrams – ir kai kurioms ištikimai
vyrų galią ir valdžią saugančioms
moterims. Nes kitaip Tu brauniesi
ten, kur Tau, moterie, nepriklauso,
nes kitaip Tu nori to, kas per amžius
amžinuosius nebuvo duota moterims – būtent DUOTA, nes jau tikrai jokių prigimtinių teisių ir laisvių nebuvo. Nes moters teisės ir lygios galimybės vis dar yra šio svieto
naujiena ir netgi iškrypimas gąsdinančiai dideliam skaičiui žmonių.
Lygios galimybės vis dar daugumai Lietuvos neatrodo, kaip moters
teisė į tokį pat atlyginimą kaip tokį
pat darbą dirbančio vyro, į tokias
pat pareigas kaip tokią pat kompetenciją turinčio vyro, į tokią pačią
pagarbą kaip bet kurio vyro. Vieniems lygios galimybės vis dar atrodo arba kaip visiškai neaktualus
Lietuvai kažkoks teorinis išradimas,
nes pas mus moterys dirba, ir mes
turim moterį Prezidentę (jau kaip
bloga nuo šito argumento bebūtų,
primenu, kad prieš kelis metus buvo
dar kietesnis – nes tada buvo Prezidentė, Seimo pirmininkė ir KAM
ministrė – tai ką Jūs, moterų teisės
buvo užtikrintos „aukštumoje“).
Kitiems rodosi išvis iškrypimas
tos lygios galimybės, nes moterys lygios su vyrais yra šventvagystė Marijos žemėje, kur aiškiai linkstama
link to, kad jos nori lygintis su vyrais (matyt raumenų prisiauginti ar
gal net prisisiūt tą daikčiuką kelnėse
– nes tai vienintelis nepaneigiamas
būdas tapti žmogumi).
Tai gal nereikia taip stebėtis, kad
vienas Seimo narys draudžia besilaukiančiai parlamentarei pristatinėti savo pačios parengtą įstatymo projektą, kitas nuoširdžiai nustemba, kad nėščia moteris gali būti vadinama žmogumi, trečias savo

tas norų įžūlumas).
Turi savo poziciją politikoje ir nesitaikstai su pažadų netesėjimu, neskaidrumu – ar paprasčiausiu bukumu? Ooo, čia maža nepasirodys
– užklius viskas, nuo plaukų plovimo dažnumo iki žandų apvalumo, Tavo siūlomų įstatymų kiekis
ir kokybė absoliučiai nieko nedomina, sprendimų motyvai – lygiai taip
pat, nes „nu kokie gali būti sprendimai pas moterį, pas ją tik emocijos“.
Tai labas, sveiki atvykę į valstiečių
frakciją – nes jie tiesiog pagaliau padarė mums paslaugą parodydami
kokioje Lietuvoje gyvename.
#MesVisiEsameValstiečiųFrakcija, va toks visai nefainas hashtagas
mūsų dabar labai patriotiškais teisuoliškais hashtagais madingai apsikarsčiusioje idėjų Lietuvoje.
O vieninteliai žmonės Lietuvoje
– vyrai – šiaip jau visai neatrodo nei
laimingi (Europoje paskutiniai?),
nei sveiki (Europoje priešpaskutiniai?), užtat žudosi gausiai (Europoje pirmi?) ir geria ką gali beigi kiek
gali (pasaulyje pirmi?).

padėjėją lygina su ne vietoje pridariusiu katinu, ketvirtas Seimo valdyboje neišleidžia į komandiruotes rūpindamasis negalią turinčios
parlamentarės sveikata, penktas bet
kokį moters politikės sprendimą laiko emocijų pliūpsniu – išvis ko tos
moterys į tą politiką eina, kai sprendimų priėmimas yra vyrų darbas. Norėtumėt. Galit
Kiek moterų Seime? Penktada- siūlyti plautis galvą,
lis parlamento. Kiek Lietuvoje mo- prasivardžiuoti
terų? Virš 50 procentų. Kiek tų pačių moterų parlamente užima va- politinėmis
dovaujančias pozicijas? Naaa, jau prostitutėmis, liepti
čia užlenkiau ar ne? Kam, atleiskit, darytis nėštumo testus
moteriai postas? Mane pačią šiuo
rimbu valstiečiai mušė kone metus ar mėginti saugoti nuo
laiko – kol jau nebebuvo jėgų kar- neapdairių sprendimų –
toti, kam tie postai, jei iš tiesų nie- bet mes vis vien dirbsim,
ko negali nuspręsti, nes a priori giliai
pofig ką Tu ten apie socialinę politi- mes vis vien išlipsim ir
ką, smurtą, atskirtį ar normalią šei- ištrauksim Lietuvą iš
mos politiką pasakysi. Tai ne stikli- Vingių Jono gadynės.
nių lubų problema – mes dar esame
geležinio dangčio ir Katrės su granO Seime tiesiog dar viena diena,
dine ant kojos stadijoje.
kai tas kuklus parlamento penktadalis ir vėl nebus girdimas, gaus
pastabų apie išvaizdą, turės „valdyti emocijas“, besilaukdamos nelįsti į
mes dar esame
plenarinių posėdžių salę, ir šiaip „žinoti savo vietą“. Nes Lietuvoje dar
geležinio dangčio ir
Vingių Jono dramoje, I
Katrės su grandine ant gyvename
veiksmas eina į pabaigą.
kojos stadijoje.
STOP
Norėtumėt. Galit siūlyti plautis
O moteris – ta „ne žmogus”, turi gebėti įvykdyti neįmanomas mi- galvą, prasivardžiuoti politinėmis
sijas – patikti, įtikti, nesiginčyti ir prostitutėmis, liepti darytis nėštunesiskųsti. Seksualiai priekabiavo mo testus ar mėginti saugoti nuo
teatro vadovas ar žinomas režisie- neapdairių sprendimų – bet mes
rius? Tylėk, mergyt, nieko nebuvo vis vien dirbsim, mes vis vien išlip– nes jei buvo, tai matyt a) pati no- sim ir ištrauksim Lietuvą iš Vingių
rėjai, nes gi visi žino kokios tos mo- Jono gadynės.
Nes Julija Steponaitytė, Edita
terys ištvirkusios ir visada jos yra
kaltos (pamenat kaip sušokusi vy- Račkytė, pono Pūko padėjėjos, Vikrija įrodinėjo, kad negalima prosti- torija Čmilytė-Nielsen ir daugelis
tucijos drausti, ir buvo pagatavi ant kitų moterų Jums parodė, kad mes
kiekvieno kampo dalytis „tikromis daugiau netylime, kad moterys Lieistorijomis” kaip „joms tai patinka, tuvoje keičiasi. Ir vyrai keičiasi. Net
pačios to nori”?), b) esi isterikė, ne- jei lėtai, net jei žingsnis po žingsnio.
O ponas Pūkas po mano kreipisupranti juokų ir komplimentų, arba gal net feministė, o gal išvis les- mosi praeitą savaitę gaus posėdžius
bietė?!?!? c) nori išgarsėti apjuodin- tiek Seime, tiek Konstituciniame
dama žinomą, padorų, solidų vyrą Teisme, ir padarysiu viską, kad tė(nes kad išgarsėtum savo talentu, vystės atostogas už mokesčių mokėbe vyro pagalbos/protekcijos/ran- tojų pinigus Seime jis matytų kaip
kos po sijonu tai jau tikrai neregė- savo ausis.
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Laisvalaikis

Receptas

Skaitytojos Ritos brandinto
kalėdinio pyrago receptas
Pyragui reikės:
Džiovintų vaisių ir riešutų masei:
1 ½ kg mėgstamų džiovintų vaisių ir riešutų:
džiovintos slyvos, razinos, datulės, abrikosai,
imbierų cukatos, lazdynų riešutai, migdolai,
žemės riešutai (viską susmulkinti)

Tešlai:

250 g kambario temperatūros sviesto
200 g rudojo cukraus
4 kiaušinių
1 pakelio kepimo miltelių
1 šaukštelio tirštos uogienės
1 šaukštelio kokio nors uogų sirupo
1 šaukštelio cinamono
150 g brendžio
250 g miltų
Dubenyje išsukti sviestą su cukrumi iki purumo. Įmušti
kiaušinius, išmaišyti, įpilti sirupo, įdėti uogienę, įberti kepimo miltelius ir cinamoną, supilti brendį, viską gerai išmaišyti, įsijoti miltus, dar kartą gerai išmaišyti. Supilti į tešlą
susmulkintus vaisius, riešutus, cukatas, labai gerai išmaišyti
(tešlos nedaug, tik kad vaisiai apsiveltų).
Kepimo formą ištepti sviestu, pabarstyti burnočio sėklomis,
sukrėsti masę ir išlyginti paviršių, apibarstyti saulėgrąžomis.
Pašauti į orkaitę, įkaitintą iki 150 laipsnių (visą masę galima
padalinti į 4 formas – greičiau iškepa).
Iškeptą pyragą atvėsinti, išimti iš formos, įvynioti į kepimo
popierių ir foliją. Po savaitės apšlakstyti pyragą brendžiu.

-------------------------------------------------------Papuošimui – cukatoms:
1 didelio apelsino geltonosios žievelės
1 šaukštas rudojo arba baltojo cukraus
½ apelsino sulčių
1 šaukštas sviesto
1 šaukštas sezamo sėklų
¼ šaukštelio cinamono
truputis vanilinio cukraus

Nuplikyti verdančiu vandeniu apelsiną, nuskusti oranžinį
žievės sluoksnį ir supjaustyti plonais šiaudeliais. Subertas į
dubenėlį žieveles užpilti verdančiu vandeniu ir palikti 2 min.,
kad ištrauktų kartumą. Keptuvėje pakaitinti cukrų (baltasis
lydosi), supilti apelsinų sultis, įdėti sviesto, suberti nusunktas
žieveles, galima įdėti gabaliuką citrinos. Viską maišant kepti,
kol išgaruos skystis. Apibarstyti sezamo sėklomis, cinamonu, vanile, išmaišyti ir palikti atvėsti.
Skanaus!:)

Jaukių ir šiltų šventų Kalėdų!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spausdiname bičiulės Onutės Jakubonienės eiles
RUDENINĖS DARGANOS
/Onutė Jakubonienė/
Gailus lietus vis krenta rudenio kaskadom
Nuplaudamas mūs išgyvenimus ir prarastas svajas,
Palikdamas tik tai, ką mes sukūrėm ir ką radom,
Ir nuolat neša mūsų dalią laiko srovės, užmarštin...

Bet viskas keičiasi čia, mūsų akyse, kasdien,
Bet ar visuomet žiūrime prasmės ar gėrio?..
Dažnai užmirštame, kad esame tik laikini vaikai,
O bėgantis laikas iškritikuos netinkamas idėjas.

Juk meilė mums nėra pastumdelė likimo
Kur neša mūsų dalią laiko srovės užmarštin,
Palikdama tik negyjančius randus, išgyventas akimirkas,
Kurios, lyg ašaka akyj, neleidžia jų išbraukti iš minties.

Neužsimerkime prieš neteisybę, klastą, intrigas,
Bandykime surasti racionalumo grūdą.
Ir tik tuomet, vėl stosis į doras vagas,
Tuomet, gyventi taikiai, kurti ateitį – surasime ir būdą.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Išspręskite kryžiažodį ir sužinokite
paslėptą žodį

1) Augalas su spygliukais.
2) Įvykių, susijusių su laiko momentu, pranašysčių
metodas.
3) Plataus vartojimo ne maisto prekių grupė.
4) Pirmavaizdis, prototipas.
5) Gramofonas.
6) Aktuali visuomeninė, politinė, ūkinė,
kultūrinė veikla.
7) Rusijos prezidentas.
8) Daugiametis žiedinis augalas su pieniškomis
sultimis.
9) Pagrindinis A. Tolstojaus pasakos „Buratinas“
herojus antagonistas.
10) Intelektas, galvosena, mąstymo būdas.
11) Didžiausia pasaulio dalis, kurioje gyvena
beveik 60 proc. pasaulio gyventojų.
12) Įrankis užuolaidoms kabinti.
13) Graikų keršto deivė.
14) „Skraidantis“ pavasario mėnesis.
15) Įrenginys šilumai gauti deginant kurą.
Parengė Gediminas Kamarauskas

Praėjusio numerio kryžiažodžio atsakymai:
1) Konjakas, 2) Olimpas, 3) Nostalgija, 4) Kabrioletas, 5) Intencija, 6) Samsonas, 7) Teatras, 8) Fanfara,
9) Adaked, 10) Bravo, 11) Color, 12) Valiuta, 13) Barjeras. Paslėptas žodis – Konkistadoras.
Redaktorė: Monika Čiuldytė-Kačerginskienė (8 659 99 440). Redakcija: Eglė Samoškaitė, Linas Jonauskas, Irmina Frolova-Milašienė, dizaineris Antanas Brazauskas.
El. paštas: infocentras@lsdp.lt. Redakcinė kolegija: Jolanta Bielskienė, Jovita Bislytė, Liutauras Gudžinskas, Mindaugas Kluonis, Auskė Kontrimienė, Orinta Leiputė, Vytautas Plečkaitis,
Akvilė Rudytė, Artūras Rudomanskis, Vilma Vaitiekūnaitė, Arkadijus Vinokuras, Ridas Viskauskas.
Leidėjas – LSDP, tiražas 15 000 egz. ISSN 2029-3933
„Socialdemokratą“ gali gauti LSDP skyrių būstinėse, o elektroninę versiją – LSDP tinklalapyje.

