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Eglė Samoškaitė
LSDP Komunikacijos vadovė

Kad gyvenimas Lietuvoje
prilygsta viešnagei kreivų veidrodžių karalystėje, pastebi
bet kuris akylesnis stebėtojas.
Kava čia, didmiesčiuose, kainuoja kiek ir Paryžiuje, hipsteriai
barzdas puoselėja už tokią kainą,
kad net nedrąsu sakyti, BVP auga
greičiau nei Vakarų Europoje, nedarbas mažėja, vartojimas stiebiasi aukštyn.

Tačiau kreivas veidrodis tuo ir
blogai, kad parodo ne realią visumą, o iškreiptą vaizdą. Deja, statistiniai duomenys liudija, kad atlyginimai Lietuvoje žemi, nedarbas mažėja dėl darbingo amžiaus
gyventojų skaičiaus nykimo, apie
penktadalis gyventojų gyvena žemiau skurdo rizikos ribos, dalis
žmonių naudojasi lauko tualetais,
neturi dušo ar vonios. Tokių žmonių vaikai dažnai ne tik kad yra nematę jūros – jie vargiai randa ramų
kampą paruošti pamokas, jei dar
turi motyvacijos jas ruošti.

Kaip gyvena ši šalis, geriausiai
matyti atsivertus „Sodros“ puslapį, kur pateikiama apdraustų gyventojų pajamų analizė: minimalią algą ir mažiau gauna beveik 212
tūkst. gyventojų, dar 489 tūkst.
apdraustųjų pajamos siekia nuo
381 iki 800 eurų.
Ekonomistas Romas Lazutka
teigia, kad per dešimt metų 5 proc.
turtingiausių šalies gyventojų vidutinis pajamų prieaugis siekė 20
proc., o 10 proc. skurdžiausiai besiverčiančių žmonių – vos 1 proc.
Vadinasi, turtingieji turėta, o skur-

džiai – skursta.
Akivaizdu, kad tokiai šaliai iki
Ronaldo Ingleharto aprašytų postmaterialistinių vertybių – savirealizacijos, atvirumo naujoms idėjoms, paramos marginalizuotoms
grupėms – dar labai toli.
Didžiąją dalį šios visuomenės
narių kamuoja kiti rūpesčiai: kaip
sutaupyti pinigų vaiko ekskursijai,
kaip sumokėti sąskaitas už šildymą
ir kitus komunalinius patarnavimus, kur rasti nemokamos pagalbos, jei artimasis patiria depresiją,
iš kur semtis džiaugsmo ir orumo
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Protingiausias kaunietis
draugų pagal IQ nesirenka
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Susipažinkite! Su LSDP atsakinguoju
sekretoriumi ir skyrių veiklos
organizatoriais!
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Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos
Karaliaus Mindaugo karūnavimo)
diena.

Liepos 15 d. – Žalgirio
mūšio diena.

Liepos 17 d. – Pasaulio
lietuvių vienybės diena

TŪKSTANTMETĖ LIETUVA
Klaidžius kelius, Tu, nuėjai istorijoj, Tėvyne!
Kančių ir netekčių, žiaurių išbandymų laikus
Nepalūžai ir prievartaujama, nors kraujas liejosi upeliais
Suklupusi, Tu, vėl pakildavai, kad kelią rodytum ateinančiom kartom...

Ir posakis prasmingas „gerai visur, bet Lietuvoj geriausia“,
Nes čia kiekvienas žemės lopinėlis dvelkia šiluma
Miškai ir gojai, upių vingiai, mėlynakiai ežerėliai,
Juk visas šitas turtas – tai, Tu, taurioji Lietuva!

Ir nesvarbu, kokias aukas, Tėvyne, savo aukuran sudėjai
Kiek daug tavų vaikų aukojo gyvastį, žinias...
Tarytum Tu tautos kryžkelėj koplytstulpiu stovėjai
Globojai, Tu, lietuvį nuo totalinio išnykimo ribos.

Jau tūkstantį metų pasaulyje pasklidęs Tavo vardas
Kitokio skambesio nei šalys, supančios Tave...
Nes Lietuva – ne tik lietaus ir vėjo gairinama žemė
Tai gimtas kraštas, giminingų ir darbščių žmonių tauta...

O, Lietuva, skambėki vis garsiau pasaulio kontinentuose
Ne tik savo grožiu, darbščių žmonių svetingumu, –
Maža esi plotu, bet išdidi savais darbais ir principinga
Parodyki pasauliui, kas telpa žodyj – Lietuva!
Ona Jakubonienė
Kauno m. socialdemokratė
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G. Paluckas: „Nebijau pralaimėti argumentų
kovą, bijau mirusios diskusijų kultūros“

Pokalbis su LSDP pirmininku Gintautu Palucku

Pasibaigus Seimo pavasario sesijai, žiniasklaidoje ir partijos bičiuliams ne kartą pareiškėte savo
poziciją dėl valdančiosios koalicijos ateities ir LSDP vaidmens joje.
Jūs esate labiau už LSDP pasitraukimą. Per vasarą ir rugsėjį partijos
skyriai turi pateikti savo pozicijas,
o LSDP taryba rudenį galutinai
turės dėl jos apsispręsti. Kokius
scenarijus matote? Jei pasitrauktumėme iš koalicijos, kokie būtų
mūsų tikslai dirbant opozicijoje?
Jei vis dėlto liktume, bet persiderėtume koalicijos sutartį, kokie
būtų mūsų prioritetai derybose?
Pamenate, ką kalbėjome prieš gerą pusmetį, kai sprendėme, eiti į koaliciją ar ne? Aš, Vytenis Andriukaitis ir daug kitų bičiulių aiškiai
sakėme, ši „santuoka“ – pavojinga.
Ne tik partijai, bet ir kairiajai idėjai apskritai.
Žmonių lūkesčiai ir poreikis kairiajai politikai yra didelis, tačiau tai,
kas vyksta šiandien, yra kairiosios
politikos kompromitavimas. Pajamų nelygybė didelė? O progresiniams mokesčiams nepritariama.
25 proc. vaikų, gyvenančių skurde, priimtina? O mūsų siūlomiems
vaiko pinigams nepritariama. Darbo vietų regionuose trūksta? O viešųjų darbų programos naikinamos,
mokyklos toliau jungiamos ir uždaromos, o urėdijų reformos rezultatų
dar sulauksime.
Derėtis visada galima, tačiau pastarieji šeši mėnesiai savo esme ir buvo derybos. Teikiami siūlymai, reiškiama pozicija, tačiau palaikymo iš
koalicijos partnerių, švelniai tariant,
buvo mažoka. Likdami koalicijoje,
mes kompromituojame savo pozicijų grynumą ir aukojame savo, kaip
kairiosios partijos, veidą.
Rudens politiniame sezone mūsų
prioritetai „krenta“ į tris kategorijas
– darbas, šeima ir nelygybės mažinimas. Darbo vietos ir darbo užmokestis visada buvo esminis kairiųjų
rūpestis. Situacija, kai 220 tūkst.
Lietuvos žmonių uždirba minima-

lią algą ar mažiau, yra nepriimtina.
Viešajame sektoriuje atlyginimai
jau devynerius metus yra „užšaldyti“ arba kilo nežymiai. Mokytojų
etatinis darbo apmokėjimas buvo
ir yra mūsų įsipareigojimas.
Šeimos arba demografinė politika gali būti apibūdinama vienu
sakiniu – vaikų auginimas Lietuvoje negali būti nepakeliama našta tėvams. Todėl siūlysime Seimui apsispręsti dėl vaiko pinigų – 100 eurų
už kiekvieną vaiką visiems.
Planuose – nemokamas vaikų
maitinimas mokyklose bei mažesnis (5 proc.) PVM mokestis duonai,
pieno produktams bei daržovėms.
Pajamų nelygybei spręsti siūlysime tris priemones: progresinius
mokesčius pajamoms virš 1600 eurų per mėnesį, „nulinį“ pajamų mokestį minimaliam atlyginimui ir didesnį mokestį už brangų nekilnojamą turtą.
Skandinavijoje ar kitose labiausiai klestinčiose Europos valstybėse sakoma, kad gera yra ta valdžia,
kuri gerai pasirūpina silpniausiais
ir yra gera savo mažiausiems piliečiams – vaikams. Ne kartą prakalbote apie šeimai ir vaikams palankesnę politiką. Ko dar be vadinamųjų vaiko pinigų ketinate siekti, kad demografinė padėtis Lie-

Aiškiai matau tikslus
ir turiu strategiją,
bet iš viršaus tų
dalykų nuleisti
nemėginu ir kitiems
neleisiu. Nesuprasta
ir skyrių nepriimta
strategija bus negyva,
o jos įgyvendinimas –
neįmanomas.
tuvoje gerėtų?
Skandinavijoje dar sakoma, kad
geriausia pensijų politika yra vaikų politika. O sociodemografai,
nagrinėjantys emigracijos problemą Lietuvoje, aiškiai sako, kad teisinga šeimos politika gali mažinti
ir emigraciją.
Šiuo metu kartu su Vilija Blinkevičiūte nagrinėjame kylančią europinę iniciatyvą – Vaiko garantiją.
Joje yra numatomos keturios esminės paslaugų sritys, kurias valstybė vaikams privalo garantuoti: kokybišką švietimą, prieinamą sveikatos apsaugą, kokybišką būstą ir
sveiką mitybą.
Būtent tokį vaiko/šeimos politikos suvokimą norime perkelti į

Lietuvos politiką ir pasiekimus matuoti remiantis pokyčiais šiose srityse. Paprastai tariant, gimstamumas
Lietuvoje gerės, kai tėvai turės darbus, o vaikų auginimo naštą dalinsis šeima ir valstybė.
Absurdiška, kai nuolat aimanuojame dėl didelės emigracijos ir mažo gimstamumo, tačiau minimalią
algą uždirbantiems tėvams atsakome, jog, pavyzdžiui, valstybės pagalba įsigyti mokinio reikmenis jų
vaikams nepriklauso, nes... tėvai per
daug uždirba. Tokių absurdų galima ir daugiau vardinti, tačiau tėvai
juos ir patys puikiai žino.

Tapęs partijos pirmininku, Jūs
išpildėte savo rinkimų pažadą, savo pavaduotojais pasirinkdamas
žmones, kurių daugelis atstovauja
regionams ir ten gyvena. Taip pat
intensyviai lankote partijos skyrius, pradėjote rengti partijos narių apklausas svarbiais klausimais.
Taip Jūs siekiate labiau demokratizuoti partiją ir sumažinti atskirtį tarp partijos centro ir skyrių bei
eilinių narių, pagilėjusią per pastaruosius metus. Kaip dar ketinate stiprinti LSDP vidinę komunikaciją ir demokratiją?
Pažadų pildymas tik prasideda.
Organizacijos veiklos kultūros ir
tradicijų pokyčiams reikia laiko.
Net ir šiandien yra bičiulių, manančių, kad pirmininkas yra „mokytojas“, o skyriai – „mokiniai“, todėl
„mokytojo“ pareiga ir teisė aiškinti
„mokiniams“, kaip viskas turi būti.
Toks lyderystės modelis, mano galva, yra neproduktyvus, nes atstumia
daugybę iniciatyvų, požiūrių ir siūlymų iš šalies.
Aiškiai matau tikslus ir turiu strategiją, bet iš viršaus tų dalykų nuleisti nemėginu ir kitiems neleisiu. Nesuprasta ir skyrių nepriimta strategija bus negyva, o jos įgyvendinimas
– neįmanomas.
Dėl šios priežasties demokratija
partijoje yra esminis ir fundamentalus reikalavimas partijos gyvybin-

Redakcijos puslapis

LKP vs. „Žalgiris“ ir „LRT Televizija“

Tomas Šileika
roko grupės „Skyders“ lyderis,
visuomenės veikėjas

Panašu, kad ir toliau neatsirenkame savosios istorijos slėpinių, o Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos

(LTSR) laikotarpis yra klampi Lietuvos dešinieji skirtingai vertina LTSR laikotarpio „paveldą“
vertybinė pelkė.
ir neišvengia dvigubų standartų.
Štai legendinė Vilniaus „ŽalgiSeimas, kraštutinių dešiniųjų
pastangomis, politikų atvirai be- rio“ komanda švenčia 70 metų jusišaukiančių cenzūros ir simpati- biliejų. Ją sveikina Lietuvos Reszuojančių Donaldui Trumpui bei publikos Prezidentė, kiti aukšti
Kaczynskio Lenkijai, priėmė re- šalies politikai. Garsiausias ir turzoliuciją, kuria raginama įvertinti būt geriausias šalies futbolo klugalimai nusikalstamą Lietuvos ko- bas tikrai vertas tokios pagarbos.
Glumina kitas faktas. Šiais, demunistų partijos (LKP) veiklą. Ir
vėl! Prabėgus 27 metams, ragina- šiniųjų radikalų brukamos neama imtis „raganų ir praeities šmė- pykantos LTSR ir bet kokiai nostalgijai jos atžvilgiu laikais, švenklų medžioklės“.
Nesu komunizmo gerbėjas, to- čiame įvykį, kuris nutiko net ne
li gražu, bet įdomu stebėti, kaip Chruščiovo, Brežnevo ar Gorba-

čiovo, o paties „tautų tėvo“ Stalino
laikais. Taip, prieš 70 metų, 1947
metais. Tai buvo gūdus stalinmetis, kai Lietuvos TSR buvo vykdoma kolektyvizacija, ištremta tūkstančiai žmonių ir vyksta karas su
mūsų partizanais. Tokiame kontekste gimsta futbolo klubas.
Dar labiau keista, kad švenčiame net ne Vilniaus „Žalgirio“, o
Vilniaus „Dinamo“ įkūrimą (tiesa, tokį pavadinimą klubas turėjo
tik metus, vėliau, iki „Žalgirio“,
buvo vadinamas Vilniaus „Spartaku“). Ir čia vertėtų prisiminti, kad
„Dinamo“ sporto klubų pavadini-

gumui ir sėkmei. Ir toliau kalbėsiu
atvirai. Ir kitus skatinsiu tai daryti. Nebijau pralaimėti argumentų
kovą ar nesulaukti idėjos palaikymo. Daug labiau baiminuosi „mirusios“ diskusijų kultūros. Tyloje
idėjos negimsta.
LSDP pirmininko kadencija –
vos dveji metai. Jau dabar turite
galvoti ne tik apie 2019 metų partijos primininko, bet ir savivaldos,
Prezidento ir Europos Parlamento rinkimus. Ko tikėtės pasiekti,
kokius konkrečius darbus padaryti per tą trumpą laikotarpį?
Mano užduotis yra labai aiški –
suformuoti partijos modernią kairiąją tapatybę su modernia politine programa, įvaizdžiu ir organizacijos kultūra bei vertybėmis. Dveji
metai – labai trumpas laikotarpis
šiems darbams, bet prie kalendoriaus nerymau.
Kitas dalykas yra rinkimai. 2019
metai yra unikalūs, nes trejų rinkimų vienais metais dar nėra buvę. Kritiškai svarbūs mums yra savivaldos rinkimai, nes konkurencija bus nuožmi. Grįžta Viktoras
Uspaskich, kolegos iš Valstiečių ir
žaliųjų sąjungos jau šiandien intensyviai važinėja po rajonus ir buria
Seimo narių „draugų“ grupes. Didžiuosiuose miestuose mūsų pozicijos silpnos. O per metus dešimties
metų darbo nepadarysi.
Savivaldos rinkimai svarbūs dar
ir tuo, kad jų rezultatai darys įtaką
ir 2020 metų Seimo rinkimams.
Paprastai tariant, pralaimėjimas iš
inercijos vestų prie prastesnių Seimo rinkimų rezultatų, o pergalė,
atvirkščiai, įkvėptų žmones remti
socialdemokratus ir toliau.
Pasiruošimas savivaldos rinkimams prasideda, todėl kviečiu skyrius atsakingai jau šį rudenį išsirinkti lyderius, vesiančius savivaldos rinkimų sąrašus ir kandidatuosiančius
į mero poziciją.
Kalbėjosi Morta Skomantienė
mas visada būdavo siejamas su tokiu „mūsų kraštiečiu“ ir LDK bajorų palikuonimi – Feliksu Dzeržinskiu bei visa „šlovinga“ Sovietų
Sąjungos vidaus reikalų sistema.
Tiksliau, su visa represine ir, matyt, pačia tamsiausia, žiaurius nusikaltimus žmogiškumui vykdžiusia, SSRS puse.
Žinoma, nesupraskite neteisingai, „Žalgirio“ futbolo klubas nėra susijęs su baisiomis represijomis ar nusikaltimais, nepaisant to,
kad sovietų režimui sportas visada buvo ideologiniu - propagandiniu įrankiu. Iškalbingas faktas,
kad Vilniaus „Dinamo“ pirmosios rungtynės SSRS čempionate
jau buvo įamžintos kino juostoje ir
rodomos „Tarybų Lietuvos“ kino
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Regioninė nelygybė? Sprendimas seniai
išrastas – darbo vietos
(įskaitant fizinę ir emocinę sveikatą, gyvenimo trukmę ir kt.)., skatina smurtą šeimose ir savižudybes.
Sprendimas – paprastas, bet ir
sudėtingas: darbo vietų kūrimas
regionuose. Minimalus tikslas turėtų būti bent jau išlaikyti esamas
darbo vietas, o maksimalus – kurti gerai apmokamas ir aukštos kvalifikacijos darbo vietas.
Regioninės socialinės nelygybės
Lietuvoje mastas išlieka didelis. Diferenciacija ryški, vertinant nedarbo, sukuriamų darbo vietų, algų ir
pajamų apskritai, skurdo, emigracijos, BVP, investicijų rodiklius. Laisvoji rinka juk nesureguliuos skirtumų tarp šalies regionų išsivystymo
lygio – būtinas valstybės ir vietos
valdžios įsikišimas.

vykdyti Lietuvos regioninėje politikoje ir skirstant ES finansinę
paramą: didžioji dalis finansinės
paramos, skirtos regionų plėtrai,
buvo išnaudota socialinės – inžinerinės infrastruktūros kūrimui,
o ne darbo vietų kūrimui ir užimtumo didinimui.
Tokios infrastruktūros kūrimas
reikalingas, nes verslas pirmiausia
„nusėda“, o žmonės kuriasi ten,
kur ji egzistuoja. Tačiau kai infrastruktūros kūrimas yra savitikslis, o ne tam, kad paskatintų regiono vystymąsi ir pagerintų ten gyvenančių žmonių gyvenimą, nemažai pinigų gali būti išmetama į balą.
Taigi, sprendimas paprastas –
tik darbo vietos. Apie tai daug šnekama, politikai verkia, kad reikia

nės sąlygos žmonėms (ne tik trumpalaikiams, bet ir ilgalaikiams bedarbiams) rasti darbą, apmokant
ir persikvalifikuojant, o ne emigruojant.
Daugelyje labiau išsivysčiusių
valstybių, pvz., Vokietijoje, vyrauja
požiūris, kad, jei žmogus turės darbą, jis turės pajamas ir galės naudotis viešosiomis ir privačiomis paslaugomis ir gyventi visavertį gyvenimą. O tai didins vartojimą, gyvins vietos ekonomiką ir, žinoma,
mažins socialinę regioninę nelygybę ir atskirtį. Kas ypatingai aktualu
Lietuvai – tai taupys visų mokesčių
mokėtojų pinigus, nes valstybei nereikės mokėti pašalpų ir pan.
Čia ir būtų atsakymas Edmundui Jakilaičiui, bankų ekspertams ir

Kodėl? Nors moksliniai tyrimai
tai patvirtina, tačiau matoma ir plika akimi – kuo visuomenėje daugiau socialinės (pajamų, lyčių, regionų ir kt.) lygybės, tuo ji labiau
materialiai klesti, o gyventojai –
laimingesni, ir atvirkščiai.
Tai puikiai įrodo Šiaurės Europos valstybės – koreliuoja jų aukštas BVP lygis vienam žmogui ir
žemas GINI pajamų nelygybės indeksas. 2015 metais šie rodikliai
atitinkamai Švedijoje buvo 124 ir
25,2, Islandijoje – 123 ir 23,6, Norvegijoje – 170 ir 23,9 (kai ES BVP
vienam žmogui – 100, ES GINI –
31, Lietuvoje atitinkamai – 75 ES
vidurkio ir 37,9).
O nedarbas, skurdas, socialinė
nelygybė ir atskirtis generuoja krūvą problemų: emigraciją, korupciją, šešėlinę ekonomiką, nusikalstamumą, įtampas visuomenėje, nepasitenkinimą ir nepasitikėjimą šalies
valdžia ir joje veikiančia demokratija, silpnina pasididžiavimo savo
valstybe jausmą ir gyventojų solidarumą. Nedarbas ir skurdas blogina
bendrą žmogaus gyvenimo kokybę

Taip, provincijoje susikūręs
skurdo, nedarbo ir emigracijos
ratas. Ten, kur emigracija, ten ir
nedarbas, ten ir darbo vietos nei
sukuriamos, nei planuojamos sukurti, nes emigracija dažnai nemažina nedarbo. Kai žmonės išvyksta, prekių ir paslaugų suvartojama vis mažiau, tada nyksta verslas ir gamyba, o kartu – ir darbo
vietos, kvalifikuoti profesionalai
emigruoja paskui darbą, mažėja
regiono BVP ir surenkamų mokesčių, auga šešėlinė ekonomika...
Šiandien pripažįsta ir politikai,
ir biurokratai, ir ekspertai: buvo
padarytos klaidos su stojimo į ES
pasiruošimo procesu pradėtoje

stabdyti emigraciją iš regionų, Lietuva išsivaikšto, tauta nyksta, bet
rezultatai kuriant darbo vietas nėra patys geriausi.
Kaip tai padaryti? Minimalus
tikslas – išlaikyti esamas darbo vietas. Blogas pavyzdys – 2008–2012
metų A. Kubiliaus vyriausybės užimtumo politika, kai milijoninė
valstybės parama buvo skiriama
įmonėms, vykdančioms modernizaciją, kuri skatino atleisti darbuotojus. Daugelis Europos valstybių
ypatingai ekonominės krizės metu laikėsi politikos remti verslą, išsaugantį arba kuriantį darbo vietas.
O jei darbo vietos naikinamos, turi
būti sudaromos realios, o ne teori-

kitiems, per urėdijų reformą balsu
keliantiems tą patį klausimą – kam
išsaugoti nereikalingas darbo vietas
arba darbo vietas tik tam, kad kažkas turėtų darbą. Juk pagal tokią
logiką, savo piliečių Lietuvai tarsi nereikia: tegul emigruoja – nėra
žmogaus, nėra problemos.
Žinoma, siekiant sukurti kokybiškas darbo vietas, reikia investicijų, ne tik – iš užsienio, bet pirmiausia – iš mūsų valstybės. Užsieniečiai juk neinvestuos ten, kur
nėra reikiamos infrastruktūros,
palankios verslui ir valdžios investicijoms ir, svarbiausia, žmonių –
motyvuotų, išsilavinusių, kvalifikuotų ir pan.

žurnale. O Vilniaus futbolo klubas „Žalgiriu“ imamas vadinti tik
chruščiovmečiu. Todėl daug kam
gali pasirodyti keistoka, kodėl minime ne „Žalgirio“ atsiradimo pavadinime sukaktį, o būtent Vilniaus „Dinamo“ įkūrimą. Tuo šis
minėjimas kažkuo primena trankų LRT televizijos jubiliejų, kuris,
šaržuojant, matyt, atšventė lietuviškos sovietinės propagandos
transliuotojo pradžią.
Tačiau kuo tapo „Žalgiris“ ir
„Lietuvos televizija“ santvarkų
virsmo laikotarpiu, kai didžiąją
dalį Lietuvos žmonių apėmė atgimimas ir nepriklausomos Lietuvos Respublikos atkūrimo vizija?
Ir sportas, ir mūsų transliuotojai,
kaip ir LTSR laikotarpiu bren-

dusi kultūra, tapo mūsų kovos už
laisvę ir tapatybę simboliais. Užgimę anuomet, jie tapo neatsiejama ir šiandieninės Lietuvos tęstinumo dalimi.
O dabar leiskite pateikti provokuojantį klausimą: ar LKP, ypač
po 1989-ųjų, nėra dalis šiandieninės, kad ir ne tobulos, bet demokratinės Lietuvos? Taip, tai
ta pati politinė organizacija, kuri su savo narių dauguma drąsiai
atsiskyrė nuo SSKP, palaikė Sąjūdžio idėjas ir prisidėjo prie Sovietų imperijos griūties. Ta, kurios
atstovai, nenudreifavę į kitas Lietuvos politines partijas, demokratinės piliečių daugumos buvo vėl
deleguota į nepriklausomos Lietuvos valdžią? Ar ne ši organiza-

cija buvo gausybės kitų Lietuvos
partijų branduolio lopšys? Be to,
komunistais buvo net trys Lietuvos Respublikos Prezidentai. Jei
taip šį klausimą kelia rezoliucijos
autoriai, gal ir Kovo 11-osios aktą pasirašė nusikalstamos organizacijos atstovai? Be to, ar iš viso demokratinė Respublika galėjo būti įmanoma be nuosaikiųjų
LKP ir Sąjūdžio pusių dialogo bei
kompromisų.
Be abejonės, reikia pripažinti, kad LKP į demokratinės Lietuvos politinę areną įliejo Vakarų politinei kultūrai nebūdingų
bruožų. Bet jų anuomet turėjo
nebent iš išeivijos sugrįžę politikai. Be to, suprantama, kad buvę
nepriklausomos LKP nariai, iš-

Morta Skomantienė
socialdemokratė, politologė

Regioninė socialinė nelygybė tarp sėkmingų didmiesčių
ir kitų Lietuvos regionų, ypač
pasienio ar tokių, kuriuose
gyventojų daugumą sudaro
tautinės mažumos, yra nenaudinga ne tik atsilikusiems, t. y.
daugiau socialinių ir ekonominių sunkumų patiriantiems regionams, bet ir visai Lietuvai
bei jos visuomenei, įskaitant tą
patį Vilnių, Kauną ar Klaipėdą.

rinkti vadovauti, neišvengė tam
tikrų klaidų, kurių aidus galime
jausti dar ir šiandien. Be to, neįmanoma nesistebėti, kaip buvę
komunistai ir komjaunuoliai lengvai perėmė laisvosios rinkos ideologijos klišes ir kažkada „statę
komunizmą“, šiandien, būdami
konservatoriais ar liberalais, be
skrupulų kuria bei remia laukinį kapitalizmą ir net nenori prisiminti savosios praeities.
Tad istorinio teisingumo siekis yra sveikintinas. Bet jo turi
imtis nešališki istorikai, o iniciatyvą turi rodyti ir patys procesų dalyviai. Tuo tarpu juodai
baltas istorijos vertinimas – pavojingas reiškinys. Ir ypač pavojingas, kai jo imasi radikalūs poli-

Vėlgi, nereikia išradinėti dviračio: priemonės kurti darbo vietas
jau seniai išbandytos ir svarstytos
Lietuvos valdžios – tereikia jas įgyvendinti. Teritorinių socialinių ir
ekonominių skirtumų mažėjimą
gali užtikrinti tik valdžios institucijų, socialinių ir ekonominių
partnerių (verslo, profsąjungų),
mokslo ir mokymo įstaigų (univesitetų, kolegijų) tikslinga ir sukoordinuota veikla, kurią vykdant
atsiveria 5 galimybės: 1) kuriama
palanki ekonominė aplinka verslo plėtrai, 2) versle diegiamos įvairios mokslinės, technologinės ir
vadybinės inovacijos, 3) investuojama į regiono socialinę–inžinerinę infrastruktūrą, 4) rūpinamasi
reikalingų regiono verslui darbuotojų mokymu ir perkvalifikavimu,
5) sudaromos sąlygos jų atvykimui
iš kaimo vietovių į miestus arba iš
kitų regionų.
ES finansinės paramos dalį,
skirtą regionų plėtrai, reikia padidinti iki 25 proc. (2014–2020
m. finansiniam laikotarpiui ji buvo padidinta nuo 10 iki 15 proc.),
kad realiai mažėtų socialiniai ir
ekonominiai skirtumai tarp Lietuvos regionų.
Lietuvai reikia orientuotis į horizontaliąją regioninę politiką,
ją labiau decentralizuoti, didesnį
sprendimų priėmimo svorį perkeliant į regionų tarybas, stiprinant
savivaldybių finansinę ir funkcinę autonomiją bei atskaitomybę,
o kartu ir centrinės valdžios ir piliečių pasitikėjimą jomis.
Galima pasimokyti iš paprastų, bet veiksmingų kitų Europos
valstybių pavyzdžių, kuriant darbo vietas regionuose.
Ko dar reikia sėkmingai kuriant darbo vietas regionuose?
Keisti politikų, centrinės ir vietinės valdžios, o taip pat ir verslo
elito bei žiniasklaidos „isteblišmento“ menkinantį ir instrumentinį požiūrį į kitus Lietuvos piliečius, kuris nemaža dalimi ir yra
tos socialinės nelygybės pasekmė.

tikai, ypač mėgstami visuomeninio transliuotojo, bet kovojantys
su savo įsivaizduojamais priešais
ar demonais.
Todėl neapleidžia mintis, kad
nuolat ieškodami „atpirkimo
ožių“, tik ir bėgame nuo savęs
ir savosios istorijos, matyt, taip
ir neištrūkdami iš jos spiralės.
Mes net nebandome praeities ir
patirties suvokti plačiau, giliau
ir, svarbiausia, nešališkai. Tuo
tarpu, ta nuolat kurstoma „tautos, kaip aukos, kurios neva tik
ir tyko priešai“, paradigma, atrodo, trukdo ne tik galutinai išsilaisvinti, bet ir objektyviai pažvelgti į praeities aidus šiandienos Lietuvos visuomenėje, kuri,
deja, nyksta ir išsivaikšto.
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Pokalbis

socialdemokratas

LSDP reikia padaryti smulkių verslininkų,
samdinių ir neturtingų piliečių partneriu
Praėjo beveik 100 dienų nuo tada, kai savo pareigas pradėjo eiti naujasis LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas.
„Socialdemokrato“ skaitytojų dėmesiui – LSDP Garbės pirmininko, Lietuvos Nepriklausomybės Kovo 11-osios
Akto signataro Aloyzo SAKALO naujosios partijos vadovybės vertinimas.
riaus krizė nėra naujojo partijos
pirmininko pralaimėjimas?
Naujasis partijos pirmininkas
šventai tikėjo, kad partijos nariai
vadovausis Statutu, o priimamų
partijos skyrių sprendimų priežiūrą privalo vykdyti LSDP Etikos ir
procedūrų komisija. Tačiau ir tarp
partijos narių yra tokių, kuriems ir
įstatymas nieko nereiškia, nekalbant jau apie statutą.
Manau, kad tokius klausimus
turi spręsti Etikos ir procedūrų
komisija, o jai vadovauti – vienas
iš partijos vicepirmininkų. Negalima vienam asmeniui duoti tiek
pareigų, jei nenorime jo sužlugdyti.
Pirmininko kaltę aš įžiūriu kitur. Jis privalėjo ne tik skirti kiekvienam vicepirmininkui atitinkamą darbo barą, bet ir juos kontroliuoti.

Šį pavasarį LSDP pirmą kartą
savo istorijoje tiesiogiai išrinko
partijos pirmininką. Kaip vertinate pirmuosius Gintauto Palucko pirmininkavimo mėnesius?
Kokią politinio lyderio ateitį jam
prognozuojate?

Naujai išrinkto LSDP pirmininko laukė ypač sunkus uždavinys – sugražinti partiją prie jos
pamatinių vertybių: laisvės, solidarumo ir socialinio teisingumo,
atsisakant pastaraisiais metais paplitusio tarp vyresnio amžiaus partijos vadovų teiginio, jog socialdemokratija – tai tas pats liberalizmas, tik iki tam tikro laipsnio.
Tai – neo-liberalizmas, kurio
esmė – remkime turtingus verslininkus, tada ir jų samdiniams
daugiau nubyrės nuo turtingo stalo. Deja, realybė kitokia: turtingi
verslininkai nesidalina savo pelnu
su samdiniais, o noriai perka jachtas ar vilas užsienyje.
Tokia pamatinių socialdemokratų vertybių inversija pavertė
LSDP dar viena liberalų partija.
Rezultatas – katastrofiškai pralaimėti rinkimai.
Todėl vienu pirmųjų LSDP pirmininko žingsnių turėjo būti partijos vadovybės atjauninimas, nes
tik nauja partijos vadovybė gali
grąžinti LSDP jos pamatines vertybes ir ją padaryti smulkių verslininkų, samdinių ir neturtingų
piliečių politiniu partneriu. Partijos vadovybę naujasis pirmininkas atjaunino.
Antras pirmininko neatidėliotinas uždavinys – partijos demokratizavimas, svarbių sprendimų
priėmimui darant LSDP skyrių
apklausas. Tai irgi buvo padaryta.
Deja, seni partijos vilkai, kurių
gausu LSDP frakcijoje Seime, numojo ranka į skyrių nuomonę, sakydami „mes geriau žinome“. O
skyriai, kaip niekur nieko, prarijo
šią skaudžią piliulę.

mo, socialinės apsaugos ir darbo
bei sveikatos apsaugos ministerijų,
kuriose ir priimami sprendimai,
didinantys solidarumą ir socialinį teisingumą, o pasirinko mažai
ką turinčias bendro su socialdemokratine specifika ministerijas.
Tai – dar vienas argumentas, kad
senieji vadovai buvo apžavėti neoliberalizmo idėjomis.
Jei G. Paluckui pavyks išgyvendinti neo-liberalizmą iš partiečių
galvų, tai jis taps vienu žymiausių
Lietuvos socialdemokratų. Ir, kai
ateis laikas, net svarbiausiu Lietuvos politiku.

Kadangi visada esate konstruktyvus partijos politikos kritikas ir vertintojas, norėjau paklausti, Jūsų nuomone, ar po visuotinių LSDP pirmininko rinkimų situacija partijos viduje paKoalicijos su valstiečiais gerėjo? Ar matote perspektyvų,
kad LSDP taps tikrąja kairiąją
perspektyvos pasidarė
politine jėga?
miglotos, kai senasis
Iš dalies jau atsakiau į Jūsų klaupartijos pirmininkas,
simą. Jei partijos pirmininkas nenuleis rankų patyręs net vieną ar
sudarant koaliciją,
kelias nesėkmes, tai partija greipasirinko mažai ką
čiau taps tikra kairiąja jėga.
turinčias bendro su
Jei pirmininkui nepasiseks, tai
partija
gaus dar vieną skaudžią pasocialdemokratine
moką per ateinančius rinkimus. Ir
specifika ministerijas.
jos ateities gairės mažai kuo skirsis
nuo Darbo ar Tvarkos ir teisinguTrečias žingsnis, kurio ėmėsi mo partijų.
pirmininkas – apsvarstyti koaliLiepos pradžioje LSDP Šiaucijos su valstiečiais perspektyvas.
O jos pasidarė labai miglotos, kai lių miesto skyrių paliko apie 70
senasis partijos pirmininkas, suda- narių. Šios krizės vertinimų yra
rant koaliciją, nepasirinko švieti- įvairių: vieni tvirtina, kad tai –

Pats laikas įvesti
progresinius mokesčius,
o dividendus,
tantjemas, pajamas už
nekilnojamojo turto
nuomą ir kitas pinigines
pajamas priskirti prie
GPM, padidinti pelno
mokestį ir peržiūrėti
turto mokestį, įvesti
brangaus turto
įsigijimo mokestį.
tiesiog neišvengiama ilgai besitęsusios krizės atomazga, kiti –
kad buvęs socialdemokratas, jaunasis Domas Griškevičius (jis tapo Šiaulių m. vicemeru be LSDP
sutikimo ir dėl to buvo pašalintas iš partijos), kurio iniciatyva
iš partijos ir išstojo kelios dešimtys narių, neturėtų toliau kištis
į LSDP vidaus reikalus, treti –
kad dėl krizės labiausiai kaltas
laikinasis skyriaus pirmininkas
Edvardas Žakaris, kurio išrinkimas nuolatiniu skyriaus pirmininku buvo anuliuotas dėl jo
turimų nuobaudų, ketvirti – kad
naujoji partijos vadovybė turėjo žaibiškai reaguoti į gilėjančią
krizę ir neleisti susidaryti situacijai, kai partijos skyrių palieka
ideologiškai progresyvus sparnas. Kaip šią situaciją vertinate Jūs? Ar LSDP Šiaulių m. sky-

2019 metai bus rinkimų metai – vyks savivaldos, Prezidento ir Europos Parlamento rinkimai. Jau dabar žiniasklaida
linksniuoja galimus kandidatus į Prezidentus. Kokį kandidatą į Prezidentus turėtų iškelti LSDP?
Iš dabar pasižymėjusių asmenybių matyčiau dvi pavardes. Tai
– Vytenis Andriukaitis ir Vilija Blinkevičiūtė. Tačiau per kokį
pusmetį jų gali atsirasti ir daugiau.
Manau, kad bet kuris iš minėtų ar neminėtų kandidatų turėtų labai kruopščiai ir objektyviai
išanalizuoti dabartinės prezidentės veiklą, nurodant ir tai, ką ji padarė gero ir tai, kur jos sprendimai
buvo blogi.
Tada kiekvienas rinkėjas pamatytų, kaip būsimas prezidentas elgtųsi, kokie būtų jo prioritetai, kaip
jis supranta Konstituciją, įstatymus ir kt.
Lietuvoje – įsisenėjusi socialinė
nelygybė ir atskirtis. Kaip bebūtų
gaila, paskutinė socialdemokratų
vadovaujama vyriausybė nepadarė čia proveržio. Ko tikitės iš naujosios partijos vadovybės? Kokias
socialinės politikos gaires rekomenduotumėte Gintautui Paluckui, mažinant šalyje socialinę nelygybę ir atskirtį.
Aš nesu ekonomistas, tačiau, mano nuomone, – pats laikas būtų
pertvarkyti mokesčių sistemą, įvedant gyventojų pajamų mokesčio
(GPM) progresinį tarifą, o gaunamus dividendus, tantjemas, pajamas už nekilnojamojo turto nuomą ir kitas pinigines pajamas priskirti prie GPM, taip pat - padidinti
pelno mokestį ir peržiūrėti turto
mokestį, įvesti brangaus turto įsigijimo mokestį.
Kalbėjosi Morta Skomantienė

Socialdemokratai
dalyvavo PES ir
„Rainbow Rose“
Madride

Pirmasis Europos socialistų partijos ir „Rainbow Rose“
LGBT teisių forumas „Šiandienos laimėjimai ir ateities iššūkiai“ surengtas Madride, kur
birželio 26 – liepos 2 d. vyko
„World Pride Madrid“ renginiai. Forume dalyvavo per 160
dalyvių iš daugiau nei 40 šalių.
Į Madridą vyko LSDP nariai
Vilma Vatiekūnaitė, Elžbieta
Žurovska - Puodžiūnienė ir Artūras Rudomanskis.

Lietuvos vardas minėtas
ne kartą. Ypač daug dėmesio
skirta aktyviam Lietuvos dalyvavimui gelbstint Čečėnijos
homoseksualius žmones, kai
šie buvo perkeliami į Europos
Sąjungą.
Vilma Vaitiekūnaitė

socialdemokratas

Seimo frakcija
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Dabar svarbiausia – mokesčių pertvarka ir biudžetas

Pokalbis su Seimo LSDP frakcijos seniūnu Andriumi Palioniu
Kaip vertintumėte 2017-ųjų
Seimo pavasario sesiją ir priimtą
urėdijų reformą? Paskutiniame
jos posėdyje liepos 11 d. LSDP koalicijos partneriai valstiečiai – žalieji pasirašė susitarimą su konservatoriais, pagal kurį šie balsavo už
valstiečių – žaliųjų inicijuotą centralizuojančią urėdijų reformą, o
pastarieji – už konservatorių pasiūlymą dėl PVM lengvatos šildymui pratęsimo. Beje, kai socialdemokratai siūlė PVM lengvatą šildymui visam laikui, premjeras S. Skvernelis tai pavadino akibrokštu. Urėdijų centralizacija
skaudžiausiai smogs smulkiajam
verslui regionuose, žmonės praras
darbą, nukentės regioninė politika, o korupcijos problema, kuri reformos šalininkų įvardijama
vos ne kaip pagrindinė jos priežastis, gali persikelti į aukštesnį lygį.
Per šią sesiją priimta daug įstatymo projektų, ne tik urėdijų reforma.
Nemažai projektų buvo diskutuojami viešai ir aktyviai.
Tačiau nemažai svarbių projektų praslinko tyliai, pavyzdžiui, atsinaujinančių išteklių projektas, kuris dar praeitoje Seimo kadencijoje
buvo socialdemokratų užregistruotas, o priimtas tik dabar. Jis pagerina didmeninę prekybą naftos produktais, užkardo pridėtinės vertės
mokesčio (PVM) grobstymo nišas
(pagal FNTT, maždaug 15 proc. visos jų apyvartos PVM išgrobstoma,
o per metus tai sudaro apie 30 mln.
eurų). Jau kitais metais Vyriausybė
galės juos planuoti kaip papildomas
pajamas ir skirti, tarkim, socialinei
atskirčiai mažinti.
Gaila, kad pritrūko vienos dienos žemės įstatymui. Jei sesija būtų
pasibaigus liepos 13 d., tikiu, kad
jis būtų priimtas. Dėl procedūrinių suvaržymų liepos 11 d. dar negalėjome įtraukti jo į darbotvarkę,
nes tik ryte Kaimo reikalų komitetas šį klausimą apsvarstė. Įstatymas
išspręstų problemą, kai verslo vystytojai savo pastatams išsinuomoja valstybinę žemę (taip atsitiko su
Vilniaus „Žalgirio“ stadionu), keičia
jos paskirtį ir stato joje daugiabučius
ar viešbučius, todėl dėl žemės vertės
gauna didesnę grąžą už parduodamą savo turtą, jau išvystytą.

Keista, kai Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų
partija, eidama į
rinkimus, deklaravo
kairiąsias vertybes ir
akcentavo regioninę
politiką, o dabar
priimami sprendimai yra
kitokie.

Būtų sprendžiamos problemos
srityse, kur, Valstybės kontrolės
teigimu, valstybė jau dešimtmečius neracionaliai naudoja savo
turtą, t. y. žemę. Projekto dėka
mes apmokestintume tokią žemę.

Jei yra keičiama žemės paskirtis ir
norima vystyti savo verslą, tai reikėtų už tą žemę susimokėti pinigus. Tikiuosi, kad rudens sesijoje tai bus vienas pirmų klausimų.
Urėdijų reforma – dar nespėjęs atslūgti ir opus klausimas. Be
to, dar ir neįsigaliojęs. Reforma
skaudžiai paveiks smulkų verslą
regionuose, dalis žmonių praras
darbą ir tose pačiose urėdijose. Tai
yra keista, kai Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų partija, eidama į rinkimus, deklaravo kairiąsias vertybes ir akcentavo regioninę politiką, o dabar priimami sprendimai
yra kitokie.
Jei būtume pritarę Vyriausybės
projektui, galėtume drąsiai teigti, kad žlugdome regionus. O dabar priimtu projektu mes atrišome rankas Vyriausybei, nors Socialdemokratų frakcija vieningai
nepalaikė šio reformos varianto.
Vyriausybė gali ir nieko nedaryti,
palikti taip, kaip yra. Taigi, dabar
atsakomybė tenka aplinkos ministrui ir Ministrui Pirmininkui. Jie
turės prisiimti atsakomybę už reformos padarinius.

Kokie bus socialdemokratų prioritetai, formuojant 2018
metų valstybės ir savivaldybių
biudžetą?
Pavyko pasiekti, kad pagal savivaldybių biudžetų nustatymo metodiką nuo kitų metų būtų fiksuojama bendroji kompensacinė
dotacija (BKD). Tai reiškia, kad
savivaldybės, surinkusios daugiau
GPM tiesioginėms funkcijoms atlikti – viršplanines pajamas, galės
jas toliau naudoti savo savivaldybės reikmėms ir gauti praėjusiais
metais fiksuotą BKD.
Taip jos turės didesnį stimulą
surinkti kuo daugiau GPM. Šiam
pokyčiui dabar yra palankios sąlygos – žymiai pagerėjo GPM surinkimas: jei šiemet skirti BPK prireikė 38 savivaldybėms, kitiems
metams prognozuojama, kad jų
prireiks 14 savivaldybių. Jei toks
sprendimas būtų buvęs priimtas
dar pernai, šiemet mūsų savivaldybės būtų turėję 26 mln. eurų
daugiau pajamų.
Dėl 2018-aisiais numatytos mokesčių pertvarkos frakcija yra sudariusi mažą darbo grupę, kuri
peržiūrėjo Vyriausybės pasiūlymus. Mūsų siūlymas – papildomas neapmokestinamųjų pajamų
dydis (NPD) už vaikus.
Taip pat frakcija užregistravo
pridėtinės vertės mokesčio (PVM)
šildymo lengvatos projektą šildymui nuo sausio 1 d. dienos palikti 9 proc. Dabar vyksta diskusijos,
kad ne tik centriniam šildymui,
bet ir kitu kuru besišildantiems. Ir
ne tik daugiabučiuose, bet ir privačiuose namuose.
Toliau pagal Vyriausybės planą yra numatytos „Sodros“ lubos.
Mūsų darbo grupė tam nepritaria.
Pagaliau kalbame ir apie progresinių mokesčių projektą. Vien papildomas NPD už vaikus kainuoja

trečią ir kitus – 75 eurai. Tai kainuotų valstybei 178 mln. eurų.
Jei už kiekvieną vaiką mokėtume po 102 eurus, reikėtų iš biudžeto apie 600 mln. eurų. Iš kur gauti
tokią sumą? Pavyzdys yra kaimyninė Lenkija, kuri taip pat įsivedė
vaiko pinigus (500 zlotų) ir taip
pat nuogąstavo, kad bus deficitinis biudžetas, tačiau namų ūkių
išlaidos kompensavo tuos praradimus su kaupu. Taip pat pristabdė
emigraciją, alkoholio vartojimą ir
prisidėjo prie kitų socialinių problemų sprendimo.
Mes, kaip valstybė, šiandien jau
esamę surinkę pusės metų biudžetą, todėl šiame pakilimo periode
galime tikrai įvesti tokius „vaiko
pinigus“.

Lenkija, kuri įsivedė vaiko
pinigus (500 zlotų), namų
ūkių išlaidos kompensavo
juos, jie pristabdė
emigraciją, alkoholio
vartojimą ir kt.
biudžetui 75 mln. eurų. Taigi, siūlydami šią lengvatą, turime nurodyti pajamų šaltinį, iš ko padengsime šią sumą. Dar pernai gruodį
užregistruotavome projektą, kuris nėra labai gąsdinantis ir daugiau uždirbantiems. Iki 20 tūkst.
pajamų per metus į išlieka tas pats
15 proc. tarifas, nuo 20 tūkst. iki
30 tūkst. – 16 proc, nuo 30 tūkst.
iki 40 tūkst. – 17 proc., o virš 40
tūkst. – 18 proc. tarifas.
Jei tokie progresiniai tarifai būtų galioję praėjusiais metais, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis, biudžetas papildomai jau būtų surinkęs apie 75
mln eurų. O svarbiausia yra tai,
kad 57 mln. eurų būtų surinkti iš
tų, kurie uždirba daugiau negu 40
tūkst. eurų per metus. Savo darbo
grupėje dar svarstome tarifą padidinti tiems, kad uždirba daugiau
nei 40 tūkst., tuomet pajamos būtų apie 100–110 mln. per metus į
biudžetą.
Latviai taip pat šiuo metu svarsto pajamų ir socialinio draudimo
mokesčių keitimą. Kaip atskaitos
tašką, jie irgi pasirinko 20 tūkst.
eurų pajamų progresinių mokesčių slenkstį (gal nusižiūrėjo nuo
mūsų). Būtų gerai, kad kaimyninės šalys turėtų panašią mokesčių
sistemą. Tik jų GPM tarifas yra
daug didesnis nei mūsų.
Svarstome ir ne kartą esame pasisakę už išmokų už vaikus didinimą. Mūsų siūlyme yra numatyti 102 eurai – tai yra valstybės remiamų pajamų suma, kad ji būtų
pririšta prie vaiko pinigų. Pagal
Vyriausybės projektą, už pirmą ir
antrą vaiką siūloma 30 eurų, o už

Akcentuojate, kad pagrindinis
Seimo rudens sesijos uždavinys
– mokesčių pertvarka. Kokius
pasiūlymus teiks Seimo LSDP
frakcija?
Yra daug kitų klausimų, pavyzdžiui, minimalaus mėnesio atlyginimo (MMA). Ar jį palikti tokį,
koks dabar yra (380 eurų), ar pririšti prie vidutinės algos dydžio, ar
padaryti 50 proc. vidutinio? Kaimynai latviai nuo kitų metų kelia
iki 400–410 eurų (dabar – 380),
estai – iki 470 eurų (dabar – 430).
Kelsime diskusiją dėl pelno apmokestinimo. Dar pernai mūsų
frakcijos narė Rasa Budbergytė
užregistravo pasiūlymą, pagal kurį jau nuo šių metų liepos 1 d. galėjo įsigalioti neapmokestinamojo
pelno lengvata iki 75 proc. reinvestuojantiems verslininkams.
Šiam projektui užregistravome
pasiūlymus, kad būtų daugiau skatinamas darbo vietų kūrimas regionuose, nes reinvestuojamo pelno
lengvata gali būti taikoma tik naujai įrangai įsigyti, o regioninėms
įmonėms yra žymiai sudėtingiau.
Šia lengvata negalėtų naudotis Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių
miestų teritorijos.
Taip pat įmonės apmokestinamas pelnas gali būti sumažintas ir
iki 100 proc., jei įmonių apyvarta
neviršija 1 mln. eurų per metus,
kad mažesnėms įmonėms reinvestuotą turtą galima būtų ir 100
proc. pasidengti. Žinoma, tai –
diskusijų klausimas. Galima kalbėti ir apie tai, kaip visoms įmonėms padengti 100 proc., bet manau, kad labiau socialdemokratiška būtų palikti smulkioms. Nes tai
skatintų regioninių įmonių plėtrą
ir darbo vietų kūrimą regionuose.
Ar didesnė valstybės finansinė
parama šeimoms, auginančioms
vaikus, bus tarp realių socialdemokratų prioritetų, formuojant
biudžetą ir vykdant mokesčių reformą? Gal tai tik retorika?
Jau išgirdę atsakymą į antrą
klausimą turėjote suprasti, kad
tai nėra tik retorika.
Kalbėjosi Sigita Mykolaitytė

Seimo LSDP frakcija
lauks Tarybos sprendimo dėl koalicijos

Lietuvos socialdemokratų
partijos frakcija rugpjūčio 1 d.
aptarė politines aktualijas, tarp
jų – ir šiuo metu vykstančią skyrių apklausą dėl valdančiosios
koalicijos su Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga.
Partijos Prezidiumas yra paprašęs skyrius iki rugsėjo 20 d.
pateikti savo nuomonę.
Po to bus šaukiama partijos Taryba, kuri priims galutinį sprendimą dėl valdančiosios
koalicijos.
Lietuvos socialdemokratų
partijos frakcijos Seime nariai
išsakė argumentus „už“ arba
„prieš“ koaliciją, tačiau sutarė
laukti skyrių ir Tarybos sprendimo.
„Bendra nuomonė yra tokia,
kad pagal galiojantį partijos Tarybos sprendimą partija yra koalicijoje. Frakcija negali priimti savo sprendimų – būti koalicijoje ar nebūti. Kaip Taryba
pernai įgaliojo pasirašyti koalicijos sutartį, taip dabar Taryba
irgi priims sprendimą – būsime
mes koalicijoje arba ne“, – sakė
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnas
Andrius Palionis.
Rugpjūčio 2 d. socialdemokratų atstovai dalyvavo bendrame Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Lietuvos socialdemokratų partijos koalicijos
tarybos posėdyje, kuriame diskutavo apie naujausius Vyriausybės pasiūlymus mokesčių reformai. „Koalicinė taryba aptarė Seimo rudens sesijos darbų
programą“, – sakė A. Palionis.
Lietuvos socialdemokratų
partija yra parengusi savo siūlymus: tarp jų yra vadinamų vaiko pinigų didinimas iki 102 eurų už vieną vaiką, progresyvus
gyventojų pajamų apmokestinimas, siūlymas palikti papildomą neapmokestinamųjų pajamų dydį (PNPD) už vaikus, 9
proc. pridėtinės vertės mokesčio
(PVM) lengvata šilumai ir vandens pašildymui, 5 proc. lengvatinis PVM tarifas duonai, pieno
produktams, daržovėms.
Socialdemokratai koalicijos
partneriams siūlys diskutuoti
apie bazinio dydžio, taikomo
apskaičiuojant tarnautojų, mokytojų, socialinių darbuotojų,
politikų ir teisėjų darbo užmokestį. Šiuo metu jis siekia 130,5
euro: jis buvo sumažintas ekonominės krizės metu ir neatkurtas iki buvusio dydžio.
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Ar švediškas stalas mokyklos valgykloje nukonkuruos bulvių traškučius?

Raminta Popovienė
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto,
Jaunimo ir sporto reikalų komisijos,
Savižudybių ir smurto prevencijos
komisijos narė

„Matyt, didžioji pertrauka“,
– pagalvoju, staiga pamačiusi iš mokyklos pasipilantį būrį
vaikų. Jie visi bėga į šalia esantį prekybos centrą ir nusiaubia
kelias lentynas. Ne visas, o tas,
kuriose sukrauti bulvių traškučiai, saldumynai, limonadai.
Apsipirkę vaikai pietauja. Ir
taip kasdien.
Taip maitinasi mūsų vaikai.
O pasekmės...
Kas penkto vaiko svoris –
per didelis
Jau ne vienerius metus sveikatos
specialistai pastebi pastovų antsvorio turinčių vaikų skaičiaus augimą, dažnėjančias alergijas ir įvairias ligas (pvz., diabetą), kurios renkasi vis mažesnius vaikus. Daugelį dalykų lemia genetika, kai kurie
susirgimai galbūt tėra atsitiktinumas. Ir vis dėlto, mūsų vaikų mityba yra vienas svarbiausių veiksnių,
lemiančių sveiką vystymąsi.
Vaikų antsvoris ir nutukimas
tampa opia problema Europos Są-

jungoje ir Lietuvoje. Mažas vaisių
ir daržovių vartojimas, riebalų ir
cukraus gausa vaikų valgomame
maiste bei fizinio aktyvumo stoka – pagrindinės nutukimo priežastys. Lyginant su EBPO šalimis,
Lietuvoje sergamumas diabetu, širdies ir kraujagyslių ligomis, kurias
dažniausiai sukelia nesveika mityba ir gyvenimo būdas, yra gerokai
didesnis.
Vargu, ar galime spręsti vaikų
antsvorio ir nutukimo problemą
vien nesveikų produktų reklamos
ribojimu ar kitais draudimais. Verčiau vaikus reikėtų įtraukti į jiems
įdomią ir fiziškai aktyvią veiklą,
maistą pateikti taip, kad vaikams
būtų ir skanu, ir patrauklu. Taip
nuo mažų dienų įmanoma suformuoti sveikesnės gyvensenos ir mitybos įgūdžius.
Reikėtų pasiekti, kad mokyklose ir darželiuose pateikiamo maisto
meniu papildytų kokybiškos sezoninės daržovės, vaisiai, uogos, viso
grūdo miltai. Taip pat būtina pasirūpinti būrelių įvairove, kad kiekvienas vaikas galėtų pasirinkti,
atrasti mėgstamą fizinę veiklą ir ja
užsiimti, kad tokie būreliai nebūtų
finansinė prabanga tėvams.
Kol kas statistika nieko gero
vaikų sveikatos klausimu nesako.
Nutukę vaikai dažniausiai tokiais
liks ir kai suaugs. Daugiau nei 60
proc. vaikų, turėjusių antsvorio
iki paauglystės, turės antsvorio
ir suaugę. Dauguma Lietuvos jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų – normalaus kūno svorio. Deja, 2016 m. 15,6 proc. vaikų turėjo

antsvorį, 6,6 proc. buvo nutukę.
Kaip kompiuteį pakeisti sportu?
Tokias vaikų problemas lemia
ir besikeičiantis vaikų gyvenimo
būdas. Daugiau negu 2 valandas
ir ilgiau per dieną prie kompiuterio ekrano praleidžiantys pirmokai dažniau turėjo per didelį kūno svorį.
Dažnėjančios ligos ir svorio problemos atskleidžia: vaikai per mažai juda, valgo nereguliariai ir per
dažnai mėgaujasi greitu maistu,
turinčiu daug kalorijų, bet mažai
augančiam organizmui reikalingų medžiagų. Visi šie įpročiai auga
kartu su vaiku ir vėliau įprasti prie
kitokios mitybos tampa sunkiau.
Kaip organizuoti maitinimą ugdymo įstaigose, kad vaikai pamėgtų mokyklų valgyklas? Jie mieliau

renkasi šalia esančią parduotuvę,
kurioje tėvų duotus pinigus išleidžia ne itin naudingiems užkandžiams. Jie nenori valgyti mokykloje gaminamų kotletų, net jeigu
juos gauna nemokamai. Labai daug
maisto valgyklose keliauja į šiukšlių
dėžę. Vaikams neskanu. Jie nenori
valgyti to, kas jiems nepatinka. Ir
su jais nepasiginčysite. Todėl laikas
ieškoti lanksčių ir modernių maitinimo formų ugdymo įstaigose.
Medikai kartu su mitybos specialistais ir politikais sutaria dėl pasirinktos krypties: maisto produktų gamintojus raginti keisti maisto produktų sudėtį, kad juose būtų mažiau druskos, cukrų ir riebalų (ypač sočiųjų ir transriebalų).
Svarstyti fiskalinių priemonių įgyvendinimą: sveikatai nepalankių
produktų didesnį apmokestinimą,
o sveikatai palankiam maistui taikyti mokestines lengvatas.

Švediškas stalas valgykloje.
Kodėl ne?
Pasak medikų, vienas iš 20 vaikų
yra alergiškas. Alergijos – jau ne pavieniai atvejai. Labai svarbu skleisti
žinias visuomenei apie maisto alergiją ir maisto alergenų sukeltą anafilaksiją, paruošti instrukcijas ugdymo įstaigoms, kaip ją atpažinti
ir kaip elgtis jos metu.
Šiuo metu Sveikatos apsaugos
ministerijos tinklalapyje jau yra pateiktos alergiškų vaikų maitinimo
rekomendacijos, Tačiau ugdymo
įstaigoms lieka atsakingas uždavinys – pačioms parengti kasdieninius valgiaraščius specialių maitini-

Auginti vaikus – taip pat darbas
Darius Razmislevičius
Kauno m. savivaldybės tarybos narys,
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto
pirmininkas

Kaip ir reikėjo tikėtis, vos viešojoje erdvėje pasirodė informacija apie socialdemokratų siūlomą vaiko pinigų idėją,
netruko sureaguoti politikai
ir apžvalgininkai. Tačiau net ir
gan siauriems interesams atstovaujantys ekspertai, matyt,
nebeturi argumentų įtikinti visuomenę, kad vaiko pinigų nereikia ar jie būtų žalingi.
Tiesa, neoliberalių ideologinių
klišių, kad ir apie “išlaikytinius” ar
”pašalpinius” vis dar pasitaiko. Tačiau, tikėtina, kad pagaliau visuomenės dauguma jau supranta su
kokiais iššūkiais šiandien susiduria
Lietuva ir jos žmonės. Ir vaiko pinigai gali būti ta maža paspirtimi ir
žingsneliu pirmyn, siekiant gerovės
Lietuvos visiems.
Gedimino Kirkilo iškeltą idėją
apie adekvataus dydžio vaiko pinigus greitai pasigavo ir koalicijos
partneriai valstiečiai – žalieji, įtrau-

kę juos į mokesčių reformos gaires.
Tiesa, valstiečiai – žalieji siūlo gerokai sumažintus vaiko pinigus.
„Tačiau būtina užtikrinti, kad ši
parama bus reikšminga pagalba šeimoms, o ne mažareikšmiai kišenpinigiai“, - sako naujasis LSDP primininkas Gintautas Paluckas, pabrėždamas, kad solidūs vaiko pinigai (100 ar daugiau eurų už vaiką)
turi būti skiriami visoms šeimoms
nepriklausomai nuo pajamų dydžio
ir nuo to, kelintas vaikas šeimoje.
Mums reikia visuomenę matyti
ir suvokti žymiai plačiau jau šiandien. Juk suteikdami tokią paramą
vaikui, gal galėsime ir iš piktnaudžiaujančių tėvų daugiau atsakomybės, daugiau pagarbos atžalai paprašyti? Gal tai bus, kad ir maža, bet
paskata ar galimybė kažkam ištrūkti iš skurdo ar žalingų įpročių rato?
Vaikai pinigai nėra pašalpa, kurios reikia eiti ir nusižeminus prašyti. Kita vertus, jei taip vertiname
darbą, ar auginti vaikus nėra svarbiausias, sunkiausias ir atsakingiausias darbas, toks būtinas visuomenei
ir valstybei būti?
Štai kodėl vaiko pinigai yra tei-

singa idėja. Ar didelė problema, jei
mes visi – Lietuvos žmonės – savo
mokamais mokesčiais prisidėtumėme prie tėvų, auginančių vaikus, ir
tų vaikų gerovės? Be abejonės, būtina investuoti ir į švietimo, sveikatos
apsaugos ir kitas socialines sritis, bet
visuma ir yra gerovės valstybės pagrindas. Ir, sutikite, tai žymiai geresnė investicija nei kokio nors žvyrkelio asfaltavimas, nes tuoj jais nebus

kam važiuoti.
Šimtus kartų
apverkta Lietuvos
emigracija nesustos,
jei ir toliau ją stabdysime šūkiais ir nacionaliniais susitarimais,
nugulančiais į stalčių
strategijas. Emigracijos nesustabdysime,
kurdami valstybę tik
pasiturintiems, o kitiems palikdami tik
pasirinkimo teisę tarnauti už centus ar emigruoti į didesnės lygybės šalis.
Investicinio klimato
gerinimas ir verslumo
skatinimas yra gerai, bet tai jokiu
būdu negali užgožti kitų valstybės
ir visuomenės poreikių ir galimybių ribojimo. Metas pradėti kalbėti apie investicijas į ateities Lietuvą,
nes jokios technologijos, jokie išradimai nebus reikalingi, jei šioje šalyje neliks žmonių.
Netrukus, emigracija ir žemas
gimstamumas virs gilia demografine krize. Jau dabar mažėja jaunimo,

mosi poreikių turintiems vaikams.
Vengiant alerginių reakcijų svarbu ne tik vaikus maitinti aukštos
kokybės ir sveikatai palankios sudėties maistu, suteikiant prioritetus ekologiškiems, vietiniams produktams.
Jei maistas mokyklose būtų kokybiškas ir patrauklus vaikams, galėtume svarstyti galimybę visus vaikus maitinti nemokamai. Pvz., skirti nemokamai vieną sveikatai palankų patiekalą per dieną visiems
vaikams. Taip išvengtume atskirties tarp tų, kurie šiandien gauna
nemokamą maitinimą, ir tų, kurie
negauna. Taip padėtume daugeliui
tėvų sutaupyti. Taip ugdytume visų vaikų įpročius rinktis subalansuotą maistą.
Vienas iš siūlymų – „švediškas
stalas“ , ant kurio galima rasti įvairaus kokybiško ir subalansuoto
maisto. Čia vaikai patys galėtų nuspręsti, ką ir kiek valgyti, ką su kuo
derinti. Tai padėtų ne tik sveikai
maitinti moksleivius, bet ir ugdyti jų įgūdžius rinktis sveikatai palankų maistą.
Visi mes – tėvai, medikai, pedagogai, politikai – suprantame, kad
mitybos įgūdžiai nesusiformuos
per dieną. O šalia mokyklos esančios parduotuvės ir užkandinės visada vilios vaikus. Bet ar ramiai žiūrėsime, kaip vaikas pietums valgo
„čipsus“.
Gaišti daugiau negalime. Turime ką nors keisti, kad užbėgtume
už akių ne tik besikeičiantiems kitos kartos įpročiams, bet ir didėjančioms jos sveikatos problemoms.
o ir tas likęs žvalgosi į vakarų pusę.
Štai, kad ir žvelgiant į tyrimus, matyt, kad artėja universitetų tuštėjimo metas. Ir ne tik universitetų.
Pavyzdžiui, Kauno apskrityje 2021
metais abiturientų bus 28% mažiau
nei buvo 2015 metais.
O kur garantijos, kad ir jie neatidėlios turėti vaikų? Tikėtina, Lietuvoje jau labai greitai turėsime visuomenę, kurioje vyraus pagyvenę
žmonės su mažomis pensijomis,
brangiomis ir prastomis socialinėmis paslaugomis.
Būtent todėl Lietuva privalo atsikratyti kelis dešimtmečius vyravusios politikos – kiekvienas už save. Turi vaiką – turi problemą, kurią pats ir išsispręsk. Lietuva privalo tapti draugiškesne valstybe šeimoms. Ir tai pasakytina, ne tik apie
vaiko pinigus, bet ir apie pirmąjį
būstą, galimybes derinti darbą ir šeimos poreikius, plėtoti vakarietišką
požiūrį į švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinę politiką.
Žinoma, žmonės vaikų susilaukia ne dėl pinigų. Bet vaikų turėjimą atideda, turėdami jų nepakankamai ir būdami nesaugūs. Be to,
prisiminkime, kada Lietuvoje buvo didžiausias gimstamumo šuolis
ir kas yra tie, taip su šypsena vis pavadinami V. Blinkevičiūtės vaikai?
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Ar mažinsime Lietuvos krepšinio rinktinės
narių skaičių? Kelios paralelės tarp valstybės
valdymo ir sporto
Liepos 6-ąją švenčiame
Valstybės (Lietuvos Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dieną. Ši valstybinė šventė, visų
pirma, yra Lietuvos valstybės
susiformavimo pagerbimas.
Valstybė – tai teritorija, herbas, himnas, vėliava, bet ar
tik tai? Ar teritorijai neturint
kariuomenės, policijos, teismų, viešosios infrastruktūros
yra įmanomas toje teritorijoje gyvenančios bendruomenės klestėjimas?

Iki Mindaugo dabartinėje Lietuvos teritorijoje gyveno ir tarpusavyje kivirčijosi daugybė genčių.
Dėl šių kivirčų ar plėšikavimo nebuvo saugi prekyba upių keliu, o
be sėkmingos prekybos nebuvo
ir miestų. Be valstybės užtikrinamos tvarios privačios nuosavybės
apsaugos net ta privati nuosavybė
negali susiformuoti. Mindaugo
sukurta ir po jo valdžiusių kunigaikščių puoselėta valstybė sukūrė ekonominio augimo Lietuvoje prielaidas. Šalys (Afganistanas,
Haitis, Somalis), iki šiol neturinčios valstybinio valdymo, nesugeba užtikrinti net ir minimalios savo kraštiečių gerovės.
Ne visi mokomės iš savo istorijos ar tolimų šalių pavyzdžių. Yra
galvojančių, kad užtenka valstybingumo simbolių, o daugiau
nieko padoriam gyvenimui ir nereikia. O visi kiti valstybės atributai reikalauja išlaidų, išlaidoms
padengti reikia mokėti mokesčius, kurie yra blogis.
Laisvosios rinkos apologetai
teigia, kad geriausia yra socialinė sistema, kurioje nėra mokesčių, o šiems teiginiams iš esmės
pritaria ir Lietuvos dešinieji, kurie savo valdymo 2008–2012 m.
laikotarpiu mažino išlaidas krašto apsaugai, aktyviai siekė išvalstybinti švietimą, sveikatos ir socialinę apsaugą, „visiškai“ liberalizuoti darbo rinką.
Valstybės išmontavimui ir konservatoriškam „saulėlydžiui“
2009 metais įvažiavus į gilią duobę, iš kurios šalis išsikapstė tik
2013-aisiais, šiandien Lietuvoje
svajojančių privatizuoti pensijų
fondus ir švietimą balsai pritilo,

o abejojančiųjų investicijų į krašto apsaugą svarba jau nėra daug.
Kita vertus, galvojančių, kad
valstybės vaidmens mažinimas,
viešojo sektoriaus siaurinimas yra
savaiminis gėris, yra daug. Prasmingų, Lietuvos žmonių gyvenimą gerinančių darbų neigimas
tapo viena esminių agitacijos už
išvalstybinimą formų.
Lietuvos žmonėms 2012 metų
Seimo rinkimuose „išbalsavus“
„dešiniukus“, socialdemokratų
vadovaujamos Vyriausybės darbo
2012–2016 m. mūsų šalyje įvyko
ženklūs teigiami pokyčiai:
• Dėl pagerėjusio mokesčių
administravimo pritilo kontrabandininkai, gerėjantis mokesčių
surinkimas leido beveik subalansuoti valstybės biudžetą, sumažino valstybės skolinimąsi;
• Darbai, kurie buvo sustabdyti „dešiniukų“ (pvz., daugiabučių
renovacija), atnaujinti; daugybė
Lietuvos miestų gyventojų šiandien gali džiaugtis sumažėjusiomis sąskaitomis už šildymą, sutvarkytais namų fasadais;
• Patirties neturinčių naujokų
pakeitimas patirtį valstybės valdyme turinčiais žmonėmis lėmė
santykinai žemas valstybės skolinimosi kainas, darbų, apie kuriuos buvo kalbama daugelį metų (pvz., suskystintų dujų terminalo), užbaigimą, sėkmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos
Tarybai 2013 metais;
• Minimalaus darbo užmokesčio nuoseklus didinimas, kuriam
intensyviai priešinosi dešinieji,
įtakojo dirbančiųjų realaus darbo užmokesčio augimą;
• Lietuvos ekonominės situacijos pagerėjimas sąlygojo sėkmingą euro įvedimą;
• Pagrindiniai šalies ekonomikos rodikliai (gamybos apimtis,
užimtumas, biudžeto subalansavimas, gyventojų emigracija)
2013–2016 m. buvo geresni nei
2009–2012 metais.

Šių darbų dešinieji linkę arba
nematyti, arba juos paaiškinti tuo,
kad situacijos Lietuvoje pagerėjimą lėmė „dešiniukų“ įdirbis bei išimtinai išorinės aplinkybės (pvz.,
atsigaunanti ES šalių ekonomika).

Yra tiesos, kad situacijos Lietuvoje pagerėjimui įtaką padarė
išorinės aplinkybės. 2013–2016
metais ES šalių (išskyrus Graikijos) ekonomika augo, prisidėdama prie Lietuvos eksporto į
jas augimo. Kita vertus, 2014–
2016 metai yra nuosmukio į Rytus nuo Lietuvos metai. 2016 m.
Rusijos bendrasis vidaus produktas (BVP) Tarptautinio valiutos
fondo (TVF) duomenimis buvo
2,5%, Baltarusijos – 5%; o Ukrainos net – 14% mažesnis nei 2013
metais.
1999 metais ekonomikos smukimas Lietuvoje, valdant konservatorių Vyriausybei, buvo aiškinamas krize Rusijoje. Kodėl nauja, gerokai stipresnė krizė Rusijoje 2015 metais nesukėlė krizės socialdemokratų vadovaujamos vy-

riausybės valdomoje Lietuvoje?
„Socialdemokratas“ jau rašė,
kad Lietuvos ūkio dinamika, lyginant kaimynais, dirbant socialdemokratų vadovaujamoms vyriausybėms, atrodo geriau nei valdant
visą viešąjį sektorių bandantiems
išmontuoti konservatoriams. Tada turėjome statistinius duomenys už 2014 metus, o dabar galime remtis ir 2016 metų skaičiais.
Varžybos tarp valstybių yra panašios į rungtyniavimą sporte. Jei
šalis gerina rezultatus kaimynų
atžvilgiu, ji veržiasi į priekį, o jei
prastina – atsilieka. Žemiau pateikti TVF duomenys apie Lietuvos ir kaimyninių šalių gamybos
vienam gyventojui apimtį konservatorių ir socialdemokratų valdymo laikotarpiais.
Matome, kad 2008 m. Lietuvos
gamyba lenkė Lenkijos rodiklius,
buvo lygi Rusijos rodikliams ir

Laisvosios rinkos
apologetai teigia, kad
geriausia yra socialinė
sistema, kurioje nėra
mokesčių. Galvojančių,
kad valstybės vaidmens
mažinimas yra savaiminis
gėris, yra daug
atsiliko nuo Estijos. Konservatoriai 2009 m. praleido į priekį lenkus, kuriuos pasivijo tik 2011 m.,
ir ženkliai atsiliko nuo rusų. Socialdemokratai 2014 m. aplenkė
rusus ir 2016 m. – estus.
Šis paveikslėlis rodo tą pačią
tendenciją: 1) Lietuva, valdant

socialdemokratams, pagerino padėtį kaimynų atžvilgiu 2016 metais, išsiverždama pagal aptariamą rodiklį į 1 vietą, 2) ir Lietuva, ir visos Lietuvos kaimynės
atsilieka nuo ES vidurkio. Pastebėtina, kad valstybės vaidmuo
yra ženklesnis labiau nei Lietuva
išsivysčiusių šalių ekonomikose
nei mūsuose.

Siekiant sutaupyti
lėšas, Lietuvos
krepšinio rinktinės
narių skaičius turi
būti sumažintas, o į
aikštelę verta leisti
tik po 4 žaidėjus?

Galbūt dalis skaitytojų susierzins pamatę skaičius, liudijančius,
kad Lietuva 2016 metais pagal
vieną iš tiksliausiai šalies ūkio lygį
atspindinčių rodiklių aplenkė Estiją. Kaip mes, pokomunistinėje
pelkėje braidantys katalikai, galime aplenkti liberalius, modernius
protestantiškus Europos skaitmeninimo lyderius?
Tačiau savųjų rezultatų menkinimas daro įtaką net ir socialdemokratinių vertybių puoselėtojams. Greta faktinių rezultatų
menkinimo išvalstybinimo propagandistai naudojasi ir strateginių reformų retorika.
Prieš keletą metų apie strategines reformas „dešiniukai“ kalbėjo
atvirai, įvardindami privatų kaupiamąjį draudimą, mokestines
lengvatas verslui, privataus švietimo ir medicinos plėtrą. Po eilinių
nesėkmingų rinkimų (2016 m.
Lietuvos žmonės, balsuodami už
pokyčius, parėmė daugiau valstybės siūlančius „valstiečius“, o ne
ją siaurinti žadėjusius liberalus)
pereita prie užslėpto kalbėjimo.
Deja, dabar „dešiniukai“ su tais
pačiais valstiečiais kviečia:
• beatodairiškai mažinti valstybinių institucijų personalą;
• nevertinant socialinio efektyvumo dalykų, supaprastinti jų
organizacines struktūras;
• atleidinėti vadovus ne dėl to,
kad jie blogus rezultatus pasiekė,
bet todėl, kad ilgai dirba;
• reformuojama, t. y. Vyriausybės kanceliarija, nors Seimas
be paliovos skundžiasi, kad Vyriausybė laiku arba išvis nepateikia reikiamų įstatymų projektų.
Viskas tarsi dėl efektyvumo augimo, dėl žmonių gerovės.
Šių metų vasara paženklinta artėjančiu Europos krepšinio čempionatu. Galima rasti paralelių
tarp valstybės valdymo ir sporto. Pažiūrėkime, ką reikštų principų, kuriais grindžiamos „strateginės“ reformos, taikymas Lietuvos krepšiniui:
• Siekiant sutaupyti lėšas, Lietuvos krepšinio rinktinės narių skaičius turi būti sumažintas, o į aikštelę verta leisti tik po 4 žaidėjus;
• Lietuvai nereikia daugybės
sporto federacijų, klubų. Turėkime vieną instituciją, atsakingą
už visas sporto šakas;
• Kam rinktis trenerius iš daugiametę praktiką turinčių specialistų? Pasirinkime tik jaunus, per
būsimas klaidas patirties įgausiančius.
Aišku, pašiepdami „dešiniukų“
siekius viską griauti, kuriuo dažnai užsikrečia ir kairiųjų pažiūrų rinkėjas, neteigiame, kad viskas Lietuvoje yra gerai. Tame pat
krepšinyje yra nenuveiktų darbų.
Tradiciškai esame prizininkai,
bet ne čempionai. Objektyviai
analizuodami savo ir tarptautinę patirtį, tobulėkime.
„Socialdemokrato redakcija“
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Kodėl S. Skvernelis nori būti

Atkelta iš 1 p.

gaunant 400 ar 500 eurų už kvalifikuotą darbą, kaip užtaikyti
per akciją nupirkti šeimai kompiuterį ar prabangos preke tapusią knygą, kaip kuo rečiau lankytis pas odontologą, nes šis paprašys apvalios sumos.
Tokie rūpesčiai kamuoja tvarkingus, mokslus pabaigusius, dažnai vaikų turinčius žmones. Taip
pat ir tuos, kurie galbūt stokoja
išsilavinimo, įgūdžių ar paprasto
draugiško patarimo, kaip rikiuoti savo gyvenimą.
Būtent į šiuos gyventojus paprastai būna nutaikytos rinkimų
kampanijos, pabrėžiančios kaires-

nę politiką, jautrumą, socialinį
teisingumą. Taip elgėsi ir Seimo
rinkimus laimėjusi Valstiečių ir
žaliųjų sąjunga.
Ramūnas Karbauskis ir Saulius Skvernelis kreipėsi būtent
į tuos žmones, kuriems skauda,
kurie laukė žadėtosios darnos ar
kairiosios politikos.
Tačiau tenka pripažinti, kad
premjeras S. Skvernelis ir kolegos valstiečiai žalieji pasinaudojo
visomis galimybėmis imtis kuo
mažiau svarbių sprendimų arba
svarbius sprendimus sutrivialino
iki smulkmenų.

dėl to, kad šis teisės aktas neatitiko visuomenės lūkesčių ir Lietuvos ekonomikos realijų. Šalyje, kurioje net „blizgančių“ įmonių vadovai retai paiso teisės, aktų norėdami atsikratyti darbuotojo, apie mokėjimą už viršvalandžius subtiliai nutylima, o darbo
ginčai vyksta dėl priklausančio
darbo užmokesčio nesumokėjimo, retą nudžiugins Darbo kodeksas, kuris žada lengvesnį darbuotojų atleidimą.
R. Karbauskis pareiškė, kad
anuometiniai valdantieji spjovė
į žmones, ir jis net parašė laišką
prezidentei Daliai GrybauskaiNaujas Darbo kodeksas:
tei, prašydamas vetuoti Darbo
kairiojo posūkio net nebu- kodeksą. Laiške jis pabrėžė supavo
prastintą atleidimą iš darbo, terSeimo rinkimus Valstiečių ir minuotas sutartis nuolatiniam
žaliųjų sąjunga laimėjo, o social- darbui ir daug kitų dalykų.
demokratai pralaimėjo iš dalies
Koks rezultatas? Darbo kodek-

sas, kaip ir žadėta, atidėtas pusei
metų. Per tą laiką priimta keletas prezidentės pasiūlytų pataisų.
Pati Valstiečių ir žaliųjų sąjunga nesugebėjo parengti jokių papildomų pasiūlymų, atsakomybė
už teisės akto pataisas numesta
Trišalei tarybai. Socialinės apsaugos ir darbo ministras, be užuojautos skurstantiems dirbantiesiems, neišvystė jokios padoresnės
minties. O R. Karbauskio laiške
minimos terminuotos sutartys
nuolatiniam darbui bei lengvesnis darbuotojų atleidimas taip
ir liko.
Išvada? Teisėkūros funkcijas
šiame procese vaidino ir kairiąją
politiką vykdė tik Prezidentūra.

PVM lengvatos šilumai panaikinimas – dvigubas smūgis žmonėms
Nepaisant jautrios retorikos
prieš rinkimus, naujoji vyriausybė ėmėsi drastiškai kovoti prieš
daugiabučiuose gyvenančius
žmones, panaikindama pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą šilumai ir vandens pašildymui. Taip ji sudarė sąlygas kreiptis
pašalpų į savivaldybes, jei išlaidos
šiam tikslui viršija 10 proc. skirtumo tarp šeimos gaunamų pajamų
ir valstybės remiamų pajamų dydžio, kuris yra 102 eurai.

Vidutinių apdraustųjų pajamų analizė: apdraustųjų, dirbančių ne mažiau kaip 30 d. per mėnesį, pasiskirstymas pagal pajamas

Reikia pasakyti, kad savivaldybės šiam tikslui negavo nė cento
papildomai, todėl kompensacijos už šilumą iš esmės turėjo pasiglemžti tas lėšas, kurios jau skiriamos kompensacijoms ir socialinei paramai.

Daugelį kamuoja
rūpesčiai: kaip sutaupyti
pinigų vaiko ekskursijai,
kaip sumokėti sąskaitas
už šildymą, iš kur semtis
džiaugsmo ir orumo
gaunant 400 ar 500 eurų
už kvalifikuotą darbą.

Šis žingsnis yra kairiosios politikos priešprieša, nes jo tikslas –
padėti tik tiems, kurie yra prie visiško kracho ribos, ir, gink Dieve,
neprisidėti prie šiek tiek didesnes
nei minimalias pajamas gaunančių žmonių gyvenimo kokybės.
Be to, kai apsunkinama prieiga
prie lengvatos ar paramos, valstybė daugiau sutaupo, nes ne visi gyventojai turi kantrybės ir geba pateikti visus reikiamus dokumentus. Paprastai kompensacijos
ir socialinės pašalpos skiriamos 3
mėnesiams, taigi, gyventojams gali grėsti dažnas lankymasis savivaldybėse.

Apie socialdemokratinių vertybių puoselėtoją –

Pokalbis su Juliumi Jurginiu, knygos „Gydytojas Andrius Domaševičius: laikas ir amžininkai“
(leidykla „Gairės“, 2017) autoriumi
Kas paskatino rašyti apie gydytoją Andrių Domaševičių ?
Domėjimuisi pradžią davė, regis,
2003 metų vasaros pabaigoje grįžtant iš renginio Žemaitijoje diskusija su dr. Dobilu Kirveliu apie lietuviškos socialdemokratiškos partijos gimimą. Apie XIX a. pabaigoje
tam susidariusias sąlygas, jos įkūrėjų
Andriaus Domaševičiaus ir Alfonso Moravskio bei kitų veikėjų įtaką
šiam įvykiui.
Daug patarimų ir nuorodų sulaukiau iš Kovo 11-osios akto signataro Gedimino Ilgūno. Rinkau literatūrą ir kitus šaltinius bibliotekose,
muziejuose. Užrašų su komentarais
kiekis gausėjo. Žinias ženkliai pagausino mano draugo Jurgio Šliogerio, vienintelio Domaševičiaus vaikaičio, perduotas senelio archyvas.
Po truputį ryškėjo A. Domaševičiaus asmenybės bruožai. Ne tik
kaip partijos veikėjo, bet ir kaip nenuilstančio gydytojo, kovotojo už
tautinės valstybės nepriklausomybę, lietuvių kalbą, kultūrą ir švietimą, medicinos mokslo pažangą.
Hipokrato priesaikos žodžiai –
„...žmonėms nurodysiu pagal sugebėjimą bei sąžinę atitinkamą gyve-

nimo būdą ir juos saugosiu nuo bet
kokios žalos ir skriaudos“ A. Domaševičiui tapo jo gyvenimo credo
ne tik medicinoje, bet ir politikoje.
Globalizacijos procesai tapo prioritetais mūsų gyvenime. Ant aukuro padėtas tautinės valstybės
identitetas. Pradėta darkyti lietuvių kalba, kuri yra svarbiausia tautos egzistencijos dalis. Kupina svetimybių lietuvių kalba viešai šneka
beveik kiekvienas pakviestas į TV
prelegentas. Neatsilieka ir laidų vedėjai. „Uždavinėja klausimus“, „neduoda informacijos“ ir t. t.
Dar 1884 m. dr. Jonas Šliūpas,
lietuvių tautos nepriklausomybės
šūkio iškėlimo pionierius, laikraštyje „Unija“ (JAV) rašė: „Laiminga
ateitė darbininkams prašvis per apšvietimą... O apšvietimas pasiplatina per gerai moksliškas knygas
ir per mokslavietes.“ Dr. Viktorija
Daujotytė apie dabartį „Suklusimuose“ rašo: ,,Apšvieta užsitęsė ir
išsisėmė, mus ima gaubti aptema.“
Šio dešimtmečio LSDP obalsiai rinkimų programose „Gerovės visiems valstybė“, „Svarbiausia – žmogus“ ar „Girdim, matom,
darom“ liko tik popieriuje. Socia-

tas vertybes, kuriomis visą savo gyvenimą vadovavosi ir jų
neišsižadėjo Andrius Domaševičius.
Bičiuliams šio darbo tikslą
galėčiau nusakyti M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos (1547) pirmosios eilutės
citata: „Broliai, seserys, imkiat
mani ir skaitykiat, Ir tatai skaitydami permanykiat.“

linę dirbančiųjų gerovę nuolankiai buvo leista nugalėti kapitalui, teisinantis „laisva rinka“
ar „naujomis šiuolaikinėmis“ socialdemokratinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis.
Visą tai paskatino surinkti užrašus, papildyti juos Europos ir Lietuvos istorijos įvykiais ir
sudėti į knygą. Rašydamas stengiausi išryškinti

Kodėl autoritetą ir didelę kvalifikuotą praktiką turintis gydytojas įsitraukė į
politiką?
Į pasaulį A. Domaševičius
atėjo nuožmios carinės Rusijos priespaudos laikotarpiu.
Engiama lietuvių tauta po
1863 m. sukilimo numalšinimo patyrė dar didesnę represijų gausą. Prasidėjo intensyvi
rusifikacija. Uždarytos mokyklos, uždrausta lietuviška
spauda. Valdininkiją išimtinai
sudarė rusai. Nužudytų ar ištremtų sukilėlių žemės ir dvarai atiduoti rusų kolonistams.
Ypatingai tai palietė Domaševičių tėvoniją – Liaudą. Tačiau tautinio išsivadavimo sie-

kių tai nesustabdė. 14 kartos
bajoras, 10 metų Domaševičius mokslus pradėjo Šiaulių
klasikinėje gimnazijoje. Besimokydamas įsitraukė pas V.
Zubovą besirenkančių mokinių kuopelę – skaitė uždraustą knygnešių atgabentą literatūrą. Ten taip pat susipažino
su Rusijos demokratų veikalais. Gimnazijoje galutinai susiformavo jo socialdemokratinės pažiūros.
1890 metais labai gerai baigė Kijevo šv. Vladimiro imperatoriško universiteto medicinos studijas. Tapo diplomuotu akušeriu–ginekologu. Ordinatūros mokslus tęsė Sankt
Peterburgo akušerijos institute. Per porą metų įgijo nepriekaištingą prof. D. O. Otto
pirmojo asistento kvalifikaciją. D. O. Otto – caro Nikolajaus II šeimos gydytojas – tituluotas akušeris buvo instituto vadovas.
Gabų A. Domaševičių jis
matė jau būsimu profesoriumi
ir jo darbų perėmėju. Bet drėgnas Vasilijaus salos klimatas,
kurioje išdėstyti instituto–kli-
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Šiuo metu siūlymus grąžinti
PVM lengvatą šilumai yra įregistravę socialdemokratai ir konservatoriai, todėl Vyriausybė prie
šio klausimo grįš. Tačiau kai kairiosios politikos imasi opozicijoje dirbantys konservatoriai, net
Andrius Kubilius atrodo ima atrodyti jautresnis už S. Skvernelį.
NPD „Sodros“ įmokoms –
dovana darbdaviui
Vyriausybė neseniai pristatė
nedrąsias mokesčių reformos iniciatyvas, iš kurių bent dvi sulaukė didelės kritikos. Pirma jų, 100
eurų – neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) „Sodros“ įmokoms mažai uždirbantiems. Tai
reiškia, kad 380 eurų uždirbantis
asmuo „Sodros“ įmokas mokėtų
nuo 280 eurų. Darbo užmokes-

Socialdemokratai
pralaimėjo rinkimus
iš dalies dėl to, kad
naujas Darbo kodeksas
neatitiko visuomenės
lūkesčių ir Lietuvos
ekonomikos realijų.
čiui didėjant iki 480 eurų, neapmokestinamasis dydis proporcingai mažėtų.
Tačiau blogybė yra ta, kad nuo
šio 100 neapmokestinamų eurų,
apie 31 eurą „išlošia“ darbdavys,
o darbuotojas – vos 9 eurus.
Ši darbdaviams naudinga lengvata pasiūlyta kaip kompensa-

cija už tai, jog vyriausybė nori
įpareigoti darbdavius socialinio
draudimo įmokas mokėti tik nuo
minimalios algos net tais atvejais,
jei darbuotojas dirba puse etato.
Tačiau šalutinis šio pasiūlymo
efektas visiškai neapgalvotas. Jis
reiškia, kad darbas ne visą dieną
turėtų išnykti, bet kaip tai suderinama su vaikų auginimu, šeimos
ir darbo derinimu?
Šiuo metu mama ar tėtis gali pasirinkti auginti vaiką dvejus
metus ir antraisiais metais gauti 40 proc. buvusio atlyginimo
dydžio išmoką. Dažniausiai šiuo
laikotarpiu tėvai papildomai dirba, prisidurdami prie minimų 40
proc.
Bet pritarus šioms pataisoms,
ne visą laiką dirbantys darbuotojai bus nepaklausūs. Kam darbdaviui priimti į darbą mamą pusei
etato, bet mokėti įmokas kaip už
visą etatą? Kur čia kairioji politika ir socialinis jautrumas?
Dar keistesnis Vyriausybės siūlymas sugrįžti prie pernai metų pabaigoje atsisakytų „Sodros“
įmokų lubų ir nustatyti jas ties
120-ies vidutinių mėnesio darbo
užmokesčių lygiu per metus. Tai
reiškia, kad mažiau įmokų tektų
mokėti tiems, kurie per mėnesį
gauna apie 8200 eurų bruto atlyginimo ir daugiau. Tokių žmonių nėra daug, bet tai naudinga
tik labai daug uždirbantiems asmenims.

Naujų darbo vietų regione
– nematyti
Žodžiais „regionai“ ir „darna“
prieš rinkimus buvo tarp dažniausių, kuriuos kartojo kolegos
valstiečiai žalieji. Premjeras S.
Skvernelis, prisistatydamas Seimui, irgi gana aiškiai įvardijo savo tikslus: „Regioninės politikos
srityje keliame tris pagrindinius
tikslus: sukurti efektyvią regioninės politikos sistemą, užtikrinti,
Lietuvos regionų konkurencingumą, investicijų pritraukimą,
užtikrinti aukštą gyvenimo kokybę regionuose“.
Tačiau iki šiol Vyriausybė pasiekė keletą dalykų: sujungė urėdijas į vieną vienetą ir tikisi atleisti apie 400 urėdijų darbuotojų,
užsimojo naikinti Lietuvos pašto skyrius, tik tam pasipriešino
valstiečiai žalieji Seime.
Nuolat kalbama apie viešojo
sektoriaus įstaigų „optimizavimą“, kas paprastai reiškia darbuotojų atleidimą. Tai tikrai nebūtų
visuotinė klaida, jei tuo pat metu
būtų pritraukiami investuotojai,
kuriantys darbo vietas tiek regionuose, tiek miestuose.
Ką nors atleidus ir nesukūrus
naujų darbo vietų, išlaidos paprastai tik didėja: tiems patiems
žmonėms, tikėtina, reikės mokėti nedarbo socialinio draudimo
išmokas, galbūt skirti socialinę
paramą. Kraštutiniu atveju toks
asmuo rinksis emigraciją.

PVM šidlymui
lengvatos
panaikinimas yra
kairiosios politikos
priešprieša, nes jo
tikslas – padėti tik
tiems, kurie yra prie
visiško kracho ribos.
Pabaigai
Egzistuoja toks neoficialus pajuokavimas, kad pastatas Gedimino pr. 11 mistiškai verčia politikus tranformuotis į A. Kubilių:
priešintis visoms lengvatoms, viską optimizuoti ir efektyvinti, karpyti išlaidas.
Niekas nežino, kodėl tai vyksta. Skirtumas tik tas, kad A. Kubilius dirbo didžiulės ekonominės
krizės metais, o pastaruoju metu
kalba apie Harvardo universiteto profesoriaus, žymaus politologo Roberto D. Putnamo knygą „Mūsų vaikai: amerikietiška
svajonė atsidūrė krizėje“ („Our
Kids: The American Dream in
Crisis“ – angl.), kurioje kalbama
apie pajamų nelygybės pavojų demokratinei sistemai. Ši knyga, tikėtina, praverstų ir dabartiniam
premjerui.
Ši knyga, tikėtina, praverstų ir
dabartiniam premjerui.

gydytoją Andrių Domaševičių (1865 – 1935)
nikos pastatai, įsismarkavus pleuritui, privertė Domaševičių 1893 m.
vykti į Vilnių. Vilniuje tarp darbininkų jau veikė iš kalėjimo sugrįžęs
jo vaikystės draugas A. Moravskis
(Fonia). A. Domaševičius įsteigia
savo privačią kliniką ir įsijungia į
politinę veiklą. Ant jo pečių gula
spaudos našta ir komunikacija su
Vilniaus inteligentija.
1896 m. gegužės 1 d. buvo įkurta Lietuviška socialdemokratiška
partija – pirmoji Lietuvos istorijoje politinė partija, deklaravusi savo
programoje lietuvių valstybės sukūrimo reikalingumą. Pasirinktu
gyvenimo credo siekė demokratijos, laisvių ir gerovės visiems žmonėms, dirbantiesiems ir vargšams.
Kovojo su oportunizmu partijoje, siekė jos savarankiškumo ir jos
atstovavimo darbininkijai, valstietijai ir skurdžiausiems visuomenės
sluoksniams.
Domaševičius caro valdžios keturiems metams buvo ištremtas Į
Sibirą, Vilniaus kraštą okupavusi
lenkų valdžia įkalino jį Varšuvoje,
Vronkuose ir Dombių karo belaisvių stovykloje. 1920 m. žiemos pradžioje, neįleistas į Vilniją, pėsčias
per Gudiją ir Latviją pasiekė gimtąjį Panevėžį. Panevėžyje išrinktas
į savivaldybės tarybą atstovavo dar-

bininkams, rėmė juos į Seimo rinkimus. Dirbo savo privačioje klinikoje. Buvo keturis kartus nepagrįstai įkalintas ir karinio tribunolo išteisintas. Be teismo ir kaltinimų du
kartus ištremtas į Smilgius. 1935 m.
kovo 11 d. priėmė pirmąjį savo vaikaitį Jurgį Šliogerį, dukters Gražinos sūnų, ir po 9 dienų pasitraukė
iš šio pasaulio.

Pasirinktu
gyvenimo credo
siekė demokratijos,
laisvių ir gerovės
visiems žmonėms,
dirbantiesiems ir
vargšams.
Kaip apibūdintume A. Domaševičiaus veiklą?
Išsilavinęs, eruditas, mokantis
senąsias graikų ir lotynų, vokiečių, prancūzų, anglų ir lenkų kalbas. Turėjo gerą muzikinę klausą.
Šv. Mikalojaus bažnyčioje kartu su
kitais „Vilniaus apaštalais“ lenkiškų pamaldų metu giedojo giesmes
lietuviškai. Tremtyje Sibire išmo-

ko skambinti pianinu. Pasižymintis komunikabilumu ir sugebėjimu
bendrauti su visais pašnekovais, nesvarbu, kokių pažiūrų jie būtų. Jei
sieja bendras tikslas – visados randantis bendrą sprendimą.
Be šių savybių ir betarpiško bendradarbiavimo su Juozu BagdonuBagdonavičiumi, Kaziu GriniumiGrinevičiumi, Stasiu Matulaičiu,
Jonu Kriaučiūnu, Morta Zauniūte, Jonu Vanagaičiu ir kitais „Varpininkais“, vargu, ar galėjo be A. Domaševičiaus gimti lietuviška socialdemokratija?
Nesiekė valdžios, bet gynė savo
įsitikinimus. Nenuolaidžiavo bet
kokiai valdžiai: caro, savų socdemų – revoliucinių internacionalistų, Kapsuko, lenkų, ar nepriklausomos Lietuvos. Dirbo žmonėms,
gynė darbininkus ir vargšus. Kiek
leido išgalės, visados rėmė juos ir
pinigais ar už juos laidavo savo turtu. Ir dėl to vienų buvo gerbiamas,
kitų – keikiamas.
Geriausiai A. Domaševičiaus
veiklą apibūdina Mykolas Biržiška
1927 m. sausio 5 dieną (19 dienų po
perversmo), įteikęs Generalinio štabo viršininkui Ponui T. Daukantui
tokio turinio prašymą:
„Kreipiuosi į Tamstą, prašydamas neatsakyti paveikti Panevėžio

komendantą, kad atleistų iš arešto
dr. Andrių Domaševičių, nes negali
būti jokių rimtų priežasčių jį arešte
laikyti: 60 metų daktaras, tiesa yra
žinomas kaipo kairysis socialdemokratas, gal būt, net su tam tikru nukrypimu į komunizmą, bet kartu jis
yra tautininkas giliąja to žodžio prasme, daug užsitarnavęs lietuvių tautai Vilniaus darbe, nemažai dėl savo
pažiūrų ir veikimo gyvenime nukentėjęs, pavargęs ir sakyčiau, valstybė
turėtų jam, kaip Basanavičiui, Šliupui ar kuriam kitam tautai užsitarnavusiam veikėjui, pagarbos pensiją
mokėti, ne į kalėjimą sodinti.
Kaip Basanavičius, Šliupas, Grinius, Smetona, Tumas – jis yra užsitarnavęs ką ir kur nori sakyti, kad ir
tai nesutiktų net su įstatymu, o kultūringa visuomenė turi mokėti tai
rimtai pakelti, ne reaguoti įstatymo
smarkumu. Tačiau manau, jog ir
tuo atžvilgiu dr. Domaševičius nebus kuo rimtu nusidėjęs. Greičiausia jo areštas tiktai pigių „patriotų“
– jaunuolių darbas, sakyčiau jų nusižengimas prieš mūsų tautos istoriją.
Tai tikiu, jog Tamsta panorėsi pats
susipažinti su jo arešto daviniais ir,
įsitikinęs nerimtu arešto pagrindu,
atleisi daktarą nuo arešto. Juk, be to,
jis niekur iš Lietuvos ir ne bėgs, kaip
jis lig šiol jos neapleido, jei bent Sibi-

ran ištremtas!
Spaudžiu Tamstai prieteliškai
ranką.“
Glaustai išdėsčiau A. Domaševičiaus gyvenimo faktus. Nepaliečiau jo visuomeninių, kultūrinių ir
mokslinių nuveiktų darbų. Nedėsčiau apie LSDP egzistavusius vidinius prieštaravimus ir kovas, veiklą Vilniaus Didžiajame Seime ar
Lietuvių konferencijoje. Lietuvos
Valstybės Tarybos klystkelius ir 103
dienų Darbininkų atstovų tarybos
veiklos peripetijas. Pragyventų Panevėžyje 15 metų laikotarpio epizodus sudėjau į tris sakinius. Skaitytojai tai ras knygos skyriuose, kuriuose stengiausi pateikti kuo daugiau įvairių ir įdomių faktų.
Šios knygos tiražas – nedidelis,
kur ją galimą įsigyti?
Beveik pusę tiražo planuoju dovanoti Lietuvos apskričių bibliotekų padaliniams, rėmėjams, politologams ir bičiuliams pristatymų metu. Apmaudu, bet šiandien
pateikti knygą į knygyną yra neįmanoma, reikalaujama tai daryti
per tiekimo tarpininkus. Ir – tik
didelį tiražą. Vienintelis knygynas „Akademinė knyga“ (Vilnius,
Universiteto g. 4) priėmė nedidelį
knygų kiekį.

Žmonės

10

socialdemokratas

Protingiausias kaunietis draugų pagal IQ nesirenka

„Socialdemokrato“ skaitytojų dėmesiui – pažintis su partijos bičiuliu Vytautu Juodagalviu, pelniusiu protingiausio kauniečio
titulą. Nuoširdžiai dėkojame dienraščio „Kauno diena“ žurnalistei Šarūnei Kutinskaitei-Būdavienei ir pačiam dienraščiui,
kurie maloniai sutiko, kad šis straipsnis, pasirodęs „Kauno dienoje“ biržleio 11 d., būtų publikuotas ir „Socialdemokrate“.
Protingiausias kaunietis
draugų pagal IQ nesirenka –
humoras ir asmeninis žavesys
esą kur kas svarbiau nei intelekto lygio koficientas.

Knygos vietoj televizoriaus
Būkite atviri, ar be visagalio "Google" pagalbos atsakytumėte, kokia
gėlė yra branduolinio nusiginklavimo simbolis arba koks Rusijos baleto šokėjas ir choreografas dėl psichikos ligos buvo priverstas baigti karjerą?
Kaunietis Vytautas Juodagalvis
ilgai negalvojęs atsakytų, kad gėlė,
sugerianti radiaciją, – saulėgrąža, o
šokėjas, žmonių vadintas dieviškuoju klounu, 1950 m. miręs psichiatrijos ligoninėje nuo šizofrenijos – Vaclavas Nižinskis.
Kauno technologijos universiteto (KTU) Cheminės technologijos
fakultete besidarbuojančio vyro žinios – ne Dievo dovana, o nepažabojamas smalsumas.
"Vakarais po darbų ir kitos veiklos retai įsitaisau prie televizoriaus, o jei jau žiūriu, tai ne pramoginius kanalus, bet tik tuos,
kurie man duoda naudos. Dažniausiai tai "Discovery" kanalas,
– 56-erių vyresnysis laborantas,
KTU profsąjungos pirmininkas
neslėpė, kur kas dažniau nei televizoriaus pultą į ranką imantis
knygas. – Nemažai laiko praleidžiu prie interneto ieškomas man
įdomios informacijos. Nuolat dalyvauju "Protų mūšiuose" su draugų komanda."

Geriausias antrus metus
Vyro noras žinoti kuo daugiau,
praėjusį savaitgalį įvertintas geriausiojo titulu, – birželio 3 d. visuose
šalies miestuose vykusiame Pasaulio viktorinos čempionato Lietuvos
etape, V.Juodagalvis išrinktas protingiausiu kauniečiu.
"Koks jausmas? Žinoma, malonu, tačiau suprantu, kad šis titulas
galioja tik tarp dalyvių. Yra daugybė protingų žmonių, kurie čempionate nedalyvavo, – kalbėjo vienas
iš pusketvirto šimto dalyvių. – Susidomėjimas protų mūšiais mūsų šalyje rekordiškas. Ne veltui Lietuva
tapo pirmąja šalimi pagal dalyvių
skaičių, tenkantį šalies gyventojui.
Žinoma, nepralenkiami čia Indijos
gyventojai."
Visuose miestuose, kuriuose
vyksta čempionatas, užduodami
lygiai tie patys 240 klausimų, išverstų į vietos kalbas, – 120 pirmajame ir tiek pat antrajame etapuose.
Visi jie suskirstyti į keturias temas:
komunikavimas, mokslas, istorija,
pramogos.
"Kiekvienam etapui skiriama valanda, vadinasi, perskaityti klausimą ir į jį atsakyti dalyvis turi po 30
sek. Reikia reaguoti greitai, o bėgant metams tai vis sunkiau, - kalbėjo viktorinos meistro laipsnį turintis kaunietis, prieš metus taip
pat pripažintas protingiausiu kauniečiu. – Žinoma, norėčiau gauti
ir didmeistrio titulą – tai įmanoma kelis kartus iš eilės laimėjus šalies lygiu, tačiau abejoju, ar man pavyks. Jei atsukčiau laiką dvidešimt
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ar trisdešimt metų atgal, neabejoju
su tuomete galva ir tuomete reakcija toli eičiau."
Kalba keliomis kalbomis
Specia liai čempionatui
V.Juodagalvis nesiruošė. Tai esą
būtų sunku padaryti.
"Visų klausimų juk nenuspėsi, –
šyptelėjo gudragalvis ir ėmė žarstyti
paties išbandytus receptus. – Svarbiausia prieš tokius renginius tinkamai pailsėti, gerai maitintis ir nepamiršti amino rūgščių. Ar žinojote, kad smegenys sudaro tik 2 proc.
žmogaus kūno, bet sunaudoja 20
proc. per parą jam reikalingos energijos. Tai organas, dirbantis be poilsio. Net ir naktį. Jį reikia pamaitinti.
Beje, jei jau prakalbome apie smegenis, jas būtina nuolat mankštinti."
Kaip? Duoti intensyvaus krūvio

Perkelti Lietuvos suvalkiečiai:
kada bus užtikrintos jų teisės?
Birutė Kižienė
Marijampolė, suvalkiečių draugijos
“Suvalkija“ pirmininkė

Kazio Kazakevičiaus ("Lietuvos žinios") nuotr.

Neseniai iš Sūduvos sostinės – Marijampolės – į Lietuvos istorinių šaknų paieškas
iškilmingai išlydėtas laivas
“Vytautas”. Netrukus atskriejo trumpa žinutė, kad laivas
keliavo per kažkada iki Augustavo kanalų lietuvių gyventas
teritorijas. Ne vienam vyresnio
amžiaus suvalkiečiui suvirpėjo širdis.
Šiek tiek istorijos: kas yra
perkeltieji suvalkiečiai?
Sąvoką “suvalkiečiai” čia naudoju sąmoningai. Suvalkiečiai Sūduvoje atsirado 1941 metų pavasarį,
kai naciai prievarta pagal tautinį
požymį perkėlė į TSRS okupuotą

Lietuvą 14 000 nuolatinių Suvalkų
krašto gyventojų. Per visas okupacijas perkeltieji puoselėjo viltį, kad
jie galės sugrįžti į Lenkijoje nuosavybės teise turėtus ūkius ir namus.
Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, ilgai tęsėsi derybos dėl
naujo Europos žemėlapio perdalijimo. Suvalkiečių viltis sugrįžti į savo gimtąjį – Suvalkų kraštą - galutinai žlugo 1947 metais, kai antrosios sovietinės okupacinės valdžios
atstovai leido nuo amžių Lietuvoje gyvenantiems 200 000 lenkų
išvykti į Lenkiją. Nacių iškeldinti
suvalkiečiai galimybe sugrįžti į savo gimtuosius namus pasinaudoti
negalėjo – trukdė jų tautybė.
Ir atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, jie netapo lygiateisiais piliečiais. Tada jau trukdė pilietybė
– jie nebuvo Lietuvos piliečiai iki
1940 m, birželio 14 d. dienos!
Suvalkiečių draugija “Suvalkija”,
įkurta 1994 metais, jau beveik ketvirtį amžiaus pilietiniu aktyvumu
siekė perkeltų suvalkiečių Lietuvoje lygiateisiškumo. Dviejų okupantų pasirašytu Gyventojų mainų susitarimu (GMS) 1941 metais perkėlė tėvus, o kai kurie restituciniai

ir kompensaciniai Lietuvos įstatymai dar ir šiandien diskriminuoja jų įpėdinius –vaikus ir net vaikaičius.
Lietuva 1995 metais ratifikavo
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir prisiėmė
aukščiausio lygio įsipareigojimus
ginti žmogaus teises. Taip pat mūsų šalis yra prisijungusi prie svarbiausių Europos Tarybos konvencijų. Tačiau šie valstybės įsipareigojimai visai netrukdo ir toliau žmogaus teisių neįvardinti kaip valstybės politikos prioriteto.

Atkūrus Lietuvos
Nepriklausomybę,
perkeltieji iš
Suvalkų į Lietuvą
netapo lygiateisiais
piliečiais.
Stebina tai, kad ir po daugiau
nei ketvirčio amžiaus nepriklausomos Lietuvos Seime ir Vyriausybėje yra asmenų, kurie drįsta teigti,
kad GMS buvo perkėlimas iš vieno

– daug skaityti, spręsti kryžiažodžius, mokytis kalbų. Mokslininkai, pasak V.Juodagalvio, įrodė, kad
žmonėms, kurie moka bent kelias
užsienio kalbas, tikimybė susirgti
Alzheimeriu ar kita sunkia senatvine liga, sumažėja net 20 proc.
"Aš pats kalbu angliškai, rusiškai, lenkiškai. Galiu skaityti čekų,
ukrainiečių, baltarusių kalbomis", –
savo žinių skrynelės turiniu dalijosi
protingiausias kaunietis.
Humoras ir intelektas
Atstumą matuojame metrais, kilometrais, svorį – gramais, kilogramais, tonomis, temperatūrą – laipsniais. Kuo išmatuoti protą? Knygomis? Paklaustas V.Juodagalvis buvo
labai konkretus.
"Pagrindinis matas – IQ. Tiesa,
jis nėra labai tikslus, nes neparodo
kaimo į kitą! Nereikia net išsamių
studijų: tik pažiūrėjus į 1941 metų
Europos žemėlapį, galima suprasti, kad vieną kaimą valdė Hitleris,
o kitą - Stalinas. Be to, dalis politikų ir visuomenės veikėjų pamiršę,
kad Lietuva patyrė dvi okupacijas.
Seimo komitetų ir Vyriausybės
atsisakymas priimti nukentėjusių
asmenų Valstybinių pensijų įstatymo 11straipsnio 9 punkto pakeitimo įstatymą dėl finansinių priežasčių yra visiškas „nonsensas“ – juk
kasmet Anapilin išeina tiek nukentėjusių asmenų. Todėl tai pensijinio amžiaus sulaukusiai saujelei,
dar vaikščiojančiai po šią ašarų pakalnę, –186 pretendentams, turintiems 2014 m. birželio 14 d. Seimo
įstatymu suteiktą prilyginto nukentėjusiam–perkeltajam asmens
statusą ir Lietuvos gyventojų geno-

sėkmės gyvenime ir asmeninėje veikloje. Sėkmė yra labai svarbu. Gali
turėti ir kur kas žemesnį IQ nei dauguma, tačiau pasiekti kur kas daugiau nei likusieji", – linksma nata
baigdamas pokalbį protingiausias
kaunietis pridūrė dar vieną labai
svarbią detalę: – Tie patys mokslininkai įrodė, kad žmonių, turinčių
humoro jausmą, didesnis ir IQ, todėl nebūkite surūgę."
V.Juodagalvis gyvena datų, cheminių elementų ir dažnam mūsų
sunkiai įkandamų terminų pasaulyje, tačiau draugų pagal koeficientą, kuris nurodo asmens intelekto
lygį, jis nesirenka. Svarbiausia jam
– asmenybė, tuomet esą su žmogumi galima kalbėti ne tik apie Falkiopingo mūšis, kai danai sumušė
Švedijos karaliaus Alberto pajėgas
ir į nelaisvę paėmė patį monarchą,
ar lemputės išradėją Tomą Edisoną, bet ir apie kur kas žemiškesnius dalykus.
"Taip, ne su visais galiu pakalbėti istorinėmis ar kitomis temomis,
kur jaučiuosi stiprus. Tokiu atveju
visuomet galiu pasikalbėti pats su
savimi", – proporcingą savo humoro ir intelekto santykį dar sykį patvirtino pašnekovas.
Nuoširdžiai dėkojame dienraščio
„Kauno diena“ žurnalistei Šarūnei
Kutinskaitei-Būdavienei ir dienraščiui, maloniai sutikusiems, kad
šis interviu būtų publikuotas „Socialdemokrate“.
Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė
cido ir rezistencijos tyrimo centro
išduotą pažymėjimą, tos biudžeto
eilutės didinti nereikės.
Seimo komitetai privalo suskaičiuoti visus nukentėjusius nuo okupacinių režimų savo šalies piliečius
ir įpareigoti koalicinę Vyriausybę
pagaliau užbaigti šią ketvirtį amžiaus besitęsiantį klausimo svarstymą. GMS pasekmes patyrusių
Suvalk krašto gyventojų problemą Lenkija išsprendė 1991 metais.
Tai turi būti ŠIMTĄJĮ JUBILIEJŲ sutinkančios nepriklausomos Lietuvos valstybės politinis
sprendimas! Ir apie tai galėtume
paskelbti Europai ir pasauliui , kaip
mūsų Tėvynė išsprendė po Molotovo-Ribentropo pakto ir po jo sekusio GMS nuskriaustų savo šalies piliečių lygiatesiškumo problemą.

socialdemokratas

Socialdemokratė

Vilniaus m. savivaldybė rodo pavyzdį
kovoje su smurtu
Auksė Kontrimienė
Vilniaus m. savivaldybės tarybos
narė, LSDP Vilniaus m. skyriaus
laikinoji pirmininkė

Smurtaujančių artimoje
aplinkoje atvejų vis daugėja:
2015 m. užfiksuoti 38 510 pranešimai policijai, o tai beveik
trečdaliu daugiau negu 2014 m.
Dažniausiai dėl tokio smurto
kenčiame mes – moterys. Moterys
iš nukentėjusių nuo smurto šeimoje
sudaro 80,2 proc., vyrai 13,1 proc.,
vaikai 6,7 proc. Tačiau vis daugiau
pasitaiko atvejų, kai suaugę vaikai
smurtauja prieš savo tėvus ar tėvai
smurtauja prieš mažamečius vaikus. Smurto neturime toleruoti ne
tik artimoje aplinkoje, bet ir visuo-

menėje, nelaukiant kol tapsime ne
tik pirmaujantys kaip savižudžių,
tačiau ir viena daugiausiai smurtaujanti tauta Europoje.
Atsižvelgiant į didėjantį smurto šeimoje atvejų skaičių, Vilniaus
m. savivaldybė nusprendė skirti 1,6
mln. eurų iki 2021 m. pagalbai nuo
smurto nukentėjusiems asmenims
ir smurto prevencijai. Vilniaus m.
tarybos patvirtinta programa, skirta užtikrinti prevencines priemones ir pagalbą smurtą patyrusiems
asmenims, neapsiriboja vien švietimo ir informavimo programomis,
kurios irgi būtinos. Ši programa
yra kompleksinė, nes smurtą patyrusiems asmenims padės gauti ilgalaikę psichologinę, teisinę ir socialinę pagalbą.
Ilgalaikės psichologinės pagalbos suteikimas smurtautojų aukoms itin reikalingas. Remiantis
tyrimais, emocinė sveikata patyrus smurtą gali itin sušlubuoti, o
negaunant psichologinės ilgalaikės pagalbos susergama depresija ir
kenčiama nuo potrauminio streso
sutrikimų, kurie sukelia neigiamas

pasekmes smurto aukų gyvenimo
kokybei. Psichologinė pagalba gali
padėti nukentėjusiems nuo smurto
sugrįžti į visuomenę ir integruotis į
darbo rinką.
Esate neteisūs, jei manote, kad
smurtaujama vien tik girtaujančiose, nedirbančiose ir asocialiose šeimose. Smurtaujama ir pasiturinčiose inteligentų šeimose. Svarstant,
kodėl smurtas tampa tokiu paplitusiu reiškiniu, ko gero reikėtų ieškoti stereotipų suvaržytoje mūsų
visuomenėje.

Ilgalaikės psichologinės
pagalbos suteikimas
smurtautojų aukoms itin
reikalingas.
Iš visų Europos Sąjungos šalių
gyventojų esame labiausiai linkę
pateisinti smurtą šeimoje, tiek psichologinį, tiek seksualinį. Šokiruoja
ir tai, kad daugiau nei ketvirtadalis
Lietuvos gyventojų mano, kad par-
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tnerio vertimas užsiimti seksu neturėtų būti draudžiamas įstatymiškai.
Be to, patiriančios smurtą moterys šeimoje itin dažnai užsiveria
„tylos siena“, tokiu būdu tarsi, pateisindamos stipriosios lyties asmenų elgesį ir pripažindamos savo kaltę. Dauguma iš mūsų dar vis seksualiai atvirų žinučių siuntinėjimą,
dviprasmiškus juokelius ar lietimą
nepageidaujamu būdu darbovietėje vertina kaip priekabiavimą, tačiau argi tai – jau ne psichologinis
smurtas?
Tai, kad daugelis mūsų piliečių
toleruoja smurtą prieš moterį, tik
įrodo, kad mūsų visuomenė yra nepakankamai išsilavinusi. Stereotipais grįstas archaiškas švietimas ir
su šiandieninio jaunimo gyvenimu nieko bendro neturinti lytinio
ugdymo programa bei visuomenės
nenoras pripažinti moters savarankiškumo lemia tai, kad turime įdėti
dar daug pastangų, kol nebijosime
garsiai prabilti apie smurto artimoje aplinkoje problemą.
Nors valstybinių įstaigų dėmesys smurto artimoje aplinkoje problemai didėja, to nepakanka. Nei
įstatymai, nei didesnis valdžios institucijų rūpestis nepadės išspręsti
smurto artimoje aplinkoje tol, kol
kiekvienas iš mūsų toleruos, pateisins ir bijos garsiai kalbėti apie smurto problemą.

Žygis „Tūkstantis laiptelių vardan
moterų saugumo“
Nepaisant iš vakaro Vilnių
plovusios liūties, gatves pavertusios upeliais ir nuridenusios nuo Gedimino kalno nemenką gabalą velėnos, žygis
įvyko, moterys nepabūgo keliauti – juk išsigandę didesnio
lietaus, vargu, ar sugebėtų pasipriešinti smurtautojui ir apginti moterį.

Malonu, kad prie vilniečių žygio prisijungė LSDMS Panevėžio
rajono klubo (pirmininkė Jūratė
Januškienė) bei Elektrėnų klubo
(pirmininkė Rasa Kanašonkienė)
bičiulės, Vilniaus apskrities klubų

koordinatorė Alina Lavris, o taip
pat LSDP Vilniaus miesto skyriaus
laikinoji pirmininkė Auksė Kontrimienė.
Dūkštos pažintinis takas – vienas sudėtingiausių, nemažai fizinių
jėgų reikalaujantis, tačiau ir įdomiausių Neries regioninio parko
maršrutų. Keliaudamos moterys
grožėjosi natūralia, žmogaus nepaliesta gamta: piliakalniais, atodangomis, upės šlaitais, pievomis
ir miškais. Po kojomis nenustygstamai almėjo viena švariausių Lietuvos upių – Dūkšta, pagristai laikoma kalnų upeliu.
Žygeivės aplankė sunykusį (likę tik griuvėsiai) Bradeliškių
vandens malūną, pastatytą
XX amžiaus
pradžioje, po I
pasaulinio karo.
Paglostė legendomis apipintą,
per tris šimtus
metų skaičiuojantį Šventąjį
Daubų ąžuolą,
kurio kamieno
skersmuo 1,57,
o kamieno apimtis – net 4,95
metrai. Susidūrė su vikrumo
iššūkiais, kopdamos stačiais
kalvų šlaitais į
Bradeliškių ir
Buivydų pilia-

kalnius, mėgavosi nuostabia Neries slėnio panorama.
Pasitaikė, kad ne vienai bičiulei
teko ištiesti pagalbos ranką, padedant įveikti upelius, stačius ir slidžius šlaitus. Dėl malonios, draugiškos atmosferos, nuostabaus kraštovaizdžio penkių kilometrų žygis
neprailgo, o galiausiai žygio dalyves
nudžiugino ir pasirodžiusi saulė.
Vis dėlto, šis socialdemokračių
žygis nebuvo vien tik gėrėjimasis
Dūkštos pažintinio tako gamta,
bet ir pokalbis apie smurto prieš
moteris apraiškas visuomenėje ir
artimojoje aplinkoje, apie pasipriešinimą plika akimi matomam fiziniam bei ne tokioms akivaizdžioms
psichologinio, finansinio ir emocinio smurto formoms.
Suprantama, Lietuva, kaip ir
daugelis pasaulio valstybių, turi
teisinių svertų šiai problemai pažaboti, tačiau praktikoje neretai pasitaiko, kad įstatymas yra ydingai interpretuojamas moters nenaudai.
Turine 2011 metais atverta pasirašymui Stambulo konvenci-

ja, kuri Lietuvos buvo pasirašyta
2013-aisiais, tačiau ji iki šiol nėra
ratifikuota. 2011 m. Lietuvoje buvo
priimtas (papildytas 2014 ir 2016
metais) Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, garantuojantis didesnę smurto aukos ir
nepilnamečių, gyvenančių šeimoje, kurioje smurtaujama, apsaugą.
Po šio įstatymo priėmimo patrigubėjo nuo smurto nukentėjusiųjų moterų pareiškimų skaičius,
tačiau ir jis, ko gero, funkcionuoja nepakankamai, nes, priešingu
atveju, žygio „1000 laiptelių vardan
moterų saugumo“, skirto socialdemokračių pozicijai prieš smurtą išreikšti, nereikėtų.
Gyvenime dar gajūs mitai „Muša
– vadinasi, myli“ ar „Nieko negaliu pakeisti, esu finansiškai priklausoma“, „Neturiu pinigų teisininkams, būstui“. Smurto pasekmės
yra žiaurios – ne išimtis, kad, kai
smurtaujama prieš moterį, smurtaujama ir prieš vaikus.
Gaila, bet tiek vyrų, tiek moterų požiūris šiuo klausimu keičiasi

labai lėtai. Praktika rodo, kad net
suteikus smurto aukoms atskirą
būstą, praėjus kuriam laikui, moteris ir vėl grįžta pas smurtautoją,
pasmerkdama save ir vaikus naujiems pavojams. Teikiama psichologinė pagalba labai menka arba
išvis neprieinama.
Diskusija apie galimybę padėti
moterims, patiriančioms smurtą,
buvo tęsiama dalinantis asmeninėmis patirtimis, idėjomis ir vizijomis
prie sudėtinėmis vaišėmis nukloto stalo gamtoje. Baigiamuoju žygio akordu tapo moterų fotosesija
su plakatu „Smurtas prieš moteris
yra nusikaltimas!” .
Žygis „Tūkstantis laiptelių vardan moterų saugumo“ – tik vienas iš daugelio socialdemokračių
žingsnių, siekiant reaguoti į smurto apraiškas ir prisidėti prie visų
moterų diskriminacijos formų panaikinimo.
Žygio kuratorė Ramona
Smaidrienė
Aldona Jeleniauskienė
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Pasiruošimas 2019 metų savivaldos, Prezidento ir Europos Parlamento rinkimams jau vyksta!
Linas Jonauskas
Atsakingasis sekretorius
Vadovauja LSDP sekretoriato darbui
8 636 60 009 linas@lsdp.lt

Išsilavinimas – universitetinis; Socialinės komunikacijos magistras.

Dirbo Seimo narių padėjėju-sekretoriumi, LR Ministro Pirmininko G.Kirkilo patarėju, aplinkos
ministerijos viceministru.
LSDP narys – jau 20 metų. Į Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungą (LSDJS) ir Lietuvos socialdemokratų partiją įstojo 1997 m. Keturis kartus rinktas LSDJS pirmininku. LSDJS garbės pimininkas. Buvo LSDP Prezidiumo, centrinio rinkimų štabo nariu.
Nuo 2017 metų – LSDP atsakingasis sekretorius.
Didžiausia laisvalaikio aistra – žvejyba

MODESTA

ARŪNAS

Modesta Petrauskaitė

Skyrių Panevėžio, Šiaulių ir Utenos apskrityse veiklos organizatorė
8 698 23 565 modesta@lsdp.lt
Kauno technologijos universitete (KTU) baigė Vadybos ir administravimo bakalauro studijas, o Viešojo administravimo magistro laipsnį
įgijo Mykolo Riomerio universitete.

ZITA
VALDAS

2010 metais tapo LSDP nare. LSDP Panevėžio r. skyriaus, Tarybos ir
Prezidiumo narė. LSDMS pirmininkės pavaduotoja. LSDJS Panevėžio r. skyriaus valdybos narė.
Panevėžio rajono tarybos narė, Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė,
Jaunimo, švietimo ir sporto komiteto narė. Dirbo Seimo nario padėjėja – sekretore.
Nuo 2017 metų – LSDP skyrių veiklos organizatorė. Kuruoja Kultūros, Švietimo ir mokslo, Jaunimo ir sporto, Darbo, šeimos ir socialinių
reikalų bei Verslo, inovacijų, ūkio ir technologijų komitetus.

Arūnas Dudėnas

Skyrių Klaipėdos Tauragės ir Telšių apskrityse veiklos organizatorius
8 620 52 500 arunas@lsdp.lt
Išsilavinimas – universitetinis; Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė archeologijos bakalauro ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute politikos
mokslų bakalauro studijas.
LSDP narys – nuo 2004 metų. LSDP Ukmergės r. skyriaus ir tarybos narys.
Seimo narys 2012–2016 metais, dirbo Aplinkos komitete, Antikorupcijos ir Migracijos komisijose.
2007–2012 m. – Ukmergės r. tarybos narys, 2007–
2011 m. Jaunimo, kultūros ir sporto komiteto ir
Ukmergės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas.
Nuo 2017 metų – LSDP skyrių veiklos organizatorius;
kuruoja Žemės ūkio ir kaimo reikalų, Biudžeto ir finansų, Vidaus reikalų, Technologijų bei Energetikos
komitetus.
Dirbo Jaunimo reikalų departamente. 2008–2012 m.
– Seimo narių ir Europos Parlemento nario padėjėjas.
Dirbo LSDP skyrių veiklos koordinatoriumi.

Zita Eidukaitytė

Skyrių Kauno ir Marijampolės apskrityse veiklos organizatorė
8 620 50 262 zita@lsdp.lt
Išsilavinimas – universitetinis; baigė Vilniaus
dailės mokyklą ir Valstybinį dailės Institutą (dabar – Vilniaus dailės akademija), dailės mokytojos specialybę.
LSDP narė – nuo 2001 metų. Priklauso Vilniaus m. skyriui, Naujamiesčio poskyriui, Ateities grupei. Grupės pirmininkės pavaduotoja,
grupės iždininkė.
Dirbo LSDP sekretore 2001 m. sausį – kovą,
iki LSDP ir LDDP susijungimo, po to – LSDP
skyrių veiklos koordinatore (dabar – organizatorė). Kuruoja Europos, užsienio ir diasporos,
Krašto apsaugos, Sveikatos apsaugos, Tautinių
bendrijų ir Aplinkos komitetus.

Valdas Šereika

Skyrių Alytaus ir Vilniaus apskrityse veiklos organizatorius.
8 615 22 185 valdas@lsdp.lt
Išsilavinimas – universitetinis; baigė statybų inžineriją Vilniaus Gedimino technikos universitetą (VGTU).
LSDP narys – jau 7 metai. LSDP Tarybos, Susisiekimo bei
Informacijos ir komunikacijų komitetų narys. LSDP Vilniaus m. skyriaus Tarybos ir Prezidiumo narys, Verkių poskyrio S. Nėries grupės pirmininkas.
2015–2017 metais – LSDP atsakingasis sekretorius, 2013–
2015 m. – LSDP skyrių veiklos koordinatorius, 2012–
2015 m. – LSDP Infocentro darbuotojas, fotografas.
Nuo 2017 metų – LSDP skyrių veiklos organizatorius.
Kuruoja Susisiekimo, Teisingumo, Žemės ūkio, Informacijos ir komunikacijų bei Žmogaus teisių ir lygių galimybių
komitetus.

Skyriai

socialdemokratas
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Partijoje vyksta dideli pokyčiai

Pokalbis su LSDP atsakinguoju sekretoriumi Linu Jonausku
Kuo skiriasi LSDP skyrių koordinatoriai nuo veiklos organizatorių?
Koordinatorių pareigos ir funkcijos buvo skirtos kontroliuoti, kaip
skyriuose laikomasi LSDP statuto
ir nutarimų, kad skyrių tarybos ar
prezidiumų posėdžiai vyktų pagal
LSDP dokumentuose numatytą
tvarką. Tačiau tai nedarė įtakos nei
skyrių veiklai, nei jų apygardos rinkimų rezultatams. Todėl dabar iš esmės keičiasi už LSDP skyrių veiklą
atsakingų asmenų funkcijos.
Mūsų naujieji organizatoriai pirmiausia turės padėti skyriams laimėti rinkimus: pasirengti jiems, organizuoti rinkimų kampanijos renginius ir daryti viską, kad skyrių nariai būtų maksimaliai įtraukti į veiklas, apmokyti ir laimėtų rinkimus.
Keturių skyrių veiklos organizatorių pareiga yra užtikrinti, kad
vyktų sėkmingas pasiruošimas rinkimams, veiklų planavimas ir jų
įgyvendinimas organizuojant išorinius ir vidinius renginius, imantis kitų idėjų ar iniciatyvų. Galutinis tikslas kiekviename skyriuje vienodas – pergalė rinkimuose.

Svarbiausias
organizatorių
uždavinys yra
užtikrinti glaudesnį ir
aktyvesnį bendravimą
su skyriais.
Kas naujo numatyta partijos ir
skyrių renginių planuose?
LSDP valdyba patvirtino renginių planą – iki šių metų pabaigos
jis tikrai ambicingas. Greta visų tarybos, prezidiumo ar valdybos ir
kitų tradicinių partijos organizacinių struktūrų posėdžių, jame esame numatę visą sąrašą svarbių vidinių ir išorinių renginių, akcijų ir
kitų priemonių.
Svarbiausias organizatorių uždavinys yra užtikrinti glaudesnį ir aktyvesnį bendravimą su skyriais. Akcentuojama, kad mūsų skyriai yra
pasiilgę partijos vadovybės ir centrinės būstinės dėmesio. Todėl darome viską, kad tas bendravimas būtų kuo kokybiškesnis ir dažnesnis,
o skyriai žinotų, kas vyksta centre.
Siekdami, kad būtų klausomasi
skyrių nuomonės, vasaros pabaigoje
rengiame apskričių skyrių pasitarimus, į kuriuos įtrauksime skyrių
atsakingus atstovus: pirmininkus,
rinkimų štabų vadovus, atsakinguosius sekretorius, bičiulius, atsakingus už viešuosius ryšius. Šiuose
susitikimuose diskutuosime, kaip
sėkmingai įgyvendinti partijos renginių planą, kokios yra politinės aktualijos, ką reikia kiekvienam skyriui daryti, norint kuo geriau pasiruošti rinkimams.
Savivaldos rimkimai yra ne už
kalnų, todėl dabar – pats laikas startuoti ir ruoštis, o ne likus pusmečiui
chaotiškai verstis per galvą ir po to

dėl universiteto išsaugojimo Klaipėdoje ir viešosios pirties. Pritrūkome
parašų rinkimo lapų!..
Tai tik parodo, kad žmonės domisi ir rimtais reikalais švenčių metu, todėl ateityje prie visų palapinės
pramogų atsiras ir rimtų, politinių
klausimų. Palapinėje – lankytojų
gausa: nusidriekia eilės po 30–40
žmonių. O tai rodo, kad bendravimo su žmonėmis reikia ne vien
prieš rinkimus.
Pirmininkas Gintautas Paluckas
lankosi visuose skyriuose, kur keliauja palapinė. Žmonės džiaugiasi jį sutikę, klausinėja, diskutuoja,
siūlo įvairius sprendimus ir mielai

skėsčioti rankomis, sakant, kad pritrūko laiko ar nepavyko pasiruošti
rinkimams taip, kaip norėjosi.
Grąžiname skyrių pirmininkų
pasitarimų formatą, kur glaudžiame rate skyrių pirmininkai išdėstys svarbiausius klausimus ir aptars
juos su partijos pirmininku. Jis turėtų būti nuolatinis ir vykti ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
Įvesime naujovę – skyrių atsakingų žmonių, t. y. atsakingųjų
sekretorių, už viešuosius ryšius
atsakingų asmenų, pasitarimus,
kuriuose pagal funkcijas ir kompetenciją aptarsime svarbiausius skyrių reikalus. Bičiuliai rajonuose daro daug gerų dalykų, tačiau dažai
darbai lieka nepastebėti, todėl mūsų pareiga, kad skyriai dalintųsi geraja patirtimi, o veikla būtų maksimaliai matoma.
Didelis akcentas bus skirtas mokymams: mokysimės ne tik centre, organizuosime įvairius mokymus skyrių atsakingiesiems sekretoriams, viešųjų ryšių atstovams. Daugelyje partijos veiklos sričių kompetencijas reikia atnaujinti: nuo komunikacijos iki renginių organizavimo ir t. t.
Dar viena maža, bet itin svarbi
priemonė, į kurią skyriai jau turėjo
atkreipti dėmesį, yra raudona partijos palapinė, keliaujanti per šalies
miestų šventes. Palapinė ne tik atkreipia dėmesį, tačiau yra puiki vieta
socialdemokratams susitikti su savo
rinkėjais, miesto švenčių dalyviams
ir svečiams padovanoti atributikos,
priminti apie save.
Beje, skyrių pageidavimų ir įvairių renginių, kur bičiuliai prašo,
kad atvažiuotų palapinė, tiek daug,
jog artimiausiu metu bus pagaminta dar viena. Tikiuosi, jog iki metų
pabaigos aplankysime daugelį šalies
miestų ir miestelių!
Su palapine miestuose organizuojama daugybė akcijų ir atrakcijų, į kurias įtraukiami miestelėnai
ir miesto svečiai. Ne tik smagiai
leidžiamas laikas, bet yra klausiama žmonių nuomonės įvairiomis
temomis. Klaipėdos bičiuliai per
Jūros šventę rinko žmonių parašus

fotografuojasi. Jei ir toliau žmonių
susidomėjimas bus toks didžiulis, su
palapine keliausime iki pat rimtesnių pirmųjų šalčių, nors ir jie mūsų
nesutabdys.
Kitos naujovės, kurios yra numatytos renginių plane, – tradicinė, bet svarbi akcija „Būk pirmūnas“. Šios socialinės akcijos tikslas
– padėti nepasiturinčių šeimų vaikams pasiruošti naujiems mokslo
metams. Kviečiu visus skyrius aktyviai dalyvauti. Ši akcija yra puiki proga padaryti gerą darbą, pabendrauti su žmonėmis ir parodyti, kad socialdemokratai yra atsakingi ir rūpinasi ypač tais, kuriems
labiausiai to reikia. Priminsiu, visus
gerus darbus reikia viešinti ir rodyti
kuo plačiau.
Seniūnų socialdemokratų konferencija numatoma rugpjūčio 25
d., ji vyks pirmą kartą LSDP istorijoje. Tikimės sukviesti daugiau nei
150 bičiulių iš visos Lietuvos. Seniūnai yra arčiausiai žmogaus regionuose, todėl svarbu, kad jiems
būtų rodomas dėmesys ir padedama spręsti kasdienes žmonių problemas.
Tikiu, kad šis formatas taps tradiciniu, kuriame spręsime ne tik regionuose kylančias problemas, tačiau
sudarysime puikią progą betarpiškai seniūnams tiesiogiai bendrauti
su partijos vadovybe ir aptarti veiklos problemas. Tikiu, kad tai pa-

didins seniūnų susitelkimą ir motyvaciją dar labiau kibti į darbus.
Socialdemokratai seniūnai yra pagrindas mūsų socialdemokratinės
politikos įgyvendinimui regionuose, todėl jiems turi būti skiriamas
didesnis dėmesys.
Nuoširdžiai dėkoju mūsų bičiulei
Vilijai Blinkevičiūtei, kurios biuras
prisideda organizuojant šią seniūnų
konferenciją Taujėnuose.
Kita svarbi priemonė – LSDP
nario bilieto keitimas. Mūsų bilietas moraliai pasenusio formato
– norime jį pakeisti į šiuolaikišką,
plastikinį, kurį būtų ne gėda parodyti kitiems žmonėms ir pasididžiuoti, kad esi socialdemokratas.
Smulkmena, tačiau svarbi.
Naujo nario bilieto atsiradimas
siejamas ne tik su formos, bet ir
kontaktinės informacijos pakeitimu. Norint atnaujinti bilietus, reikės susisiekti su kiekvienu partiečiu,
atnaujinti partijos narių duomenis
ir kontaktus, padaryti skaitmenines
bičiulio nuotraukas. Todėl tai bus
dar viena proga skyriams sukviesti savo narius, pabendrauti tarpusavyje ir atnaujinti duomenis skyriaus narių bazėje.
Egzistuoja didžiulė partijos narių kontaktinių duomenų problema. Šiuo metu partijos duomenų
bazėje yra vos 9 tūkst. elektroninių
paštų ir apie 14 tūkst. bičiulių mobiliųjų telefonų numerių, nors partijos narių yra daugiau nei 20 tūkst.
Tai reiškia, kad duomenų bazę reikia nedelsiant atnaujinti.
Labai svarbu, kad po kiekvieno
partijos valdybos, prezidiumo, tarybos posėdžio ar po kiekvieno politinio svarbaus įvykio žmonės gautų
tikslią ir savalaikę informaciją, apie
tai, kas įvyko, kokios nuomonės buvo išreikštos, kokia bendra socialdemokratų pozicija. Taigi, LSDP
duomenų bazės atnaujinimo klausimas turi būti išspręstas kiek įmanoma greičiau.

Didelis akcentas bus
skirtas mokymams:
organizuosime įvairius
mokymus skyrių
atsakingiesiems
sekretoriams, viešųjų ryšių
atstovams.
Rudenį startuos naujų narių pritraukimo akcija. Yra žmonių, kurie
norėtų tapti socialdemokratų partijos nariais, tačiau jų į partiją niekas
nekviečia, nesuteikia informacijos,
kaip tai padaryti. Dabar yra palankus metas agituoti žmones stoti į
partiją. Daugiau rankų sunkesnę
naštą paneša.
Tarp kitų priemonių dar organizuosime kiek pakitusią Kalėdinę akciją ir Rožių arbatos klubą,
kai šaltuoju metų laiku bursime kairiuosius diskusijų klubus regionuose
prie nemokamos arbatos puodelio.
Tikiuosi, jie taps puikia priemone
diskusijoms ir susitikimams su par-

tijos vadovybe, europarlamentarais
ir Seimo nariais, aktyviais visuomenininkais.
Partijos vidinė ir išorinė komunikacija keičiasi iš esmės. Keičiasi ne tik kryptis, bet turime ir naują vadovę – patyrusią profesionalę,
kuri daugybę metų dirbo su politinėmis aktualijomis naujienų portalų lyderėje DELFI. Jau dabar akivaizdu, kad naujoji mūsų komunikacija skiriasi nuo ankstesnės ir yra
greitesnė. Siekiame, kad partijos
narius mūsų informacija pasiektų
operatyviai.
Planuojame atnaujinti ir mūsų
internetinį portalą, kuris būtų patogesnis jo lankytojams ir labiau priimtinas tiek partijos nariams, tiek
žmonėms, besidomintiems kairiosios politikos aktualijomis. Konstruosime jį taip, kad būtų galima
greitai rasti reikiamą informaciją
apie politinius įvykius, partijos renginius, atrankas į užsienio keliones ir t. t.
Daugelis partijos veiklų turi tapti
labiau atviros skyrių nariams. Kad
ir tos pačios atrankos į mokomąsias
keliones užsienyje. Darysime atvirus konkursus, kuriuose galės dalyvauti bičiuliai iš visų skyrių. Jau dabar turime pavyzdžių, kai į pažintines keliones išvažiuoja žmonės ne
iš partijos centro, bet iš regioninių
skyrių. Jose jie susipažįsta su Europos Sąjungos institucijų darbu ar kitų kairiųjų Europos politinių partijų veikla. Gautos žinios praverčia ir
rengiantis rinkimams, ir organizuojant kasdienę partijos veiklą.
Naujienlaiškis yra dar vienas
naujas komunikavimo formatas.
Elektroniniu paštu jau dabar kiekvieną savaitę bičiulius pasiekia
svarbiausia informacija apie tai,
kas vyksta ir vyko, kokios savaitės
svarbiausios aktualijos ir klausimai, nuomonės, partijos sprendimai. Naujienlaiškyje visada žadame skelbti įdomią ir įtraukiančią
informaciją. Tikiuosi, jog bičiuliai
skyriuose lauks jo. Labai svarbu,
kad visi, kas dabar skaito „Socialdemokratą“ ir negauna naujienlaiškio,
paprašytų savo skyriaus atsakingų
žmonių, kad atnaujintų jų e. pašto
adresus ar įtrauktų į duomenų bazę.
Labai svarbus žmonių, partijos
narių visuotinis įtraukimas į politines aktualijas, į kasdienių svarbiausių problemų sprendimą ar sprendimų priėmimą partijos mastu. To iki
šiol nebuvo, nepaisant, kad partijos
pagrindas ir yra eiliniai partijos nariai. Priminsiu, jog skyriai labiausiai
ir kritikavo partijos vadovybę už tai,
jog jų nuomonės nebuvo klausoma.
Pirmasis visuotinis narių atsiklausimas vyko naujojo Darbo kodekso klausimu. Mūsų apklausa parodė, kad daugiau nei 90 proc. eilinių partiečių tokiam naujam Darbo
kodeksui nepritaria. Atsižvelgiant
į tai buvo priimtas sprendimas dėl
kitokios pozicijos svarstant Darbo
kodekso klausimą Seime. Žinoma,
belieka apgailestauti, jog koalicijos
partneriai visiškai į jas neatsižvelgė.
Kalbėjosi Siga Mykolaitytė
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Kada prasidės nauji mokslo metai švietimo politikoje?
Agnė Goldbergaitė
Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjungos pirmininkė

Švietimo politika šiandien
Lietuvoje užėmusi bene nemėgstamiausią vietą tarp viešosios politikos sričių, kurią,
skirstant ministrų portfelius
politinėms partijoms, visais
įmanomais būdais stengiamasi atiduoti kitai politinei jėgai.
Kodėl? Nes tai – daugiausiai darbo reikalaujanti ir lėčiausiai pokyčius parodanti viešosios politikos
sritis. O politikams svarbu rezultatus parodyti čia ir dabar. Tad kam
laukti, kol subręs ir kritinę Lietuvos visuomenės masę sudarys naujomis švietimo politikos priemonėmis formuota karta, jei galima
šiandien ir čia parodyti pokytį kitose srityse?
Tačiau Lietuva – tai ne sauja politikų ir ministrų. Lietuva – tai ne
dvi ar trys kadencijos koalicijų, Lietuva – mes visi. Mes – tie, kuriems
reikalingi esminiai pokyčiai švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos
srityse. Ir reikalingi ne vienadieniai
sprendimai, ne momentiniai pokyčiai ar draudimai – reikalingas politinis konsensusas, sprendžiant esmines problemas, ir tęstinumo išlaikymas, išsprendžiant jas iki galo.

Šį kartą – apie švietimo politiką
ir švietimą, kaip įrankį ugdyti naują
pilietišką visuomenę, kurią pamatysime tik apsišarvavę kantrybe.
Tad kokių naujų mokslo metų norime Lietuvos švietimo politikoje?
Pradėkime nuo to, kad švietimas
– pagrindinis įrankis siekiant pakeisti visuomenę ir užtikrinti teigiamų pokyčių stabilumą. Ne vienadieniai įstatymai ar momentiniai draudimai padės pasiekti norimą rezultatą, o tęstinis ir kryptingas ugdymas.
Šiandien labiausiai neįvertiname
poreikio turėti aukštos kokybės ir
atitinkamo turinio švietimą priešmokykliniame ugdyme bei pradinėse mokyklose. Posakis „Lenk
medį, kol jaunas“ čia puikiai tinka,
nes žmogaus pasaulėžiūra, poreikis
mokytis, požiūris į supančią aplinką bei savo vaidmens suvokimas joje formuojasi būtent šiame amžiuje.
Vienas pagrindinių dalykų, gesinantis švietimo efektyvumą pilietinės visuomenės kūrime – nuolatinis akcentų sudėjimas ant struktūrinių pokyčių, t. y. neproporcingas
dėmesio paskirstymas tarp formos
ir turinio. Niekas neginčija mokyklos tinklų optimizavimo ir universitetų konsolidacijos poreikio,
mažų švietimo darbuotojų atlyginimų problemos, infrastruktūros gerinimo reikalingumo, tačiau

švietimo turinys paliekamas bene savaimei išsispręsti.
Sisteminio požiūrio „pirmiau forma,
tuomet turinys“ išdava – kritinė visuomenės masė, stokojanti aktyvios pilietinės
kultūros, savęs suvokimo galinčiais daryti
įtaką pokyčiams, domėjimosi aplinkiniais
procesais bei aktyvaus įsitraukimo kuriant
bendrą gerovę. Šiandien individualizmas
ir susvetimėjimas – nuolatinis žmonių palydovas, atitolinantis mus nuo rūpinimosi
klausimais, kurie „mūsų neliečia“, ir siekio
kurti bendrą gerovę, o bendrystės ir vieningumo trūkumas leidžia mumis mani-

Jonavos jaunimiečiai:
visi galime prisidėti prie
pabėgėlių integracijos

Gegužės pradžioje penkiasdešimtyje Lietuvos savivaldybių vyko Europos jaunimo savaitė. Jos metu surengta šimtai renginių jaunimui aktualiomis temomis. Šių metų savaitės tema buvo jaunų žmonių
solidarumas ir socialinė pareiga Europai.
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Jonavos skyriaus
nariai iš kitų savivaldybių išsiskyrė
tuo, kad pasirinko sunkų ir labai
aktualų iššūkį, susijusį su pabėgėlių integracija ir jaunimo solidarumu jiems.

Gegužės 3 dieną Jonavos jaunimiečių organizuota diskusija į vieną salę surinko aktyvų jaunimą, savivaldybės, ugdymo įstaigų, žiniasklaidos atstovus, o svarbiausia –
Ruklos pabėgėlių priėmimo centro
gyventojus. Diskusijos metu buvo
išsakytos ne tik mintys, požiūriai,
lūkesčiai, bet ir iškeltos konkrečios
idėjos, užsibrėžti tikslai. Susitikime siūlyta palaikyti glaudesnius
ryšius su centro gyventojais, kviesti į renginius, sporto varžybas, lankyti juos Rukloje, taip pat vadinti
juos svečiais, o ne pabėgėliais, nes
pats žodis „pabėgėlis“ turi neigiamą atspalvį ir nuteikia priešiškai.

puliuoti ir palieka terpę kitiems
nuspręsti už mus.
Todėl visų pirma, ką turime
išspręsti naujais mokslo metais
švietimo politikoje – turinys,
formuojantis aktyvią pilietinę
kartą, prasidedantis ikimokykliniame ugdyme bei turintis
tęstinumą visuose švietimo etapuose.
Antroji užduotis – neimituotas bendradarbiavimas
tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus. Trečiojo
sektoriaus vaidmuo pastarąjį dešimtmetį ženkliai išaugo,
nevyriausybinės organizacijos
tapo reikšmingu veiksniu siekiant kurti bendrą gerovę.
Švietimo politikoje glaudaus ryšio tarp vyriausybinio
ir NVO sektoriaus sudarymas
leistų sėkmingiau ne tik formuoti ir įgyvendinti švietimo
turinį, bet ir padėtų užpildyti
spragas, kurių nepajėgia užpildyti valstybinis aparatas (pvz.,
neformalaus ugdymo).
Vienas aktualių pavyzdžių,
kuriame neginčytinai reikalingas tarp sektorinis bendradarbiavimas ir kurį moksleiviai
patirs jau artimiausiais mokslo metais – lytinis ugdymas.
Naujoji lytinio švietimo programa startuos jau šį rugsėjį,

į vakaro žaidimus, laimėjo prizų.
Po pikniko parvežėme juos atgal į
centrą. Vaišindami mus arbata, sirai prisipažino, kad mūsų kvietimas buvo malonus netikėtumas,
nes juos apskritai retai kas aplanko
centre, nekalbant jau apie kvietimą
kartu praleisti laisvalaikį. Taip pat
išgirdome labai sukrėtusią vieno jų
istoriją apie gyvenimą Sirijoje, karą, priežastis, dėl kurių teko bėgti
ir visos kelionės sunkumus. Patikėkite, mes nė nenutuokiame, kokiomis sąlygomis gyveno šie žmonės“.
Bendravimas po „naktynių“ nenutrūko, o prie to prisidėjo ir patys sirai. Jų kvietimu Jonavos jaunimiečiai gegužės 17 dieną susirinko
į tradicinių siriškų patiekalų degustacinę vakarienę Ruklos pabėgėlių
priėmimo centre. Stalas tiesiog lūžo nuo patiekalų gausos ir įvairovės, o susipažinti bei pabendrauti
atėjo ir pirmą susitikimą praleidusios moterys su vaikais. Gal kiek ir
trikdomi kalbos barjero, visi vakaPirmasis jaunimiečių ir atvykė- rienės dalyviai buvo labai draugiški
lių iš Sirijos susitikimas įvyko ge- bei atviri. Jaunimiečiai namo buvo
gužės 5 dieną, po tradicinių „dvi- išlydėti su pyragais ir šypsenomis.
račių naktynių“ – vieno iš pramoginių – sportinių renginių, reguliariai vykstančių Jonavoje. Po „naktynių“ vykusiame piknike su žaidimais dalyvavo ir dešimt svečių
iš Ruklos: aštuoni vyrai ir moteris
su dukra.
Viena iš renginio organizatorių
Karolina Petrenčiuk pasakojo: „Patys nuvažiavome ir atsivežėme sirus
iš centro. Kadangi susitikime dalyvavo ir vertėjas, keletas žmonių
priėjo pakalbinti svečių, kartu fotografavosi. Sirai aktyviai įsijungė

tačiau viešojoje erdvėje galime
išgirsti pasakymų, kad pedagogai nėra tinkamai pasiruošę, o turinys sufleruoja visišką neatitikimą šiuolaikiniams
procesams. Čia labai praverstų
nevyriausybinių organizacijų
pagalba tiek formuojant turinį, tiek ruošiant įrankius jo
įgyvendinimui.
Kitas pavyzdys – pilietinis ugdymas. Nors šalyje apstu politinių ir pilietinių jaunimo organizacijų, gebančių
sėkmingai ugdyti aktyvia pilietine kultūra pasižyminčius
jaunus žmones, šiandien mokyklose pilietinis ugdymas
apsiriboja integracija į istorijos pamokas. Žinoma, ne viskas taip lengva, neimituotam
bendradarbiavimui reikalingas tarpusavio pasitikėjimas,
šiuo atveju – didesnis pasitikėjimas nevyriausybinėmis organizacijomis.
Švietimo politikos prioretizavimas, kaitos siekimas švietimo pagalba, politinis konsensusas bei tęstinumas, perėjimas iš formos prie turinio
bei glaudesnis tarp sektorinis
bendradarbiavimas yra pagrindiniai dalykai, reikalingi naujiems mokslo metams švietimo
politikoje.

Birželio 8 dieną Jonavos jaunimiečiai į Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą atvyko sužaisti ir draugiškų tinklinio varžybų tarp Jonavos ir Eritrėjos. Visus tris kartus nugalėjo Ruklos centro mėgėjų
komanda. Tačiau skirstytis niekas
neskubėjo, vyrukai, pagavę sportinį azartą, jėgas išmėgino ir žaisdami futbolą.
Jonavos jaunimiečiai ir toliau
sieks prisidėti prie Ruklos centro
gyventojų integracijos juos lankydami, organizuodami bendras veiklas, o svarbiausia – garsiai apie tai
kalbėdami. Ir visiškai nesvarbu,
ar svečiai išvyks iš Lietuvos, ieškodami geresnio gyvenimo sau ir savo šeimoms kitose ES valstybėse.
Mes žinome, kad jie prisimins
Jonavą ir pasakos apie mus kitiems
kaip apie draugiškus ir svetingus
žmones, kurie priėmė ir padėjo.
O būtent tokiais paprastais, kasdieniais poelgiais mes visi ir kuriame Lietuvą bei jos įvaizdį pasaulio akyse.
Simona Damulienė
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Liepos 30-oji – ne tik Jūros, bet ir Žvejų diena
Jūsų dėmesiui – mūsų bičulių, ištikimų žvejų, trumpi pasakojimai apie žvejybą ir jos malonumus
1) Kada ir kaip pradėjote žvejoti? 2) Kodėl? 3) Ar žvejyba geriau nei medžioklė?

Žvejoju nuo tada, nuo kada save pamenu
Sigita Mykolaitytė
LSDP Žmogaus teisių komiteto narė

1) Pačių pirmų savo žvejybų
gerai nepamenu, bet, kiek save
prisimenu, visada dalyvaudavau
šiame procese. Su savimi į žvejybą mane visada pasiimdavo tėtis. Padarė man mažą meškerę
iš mažo ir plono bambuko, įsuko keletą kilpų ir pritaisė nedidelę ritę. Tada viską sukomplektuodavo jis.

Visada prisidėdavau prie
ruošimosi į žvejybą. Virdavome kruopas, labiausiai patiko plėšyti ir minkyti tešlą su vata. Dabar tokių dalykų nebedarau. Pasiruošimas būna toks: užsuku į žvejybos reikmenų parduotuvę
jau važiuodama ir viską, ko
reikia, nusiperku.
2) Nežinau, kodėl. Toks buvo mūsų laisvalaikis gamtoje,
kuris man patikdavo, ir tėtis
mane imdavo kartu. Dabar
renkuosi žvejoti dėl lygiai tų

Prisimenu pirmą savo žvejybos vasarą
Orinta Leiputė
Lietuvos socialdemokračių moterų sąjugos pirmininkė

1) Žvejoju nuo 4 metų amžiaus. Pamenu vaizdinius, kai,
atvažiavusi vasarai pas močiutę į kaimą, keldavausi 6 val. ryto ir jau nuo 7 val. kartu su tėvu žvejodavau „ant Karaivonių“ tilto.
2) Prasidėjo vaikystėje žvejyba, pagrindinė priežastis –
gal norėjau būti su tėčiu. O
dabar tai labai gerai ramina,

pačių priežasčių – mėgstu būti
gamtoje, be galo mėgstu būti ant
vandens, prie vandens, ant ledo.
O dar koks azartas!
3) Nežinau, kodėl, ir nežinau,
ar geriau. Kartais jaučiuosi dėl
to blogai, nes tai irgi žudymas.
Netgi slieko ar matilio pervėrimas kai kam kelia šiurpą, o
man – tai įprastas dalykas. Bet
tikriausiai todėl, kad žuvys nereiškia emocijų, neleidžia jokio
garso. Girdėjau, nežinau, ar tai
tiesa, kad jų atmintis – tik 3 sekundės (juokiasi).

man patinka būti gamtoje, prie
vandens, klausytis įvairių garsų.
Pailsiu. Nesu žuvies mėgėja, bet
patinka tas procesas.
Esu dalyvavusi ir poledinėje
žūklėje. Beje, ir Gedimino Kirkilo taurei laimėti Trakuose.
Turiu nuolatinį draugą, pas kurį perku kirmėlytes beveik kiekvieną savaitgalį.
3) Medžioklė netraukia. Gaila
žvėrių, o kitas dalykas – aš prieš
ginklus, šautuvus ir t. t.

Žvejyboje svarbiausia – ne žuvys, o gamtos pajautimas
Gintautas Paluckas
LSDP pirmininkas

1) Nepamenu, kiek man buvo
metų, bet tikroji aistra žvejybai
prasidėjo po to, kai mano dėdė Algirdas, pasisodinęs (prieš tai daug
kartų atsisakęs – matai, per mažas buvau!) ant dviračio bagažinės,
nusivežė prie apgriuvusio vandens
malūno užtvankos Lėvens upėje.
Buvo balandžio mėnuo ir kuojos po neršto kibo kaip išprotėjusios. Tą akimirką, net ir prabėgus
beveik trisdešimčiai metų, labai
ryškiai atsimenu.

Foto konkursas

bėjimu „skaityti“ ežero augaliją, upės kranto liniją,
srovės intensyvumą ir panašius galimai žuvingos
vietos požymius.
2)Vasaras leisdavau pas močiutę kaime,
Tačiau žvejyboje svarbiausia – ne žuvys, o gamo ten, ant „aukšto“, buvo visa biblioteka. tos pažinimas ir pajautimas. Pajusi gamtą, netrikBevartydamas knygas užtikau „Jaunojo dysi jos, bus ir žuvys.
meškeriotojo“ vadovą su išsamiais žvejybos būdų ir technikos paaiškinimais.
Gaminausi plūdes iš gaidžio plunksnų, meškeres – iš džiovinto lazdyno šakos. Vėliau tėvai kažkur rado ir nupirko
„teleskopą“. Laimė buvo didžiulė, nes pagaliau galėjau užmesti masalą toliau, kur
žuvys slepiasi.
3) Nežinau, ar žvejyba yra geriau nei
medžioklė. Man – geriau, kitiems – nebūtinai.
Žvejodamas esu lygus su gamta. Žuvų
nematau, turiu spėti remdamasis savo ge-

Skelbiamas naujas foto konkursas! LSDP kalendoriuje lsdp.
lt sek, kur keliauja LSDP palapinė ir atvyk prie jos nusifotografuoti. Savo nuotrauką dėk į FACEBOOK ir nepamiršk uždėti žymės #RaudonaPalapine.
Konkurso
nugalėtojas laimės
kelionę Europos
Parlamentą!
Laimėtojas bus atrinktas
burtų keliu. Konkurse dalyvaus nuotraukos, įkeltos iki
spalio 31 dienos.

Sveikiname mūsų fotografijų konkurso „Socialdemokratas“ –
kaimynui" nugalėtoją Bronę Andrėją Čeponienę!
Žadėtą prizą – LSDP atributiką – perduosime nugalėtojai asmeniškai.
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Vasara!

socialdemokratas

LSDP palapinė viliojo Jūros šventės svečius
Eugenijaus Maciaus nuotr.

LSDP veiklos koordinatorius Arūnas Dudėnas. Socialdemokratinė atributika
turbūt pasklido ne tik po
Lietuvą, bet ir užsienį. Palapinėje lankėsi „The Tall
Ships Races 2017“ įgulų nariai ir praktikantai. Gausius

Liepos 29 d. Kruizinių laivų terminale, Klaipėdos Jūros
šventės epicentre, stovėjusi
ryškioji palapinė viliojo ne tik
turistus, miesto šventės svečius, bet ir LSDP gerbėjus bei
simpatikus.
Prie „Laimės rato“ su LSDP prizais stovėjo eilė smalsuolių, žmonės norėjo pabendrauti su LSDP
pirmininku Gintautu Palucku: aptarti politines aktualijas, patarti ar
net pabarti. Palapinėje lankėsi ir
su bičiuliais bendravo Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Šiau-

lienė, LSDP atsakingasis sekretorius Linas Jonauskas, LSDP
Palangos skyriaus pirmininkas
Danas Paluckas, vienas iš Kau-

svečius sutikinėjo LSDP
Klaipėdos m. skyriaus pirmininkės pavaduotojai Vytautas Rinkevičius ir Imantas Paliakas.
LSDP Klaipėdos skyriaus
informacija

no socialdemkratų lyderių Darius Razmislevičius.
Prie „Laimės rato“ nuoširdžiai
dirbo ne tik klaipėdiečiai, bet ir

DĖMESIO – KRYŽIAŽODIS!
Nuo šiol „Socialdemokratas“ siūlo Jums kryžiažodžius. Dėkojame
piliečiui Gediminui Kamarauskui, kuris bičiuliškai ir neatlygintinai
pasiūlė mūsų laikraščiui kryžiažodžių.

Išspręskite kryžiažodį ir sužinokite paslėptą žodį!

1) Valstybė-sala Indijos vandenyne, netoli rytinio Afrikos kranto.
2) Įstaigos, įmonės vadovaujantis personalas.
3) „Namelis“ automobiliui, motociklui ar kitai transporto priemonei laikyti.
4) Stipraus kvapo kristalinė medžiaga, naudojama nuo vabzdžių, ypač kandžių.
5)Mirties bausmės vykdymas.
6) Pagreitėjęs širdies ritmo plakimas.
7) Aromatizuojanti, gaivinanti higienos priemonė.
8) Visumos ir jos dalių visuma; santaika, vienybė.
9) Ginkluotas įsiveržimas į kitos valstybės teritoriją.
10) Mitinė sparnuota, ugnimi besispjaudanti būtybė.
11) Vaikų liga, kuriai būdinga kaulų deformacija.
12) Tikras, autentiškas kūrinys, dokumentas.
13) Tos pačios giminės viešpatavimas.
14) Lietuvos miestas, esantis šiaurės rytuose, Utenos apskrityje.
15) Nedidelis ko nors skirtumas, atspalvis.
16) Stiklinis indas, kurio paskirtis – laikyti, veisti ar tirti vandens gyvūnus.
17) Muzikinis filmas.
18) Visuomenės ekonominių santykių atspindys, jų socialinių principų pagrindimo teorija (pvz., socializmas).
19) Žemaičių patiekalas, gaminamas iš grietinės, rūgpienio ir sviesto su
prieskoniais.
20) Beprasmybė, nesąmonė, niekai.
Parengė Gediminas Kamarauskas

?
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?
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