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iš visos širdies sveikinu Lie-
tuvos Valstybės atkūrimo die-
nos proga. Galime pagrįstai di-
džiuotis, kad šios datos žymimas 
istorinis įvykis yra didžiulis mū-
sų bičiulio socialdemokrato Ste-
pono Kairio nuopelnas. Būtent 
jo principingumas lėmė, kad 
Nepriklausomybės akto tekste 
neliko nuostatų dėl įsipareigo-
jimų kitoms valstybėms.

Šio akto priėmimas tapo ats-
kaitos tašku, nuo kurio prasidėjo 
naujas Lietuvos valstybingumo 
etapas. Būtent Vasario 16-osios 
prasmė leido ištverti sovietinės 

okupacijos laikotarpį ir tapo ne-
išsemiamu vilties, tikėjimo ir jė-
gų šaltiniu, kuris atvedė Lietuvą 
prie savarankiškos valstybės at-
kūrimo slenksčio.  

Tegul ši diena ir šiandien 
mums suteikia naujos stiprybės 
ir pasitikėjimo, kad galime sė-
kmingai pabaigti kurti tai, kas 
buvo pradėta – laisvą, stiprią, 
teisingą ir vieningą Lietuvos 
valstybę.  

Lietuvos socialdemokratų 
partijos pirmininkas 

Algirdas Butkevičius

Mieli bičiuliai ir prijaučiantieji,
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Kas yra kandidatai į LSDP ir LSDJS 
pirmininkus, į Seimą, Jonavos ir Šakių 
merus? 

13p.LSDP skyriai 

5Seimo frakcija p.

Nauja rubrika! Naujienos iš Seimo 
LSDP frakcijos 

Ką į LSDP pirmininkus iškėlė partijos 
skyriai? 

Prasidėjo LSDP pirmininko 
rinkimų kampanija!

Artėja rinkimų karštinė. Ba-
landį Lietuvos socialdemo-
kratų partija pirmą kartą sa-
vo pirmininką rinks tiesiogiai, 
visuotiniu ir slaptu balsavimu.  

Balandžio 6–8 d. LSDP nariai 
balsuos partijos skyriuose. Rinki-
mai laikomi įvykusiais, jei juose da-
lyvauja daugiau kaip trečdalis narių, 
o išrinktu laikomas tas kandidatas, 
kuris surinko daugiau kaip pusę vi-
sų dalyvaujančiųjų balsų. 

Antrasis rinkimų turas numato-
mas balandžio 28–29 d. Išrink-
tu laikomas kandidatas, surinkęs 
daugiausia balsų. Rezultatai bus pa-
skelbti gegužės 2 d., o per LSDP su-
važiavimą gegužės 6 d. išrinktas par-
tijos pirmininkas oficialiai pradės sa-
vo darbą. 

LSDP skyriai ir Lietuvos socialde-
mokračių moterų sąjunga iš viso iš-
kėlė 11 kandidatų. Lietuvos social-
demokratinio jaunimo sąjunga savo 
kandidato neiškėlė, tačiau nuspren-

dė remti jaunus kandidatus ir parti-
jos atsinaujinimą. 

Pasibaigus preliminariai kandida-
tų registracijai, sąraše neliko Seimo 
narių Algirdo Syso ir Juliaus Saba-
tausko bei Europos Parlamento na-
rės Vilijos Blinkevičiūtės, kurie atsi-
sakė kandidatuoti. 

Rinkimų sąraše (abėcėlės tvar-
ka) liko 8 kandidatai: Zigmantas 
Balčytis, Mindaugas Bastys, Kris-
tina Miškinienė, Andrius Palio-
nis, Gintautas Paluckas, Mindau-

gas Sinkevičius, Artūras Skardžius, 
Mantas Varaška. 

Likusieji kandidatai dėl dalyvavi-
mo LSDP pirmininko rinkimuo-
se privalo apsispręsti iki kovo 12 d.

Balandžio 23-iąją vyks Jonavos ir 
Šakių r. merų rinkimai, kur kandida-
tuos socialdemokratai Eugenijus Sa-
butis Jonavoje ir Raminta Bastytė 
Šakiuose, bei Seimo rinkimai vien-
mandatėje Anykščių – Panevėžio 
rinkimų apygardoje su mūsų kan-
didate Aukse Kontrimiene. 

Valentino dienos proga 
„Socialdemokratas“ sveikina visus –  

įsimylėjusius, įsimylėsiančius, mylimus, 
mylinčius, mylėjusius, mylėsiančius, 

nusivylusius meile, įskaudintus ir 
įskaudinusius, vienišus ir norinčius 

pabėgti nuo meilės bei visus čia 
nepaminėtus bičiulius! 
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Vilija Blinkevičiūtė išrinkta Europos Parlamento 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke

Kaip gyvensime 2017-aisiais? 
Pirmieji naujos valdžios sprendimai

Žvaigždutės, klevo lapas, maišas ir katė jame. Kas? 

Sausio 25 d. Lietuvos social-
demokratė Vilija Blinkevičiū-
tė buvo išrinkta Europos Par-
lamento Moterų teisių ir lyčių 
lygybės komiteto pirmininke. 
Iki šiol ji buvo šio komiteto 
pirmininko pavaduotoja. Tai 
aukščiausia pozicija, kurią Eu-
ropos Parlamente kada nors 
užėmė Lietuvos atstovas.

Moterų ir vyrų lygybė yra viena 
pagrindinių Europos Sąjungos 
teisių ir politinių siekių, kurio įgy-
vendinimui Europos Parlamentas 
skiria daug dėmesio. Per dvejus su 
puse šios kadencijos metų   priim-
ta net 16 rezoliucijų, kuriose buvo 
vertinama moterų ir vyrų lygybės 

įgyvendinimo pažanga, pateikti 
siūlymai, kaip geriau užtikrinti ly-
gybę darbo rinkoje, versle, mokslo 
srityje, mažinti moterų skurdą, 
kovoti su murtu prieš moteris ir 
prekybą žmonėmis. Labai svar-
bi buvo V. Blinkevičiūtės rengta 
rezoliucija, kuri įpareigoja Euro-
pos Komisiją pateikti konkrečius 
siūlymus, kaip iš esmės pagerinti 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą bei parengti reikiamų 
direktyvų projektus. Europos Par-
lamento iniciatyva 2017-ieji buvo 
paskelbti Kovos su smurtu prieš 
moteris metais.

„Šis išrinkimas man ypač 
svarbus jau vien dėl to, kad iki 

Seimo rinkimuose Anykščių-Panevėžio apygardoje 
kandidatuos Auksė Kontrimienė

Panevėžio ir Anykščių ra-
jonų LSDP skyriai kandidate 
į atsilaisvinusią Seimo nario 
vietą iškėlė bičiulę Auksę 
Kontrimienę. Šioje apygardo-
je socialdemokratų politikė 
kandidatavo ir eiliniuose Sei-
mo rinkimuose 2016 m. spalį.  

„Skyrių pasitikėjimas ir spren-
dimas suprantamas, nes man 
teko gerai pažinti šį kraštą, sutikti 
daug žmonių, bendrauti, išgirsti 
jų problemas per praėjusią rinki-
mų kampaniją. Nereikės ir anykš-
tėnams naujai pristatinėti savo 
biografijos, daug laiko bendravau 
su jais. Tai mielas man kraštas, 
džiaugiuosi palaikydama ryšius 
su jo žmonėmis“, – teigia A. Kon-
trimienė. 

Politikė gimė 1969 m. sausio 31 
d. Kupiškio rajone, Vizgiūnų kai-
me. 1976–1982 m. Auksė mokėsi 
Kupiškio r. Subačiaus vidurinėje 
mokykloje. 1987 metais sidabro 
medaliu ji baigė Panevėžio 2-ąją 
vidurinę mokyklą (dabar V. Žem-
kalnio-Landsbergio gimnazija). 

Baigusi mokyklą, Auksė nu-
sprendė pasirinkti žurnalistės 
kelią: 1987–1992 m. ji studijavo 
Vilniaus universitete, Komunika-
cijos fakultete, Žurnalistikos ins-
titute. Po sėkmingų studijų ji iš 
pradžių dirbo reportere „Panevė-
žio balse“ (1994–1996), o vėliau 

– „Vilniaus laikraščio“ publicisti-
kos skyriaus vedėja (1996–1997), 
žurnalų „Tavo vaikas“ ir „Vyras 
ir moteris“ skyriaus redaktore 
(1997–1998), „Ekstra“ žurnalo 
korespondente (1998–1999).  

Į politiką dirbti žurnalistė at-
ėjo 1999 metais, kai tapo LSDP 
atstove spaudai. Šias pareigas ji 
ėjo net iki 2012 metų. Ji taip pat 
dirbo LSDP informacijos centro 
vadove, Seimo nario ir  Europos 
Parlamento nario padėjėja, savai-
traščio „Socialdemokratas“ kores-
pondente ir redaktore. 

LSDP nare Auksė tapo 2003 
metais.  Dabar ji – LSDP pirmi-
ninko pavaduotoja, partijos pre-
zidiumo ir tarybos narė, LSDP 
Vilniaus m. skyriaus pirmininko 
pavaduotoja, skyriaus prezidi-
umo ir tarybos narė, laikraščio 

kitais politiniais klausimais. 
Auksė, pati kaip ankstuko, 

anksčiau gimusio kūdikio, mama, 
yra Lietuvos neišnešiotų nauja-
gimių tėvų asociacijos valdybos 
narė, intensyviai bendradarbiauja 
su kitomis visuomeninėmis mote-
rų, tėvų organizacijomis. 

2000–2004 m. ji prodiusavo  
laidą „Mamos dienoraštis“, kurią 
transliavo LTV ir BTV televizi-
jos. Laidos kūrybinė grupė lai-
mėjo „Atviros Lietuvos fondo“ ir 
Nyderlandų ambasados inicijuo-
tą projektą. Buvo sukurtas laidų 
ciklas, skirtas paauglių girtavi-
mo, narkomanijos prevencijai. 

Nuo 2004 metų A. Kontri-
mienė yra „Aja viešieji ryšiai“ 
dalininkė, projektų vadovė. Jai 
teko vykdyti daug socialinių 
projektų, leisti žurnalus, skirtus 
šeimai: „Naujagimis“, „Pirmo-

kas“ ir pan. Šeimos aktualijoms 
skirta ir jos su bendraminčiais 
įkurta interneto svetainė tėvams 
www.mamosdienorastis.lt, kurią 
ji administravo. 

2007–2008 m. Auksė buvo 
Lietuvos radijo bendradarbė, 
rengė radijo laidą „Mamos die-
noraštis“. 2012–2013 m. dirbo 
projekto „T-klasė“ viešųjų ryšių 
koordinatore. Politikė – 2016 
metais išleistos knygos „Laukia-
me naujagimio“ bendraautorė. 

Auksės laisvalaikis, kuriam, 
kaip ji tvirtina, atiduoda visą 
savo laisvą laiką – knygos ir 
kelionės. Politikė ypač mėgsta 
skaityti japonų autorių kūrinius, 
kartais neatsispiria pagundai pa-
skaityti gerą detektyvą.

„Socialdemokrato“ interviu su 
A. Kontrimiene – 15 puslapyje.

šiol mažos šalies, kokia yra Lie-
tuva, atstovai Europos Parla-
mente neužėmė tokios aukštos 
pozicijos. Tai yra ne tik mano, 
bet ir Lietuvos pasiekimų lyčių 
lygybės srityje įvertinimas. Juk 
ir ES lyčių lygybės institutas 
Vilniuje buvo įsteigtas ne atsi-
tiktinai. Tuo pačiu tai įparei-
goja mane dirbti dar daugiau ir 
geriau. O spręstinų problemų 
šioje srityje Europos Sąjungoje 
ir Lietuvoje yra dar daug – nely-
gybė darbo rinkoje, versle, po-
litikoje, šeimoje, smurtas prieš 
moteris ir kitos“, – komentavo 
savo paskyrimą komiteto pir-
mininkė V. Blinkevičiūtė.

Algirdas Markevičius apdovanotas 
Sausio 13-osios atminimo medaliu 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė tris 
laisvės gynėjus apdovanojo Sausio 
13-osios medaliu, tarp kurių ir so-
cialdemokratas – Vilniaus m. sky-
riaus laikinasis pirmininkas Algirdas 
Markevičius. Apdovanojimas taip pat 
skirtas Albinui Jokubauskui iš Šiaulių 
ir Aloyzui Dainui Šatui iš Vilniaus. 

Prezidentės dekrete rašoma, kad 

šie Lietuvos piliečiai 1991 m. sau-
sio – rugsėjo mėnesiais aktyviai gy-
nė Lietuvos laisvę ir nepriklausomy-
bę, saugojo visuomenės rimtį ir žmo-
nių sveikatą. 

Pagal įstatymą, Sausio 13-osios at-
minimo medalis skiriamas pagerbti 
Lietuvos ir užsienio valstybių pilie-
čius, kurie pasižymėjo ginant Lietu-

vos laisvę ir nepriklausomybę mini-
mu laikotarpiu. 

Sausio 13-oji Lietuvoje minima 
kaip Laisvės gynėjų diena, pagerbiant 
žuvusiuosius 1991 metų sausio 13 die-
ną per sovietų kariuomenės veiksmus 
Vilniuje, kai buvo mėginama nuversti 
teisėtą Lietuvos valdžią. Tada žuvo 14 
žmonių, šimtai buvo sužeisti.

Algirdas Butkevičius
Lietuvos socialdemokratų partijos 
pirmininkas, Seimo narys, Lietuvos 
premjeras (2012–2016)  

Julius sAbAtAuskAs
Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto 
pirmininkas  

Po garsiai per Lietuvą persi-
ritusio Seimo rinkimų, politi-
nių pažadų ir šūkių šurmulio 
pagaliau visuomenei pateikti 
pirmieji naujosios valdžios 
sprendimai.

Ne, neketinu kritikuoti ar kitaip 
vertinti į politiką atėjusiųjų idėjų 
ir pasisakymų. Žiniasklaida jau ir 
taip į visas puses tampo bet kurią 
valdžios atstovų iškeliamą mintį 
ar viešai ištartą žodį. Kalbu apie 
konkrečius sprendimus, kurie jau 
šiomis dienomis virs kūnu – lems, 
kaip 2017 metais gyvens Lietuvos 
žmonės. Galiu pasidžiaugti, kad 
naujosios valdančiosios daugumos, 
kurioje yra ir socialdemokratai, 
sprendimai yra jau padaryti soci-
aldemokratų arba jų suplanuoti.

Dėl šildymo kainų 
gyventojams ramiau

Šį šildymo sezoną gyventojai ga-
li atsipūsti ir toliau mokėti už cen-
trinį šildymą lengvatinėmis kaino-
mis. Pasiblaškęs ir padiskutavęs 
naujasis Seimas grįžo prie social-

demokratų inicijuotų Pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo pataisų, 
kuriomis nutarta iki 2017 m. ge-
gužės 31 d. pratęsti lengvatinio 9 
proc. PVM tarifo taikymą šilumos 
energijai ir karštam vandeniui.

Socialdemokratai praėjusios ka-
dencijos Seime pasiūlė, kad tokia 
lengvata būtų taikoma visą šį se-
zoną. Tokios pozicijos laikėmės ir 
balsuodami Seime.

Pridėtinės vertės mokesčio len-
gvata tebereikalinga todėl, kad Lie-
tuvoje vis dar nebaigta daugiabu-
čių namų renovacija, be to, dau-
guma šalies gyventojų, gaunančių 
mažas ir vidutines pajamas, didelę 
asmeninių finansų dalį turi skirti 
būtiniausioms komunalinėms pas-
laugoms apmokėti.

Mažiausi biudžetininkų 
atlyginimai turi didėti

Kalbant apie mažesnes pajamas 
gaunančius žmones – buvusi vy-
riausybė parengė įstatymo pro-
jektą, pagal kurį 2017 metais tu-
rėtų didėti mažiausiai uždirbančių 
valstybės ir savivaldybių institucijų 
darbuotojų atlyginimai.

24 metus galiojo laikinas vy-
riausybės nutarimas, reglamen-
tuojantis valstybės ir savivaldybių 
darbuotojų atlyginimus. Tik pra-
eita socialdemokratų vyriausybė 
ėmėsi vykdyti Konstitucinio teis-
mo nutarimą, juolab, kad didinant 
minimalią mėnesinę alga (MMA) 
kai kurių kvalifikuotų  darbuoto-
jų tarnybinis atlyginimas beveik 
susilygino su nekvalifikuotų dar-
buotojų alga.

Dabar patobulintas įstatymo 
projektas apsvarstytas Seime. Ti-
kiuosi, kad naujasis Seimas sė-
kmingai balsavimu palaimins šį 
žmonėms labai reikalingą įstaty-
mą. 2017 metų biudžete valsty-
bės tarnautojų ir dirbančiųjų pa-
gal darbo sutartis algoms kelti nu-
matyta 16 milijonų eurų. Dar 17 
milijonų eurų skirta pedagogų al-
goms padidinti.

Viršplaninės pajamos 
leis anksčiau kompensuoti 
pensijas

Kadenciją baigusios socialde-
mokratų vyriausybės pastangomis 
pernai surinkta 240 milijonų eu-
rų viršplaninių pajamų valstybės 
ir savivaldybių biudžete. Papildo-
mai surinktos pajamos į biudžetą 
leidžia paankstinti kompensacijas 
už konservatorių-liberalų vyriau-
sybės nusavintas pensijas. Seimo 
sprendimu jos bus sumokėtos iki 
2017 metų kovo pabaigos.

Mūsų vyriausybė dirbo ir mo-
kėjo kompensacijas už pensijas, 

kurias konservatorių vyriausybė 
neteisėtai nukarpė. Balsavome už 
tai, kad neteisėtai nuskriaustiems 
žmonėms būtų grąžintos skolos. 
Senatvės ir valstybinių pensijų 
kompensavimui 2017 metais pa-
pildomai reikės 41,6 milijonų eu-
rų.

Pensijos didės taip, kaip 
numatė socialdemokratai

Pensijų didinamas 20 eurų nuo 
2017 metų sausio 1 d. buvo numa-
tytas mūsų vyriausybės pateikta-
me 2017 metų „Sodros“ biudžeto 
įstatyme. Todėl ir nenoriu kalbė-
ti apie prieš rinkimus ir po jų gar-
siai dalintus pažadus kelti pensijas 
daugiau. Žinau finansines valsty-
bės galimybes. Žadant konkrečias 
sumas žmonėms privaloma įver-
tinti realius valstybės ekonomi-
kos ir biudžeto rodiklius. Tai mes 
suplanavome, rengdami socialinį 
modelį. Laikantis jo nuostatų pen-
sijos nuolat turi būti indeksuoja-
mos priklausomai ne nuo politikų 
valios ir užmojų ar noro pasirodyti 

dosnesniais, bet nuo ekonominės 
valstybės situacijos.

Toks įstatymu nustatytas pensi-
jų reguliavimo modelis ne tik ap-
saugotų nuo nepamatuotų politi-
kų pažadų dalijimo, bet pažabotų 
ir tokius neteisėtus kaip konserva-
torių-liberalų vyriausybės veiks-
mus, kai pensijos politikų buvo 
drastiškai nurėžtos.

Laikantis „Sodros“ biudžeto 
įstatymo pensijos turėtų būti in-
deksuojamos ne tik 2017 metų 
sausio 1 d., bet ir vėliau.

Žymiai pagerintos verslo 
sąlygos Lietuvoje

Akivaizdus įvertinimas socialde-
mokratų vyriausybės įdėto darbo 
– pripažinto leidinio „Forbes“ pa-
skelbtame verslui palankių šalių 
reitinge Lietuvai skirta 15 vieta iš 
139 valstybių. Per metus Lietuva į 
šią poziciją pakilo iš 17 vietos, o per 
trejus metus – net per 10 pozicijų.

Teko įdėti daug pastangų, kad 
verslo pasauliui, investuotojams 
būtų pasiųstas šis teigiamas signa-
las, o mūsų gyventojams būtų aiš-
kios perspektyvos, jog Lietuvoje 
bus kuriamos darbo vietos, žmo-
nės gali tikėtis darbo ir atlyginimų.

„Forbes" 139 valstybes vertino 
pagal 11 faktorių: inovacijas, mo-
kesčius, technologijas, korupciją, 
nuosavybės teises, biurokratiją, as-
mens, prekybos ir monetarinę lais-
ves, investuotojų apsaugos ir akci-
jų rinkos veikimą. Lietuva palan-
kiausių verslui šalių reitinge aplen-
kė Šveicariją, Vokietiją, Jungtines 
Amerikos Valstijas, Izraelį.

Todėl į 2017-uosius žiūriu vil-
tingai, kad tai, kas padaryta ir da-
roma naujos valdžios, turi tęsinį, 
o būsimi sprendimai – tvirtą pa-
grindą ir įdirbį. Visiems gerų, dar-
bingų metų!

Europos Sąjunga – vienas 
nuostabiausių Vakarų civili-
zacijos kūrinių. Aukšti gyveni-
mo lygio standartai, saugūs, 
orūs piliečiai bei tvirta demo-
kratija ilgą laiką šį valstybių 
junginį darė patraukliu ir sek-
tinu pavyzdžiu. 

Deja, bėgant laikui, kairioji, 
atvira, demokratinė Europos Są-
jungos dimensija krypo link deši-
niosios, labiau pavaldžios, labiau 
biurokratizuotos ir labiau neoli-
beralios. Šis vektorius, paskatin-
tas dar ir didžiulės ekonominės 
krizės, nulėmė nelygybės, netoly-
gumų, visuomeninių įtampų au-
gimą ir savotiška dešiniųjų politi-
ne manija virtusį viešojo sektoriaus 

„karpymo“, kažkodėl Lietuvoje va-
dinamo „taupymu“, imperatyvą.

Nusivylimas tradicinėmis poli-
tinėmis jėgomis ir noras griebtis 
šiaudo į politinę areną atplukdė 
vadinamų populistų euroskepti-
kų bangą, kurios didžiausiu „lai-
mėjimu“, matyt, tapo „Brexit“ ne-
tikėtumas. Ir ne tik „Brexit“, bet ir 
vėliau sekęs D. Trumpo išrinki-
mas JAV Prezidentu bei tendenci-
jos artėjant rinkimams didžiosio-
se Europos valstybėse liudija, kad 
iki šiol vykusi ekonominė globali-
zacija turėjo ne tik teigiamų, bet ir 
neigiamų pasekmių net ir pažan-
giose gerovės valstybėse. 

Turtingi tapo turtingesniais, o 
skurdžiai – skurdesniais, ėmė nyk-
ti vidurinioji klasė, o didžioji dalis 
valstybės pajamų nusėdo turtin-
gųjų kišenėje ar mokesčių užute-
kiuose. Absoliuti dauguma įsiti-
kino, kad ir kokie gražūs šūkiai 
būtų kartojami, globalizacija nėra 
tik taikos ir darnos šventė. Priešin-
gai, ji daug kur tapo gilių ekono-
minių, socialinių ir net kultūrinių 
sukrėtimų palydove. Globalizaci-
jos kritikų teigimu, prie to prisidė-

jo ir laisvosios prekybos sutartys, 
daugelyje valstybių leidusių pelny-
tis tik kruopelei pasiturinčių žmo-
nių, o kitiems pasiūliusios tik di-
desnį skurdą arba pabėgėlio laga-
miną. Panašu, kad tiek JAV Prezi-
dentas, tiek ir kiti naujieji pranašai 
politikoje tuo puikiai pasinaudojo. 

Bet Europa, bent jau ta, kuri 
priima sprendimus reziduodama 
Briuselyje, atrodo, tiki tokiomis 
sutartimis ir grėsmių neįžvelgia. 
Priešingai, už uždarų durų ir to-
liau svarstomos laisvosios prekybos 
sutartys. Tiesa, kilus europiečių 
nepasitenkinimui, Briuselio de-
rybos su JAV dėl „laisvosios pre-
kybos“ susitarimo TTIP įstrigo. 
Tačiau Europos Parlamentas ne-
trukus balsuos dėl labai panašaus 
ES ir Kanados prekybos susitari-
mo, kurio angliška santrumpa yra 
CETA. Daugybę amerikietiškos 
sutarties nuostatų perkelta į sutartį 
su Kanada ir ji sėkmingai skinasi 
kelią įsigaliojimo link.  

Keista, kad Lietuvoje šiuo klau-
simu neturime beveik jokių disku-
sijų, kai kitose Europos Sąjungos 
valstybėse vyksta protesto eitynės, 

o politikai, atrodo, pasidalinę į dvi 
stovyklas. Lietuvoje tiek dėl TTIP, 
tiek dėl CETA sutariama, kad tai 
labai pozityvus, mūsų šaliai nau-
dingas ir reikalingas susitarimas. 
Bent jau taip mano Užsienio rei-
kalų ministerijos, kuruojančios šią 
sritį, ir verslo bei komercinių ban-
kų atstovai. Išties, gal neverta bi-
joti sutarčių su Kanada? 

Vis tik, kalbant apie ES ir Ka-
nados „laisvosios prekybos“ sutar-
tį, klausimų diskusijoms ir neaiš-
kumų kyla dar labai daug. Ir ne 
tik todėl, kad ratifikavus CETA, 
durys į Europos Sąjungos rinką 
per Kanados prieangį atsivertų 
ir didžiosioms Amerikos korpo-
racijoms, nes, kaip paaiškėjo, net 
81 proc. Kanados didžiųjų įmo-
nių yra JAV korporacijų antrinės 
bendrovės. 

Susidaro įspūdis, kad pagrin-
dinis CETA tikslas nėra tik be-
muitė sąjunga. Prekybos muitai 
tarp Šiaurės Amerikos šalių bei 
Europos ir dabar yra maži.  Į akis 
krenta, kad CETA taikinys, grei-
čiausiai, yra vadinamos netarifinės 
kliūtys. Šiuo ES ir Kanados susi-

tarimu užsimota pašalinti netari-
finius barjerus, t. y. socialinei sfe-
rai, viešosioms paslaugoms, darbo 
santykiams, maistui, aplinkai ir 
kitoms sritims taikomų taisyklių 
ir normų skirtumus. Taigi CE-
TA turės padarinių visiems euro-
piniams standartams: maisto sau-
gai, sveikatos apsaugai, viešiesiems 
pirkimams, duomenų apsaugai ir 
daugeliui kitų jautrių sričių. 

Verta atkreipti dėmesį, kad Šiau-
rės Amerikos darbo santykių re-
glamentavimo kultūra skiriasi nuo 
europinės. Pvz., Kanada iki šiol 
nėra ratifikavusi Tarptautinės dar-
bo organizacijos konvencijų dėl 
vaikų darbo, dėl teisės jungtis į 
profesines sąjungas; dažnai dar-
buotojai Šiaurės Amerikoje netu-
ri net formalios teisės į atostogas 
ir kitų europiečiams įprastų dar-
bo sąlygų. 

Nerimą kelia ir Tarptauti-
nės švietimo profesinių sąjun-
gų organizacijos „Education In-
ternational“ išvada, kad CE-
TA susitarimas kelia dide-
lę grėsmę Europos švietimo ir 
sveikatos apsaugos sistemoms.  

„Socialde-
mokratas“ 
redakcinės 
kole g i jo s 
narė. 

2 0 1 2 –
2016 me-
tais A. 
Kontrimie-
nė dirbo 
M i n i st ro 
Pirminin-
ko patarėja 
ryšiams su 
Seimu bei 

moterų ir vyrų lygių galimybių 
klausimais. 2015 m. kovą ji išrink-
ta Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybos nare ir Sveikatos komite-
to pirmininke. 

Nuo 2017 m. sausio 9 d. social-
demokratų politikė – Teisingu-
mo ministro patarėja. 

Auksė yra ištekėjusi, turi tris 
vaikus: dukrą Agnę (g. 1990 m.), 
sūnus Kristupą (g. 1992 m.) ir Ra-
polą Benediktą (g. 1999 m.).

A. Kontrimienės politinė vei-
kla yra neatsiejama nuo jos visuo-
meninės ir kūrybinės veiklos. Ji 
aktyviai dalyvauja Lietuvos soci-
aldemokračių moterų sąjungos 
(LSDMS) veikloje, yra LSDMS 
pirmininkės pavaduotoja. Auksė 
organizuoja „Socdemių akade-
miją“, kur į paskaitas kviečia bi-
čiulius diskutuoti lyčių lygybės ir 

Nukelta į 12 p.
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Vasario 16-oji ir kairės dvasia

Irena ŠIAULIENĖ Gediminas KIRKILAS 

Petras ČIMBARAS 

Algimantas SALAMAKINAS 

Julius SABATAUSKAS 

Juozas OLeKAS

Juozas BERNAToNIS

Gediminas KIRKILAS 

Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ 

Algirdas SySAS

Linas LINKEVIČIUS 

Antanas VINKUS 

Valentinas BUKAUSKAS 

Raminta PoPoVIENĖ 

Irena ŠIAULIENĖ 

Rimantas SINKEVIČIUS Rasa BUDBERGYTĖ 

Juozas OLeKASValentinas BUKAUSKAS Mindaugas BASTYS 
Frakcijos seniūnė 

Seimo Pirmininko pavaduotojas, atsakingas už Europos Sąjungos 
ir tarptautinius reikalus, Europos reikalų komiteto pirmininkas 

Komiteto pirmininkas 

Komiteto pirmininkas Komiteto pirmininkas 

Frakcijos seniūnės pavaduotojasFrakcijos seniūnės pavaduotojas 
Seimo Pirmininko pavaduotojas, 
atsakingas už parlamentinę kontrolę 

SEIMO VALDYBA 

KAIMO REIKALŲ 
KOMITETAS

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS 

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS 
KOMITETAS

NACIONALINIO SAUGUMO 
IR GYNYBOS KOMITETAS

UŽSIENIO REIKALŲ  
KOMITETAS 

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR 
DARBO KOMITETAS

SVEIKATOS REIKALŲ  
KOMITETAS

VALSTYBĖS VALDYMO IR SAVIVALDYBIŲ 
KOMITETAS

ŠVIETIMO IR MOKSLO  
KOMITETAS

KULTŪROS  
KOMITETAS

APLINKOS APSAUGOS KOMITETAS AUDITO KOMITETAS

Kur naujajame Seime dirba LSDP FRAKCIJOS nariai? 

Andrius PALIONIS Algirdas BUTKEVIČIUS 
Pirmininko pavaduotojas 

BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETAS 

Mindaugas BASTYS Artūras SKARDŽIUS 

EKONOMIKOS KOMITETAS 

Gediminas KIRKILAS Rasa BUDBERGYTĖ Juozas BERNAToNIS 
Komiteto pirmininkas Pirmininko pavaduotoja 

EUROPOS REIKALŲ KOMITETAS 

tomas ŠileikA
Istorikas 

Lietuvos valstybės atkūrimo 
dieną ir vėl plevėsuoja tris-
palvės, skamba dainos ir aidi 
politikų kalbos. Ši simbolinė 
diena yra Lietuvos žmonių 
solidarumo ir demokratinės 
Lietuvos valstybės šventė. 
Bent jau tokia ji turėtų būti... 

1918 m. vasario 16 d. Nepriklau-
somybės Akto dokumentą pasirašė 
įvairių pažiūrų žmonės. Ir verta pasa-
kyti dar drąsiau, kad be kairiojo Lie-
tuvos Tarybos ketvertuko (Stepono 
Kairio, Mykolo Biržiškos, Stanislovo 
Narutavičiaus (Stanislaw Naruto-
wicz) ir Jono Vileišio), ko gero, tokios 
Vasario 16-osios, kokią ją minime 
šiandien, paprasčiausiai nebūtų! 

Lietuvos Tarybos kairiųjų kovingą 
ir principingą laikyseną Nepriklau-
somybės Akto paskelbimo peripetijų 
fone pripažino ir iškilūs dešiniųjų 
pažiūrų žmonės, pavyzdžiui, istori-
kas, ateitininkas Zenonas Ivinskis. 

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktas yra 1917 
m. gruodžio 11 d. priimto „Lietu-
vos Tarybos pareiškimo dėl Lie-
tuvos valstybingumo“ dokumento 
pasekmė. Nors abiejų dokumentų 
paskelbimą skiria tik kiek daugiau 
nei du mėnesiai, jų turinį keitė tiek 
tarptautinės aplinkybės, tiek gy-
ventojų nuotaikos, tiek ir nuotaikos 
Lietuvos Taryboje bei atskirų jos na-
rių laikysena ir tarpusavio santykiai. 

1917 m. gruodžio 11 d. dokumen-
tas kartais taip pat yra pavadinamas 
„Nepriklausomybės Aktu“. Žino-
ma, dokumente minima nepriklau-
somybė – sąlyginė. Šiuo dokumentu 
siekta išsivaduoti iš nukraujavusios 
Rusijos, tačiau antroji jo dalis skel-
bė, kad juo siekta įtvirtinti amžiną 

ir tvirtą Lietuvos sąjungą su Vokie-
tijos imperija. 

Savaime suprantama, kad šis do-
kumentas buvo naudingas vokie-
čiams bei jų politikai ir negalėjo ten-
kinti tuometinės Lietuvos politiškai 
aktyvių visuomenės sluoksnių ir 
progresyvių organizacijų. Lietuvos 
socialdemokratų partija, kuri pa-
grindiniu tikslu kėlė „demokratijos 
reikalo gynimą“, po šio dokumento 
paskelbimo net buvo nurodžiusi 
savo nariams trauktis iš Lietuvos 
Tarybos. 

Būtent principingas požiūris į 
tikrą nepriklausomybę ir demo-
kratijos įtvirtinimą išskiria iš kitų 
Lietuvos Tarybos narių kairiuosius 
Nepriklausomybės Akto signata-
rus. Kaip liudija istoriniai šaltiniai, 
tokia kairiųjų laikysena darė įspūdį 
ir daliai dešiniųjų signatarų. 

Dar 1917 m. socialdemokratas 
Steponas Kairys spaudoje (taip pat 
ir Vokietijos) skelbė straipsnius apie 
demokratinės Lietuvos valstybės 
viziją, o svarstant 1917 m. gruodžio 
11 d. dokumentą, kartu su bendra-
žygiais nesėkmingai dėjo pastangas, 
kad jame būtų įteisinta nuostata, 
kuria būsimus Lietuvos ir Vokietijos 

santykius galutinai nustatytų tik 
Steigiamasis Seimas. Ir vėliau jis ak-
tyviai reikalavo, kad tokius svarbius 
nutarimus priimtų demokratiškai 
atstovaujamas Steigiamasis Seimas, 
į kurį būtų įtraukti ir tautinių ma-
žumų atstovai. 

Anot istoriko Zigmanto Kiaupos, 
jau 1918 m. sausio 26 d. Lietuvos 
Tarybos posėdyje, prieštaraujant A. 
Smetonai, kuris siūlė laikytis 1917 
m. gruodžio 11 d. nutarimo ir ne-
erzinti vokiečių, kairieji „reikalavo 
elgtis ryžtingai ir skelbti nepriklau-
somybę neatsižvelgiant į vokiečius“. 
Didžioji dalis Lietuvos Tarybos na-
rių laikėsi A. Smetonos pozicijos ir 
nepalaikė kairiųjų siūlymo. 

Motyvuodami tuo, kad Lietu-
vių konferencija Vilniuje, sudary-
dama Lietuvos Tarybą, įgaliojo ją 
dirbti vien parengiamąjį darbą ir, 
siekiant sudaryti nepriklausomą, 
demokratišką Lietuvą, nedubliuotų 
Steigiamojo Seimo funkcijų, iš Lie-
tuvos Tarybos pasitraukė S. Kairys, 
J. Vileišis ir S. Narutavičius, o kitą 
dieną ir M. Biržiška. 

Vokiečių taip pat netenkino to-
kia įvykių raida. Atėjus 1918 m. 
vasariui, įtampa augo, o ir tarp de-

šiniųjų Lietuvos Taryboje didėjo 
nepasitikėjimas A. Smetonos bei 
jo šalininkų laikysena. Dalis deši-
niųjų pradėjo reikalauti, kad būtų 
siekiama sugrąžinti kairiuosius į 
Lietuvos Tarybą ir atsižvelgti į jų 
iškeltus reikalavimus. 

Kaip prisimena su kairiaisiais 
Tarybos įgaliotas bendrauti Petras 
Klimas, „maištininkai“ pareikala-
vo iš Lietuvos Tarybos pirmininko 
posto pašalinti A. Smetoną, kuris 
savo oportunizmu ar net pataikavi-
mu vokiečiams praradęs principinį 
pasitikėjimą“. Kairieji įteikė ir savo 
nutarimo projektą, kurį priėmus, 
anot jų, būtų pasiektas kompromi-
sas tarp kairiųjų ir dešiniųjų. 

Kaip rašo Z. Ivinskis, Lietuvos 
Taryba vasario 16 d. pietiniame 
posėdyje, įvykusiame Lietuvių 
draugijos bute ir pirmininkaujant 
J. Basanavičiui (Prezidiumas buvo 
atsistatydinęs), vienbalsiai priėmė 
kairiųjų pasiūlytą formuluotę. 

„Tai buvo šeštadienis, 12 val. 30 
dieną, kada man Taryboje pirmi-
ninkaujant ir skaitant paskelbimo 
formulą, tai ir atlikta tapo, visiems 
Tarybos nariams karštai delnais 
plojant“, – atsiminimuose rašė Jo-

Šimtamečio socialdemokrato patarimas: viską gyvenime tikrinkime pagal sąžinę

nas Basanavičius. 
„Dauguma pasidavė mažumai, 

ir vasario 16-os dienos aktas jau be 
konvencijų ir „amžino“ ryšio liko vi-
sų Tarybos narių vienbalsiai priim-
tas ir pasirašytas“, – prisiminimuose 
rašė Steponas Karys. 

 Ir nors Lietuvos Nepriklausomy-
bės Akto paskelbimas dar nereiškė 
valstybingumo įtvirtinimo per se, 
tačiau tapo simboliniu impulsu 
telkiant visuomenę Lietuvos vals-
tybingumo atkūrimo ir įtvirtinimo 
procese. 

Kaip tvirtina istorikas Gintaras 
Mitrulevičius, neturėtų stebinti 
istoriografijoje išsakyta nuomonė, 
kad būtent keturi Lietuvos Tarybos 
kairieji apskritai laikytini pagrindi-
niais Lietuvos valstybės atkūrimo 
akto autoriais, kad daugiausia dėl 
jų atkaklumo šis istorinis nutarimas 
buvo priimtas.

Be to, Lietuva turėjo sąjunginin-
kų ir Vokietijos pusėje. Šaltiniuose 
rašoma, kad lietuvių apsisprendimą 
sveikino būtent Vokietijos socia-
listai. 

Deja, net ir artėjant 1918 m. 
vasario 16 d. šimtmečiui, turbūt 
ir vėl sulauksime politikų, kurie 
bandys savaip interpretuoti istoriją, 
skaldyti ir rūšiuoti žmones, brukti 
vienintelę savo tiesą ir šlovinti vadą, 
kad ir signatarą bei daug nuveikusį, 
bet neatsispyrusį gundymui autori-
tarine valdžia.  

Apmaudu, kad bandymus mo-
nopolizuoti valstybingumo nara-
tyvą labiausiai galima pajusti ne 
tik švenčiant Vasario 16-ąją, bet 
ir Kovo 11-ąją, minint Sausio 13-
ąją, ypač minėjimuose ir viešojoje 
erdvėje, kurioje ima dominuoja ne 
tik militaristinė neoromantika, bet 
ir dešinioji retorika, moralizuojanti 
ir net stigmatizuojanti kitokį požiū-
rį ar gyvenimo būdą pasirinkusius 
Lietuvos piliečius. 

Tačiau Lietuvos Respubliką įvai-
riais laikotarpiais kūrė, jos idėją 
gynė ir parašus ant valstybingu-
mą įteisinančių dokumentų dėjo 
įvairių politinių pažiūrų, tautybių 
ar konfesijų žmonės. Lietuviškajai 
politinei karei šiame procese teko 
ypatingas vaidmuo. 

Kaune gyvenantis bičiulis 
Eduardas Abromaitis gimė 
prieš šimtą metų, 1917 metų 
vasario 19 dieną.

 Šį vasarį Eduardas Abromaitis, švę-
siantis gražų jubiliejų, nesiskundžia 
atmintimi, nestokoja humoro, nors 
sunkiau girdi ir mato.... Prisipažįsta 
dažnai pagalvojantis, kodėl iš visų 
draugų ir artimųjų vienintelis tiek 
ilgai gyvena, nors noras gyventi yra 
begalinis. Jis nėra vienišas. Juo nuo-
širdžiai rūpinasi, gerbia ir myli dukra, 
anūkas ir proanūkiai. 

Pasak Eduardo, vaikystė buvo sun-
ki. Jis gimė Tomsko gubernijoje. Tėvas 
tarnavo caro armijoje Sibire. Motina 
su tėvais buvo ištremta į Sibirą. Tė-
vai Sibire susipažino ir sukūrė šeimą. 
1921 m. tėvai grįžo į Lietuvą. Šeimoje 
augo 5 vaikai - du sūnūs ir trys dukros. 
Eduardas buvo antras šeimoje. Tėvai 

buvo samdomi darbininkai. Keturias-
dešimties metų mirė tėvas, jauna mirė 
ir mama. Liko penki našlaičiai vaikai, 
kurie užaugo vaikų namuose...

Vyriausiasis Eduardas rūpinosi se-
serimis ir jaunesniu broliu. Pradėjo 
anksti dirbti. Teko ir karves ganyti, ir  
botagą kilnoti, ir kitus sunkius darbus 
dvare dirbti. Vėliau Eduardui įgijo šalt-
kalvio specialybę.

Prasidėjus karui, Eduardas pasi-
traukė į Rusiją. Mokėsi karo mo-
kykloje ir pateko į 16-ąją lietuvišką 
diviziją. Visą gyvenimą dirbo kariniu 
komisaru. Į atsargą išėjo, turėdamas 
papulkininkio laipsnį. Jis atsiskyrė 
nuo sovietinių karininkų, įstojo į Lie-
tuvos atsargos karininkų sąjungą ir 
priėmė priesaiką. Būdamas atsargoje 
dar 20 metų dirbo mažųjų laivų na-
vigacijos inspekcijos viršininku. Jam 
paskirta civilinė pensija. Eduardo 

nuomone, gyveni tol, kol judi, todėl 
darbas ir mėgstama veikla būtina no-
rint ilgai gyventi ir sulaukti gražios 
senatvės. Eduardas visada aktyviai 
dalyvaudavo Kauno m. socialdemo-
kratų renginiuose, susirinkimuose. 

Prieš trejus metus Eduardą par-
tenkė mašina, daktarai sakė, kad jis 
vaikščioti negalės. Tačiau šiandien 
jis vaikšto be ramentų! Ilgaamžis 
sako, kad šeiminynės laimės paslap-
tis – vienas kito supratimas ir pa-

garba. Eduardas su žmona Valerija 
užaugino du sūnus ir dvi dukras. 
Žmonos neteko prieš 23 metus. Sū-
nus Kastytis baigė karinius mokslus 
ir tapo kariškiu. Šiuo metu gyvena 
Ukrainoje.

 Eduardas, paklaustas, apie ką sva-
joja, atsako: „Maloniausia bendrauti 
su saviškiais, draugais, gaila, kad jų 
nedaug belikę.“

Paklaustas, koks ilgaamžiškumo 
receptas, šimtametis šyptelėjo: „Gy-
venimas yra darbas. Reikia rūpintis 
savimi, nuolat tobulėti ir nesiblaškyti. 
Jei dar jaunystėje supranti, ko nori iš 
gyvenimo, tuomet gali susikaupti ir 
sistemingai siekti savo tikslų.“  Eduar-
das sveikai gyveno, daug dirbo, spor-
tavo, buvo aktyvus visuomenininkas 
bei aktyvus LSDP narys. Eduardas 
pažymi, kad viską gyvenime tyrėtu-
me tikrinti pagal sąžinę.



Kad pradėti darbai būtų tęsiami,  
o suplanuoti – vykdomi

Jonavos merui Mindaugui 
Sinkevičiui pradėjus eiti ūkio 
ministro pareigas, Jonavos 
rajono laukia pirmalaikiai tie-
sioginiai mero rinkimai. LSDP 
Jonavos skyrius visuotinia-
me susirinkime nusprendė 
– tam, kad ir toliau išlaikant 
esamą tempą būtų tęsiami 
pradėti darbai, būtinas pa-
tyrusio ir atsakingo politiko 
vadovavimas. Tokiu bičiuliai 
mato Eugenijų Sabutį.

E. Sabutis iki šiol ėjo mero 
pavaduotojo, o iki būsimų rin-
kimų rajono tarybos sprendimu 
paskirtas laikinai vykdyti mero 
pareigas. Iškeltas kandidatas 
itin palankiai vertinamas ir 
LSDP Jonavos skyriaus narių, 
ir kitų partijų atstovų bei rajo-
no gyventojų, yra apibūdina-
mas kaip atsakingas, sąžiningas, 
pareigingas ir darbštus, diplo-
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Geriausias Lietuvos meras socialdemokratas
V. Mitrofanovas: „Meru reikia dirbti, o ne būti“ 

LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus kreipimasis 

Kas iki šiol vadovavo LSDP nuo 1990 metų?

Lietuvos Metų meru pa-
skelbtas Akmenės rajono 
meras, socialdemokratas Vi-
talijus Mitrofanovas. Kasmet 
žurnalo „Veidas“ ir Laisvosios 
rinkos instituto skelbiamuose 
savivaldybių reitinguose V. 
Mitrofanovas aplenkė didžių-
jų miestų – Vilniaus ir Kauno 
– savivaldybių vadovus.

Gaudamas apdovanojimą, 
kaip geriausio mero įvertini-
mą, V. Mitrofanovas dėkojo 
visiems Akmenės rajono ir 
savo komandos žmonėms, nes, 
pasak jo, „šis apdovanojimas 
– ne mano asmeninis, o viso 

Akmenės krašto pripažini-
mas“. 

„Būti geru meru, vadinasi, 
reikia labai mylėti savo darbą. 
Jau eidamas į rinkimų kam-
paniją turi iškelti šūkį „noriu 
dirbti meru“, o ne kaip daž-
niausiai sakoma – „noriu būti 
meru“. Deja, dažnai matau, 
kad ne tik merų, bet ir ki-
tuose atsakinguose postuose 
labiau norima ne dirbti, o pa-
prasčiausiai būti“, – tvirtina 
Akmenės r. meras. 

V. Mitrofanovo įsitikinimu, 
„ypač, kai meru esi išrinktas 
tiesiogiai, turi jaustis labai at-
sakingas prieš bičiulius, kurie 

tave iškėlė, tavimi patikėjo. 
Taip pat yra didžiulė atsa-
komybė prieš visus rinkėjus, 
kurie išrinko ir turi lūkesčių. 
Vienas meras, vadovaudamas 
rajonui ar miestui, nieko ne-
padarys, turi būti drauge visa 
komanda, kuria pasitiki meras 
ir kuri tiki savo meru.“

Ketvirtą vietą šiuose reitin-
guose užima Neringos meras, 
socialdemokratas Darius Ja-
saitis. Geriausių merų dešim-
tuke – taip pat socialdemokra-
tai: Kauno rajono savivaldybei 
vadovaujantis Valerijus Makū-
nas ir Birštono savivaldybės 
vadovė Nijolė Dirginčienė.

Bičiuliai, kreipiuosi į Jus ir 
kaip kadenciją bebaigiantis 
Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP) pirmininkas, 
ir kaip socialdemokratas, ku-
riam artimi partijos rūpesčiai, 
žinomos jos problemos.

Socialdemokratas, kuriam ne vis 
vien, kaip toliau klostysis partijos 
gyvenimas. 

Kaip žinote, esu nusprendęs ne-
besiekti LSDP pirmininko posto 
artėjančiame suvažiavime. LSDP 
nelaimėjo Seimo rinkimų ir aš, 
kaip partijos pirmininkas, prisii-
mu politinę atsakomybę. Taip nu-
sprendžiau dar prieš paskelbiant 
galutinius Seimo rinkimų rezulta-
tus ir savo žodžio laikysiuosi. Esu 
įsitikinęs, kad LSDP, kaip Europos 
Sąjungos (ES) valstybės narės par-
tija, turi laikytis aukštų europinių 
standartų. 

LSDP nelaimėjo Seimo rinkimų, 
tačiau esame valdančiojoje koalicijo-
je. Turėdami įtakingą frakciją, mes 
iš esmės išsaugojome savo pozicijas 
Seime, kuriame galime ir darysime 
įtaką valstybiškai reikšmingiems 
politiniams sprendimams. Mūsų 
dalyvavimas valdančiojoje koalici-
joje leidžia užtikrinti pradėtų darbų 
tęstinumą, visos politinės sistemos 

stabilumą. Valstybiškai žvelgiant, 
LSDP atlieka labai svarbų vaidme-
nį perduodant politinę patirtį, lei-
džiančią operatyviau ir efektyviau 
priiminėti svarbius sprendimus. 

Kartu vienas svarbiausių LSDP 
uždavinių yra išlaikyti tvirtas po-
zicijas centro kairėje, iš socialde-
mokratinių pozicijų nuosekliai 
vertinant valdančiosios koalicijos 
veiksmus, ypač tuos, kurie kirstų-

si su mūsų programinėmis nuos-
tatomis. Matau pastaruoju metu 
sustiprėjusias tendencijas užimti 
mūsų politinę nišą, pervilioti rin-
kėją. Šioms tendencijoms turime 
ryžtingai pasipriešinti.

Kitas svarbus uždavinys – LSDP 
išorinės komunikacijos stiprinimas. 
Mūsų partijos rėmėjai, taip pat ir 
plačioji visuomenė turi būti opera-
tyviai, dalykiškai ir argumentuotai 

informuojami apie LSDP poziciją, 
siūlomus sprendimus. Rinkėjai turi 
išgirsti LSDP balsą, atskirti jį tarp 
kitų balsų.

Jokia sėkminga išorinė komu-
nikacija neįmanoma be efektyvios 
vidinės komunikacijos. Einame į 
suvažiavimą, tvirtinsime naują par-
tijos vadovybę, kuriai iškart iškils 
itin svarbus uždavinys: partijos 
struktūrą paversti efektyvesne, o 
motyvaciją LSDP narių, rėmėjų 
dalyvauti partinėje veikloje – sti-
presne. 

Rengiantis suvažiavimui, reikia 
baigti nesveiką konkurenciją – tiek 
skyriuose, tiek vadovybės lygmeniu 
– ir visą dėmesį sutelkti į visuotinius 
LSDP pirmininko rinkimus, rinki-
mų debatus, balsavimo organizavi-
mą, atsakingą balsavimą. Tegul tie-
sioginiai pirmąsyk vykstantys LSDP 
pirmininko rinkimai tampa vienu iš 
partijos atsinaujinimo ženklu.  

Sprendžiant iškilusius uždavi-
nius, privalu neišleisti iš akių pa-
grindinio tikslo – sėkmingo pa-
sirodymo net trejuose 2019 metų 
rinkimuose: savivaldybių tarybų, 
Prezidento ir Europos Parlamen-
to. Į šiuos rinkimus, kaip ir po 
jų vyksiančius Seimo rinkimus, 
LSDP privalo ateiti atsinaujinusi, 
susitelkusi, sustiprėjusi ir tvirtai 

pasiryžusi nugalėti. 
Norint pasiekti šį tikslą, aktyviai 

veikti reikia jau šiandien.
Ar esame teisingame, kelyje pa-

rodys išankstiniai rinkimai į merus 
Šakiuose ir Jonavoje. Labai svar-
būs, žinoma, bus ir Seimo rinkimai 
Anykščių – Panevėžio apygardoje. 

Tai bus savotiškas lakmuso po-
pierėlis. 

Palinkėkime labai daug 
sėkmės mūsų kandidatams: 
Seimo rinkimuose – Auksei 
Kontrimienei ir mero rinki-
muose – Ramintai Bastytei 
Šakiuose ir Eugenijui Sabu-
čiui Jonavoje.  

Tačiau pagrindiniai darbai lau-
kia jau suformavus naująją LSDP 
vadovybę. Ją suformuoti galime 
tik maksimaliai atvirai ir dalykiš-
kai aptarę, išdiskutavę su bičiuliais 
skyriuose visus rūpimus klausimus 
ir rengiantis suvažiavimui, ir jau 
suvažiavimo metu.

Ne tik inicijuosiu partines dis-
kusijas bei jose dalyvausiu, bet ir 
tvirtai palaikysiu visus pozityvius 
naujos LSDP vadovybės žingsnius, 
nukreiptus į partijos atsinaujinimą 
bei stiprinimą.

LSDP Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius 

matiškas, nuoseklus ir įžvalgus 
politikas. 

E. Sabučiui gerų žodžių negai-
li ir buvęs Jonavos vadovas M. 
Sinkevičius: „Eugenijus – žmo-
gus, į kurio rankas galiu ramiai 
atiduoti rajono vairą. Beveik 
dvejus metus dirbome kaip tvir-
ta komanda, niekuomet nebuvo 
kilę abejonių dėl jo sprendimų, 

visuomet vertinau jo nuomonę, 
mintis ir idėjas. 

Žinau, kad šis žmogus yra itin 
darbštus, pasiryžęs iššūkiams ir 
jam nebaisios kliūtys, kurių ra-
jono valdyme tikrai pasitaiko. 
Jis jau įgavęs vadovavimo rajo-
nui patirties, todėl ši sritis jam 

nebus naujiena, o tai – didelis 
privalumas. Man, kaip jonavie-
čiui ir ilgamečiam miesto vado-
vui, ne tas pats, kas toliau rūpin-
sis rajonu ir tęs pradėtus darbus. 
Tai turi būti patikimas, tvirto 
charakterio, atsakingas žmogus. 
Eugenijus – būtent toks.“

M. Sinkevičius pabrėžia, kad 
rajono taryboje daugiau nei 

pusę mandatų rajono rinkėjai 
patikėjo socialdemokratams, to-
dėl, norint išlaikyti nuoseklų ir 
vieningą komandos darbą, tary-
bai vadovauti turėtų daugumos 
atstovas. 

„Komandos ir jos vadovo vizi-
jos, idėjos, vertybės turi sutapti. 
Priešingu atveju nebus vienybės 
tarp rajono vadovo ir tarybos 
narių daugumos, o rajonui tai – 
ne į naudą“, – sako jis.

LSDP Jonavos skyriaus nariu 
E. Sabutis tapo 2014 m., tuo 
metu jis ėjo Jonavos greitosios 
medicinos pagalbos stoties di-
rektoriaus pareigas.  2015 m. 
kovo 1 d. buvo išrinktas Jona-
vos rajono savivaldybės tarybos 
nariu, o nuo tų pačių metu ba-
landžio mėn. ėjo Jonavos rajo-
no mero pavaduotojo pareigas. 
Nuo 2016 m. gruodžio 13 d. – 
laikinasis Jonavos meras.

E. Sabutis į skyriaus parodytą 
pasitikėjimą žvelgia atsakingai 

ir sako, kad dabar svarbiausia 
– įvykdyti visus įsipareigojimus 
miestui, kurie buvo numatyti 
Lietuvos socialdemokratų par-
tijos 2015 m. rinkimų į rajono 
tarybą programoje.

„Didžioji dalis darbų jau yra 
padaryta. Ir tai nėra laimingas 
atsitiktinumas – tai būtent val-
dančiosios daugumos ir buvusio 
rajono mero M. Sinkevičiaus 
vieningo darbo rezultatas. Na-
tūralu, kur nėra nesutarimų, 
rietenų, ten darbas einasi ir 
sparčiau, ir produktyviau. Pa-
grindinis uždavinys – užtikrin-
ti, kad tai, kas pažadėta rajono 
gyventojams anksčiau, būtų 
įgyvendinta iki kitų vietos sa-
vivaldos rinkimų 2019 metais. 
Svarbiausia, kad pradėti darbai 
būtų tęsiami, o suplanuoti – 
imami vykdyti“, – sako laikinai 
einantis mero pareigas E. Sabu-
tis. 

„Vasario pabaigoje duris at-
vers Jonavos sporto arena, 
kurios statyba užsitęsė kone 
dešimtmetį. Jonaviečiams paža-
dėjome – jei būsime „valdžioje“, 
arena bus pabaigta ir atidaryta. 
Praėjo tik pusė kadencijos lai-

ko, o jau vasario pabaigoje arena 
atvers duris. Tam prireikė daug 
pastangų, bendro darbo, bet 
svarbiausia, kad pažadas buvo 
realizuotas“, – tvirtina jis. 

Beveik dvejus metus būdamas 
mero pavaduotoju, E. Sabutis 
– puikiai susipažinęs su rajo-
no problematika, todėl nebijo 
iššūkių, jei tokie kiltų. „Šiuo 
metu esu laikinasis rajono vado-
vas. Atsakomybės ir darbo dar 
daugiau, nei buvo iki tol, kada 
buvau vicemeras. Kadangi šiuo 
metu mero pavaduotojo rajono 
taryboje nėra, kuruoju visų sri-
čių klausimus, tad dabartinės 
rajono bėdos ir džiaugsmai – 
kaip ant delno.“

E. Sabučio nuomone, rajono 
valdyme itin svarbus stabilu-
mas: „Jau ne kartą ir regioninės, 
ir nacionalinės politikos kon-
tekste įsitikinome, kad blašky-
masis neduoda rezultato. Tikiu, 
kad rajono gyventojai įvertins 
valdančiosios socialdemokratų 
daugumos darbus ir savo balsais 
balandžio 23 dieną užtikrins, 
kad jie būtų tęsiami toliau.“

Birutė Gailienė 

M. SInKevIčIuS:  
„eugenIJuS – žMOguS, į 
KuRIO RAnKAS gALIu RAMIAI 
AtIDuOtI RAJOnO vAIRą“

Prieš ir po LSDP ir LDDP susijungimo 2001 m. sausį 

Kazimieras Antanavičius

Vytenis Andriukaitis 

Aloyzas Sakalas

Algirdas Brazauskas

Adolfas Šleževičius

Gediminas Kirkilas

Česlovas Juršėnas
LSDP pirmininkas 1989–1991 m.

LSDP pirmininkas 1998–2001 m. 

LSDP pirmininkas 1991–1998 m. 

LDDP pirmininkas 1990–1993 m., 
LSDP pirmininkas 2001–2007 m. 

LDDP pirmininkas 1993–1996 m.  

LSDP pirmininkas 2007–2009 m.

LDDP pirmininkas 1996–2001 m.  
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ZiGmaNtas BalČYtis 

miNdaUGas siNkeViČiUs GiNtaUtas PalUckas 

kristiNa miŠkiNieNĖ miNdaUGas BastYs 

artŪras skardŽiUs maNtas VaraŠka 

aNdriUs PalioNis 
Gimė 1953 m. lapkričio 16 d. Šilu-

tės rajone. 1971 m. baigė Šilutės 1-ąją 
vidurinę mokyklą, o 1976 m. –  kiber-
netikos studijas Vilniaus universitete, 
įgijo ekonomisto – matematiko kva-
lifikaciją. 1976–2000 m. dirbo inži-
nieriumi, ėjo vadovaujančias pareigas 
visuomeninėse, valstybinėse ir priva-
čiose įstaigose bei įmonėse, vadovavo 
gamyklai.

2000–2009 m. – Seimo narys, tris 
kartus išrinktas Šilalės – Šilutės rinki-
mų apygardoje. Nuo 2001 m. – LSDP 
narys, o nuo 2005 m. – LSDP pirmi-
ninko pavaduotojas. 2001–2005 m. – 
susisiekimo ministras, 2005–2007 m. 
– finansų ministras. 2006 m. laikinai 
ėjo Ministro Pirmininko pareigas. 
Nuo 2009 m. – Europos Parlamento 
narys.

Žmona – Severina, vaikai – Dona-
tas ir Kamilė. 

Gimė 1984 m. Jonavoje, kur 2003 
m. baigė Senamiesčio gimnaziją. 
2007 m. Vilniaus universitete baigė 
Vadybos ir verslo administravimo ba-
kalaurą, o 2008 m. Mykolo Romerio 
universitete – Teisės ir valdymo baka-
laurą. 2009 m. ISM Vadybos ir eko-
nomikos universitete įgijo Vadybos ir 
verslo administravimo magistro laips-
nį. 2015 m. čia apsigynė socialinių 
mokslų daktaro disertaciją. 

2007–2016 m. Jonavos r. savival-
dybės tarybos narys, 2008–2011 m. 
Jonavos r. mero pavaduotojas  (2009–
2011 m. visuomeniniais pagrindais). 
2009–2011 m. projektų vadovas 
UAB „Projektų centre“. 2011– 2016 
m. Jonavos r. meras. Nuo 2016  m. 
gruodžio 13 d. – ūkio ministras. 

Pagrindinės nuostatos 
Vizija – didžiausią visuomenės 

Gimė 1979 m. rugpjūčio 19 d. Baigė 
J. Balčikonio gimnaziją Panevėžyje, o 
Vilniaus universitete – informatiką ir 
ekonomikos išlyginamąsias studijas. 
Vedęs, turi du vaikus. 

2003–2005 m. dirbo Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdyboje, 
2005–2007 m. – Europos parlamento 
nario padėjėjas. 2007–2009 m. – Vil-
niaus m. administracijos direktorius. 
2009–2013 m. UAB „Elektromotus“ 
steigėjas ir vadovas. 

2013–2015 m. – Lietuvos socialde-
mokratų partijos atsakingasis sekreto-
rius. Nuo 2015 m. – Vilniaus miesto 
Tarybos narys, vicemeras. 

Pagrindinės nuostatos:
Atkurti žmonių pasitikėjimą vals-

tybe. Valstybės institucijos, atsakingos 
už tvarką ir teisingumą, sveikatos ap-
saugą, socialinę gerovę ir švietimą, turi 

Gimė Rakliškių kaime, Šalčininkų 
rajone, o nuo 6 klasės mokėsi Vilniuje, 
kur baigė vidurinę mokyklą. 1982 m. 
tuometiniame Kauno politechnikos 
instituto Skaičiavimo technikos fa-
kultete įgijo inžinierės sistemotechni-
kės magistro laipsnį. 

Šeimai persikėlus į vyro gimtąjį 
miestą, nuo 1984 m. dirbo Drus-
kininkuose. Karjerą pradėjo vietos 
valdžios institucijose nuo vyriausiojo 
ekonomisto, vėliau paskirta savivaldy-
bės kontroliere, išrinkta Druskininkų 
tarybos nare bei Švietimo ir kultūros 
komiteto pirmininke, dirbo Valsty-
bės ir savivaldybių tarnautojų moky-
mo centre „Dainava“ direktoriaus pa-
vaduotoja mokymams. 

2000–2012 m. Druskininkų mero 
Ričardo Malinausko pavaduotoja. 
Kvalifikaciją kėlė Vokietijoje, Pran-
cūzijoje, Italijoje, Lenkijoje, Skan-

Gimė 1965 m. sausio 29 d. Šakių 
rajono Kriūkų seniūnijoje, Jogi-
niškių kaime. 1983 m. baigė Kriū-
kų vidurinę mokyklą, o 1990 m. 
– Lietuvos veterinarijos akademiją, 
įgijo zooinžinieriaus specialybę, 
biomedicinos srities agronomijos 
mokslų krypties daktaras. Nuo 
1998 m. buvo Lietuvos žemės ūkio 
universiteto Augalininkystės kate-
dros mokslinis bendradarbis, dirbo 
mokslinį tiriamąjį darbą lininin-
kystės srityje, skaitė šia tema paskai-
tas. 1993–2000 m. vadovavo UAB 
„Agrolina", vėliau dirbo Kriūkų se-
niūnijos seniūnu. 

Nuo 2001 m. Lietuvos socialde-
mokratų partijos Prezidiumo ir Ta-
rybos narys. 2000–2004 m.  Seimo 
narys. 2005–2006 m. dirbo žemės 
ūkio ministro,  o 2006–2008 metais 
– Premjero patarėju. 2012–2016 m. 

Gimė 1960 metais. Vilniaus Gedi-
mino technikos universitete 1986 m. 
įgijo inžinieriaus ekonomisto speci-
alybę. Dirbo inžinieriumi, vadovavo 
įvairioms verslo bendrovėms ir aso-
ciacijoms. 2000 m. išrinktas į Seimą, 
kur dirba ketvirtą kadenciją: ėjo Sei-
mo Pirmininko pavaduotojo pareigas, 
buvo Seimo valdybos nariu, dirbo 
Biudžeto ir finansų, Europos reikalų 
komitetuose, vadovavo Audito komi-
tetui. Šiuo metu dirba Ekonomikos 
komitete, yra Energetikos komisijos 
pirmininko pavaduotojas.

Mėgsta sportą, keliones, knygas, 
aktyviai dalyvauja visuomeninėje vei-
kloje. Su žmona Snieguole užaugino 
tris vaikus: Mantą, Kotryną, Tautvy-
dą.

Pagrindinės nuostatos 
Valstybė kuriama žmonių ir privalo 

Gimė 1979 m. Kazlų Rūdoje, kur 
1997 m. baigė Prezidento Kazio Gri-
niaus gimnaziją. 2001 m. Lietuvos 
teisės universitete įgijo teisės bakalau-
ro, 2003 m. – teisės magistro laipsnį. 
2012 m. Mykolo Riomerio universitete 
(MRU) apsigynė teisės krypties socia-
linių mokslų daktaro laipsnį. 

2003–2008 m. dirbo MRU Kons-
titucinės teisės katedros lektoriumi. 
2004–2006 m. Seimo nario padėjė-
jas–sekretorius. 2006–2008 m. teisin-
gumo ministro patarėjas. 2008–2012 
m. Seimo narys. 

2012–2013 m. krašto apsaugos mi-
nistro patarėjas. 2014–2015 m. Nacio-
nalinės teismų administracijos  tyrėjas. 
2013–2016 m.  Elektronikos platinto-
jų asociacijos direktorius. Nuo 2015 
m. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 
narys, dirba Žemės ūkio, ūkio, turto 
valdymo ir teisėsaugos komitete. Nuo 

Gimė 1975 m. Julijos ir Juozo Palio-
nių šeimoje. Vidurinę mokyklą baigė 
Vilniuje, buhalterinės apskaitos ir 
audito bakalauro studijas – Vilniaus 
universitete. 

2012 m. ir 2016 m. laimėjo Seimo 
rinkimus Prienų ir Birštono vienman-
datėje rinkimų  apygardoje. Pirmoje 
kadencijoje buvo Biudžeto ir finansų 
komiteto narys, dabar – šio komiteto 
pirmininko pavaduotojas. 

LSDP Prienų skyriaus nariu tapo 
2013 m. „Širdyje visada buvau kairių-
jų pažiūrų, kurias deklaravo ir mano 
tėtis, Seimo narys, Birštono Garbės 
pilietis, šviesaus atminimo Juozas Pa-
lionis.“

„Mano ir žmonos giminės šaknys – 
Birštono krašte, todėl laisvalaikį su šei-
ma aktyviai leidžiame Nemuno vingių 
krašte. Auginame dukras Moniką ir 
Emiliją. Jaunėlė Emilija mokosi Vil-

Pagrindinės nuostatos  
BRANDI LYDERYSTĖ, POLI-

TINĖ PATIRTIS IR GEBĖJIMAS 
TELKTI 

Tokio lyderio reikia mums – social-
demokratams. LSDP – drąsi, moderni 
ir ideologiškai aiški – esame kairieji. 
Mūsų principai – atvirumas idėjoms 
ir diskusijoms, modernumas ir greitas 
sprendimų priėmimas, profesionalu-
mas, asmeninė atsakomybė.

1. Vertybės plius šiuolaikinė vadyba. 
Visus sprendimus valstybėje ir partijoje 
pirmiausia įvertinti pagal socialdemo-
kratinius principus. Valdyti, inicijuoti 
socialinius pokyčius. 

2. Nesikalbėjimą ir negirdėjimą par-
tijoje turi pakeisti dialogas ir vidinė 
diskusija. Turime grįžti prie realaus 
dialogo su socialiniais partneriais ir vi-
suomenės autoritetais. 

3. Mažiau biurokratijos ir sprendimų 
„iš viršaus“. Peržiūrėti skyrių finansavi-
mo sistemą. 

4. Keisti kandidatų į Seimą sąrašo 
sudarymo praktiką, sąrašą sudarant 
pagal principą: 71 kandidatas vienman-
datininkas – pirmi sąraše. Kandidatus 
vienmandatėse apygardose tvirtinti tik 
skyriui pritarus. 

5. Konfliktų skyriuose valdymas. Su-
kurti efektyvią konfliktų valdymo prie-
monę. 

6. Viešųjų ryšių, vieningos komuni-
kacijos sistemos organizavimas turi tap-
ti partijos prioritetine veiklos kryptimi. 

7. Racionalūs, realūs, aiškūs ir princi-
pingi sprendimai, kai nebandome prisi-
taikyti vardan trumpalaikės naudos, o 
nuosekliai, principingai laikomės savo 
vertybių. 

pasitikėjimą pelnanti partija, pagrįsta 
kairiosiomis vertybėmis, atvirumu, at-
sakingumu ir progresyvumu. 

Misija – kairiųjų vertybių įtvirtini-
mas politinėje ir visuomeninėje veiklo-
je, paremtas socialine gerove ir teisingu-
mu. 

- Mūsų veiklos pagrindas – žino-
jimas, ko siekiame. Turime aiškiai ir 
principingai artikuliuoti pagrindinį so-
cialinį Lietuvos interesą – siekti teisin-
gumo, solidarumo ir socialinio teisin-
gumo vertybėmis pagrįstos valstybės. 

- Demokratijos plėtra partijoje. Bū-
tina skatinti visus partijos narius akty-
viau dalyvauti priimant svarbius spren-
dimus. Kandidatai į merus, savivaldą, 
Seimą ir Europos Parlamentą turi būti 
renkami visuotiniu partijos balsavimu. 

- Organizuotas skyrių valdymas ir 
veikla. Būtina stiprinti skyrių koordi-
natorių kompetencijas, įtvirtinti Poli-
tinės veiklos analizės ir tyrimų grupę, 
stiprinti LSDJS ir LSDMS, užtikrinti 
skaidrią, sąžiningą ir atskaitingą politi-
nę veiklą. 

- Vidinė komunikacija – atvirumas, 
operatyvumas ir konstruktyvumas, pa-
remta grįžtamuoju ryšiu, abipuse pagar-
ba ir visų jos dalyvių įsitraukimu. 

- Išorinė komunikacija – dar dau-
giau atvirumo: suklydus – prisipažinti, 
padarius gerą darbą – papasakoti apie jį 
visuomenei. 

- Vieningas nario mokestis su dviem 
mokesčio tarifais – standartiniu ir len-
gvatiniu. 

LSDP yra kiekvieno iš mūsų orga-
nizacija! 

būti veiksmingos ir kiekvieną visuome-
nės narį traktuoti lygiai ir teisingai.

Gausinti socialines investicijas ir 
užtikrinti jų veiksmingumą. Suderin-
ti socialinio solidarumo ir ekonomikos 
konkurencingumo siekius galima tik 
tada, jei valstybė didžiąją dalį savo lėšų 
kreiptų į švietimą ir sveikatos apsaugą.

Mažinti socialinę atskirtį. Reikia 
būti itin dėmesingiems, ar pati valdžia 
neprisideda prie pažeidžiamiausių gy-
ventojų atskirties gilinimo.

Pokyčiai partijoje: 
• Demokratijos plėtra
- Vienmandačių apygardų kandida-

tų skyrimas. Skyriai turėtų teisę patys 
vykdyti atranką ir apsispręsti dėl geriau-
sio kandidato, kaip yra daugelyje Euro-
pos socialdemokratinių partijų. 

- Partijos narių apklausos svarbiau-
siais politiniais klausimais. Techno-
logijos sudaro tam galimybes, siekiant 
geresnio partijos atstovavimo ir narių 
įtraukimo į sprendimų priėmimą. 

• Profesionalumas
- Politinio asmeninio pasitikėjimo 

paskyrimai. Turi būti suformuotas poli-
tinio asmeninio pasitikėjimo kandidatų 
sąrašas į visas valstybės valdymo sritis, 
įtraukiant narius iš visos šalies skyrių. 

- Veiklos organizavimo principai ir 
skyrių aprūpinimas. Partijos veiklos 
centralizavimas reiškia tai, kad skyriai 
tapo atsakingi už rezultatus, bet jie ne-
turi priemonių, kaip jų pasiekti. Partijos 
veiklos organizavimas turi būti decen-
tralizuotas, perskirstant išteklius regio-
niniu principu.  

dinavijos šalyse ir kt. Aktyviai ben-
dradarbiauja su nevyriausybinėmis 
organizacijomis. 

2012 m. išrinkta Seimo nare vien-
mandatėje Lazdijų – Druskininkų 
apygardoje, Seimo Socialinių reikalų 
ir darbo komiteto pirmininkė. LSDP 
Druskininkų skyriaus pirmininkė. 

Vyras – Tadas, vaikai – Tomas ir Ka-
rolina Juzefa. 

 
Pagrindinės nuostatos 
Politikoje svarbiausia yra turėti tei-

singus tikslus ir nuosekliai siekti jų įgy-
vendinimo. LSDP tikslai turėtų būti:  

1. SOCIALINĖ LYGYBĖ. Ekono-
mikos augimas automatiškai nereiškia 
materialinės gerovės ir socialinės lygy-
bės, o visuomenės gerovė ir klestėjimas 
eina koja kojon būtent su socialine ly-
gybe kaip šiaurietiškame Skandinavijos 
valstybių gerovės modelyje. Socialinės 
lygybės tikslas turi tapti kertiniu ilga-
laikiu LSDP tikslu. 

2. LYČIŲ LYGYBĖ. LSDP progra-
moje aiškiai įvardintas lyčių lygybės 
tikslas, o rinkimų sąrašai sudaromi 
pagal lyčių kvotas, tačiau dažnai lyčių 
lygybės ir kvotų principo nesilaikoma. 
Trūksta bendro supratimo, kad lyčių 
lygybė yra svarbi ir naudinga, o įvai-
raus amžiaus moterys partijoje patiria 
diskriminaciją, siekdamos karjeros. Tai 
turi kardinaliai pasikeisti. 

3. KLESTINTI LIETUVA. Kuo 
daugiau socialinės lygybės, tuo daugiau 
materialinės gerovės. Lietuvai tai turi 
būti ta didžioji ambicija, nes tik tada 
Lietuva bus darnesnė, laimingesnė ir 
saugesnė valstybė. 

Seimo narys, Informacinės visuome-
nės plėtros komiteto pirmininkas. 
Nuo 2016 m. Seimo narys, o nuo 2017 
m. Seimo Pirmininko pavaduotojas.

Pomėgiai: sportas, ypač krepšinis, 
muzika. Moka rusų, lenkų, anglų, vo-
kiečių kalbas. Vedęs, turi tris sūnus.

Pagrindinės nuostatos 
LSDP negali būti dar viena dešinio-

ji partija. Ji turi būti politinio spek-
tro kairėje. Negalime išsižadėti savo 
istorinių vertybių ir privalome jausti 
laiko dvasią. 

LSDP turi suprasti, kad jos rinkė-
jas nebėra tik darbininkas. Šiandien 
juo yra ir samdomą darbą mieste ar 
kaime, privačiame ar viešajame sekto-
riuje dirbantis žmogus, amatininkas, 
smulkusis verslininkas ar žemdirbys, 
bedarbis ar vieniša mama. Jei mes no-
rime stiprios viduriniosios klasės, tu-
rime imtis jiems atstovauti dabar.  Tik 
taip  galime tapti klestinčios ir ku-
riančios gerovės šalimi – tikra Šiaurės 
Europos šeimos nare.

Kelią permainoms grindžia tik 
tas lyderis, kuris atveria galimybes 
kitiems, o pats nebijo tiesos, kad ir 
kokia ji bebūtų. Permainos bus, kai 
nebandysime užgožti kitų bičiulių, 
kai mokėsime ne tik pasakyti, bet ir 
išklausyti bei išgirsti. 

Lietuvos žmonėms reikia teisinges-
nės mokesčių sistemos,  padedančios, 
bet ne orumą žeminančios socialinės 
politikos, jautrios, bet lanksčios žmo-
gui valdžios, valstybės, kurioje gera 
auginti vaikus, oriai senti, kurioje 
gera būti! 

tarnauti jiems. Seimo rinkimai paro-
dė, kad žmonės nusivylė mūsų parti-
jos vykdyta politika. Turime atsitiesti, 
persitvarkyti ir susigrąžinti visuomenės 
pasitikėjimą valstybe bei socialdemo-
kratijos idėja.

Privalome kurti socialiai atsakingą 
valstybę, principingai laikantis kairio-
sios politikos vertybių: solidarumo, 
socialinio teisingumo, lygybės, demo-
kratijos. 

 
Veiklos prioritetai:
- atstatyti mokesčių pusiausvyrą vi-

suomenėje įvedant progresinius mokes-
čius; 

- subalansuoti darbo santykius;
- suvaldyti korupciją ir šešėlinę eko-

nomiką;
- įtvirtinti skaidrų ir efektyvų valsty-

bės turto ir viešųjų finansų valdymą.
Šių prioritetų įgyvendinimas atstatys 

socialinį teisingumą, sudarys galimybę 
papildomas biudžeto pajamas nukreipti 
socialinių investicijų didinimui bei so-
cialinės atskirties mažinimui.

Stipri ir vieninga partija:
- veiklos decentralizavimas, profesio-

nali vadyba, tikslinis finansavimas;
- demokratijos plėtra, užtikrinanti 

visų partijos narių dalyvavimą priimant 
sprendimus;

- partijos narių motyvacija, paremta 
aiškiais partinės ir profesinės karjeros 
kriterijais;

- profesionali vidaus ir išorės komuni-
kacija.

Kartu su Jumis tai galime padaryti! 

2016 m. LSMUL Kauno klinikų Viešų-
jų pirkimų grupės vadovas. 

10 įsipareigojimų bičiuliams: 
1. Seimo rinkimuose kandidatus į 

vienmandates apygardas kelia partijos 
skyriai. Jei jų kandidatas pateko į antrąjį 
turą, skyrius turi lemiamą balsą dėl kan-
didato apygardoje kituose  Seimo rinki-
muose. 

2. Jei vienmandatė apygarda apima 
daugiau nei vieno skyriaus ribas, skyriai 
turi susitarti dėl kandidato. Kitu atveju 
sprendžia LSDP vadovybė. 

3. LSDP Seimo nariai privalo padėjėjo 
etatą skirti rinkimų štabui (RŠ), kuris 
veikia pagal 4 m. rinkimų ciklą ir LSDP 
nuostatas. 

4. LSDP komitetuose atstovauja po 
4-5 skyrių narius, kurie turi būti regioni-
nių RŠ nariais. LSDP pirmininko pava-
duotojai renkami apskričių sueigose. 

5. LSDP pirmininkas ne rečiau kaip 
kartą per pusmetį susitinka su partijos 
skyriumi. 

6. Partijos kadrų auginimas vyks sky-
rių RŠ nuolatinėje veikloje. 

7. Kandidatai į vienmandates apygar-
das privalo bendradarbiauti su vietos 
skyrių RŠ. 

8. LSDP Seimo vienmandatininkai 
privalo bendradarbiauti su skyrių RŠ per 
savivaldos rinkimus. 

9. LSDP vadovybė padės skyriams 
siekti skyrių kokybinio ir kiekybinio au-
gimo. 

10. LSDP rinkimuose turės paprastą ir 
aiškią rinkimų programą (po 10 pasiūly-
mų 10-čiai visuomenės charakterių). 

niaus Petro Vileišio progimnazijos šeštoje 
klasėje, Monika studijas tęsia Anglijoje.“

Pagrindinės nuostatos 
„Mano credo – įžvalgos ir patirtis – 

pagrindinė jungtis tarp jaunesnės ir vy-
resnės kartos partijos bičiulių. Dialogas 
– viena pagrindinių mano darbo formų 
ir Seime, ir rinkimų apygardoje. Būtent 
tiesos ir dialogo keliu randu atsakymus į 
žmonėms rūpimus klausimus.

Esu žodžio žmogus. Tiesus, diploma-
tiškas, pareigingas. Tikiu, kad darbas 
ir žiūrėjimas viena kryptimi mums vi-
siems padės eiti teisingu permainų keliu. 
Matau, kad bičiuliai, kaip ir Lietuvos 
piliečiai, yra paprasti, bet ne prasti žmo-
nės. Tokie, kaip ir aš. Todėl sieksiu Jūsų 
pasitikėjimo bendrame kelyje vadovauti 
partijai, kad drauge įtvirtintume LSDP, 
kaip demokratijos, socialiai jautrios ir 
atsakingos, kaip parlamentinės Respu-
blikos išlikimo garanto Lietuvoje, statu-
są.“ 

Prioritetinės veiklos sritys: švieti-
mas, sveikata, optimali infrastruktūros 
plėtra, mokesčių sistemos sutvarkymas. 
Visose srityse pirmenybę skiriant žmo-
giškajam faktoriui. 

LSDP turi įgyti aiškią politinę tapa-
tybę, parengti rinkėjų lūkesčius atitin-
kančią programą, užtikrinti bičiulių 
atstovavimą atnaujintose partinėse 
struktūrose.

„LSDP privalo likti solidi ir patrau-
kli partija visų kartų atstovams. Tokia 
galimybė yra. Aš ją matau pagrįstą dis-
kusijomis, nuomonių pagrindimu ir jų 
įvairove.“ 
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Romeo ir žąsiaganė 

Giedrė Purvaneckienė
 LSDMS vicepirmininkė 

Senokai nemačiau pasakų 
senelio ant upės kranto, kur 
einu pasivaikščioti. Bet vakar 
einu, žiūriu, ogi vėl sėdi ant 
kelmelio. Ir pulkelis vaikučių 
renkasi. Sustojau ir aš paklau-
syti senelio pasakos ne tik vai-
kams:

„Prisimenate, vaikai, pasakojau 
apie Lietaus mišką, taigi vėl tame 
miške įdomūs dalykai dedasi. Bai-
gėsi tame miške rinkimai į Par-
lamentą, juos laimėjo Gandrų ir 
varlių partija. Ne, tai ne nauja par-
tija, tiesiog anksčiau buvau blogai 
nugirdęs jų pavadinimą. 

Pradėjo ta partija valdyti, prii-
minėjo nenuoseklius, miško gy-
ventojams neaiškius sprendimus, 
todėl politika jiems pabodo. Jie 
pradėjo domėtis tos partijos Vy-
riausiojo gandro gyvenimu. Jo 
vardas buvo Romeo. Kilęs jis buvo 
iš labai turtingos šeimos, pats va-
dovavo didžiuliam verslui, seniai 
dalyvavo politikoje, tik kurį laiką 
viešojoje politikoje mažai reiškėsi, 
vadovavo savo ne itin įtakingai 

partijai, daugiau užsiėmė savire-
klama, net muilo operas finansa-
vo, kuriose pagrindinį teigiamą 
herojų atsisitiktinai vaidino akto-
rius, stebėtinai panašus į Romeo. 

Po ilgo parengiamojo darbo Ro-
meo nusprendė, kad atėjo jo laikas 
žengti link aukščiausių politikos 
ir valdymo pakopų. Pikti liežuviai 
jį vadino oligarchu, o kaip kitaip 
pavadinsi, kai susilieja politika, di-
deli pinigai ir žiniasklaida? 

Romeo buvo įsitikinęs esąs pats 
protingiausias pasaulyje ir vienin-
telis žinąs, ko miško gyventojams 
reikia – sekti jo pavyzdžiu. Jis 
buvo beveik šventas: nerūkė, ne-
gėrė ne tik alkoholio, bet ir kavos, 
turėjo žmoną (nors ir ne pirmą), 
vaikų, labai rūpinosi šeimos ver-
tybėmis. Be to, buvo patriotiškas, 
norėjo visus miško gyventojus ap-
rengti tautiniais drabužiais.

Bet liaudis yra liaudis, jai vis 
kažkas kliūva. Ir pradėjo jai kilti 
keistų klausimų, kodėl, būdamas 
toks patriotas ir šeimos vertybių 
puoselėtojas, savo šeimą laiko šil-
tuose kraštuose, kur nuskraidina 
ne tik žiemoti, bet daug žiemų ir 
vasarų slepia ją nuo Lietaus miško 
gyventojų. Kaip čia dera su šeimos 
vertybėmis ir patriotizmu? Viso-
kie aiškinimai apie šeimos apsau-
gą nuo smalsių miško gyventojų jų 
neįtikino, taigi jie toliau aiškinosi, 
kur čia šuo pakastas. 

Nebepamenu kas, bet kažkas 
pirmas susidomėjo, kodėl viena 

žąsiaganė, kuri irgi buvo išrinkta 
į Lietaus miško parlamentą, važi-
nėja Romeo koncerno prabangiu 
automobiliu. Tada viskas ir prasi-
dėjo. 

Žąsiaganė buvo labai graži, to-
dėl susidomėjimas augo. Gyvento-
jams buvo labai įdomi žąsiaganės 
biografija, bet ji ją slėpė ir klasto-
jo. Išaiškėjo tik tiek, kad gražuolė 
žąsiaganė kilusi iš neturtingos 
šeimos, yra menko išsilavinimo, ir, 
logiška, nebuvo padariusi jokios 
profesinės karjeros. Pikti liežuviai 
net plakė, kad kurį laiką iš viso ne-
turėjo draudžiamųjų pajamų. 

Kodėl žąsiaganė pakliuvo į 
Gandrų ir varlių partiją, buvo iš-
rinkta į parlamentą ir tapo net jos 
vado pavaduotoja – ne mūsų rei-
kalas. Gyventojams daugiau kliu-
vo svetimas prabangus automobi-
lis ir nekompetencija Parlamente. 

Kai jai užduodavo klausimus, 
atsakydavo Romeo. Ir čia miško 
liaudis labai suabejojo Romeo 
šventumu. Jie žinojo apie senas 
miško tradicijas, kad didieji vadai, 
turėdami šeimas, kažkodėl jautė 
ypatingą potraukį virėjoms ar žą-
siaganėms (tik tiek, kad praeities 
vadai nesiskelbė šventaisiais šei-
mos vertybių saugotojais). 

Ar nebus čia panašus atvejis? 
Visi tapo sekliais morkomis, 
ieškodami patvirtinimo. Ir vie-
na buvo aišku: galbūt, kaip ta 
žvejienė, žąsiaganė ir užsimanė 
tapti karaliene, bet jos intelek-
tinių gebėjimų vargu ar galėjo 
užtekti suplanuoti ne tik tas au-
tomobilio nuomos/išpirkimo 
per gimines schemas, bet ir visą 
jos politinę karjerą. Visų žvilgs-
niai nukrypo į Romeo.

Pasakysit jūs, koks čia kri-

minalas? Vedęs turtingas vers-
lininkas susižavi gražia žąsia-
gane. Negali jos vesti, todėl 
aprūpina ją, kad gyventų be rū-
pesčių. Iš savų pinigų, ne vogtų. 
Savo šeimą taip pat aprūpina 
taip, kad jos nariai jokių preten-
zijų neturi. Tokių pavyzdžių ne 
taip jau mažai. 

Bet ne, miško liaudžiai to ne-
užtenka. Juk Romeo ne papras-
tas verslininkas. Todėl liaudis 
neatsistebi, kodėl gražiąją žą-
siaganę būtinai reikėjo stumti 
į Miško parlamentą, padaryti 
savo pavaduotoja, net planuoti 
jos komandiruotes į labai rim-
tas konferencijas, kur reikia gi-
laus išmanymo? 

Ir vėl liaudis klausia: kas ga-
lėtų paneigti, kad Romeo no-
rėjo savo žąsiaganės išlaikymo 
išlaidas perkelti ant valstybės, 
tai yra visų miško gyventojų 
pečių?

Tikriausiai Romeo suprato, 
kad persistengė ir paskelbė, 
kad pirmadienį žąsiaganė at-
sistatydins. Nes benagrinėjant 
žąsiaganės praeities ir dabarties 
nuodėmes sukilo tiek daug šur-
mulio, kad net etikos sargams 
teko atsistatydinti. Visa kaltė, 
be abejonės, klius ne itin aukš-
tos moralės moteriai. Ir ji bus 
nubausta.

O Romeo? At jis išliks tyru ir 
šventu šeimos vertybių saugo-
toju ir patriotu?  

Kiek dar vaikų mirčių reikia įstatymo ir mūsų proto pataisoms?

Koks turėtų būti naujasis partijos vadovas

Vilma vaitiekūnaitė
LSDP Vilniaus m. Žmogaus teisių ir 
lygių galimybių komisijos
pirmininkė 

Protu nesuvokiama ketur-
mečio žūtis verčia degti jau 
ne žvakutes visos Lietuvos 
aikštėse, o kūrenti laužus.

Žmonės, pažiūrėkite, kas vyks-
ta! Vyksta šalia mūsų, darželio 
auklėtojoms girdint, kai vaikas 
skundžiasi, kad mušamas, socia-
linėms darbuotojoms tikrinant 
tuos pranešimus, prokurorams 
tiriant pranešimus dėl galimo 
smurto, kaimynams girdint bilde-
sį daužomo vaiko šeimos bute.

Vyksta ne tik keturmečio bute 
Kėdainiuose. Vyksta nuolat 
aplink mus. Kasmet vien oficialiai 
užfiksuojama per pusantro tūks-
tančio smurto prieš vaikus atvejų. 
Statistika, skaičiai nieko nejau-
dina. Niekas nemato gyvo vaiko 
už tų skaičių. O privalėtų. Tačiau 
visi krūpteli, kai vaikas mirtinai 
sudaužomas už tai, kad neištaria 
skaičių, kai santykius besiaiški-
nantys tėvai sumeta mažylius į 
šulinį. Krūpteli, sustingsta siaube, 
rašo facebooke, dega žvakutes.

Ką dabar deginti ant liūdesio, 
gedulo,  ant mūsų nerimo laužų? 
Žiniasklaidos, visuomenės žvilgs-
niai nukrypo į politikus, dėl kurių 
Seime užstrigo Vaiko teisių apsau-
gos pagrindų įstatymo pataisos. 
Šios pataisos reglamentuoja, kad 
visų formų smurtas – fizinis, sek-
sualinis, emocinis, taip pat vaiko 
nepriežiūra – būtų draudžiamas.

Beje, tokios pataisos siūlomos 
jau nuo 2012 metų. Tuomet joms 
pasipriešino ne tik kai kurie Sei-
mo nariai, bet ir nevyriausybinės 
organizacijos. Prisimenate gar-
sius šūkius – „Lietuvoje nebus 
kaip Norvegijoje!“, „Valstybei 
nevalia kištis į šeimos reikalus!”? 
Į Seimą tuomet brovėsi protes-
tuotojai, tokie kaip save anksčiau 
„sekso eksperte“ vadinusi libera-
lioji Milda Bartašiūnaitė (tiek to 
liberalumo). Skilo ne tik politi-
kai. Skilo visuomenė, pasidalijusi 
į vaiko teisių gynėjus ir šeimos 
vertybių bei tradicijų puoselėto-
jus. Pastarieji užgožė įstatymų 
pataisų iniciatorius, įrodinėda-
mi, kad vaikas yra šeimos nuo-
savybė. Nuosavybė. Ne šeimos 
narys. Ko gero, čia ir prasideda ta 
ašarų pakalnė, kur visiems aišku, 
jog privatinės nuosavybės liesti 
nevalia ir kiekvienas turi teisę su 
ja tvarkytis taip, kaip nori. Ar ne 
tai įrodo dar vieno savo tėvų už-
mušto vaikelio atvejis?

Šiemet ir vėl panaši situacija, 
pataisos – atidėtos. Vis dėlto ber-

niuko iš Kėdainių mirtis išjudino 
Parlamentą – šaukiama neeilinė 
sesija, kad Vaiko teisių apsaugos 
pagrindų įstatymo pataisos būtų 
priimtos. Tikėkimės. Nes svetimų 
vaikų nėra. Vaikai – mūsų ateitis, 
kaip mėgsta dažnas kartoti. Tad 
gal pradėkime kurti ateitį kartu? 
Be smurto? Be baimės mažų vai-
kų akyse?

Pataisos būtinos. Nors ir da-
bar Lietuvoje yra pakankamai 
galiojančių teisės aktų, kurie 
draudžia smurtą. Tačiau, pa-
našu, to nepakanka. Kol egzis-
tuos „beržinė košė“, tol turėsi-
me ir smurtą prieš vaikus. Argi 
tai, kad iki mirties mušamas 
ketururmetis – teisėta? Juk tik 
sudrausminti norėjo. Tiesa, ži-
nome, kuo tai baigėsi. Ar įsta-
tymai leidžia vaiką mesti į šulinį? 

Neleidžia, kaip ir kitų tūkstančių 
vaikų mušimo, prievartavimo, 
marinimo badu, palikimo šaltose 
trobose atvejų. Bet visa tai vyksta. 
Kiekvienais metais, kasdien. Ir ko-
dėl vaikų mirtys, kančios ir ašaros 
dar nėra pakeitę mūsų mąstymo? 
Ar galime susivienyti dėl saugios 
mūsų visų vaikystės?

Vyksta, nes ir galiojantys įsta-
tymai nepakankamai vykdomi. 
Laikydamiesi jau dabar galio-
jančių gausybės biurokratinių 
instrukcijų vaikų teisių apsau-
gos skyriai, socialiniai darbuo-
tojai neretai nesigilina į realią 
situaciją (panagrinėjus atvejus, 
ypač kai žūsta vaikas, išaiškė-
ja paprasčiausias aplaidumas ir 
atsainus požiūris). Kėdainiuose 
užmušto berniuko namai – tvar-
kingi, suaugusieji dirbo, kaimynai 

nesiskundė – vadinasi, nebuvo 
formalaus pagrindo įtraukti šeimą 
į socialinės rizikos šeimų grupę, 
stebėti ją. Net gavę signalus iš dar-
želio auklėtojų – vaikas pats pasi-
skundė, kad jį muša – pareigūnai 
nutraukė tyrimą, nes įrodymų 
nenustatė. Vaiko parodymai – ne-
pakankami. Kol neužmušė.

Nes neatsirado atsakingesnio, 
gilesnio požiūrio į galimą smurtą. 
Įstatymas šiuo atveju galioja, bet 
nebuvo įvykdytas, kad užkirstų 
kelią tolesniam smurtui.

Smurtas keturmečio atžvilgiu 
tęsėsi – baisus, akivaizdus – kol 
baigėsi bejėgio vaiko mirtimi. Dar 
vienas skaičiukas statistikos stul-
pelyje. Tik tiek.

Dar sunkiau nei fizinį smur-
tą pastebėti, išaiškinti ir įrodyti 
seksualinį, psichologinį, emocinį 
smurtą. Jis, matyt, dar labiau lieka 
už tos suvokimo ribos. Kaip paste-
bėsi, kai klykte klykiama apie šei-
mos privatumą ir neliečiamumą, 
ir, ginkdie, tik neskalbti skalbinių 
viešai, nes ką žmonės pasakys? 
Kartu visuomenės užribyje lieka 
tyliai kenčiantys, terorizuojami, 
prievartaujami vaikai ir suaugę. 
Apsimetame, jog viskas gerai. Gy-
vename toliau. Iki kito hospitali-
zuoto ar laidojamo vaikelio.

Ar Lietuvai užteks šio keturme-
čio berniuko mirties, ar reikės dar 
daugybės vaikų kančių ir ašarų, 
kad keistųsi visų mūsų požiūris ir 
vertybės?

LSDP pirmininko 
rinkimų komisija 

LSDP pirmininko rinkimų grafikas 

Pagal LSDP pirmininko rinkimų tvarką, 
rinkimų komisija:

Sausio 10 d. Socialdemokratų partijos prezidiumas 
sudarė LSDP pirmininko rinkimų komisiją iš 9 narių:

Arvydas Domanskis 
Komisijos pirmininkas 

Laura Ulevičė 
Pirmininko pavaduotoja 

Renata Augūnė 
Justinas Blažys 
Sigitas Labanauskas
Danutė Petruškevičienė
Valdas Šereika
Vilma Vaitiekūnaitė 
Birutė Pitrėnaitė-Žilėnienė

•	 registruoja kandidatus ir sudaro galutinį kandidatų sąrašą; 
•	 tvirtina balsavimo biuletenio pavyzdį, balsų skaičiavimo protokolo formą ir kt.; 
•	 išduoda skyriams balsavimo biuletenius;
•	 suskaičiuoja iš skyrių gautus rinkimų rezultatus ir surašo protokolą;
•	 esant reikalui organizuoja pakartotinį balsavimą ir pakartotinius rinkimus;
•	 nagrinėja skundus dėl balsavimo procedūrų skyriuose ir, esant rekalui, perskaičiuoja balsus.

iki vasario 6 d. 

iki kovo 2 d.

Balandžio 6 d. 
12.00 – 20.00 val. 

Balandžio 8 d. 
10.00 – 14.00 val. 

iki gegužės 2 d. 2017 m. gegužės 6 d.

iki vasario 28 d.

iki kovo 27 d.

Balandžio 11 – 21 d.

Vasario 9 d. 

kovo 13 d.

iki kovo 2 d.iki vasario 8 d. 

iki kovo 12 d.

Balandžio 7 d. 
10.00 – 19.00 val.

iki kovo 1 d.

iki kovo 30 d.

iki kovo 30 d.

Vasario 10 – 
kovo 12 d.

kovo 13 d.

iki balandžio 10 d. 

Skyrių susirinkimai 
(konferencijos), tary-
bos kelia kandidatus 

Rinkimų komisija 
parengia ir patvirtina 
rinkimų dokumentų 
(balsavimo biuletenio 
su saugos priemonė-
mis, balsų skaičiavimo 
protokolo, urnos ir 
patalpų lipdukų ir kt.) 
formų pavyzdžius 

Vyksta balsavimas LSDP pirmininko rinkimuose (partijos skyriuose)
Pasibaigus balsavimui (paskutinę balsavimo dieną po 14 val.) balsus skaičiuoja skyrių 
balsų skaičiavimo komisijos. Jos, suskaičiavusios balsus, nedelsiant savo skyriaus bal-
savimo rezultatų protokolą elektroniniu būdu perduoda LSDP pirmininko rinkimų 
komisijai

Skyrių tarybos suda-
ro ir tvirtina skyrių 
balsų skaičiavimo 
komisijas 

Kandidatai į LSDP 
pirmininkus regis-
truoja jiems atsto-
vaujančius stebėtojus 
Komisijoje 

Skelbiamas antrasis rinkimų turas arba 
skyrių susirinkimai (konferencijos), tarybos 
kelia kandidatus pakartotiniuose rinkimuose 

Rinkimų komisija 
sudaro ir patvirtina 
preliminarų kandi-
datų sąrašą. 

Rinkimų komisija 
sudaro ir tvirtina 
kandidatų, daly-
vausiančių tiesio-
giniuose LSDP 
pirmininko rinki-
muose, sąrašą. 

Rinkimų komisija 
paskelbia rinkimų 
rezultatus 

Vyksta XXXV LSDP suvažiavimas. Išrinktas LSDP pirmininkas 
oficialiai pradeda savo darbą  

Skyrių sekretoriatai 
parengia ir pateikia 
Rinkimų komisijai 
informaciją apie sky-
rių balsų skaičiavi-
mo komisijų sudėtį, 
balsavimui skirtą 
vietą ir apie narių – 
rinkėjų skaičių 

Skyrių sekretoriatai 
ir kandidatai, išsikėlę 
patys, Rinkimų komi-
sijai pateikia privalo-
mus dokumentus 

Kandidatai į LSDP 
pirmininkus, neke-
tinantys toliau kan-
didaduoti, pateikia 
Rinkimų komisijai 
rašytinius atsisaky-
mus kandidatuoti 

Skyrių sekretoriatai 
sudaro skyriaus na-
rių – rinkėjų sąrašus 

LSDP sekretoriatas 
pateikia kandida-
tams atstovaujančių 
stebėtojų sąrašus 
skyrių balsų skaičia-
vimo komisijoms

Komisija spausdina 
ir išdalija biulete-
nius, rinkimų do-
kumentus, abėcėlinį 
sąrašą skyriams

Vyksta kandidatų 
(jų rinkimų štabų), 
skyrių sekretoriatų or-
ganizuojama rinkimų 
agitacija 

Komisija tvirtina 
biuletenio pavyzdį ir 
abėcėlinį kandidatų 
sąrašą su nuotrau-
komis ir trumpu 
pristatymu 

Rinkimų komisija 
paskelbia rinkimų 
rezultatus LSDP 
interneto svetainėje

Balandžio 28 d. 
10.00 – 19.00 val.

Balandžio 29 d. 
10.00 –  14.00 val.

Vyksta pakartotinis balsavimas partijos skyriuose. Pasibai-
gus balsavimui (paskutinę balsavimo dieną po 14 val.) balsus 
skaičiuoja skyrių balsų skaičiavimo komisijos

Mykolo PronckAus
LSDP Plungės r. skyriaus nario, 
Seimo nario (1992–2004) laiškas 
bičuliams 

Beje, aš buvau vienas iš tų, 
kurie manė, kad partija Sei-
mo rinkimuose patirs pralai-
mėjimą ir kad šis pralaimėji-
mas bus visiškai pelnytas.  

Norėčiau ir linkėčiau, kad 
naujasis partijos vadovas turė-
tų nuomonę bent dviem, mano 
nuomone, svarbiausiais klausi-
mais (savaime suprantama, kad 
ši nuomonė turi būti iš anksto 
viešai skelbiama).

Kaip suaktyvinti vidinę 
partinę veiklą? 

Stebint šią veiklą, kartais at-
rodo, jog regioninės partinės 

organizacijos didžiausią dė-
mesį skiria įvairių vakarėlių 
ir švenčių organizavimui, 
išleisdamos iš akiračio poli-
tines bei ideologines disku-
sijas (turbūt nėra kam dis-
kutuoti).

Stebint taip pat įvairaus 
lygio rinkimus, darosi aišku, 
kad vadinami demokrati-
niai rinkimai tampa „pini-
ginių“ žaidimais. Plungės 
apygardoje rinkimų į Seimą 
laimėtojas liberalas Jonas 
Varkalys rinkimams išleido 
apie 25 tūkst. eurų. Jo var-
žovas, konservatorius Jurgis 
Razma – apie 16 tūkst. Plungė-
je socialdemokratų, kurie galė-
tų laisva ranka „išmesti“ tokius 
pinigus rinkimams, – nėra. 

Atrodo, kad pinigų poreikis 

ir jų įtaka rinkimuose nuolat 
augs, todėl norom nenorom 
teks atsakyti į klausimą – kas 
pajėgs dalyvauti tokiuose „pi-
niginių žaidimuose“? 

Ką socialdemokratai 
gali konkrečiai pasiūlyti 
Lietuvos žmonėms? 

Nesileidžiant į skaičių ir 
statistikos aferas, kalbant 
populiariai, Lietuvos na-
cionalinis ir „Sodros“ biu-
džetų „katilai“, įvertinus 
žmonių reikmes, yra pus-
tuščiai. Apie šiuos „katilus“ 
daug lakstančių su šaukš-
tais, bet į juos ne daug kas 
įkrenta. „Katilų“ maišyto-
jai, prisidengdami įvairiais 
žodžiais, vis žada ir žada, o 
„katilai“ kaip buvo, taip ir 
lieka pustuščiai. 

Viso šito užsispyrusiai nenori 
matyti vadinamas įvairių spalvų 
elitas. Oficialiai pripažinus, kad 
Lietuva tapo skurdžia trečiarū-
šia šalimi, iš kurios bėga, kas tik 

gali, tektų pripažinti dabartinės 
politinės –  ekonominės siste-
mos bejėgiškumą ir elito nesu-
gebėjimą ką nors pakeisti. 

Beje, ir socialdemokratai, be 
mokesčių didinimo ir madingų 
žodžių „kratinio“, nieko dau-
giau negali pasiūlyti. Todėl eili-
niam Lietuvos žmogui vis daž-
niau kyla klausimas: 

Kodėl po 26 Nepriklausomybės 
metų tūkstančiai žmonių 

- negali normaliai maitintis, 
- negali laiku susimokėti už 

komunalines paslaugas (įsiskoli-
nimai šioje šakoje didėja), 

- sunkiai gali įsigyti reikiamų 
vaistų, 

- negali savo vaikams suteikti 
padoraus gyvenimo. 

Šį sąrašėlį būtų galima tęsti. 
Taigi, kodėl ir ką reikia daryti? 
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„Man rūpi Šakių krašto progresas“ Ką į LSDP pirmininkus iškėlė partijos skyriai? Raminta Bastytė, socialde-
mokratų kandidatė į Šakių ra-
jono merus, – tikra zanavykė. 
Simboliškai socialdemokra-
tams svarbią gegužės 1–ąją – 
Tarptautinę darbo dieną – 34 
metų sulauksianti jaunoji po-
litikė ir 5 metų sūnaus Povilo 
mama pati gimė ir augo Kriū-
kuose, Šakių rajone, Zanavy-
kų krašto centre. 

Baigusi mokslus Vilniuje, M. 
Riomerio universitete, ilgai netru-
kus ji grįžo į gimtuosius Šakius ir 
nuo 2009 metų vadovauja šeimos 
žemės ūkio bendrovei „Agrolina“. 
Įmonė užsiima mišria žemės ūkio 
veikla: pagrindinė veiklos sritis yra 
augalininkystė, o nuo 2006 me-
tų ūkyje auginami ir veisiami mė-
siniai Aubrakų ir Šorthornų veis-
lės galvijai.

R. Bastytės vadovaujama įmonė 
– sėkminga: 2013, 2015 ir 2016 m. 
portalo „Verslo žinios“ rengiamame 
„Gazelės“ projekte ji pripažinta vie-
na iš sparčiausiai augančių smulkio-
jo ir vidutinio verslo įmonių Lietu-
voje. O remiantis „Creditinfo“ duo-
menis, “Agrolina” 2014 ir 2016 m. 
išliko tarp ekonomiškai stabiliau-
sių įmonių Lietuvoje, galinčių ser-
tifikuotis kaip „Stipriausi Lietuvoje 
2014, 2016“! (tai “Creditinfo” serti-
fikatas, kuris patvirtina, kad įmonė 
yra patikima, laiku vykdo ir yra di-
delė tikimybė, kad vykdys savo fi-
nansinius įsipareigojimus, daug dė-
mesio skiria darniai plėtrai ir efek-
tyviems sprendimams, darbuotojų 
motyvacijai). 

Todėl daugelis tiek Šakių rajone, 
tiek Socialdemokratų partijoje ne-
nustebo, kai R. Bastytė nusprendė 
siekti Šakių rajono mero posto. Jau-
noji politikė pabrėžia, kad Zanavy-
kų kraštui reikia lyderio, kuris gar-
bingai galėtų atstovauti krašto žmo-
nėms ir vestų į pažangą – į susitelku-
sią, kuriančią bendruomenę. 

„Lyderystės stoka arba nenoras 
prisiimti šios atsakomybės tuos, ku-
rie galėtų vesti rajoną į priekį, tik 

dar labiau išblaško ir atitolina nuo 
kryptingo darbo rajono labui. Ma-
no apsisprendimas dalyvauti šiuo-
se rinkimuose nėra spontaniškas 
ar padiktuotas emocijų. Sulaukus 
didelio palaikymo iš savo aplinkos 
žmonių, bičiulių, tik dar labiau su-
tvirtėjo mano ryžtas dalyvauti mero 
rinkimuose“, – pažymi R. Bastytė. 

Socialdemokratų politikė tiki-
na į šiuos rinkimus einanti visa jė-
ga, tvirtai apsisprendusi ir, kaip pati 
akcentuoja, „nes noriu pokyčių sa-
vo gimtajame krašte, noriu esminio 
virsmo – iš agrarinio krašto į pažan-
giai mąstančią, kuriančią, susitelku-
sią bendruomenę. Kviečiu visus pri-
sidėti savo darbais, pasidalinti idėjo-
mis, įžvalgomis apie būtinus mūsų 
rajonui pokyčius. Manau, esame jų 
pasiilgę ir tam subrendę.“

„Galime konkuruoti idėjomis ir 
ieškoti būdų bei priemonių jas įgy-
vendinti. Esame bendrakeleiviai ne 
tik šioje žemėje, bet ir savo rajone, 
savo miestelyje ar kaime, todėl kie-
kvieno mūsų geri ketinimai yra di-
džiulė vertybė“, – akcentuoja Ra-
minta. 

Tarp kertinių idėjų ji akcentuoja 
vietinę demokratiją, pilietiškumą 
ir bendruomeniškumą: „Valdinin-
kams atlyginimus moka mokesčių 
mokėtojai. Todėl ir spręsti turi žmo-
nės, o ne valdžia. Žmonės supran-
ta ir labai sudėtingus dalykus, to-
dėl jie turi savo nuomonę ir idėjas. 
Pilietiškumas didėja. Ir tai rodo ne 
tik talkos „Darom“ bendruomeni-
nis judėjimas, paramos teikimas vie-
ni kitiems, bet ir atstovavimas savo 

gyvenamosios vietovės interesams, 
noras įteisinti tiesioginius seniūnų 
rinkimus.“ 

R. Bastytė apgailestauja dėl da-
bartinių rajono vadovų vangaus 
darbo tempo bei nenoro ir nesu-
gebėjimo ieškoti gerų sprendimų 
ir pokyčių rajone.  „Galimybės ne-
išnaudotos, o sąlygos verslo kūri-
mui rajone vis dar kvepia stagna-
cija, valdininkų negebėjimu prisi-
taikyti prie pokyčių ir elementariu 
savo pareigų neatlikimu. To netu-
rėtų būti“, – teigia ji. 

Turėdama verslininko ir vado-
vavimo verslui patirties, socialde-
mokratė puikiai supranta, su ko-
kiomos didesnėmis problemomis 
ir kasdieniais rūpesčiais susiduria 
privatus verslas, ypač smulkus ir 
vidutinis. Kaip Šakių rajono savi-
valdybės tarybos narė ji puikiai su-
vokia, ką privalo ir turi daryti vie-
tos valdžia, kad padėtų verslui bū-

Kaip į rajoną pritraukti jaunus 
žmones? Raminta įsitikinusi, kad 
jaunimui reikia darbo. „Bet ne ma-
žiau svarbus yra būstas jaunai šeimai. 
Būsto programos parengimas būtų 
paskata jaunoms šeimoms, jauniems 
specialistams, kurių reikia rajonui, 
vietos verslui, mokykloms, gydymo 
įstaigoms“, – teigia Raminta. 

Politikė plačiau nei tradiciškai su-
pranta socialinę politiką, pabrėžda-
ma jos svarbą: „Tai ir švietimas, šei-
mos gerovė, sveikatos apsauga, mi-
gracija, nedarbo mažinimas, socia-
linės problemos ir socialinė pagalba, 
vaikų ir senelių, neįgaliųjų klausimai, 
saugumas. Tai – sudėtinga sritis, ku-
riai trūksta strategijos, ilgalaikių gai-
rių. Reikia išsaugoti tai, kas sukurta, 
ir gerinti paslaugų kokybę.“

R. Bastytės įsitikinimu, „savivaldy-
bės administracija arba savivaldybės 
taryba negali pasyviai stebėti savo įs-
taigų veiklos, formaliai pareikalau-

Anot „Education International“ 
ekspertų, sutarties nuostatos vers 
ES šalis plačiau atverti duris pel-
no siekiančioms užsienio įmonėms 
ir suteikti naujų, iki tol neregėtų 
teisių privatiems investuotojams. 

Kitas aspektas, kurį pažymi vi-
suomeninės organizacijos, – ne-
pakankama ES šalių viešųjų pas-
laugų apsauga. Tuo tarpu, pasak 
CETA, nepriklausoma arbitra-
žo teismų sistema leis Amerikos 
ir Kanados investuotojams kel-
ti milijoninius ieškinius Europos 
valstybėms. CETA inicijuojamas 
liberalizavimas leis į Europą atei-
ti privatiems paslaugų teikėjams, 
o arbitražo teismų sistema – ginti 

šias investicijas. Pavyzdžiui, ame-
rikiečiai jau seniai spaudžia Briu-
selį, kad jų privačioms įmonėms 
būtų leista veikti Europos viešųjų 
paslaugų rinkoje. Pasak šios sutar-
ties kritikų, kai kurios didelės Eu-
ropos korporacijos, investiciniais 
saitais sujungtos su Šiaurės Ame-
rikos įmonėmis, taip pat aktyvios. 
Jos samdo ir finansuoja lobistus bei 
spaudžia Europos Komisiją akty-
viau vykdyti ES - Kanados sutar-
ties darbotvarkę. 

Nepaisant Europos Komisijos 
palankumo minėtai sutarčiai, Eu-
ropos Parlamente verda daug dis-
kusijų. Štai  Užimtumo ir sociali-
nių reikalų komitetas priėmė net 

labai kritišką nuomonę dėl CE-
TA. Joje Parlamentui rekomen-
duojama nepritarti Kanados - ES 
susitarimui. Nuomonėje pažymi-
ma, kad CETA įteisins nevienodas 
užsienio investuotojų ir visuome-
nės galimybes ginti savo interesus. 
Investuotojams susitarime numa-
tytos fantastiškos galimybės ginti 
savo interesus: į arbitražinius teis-
mus jie gali kreiptis dėl visko, ką 
laiko kliūtimi investicijoms, vers-
lui, prekybai. Tačiau nei darbuo-
tojai, nei aplinkosaugininkai to-
kios galimybės neturės. Net vie-
tiniai investuotojai, savivaldybės 
ir nacionalinės vyriausybės nega-
lės kreiptis į specialius arbitražus. 

žvaigždutės, klevo lapas, maišas ir katė jame. Kas? 

ZIGMANTAS BALČYTIS ANDRIUS PALIoNIS 

GINTAUTAS PALUcKAS

JULIUS SABATAUSKAS MINDAUGAS SINKEVIČIUS ALGIRDAS SYSAS ARTŪRAS SKARDŽIUS

MANTAS VARAŠKA 

MINDAUGAS BASTYS VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ KRISTINA MIŠKINIENĖ

Iškėlė 4 – Jurbarko, Neringos, 
Šilalės ir Tauragės – skyriai

Iškėlė 4 – Lazdijų, 
Plungės, Prienų ir 
Ukmergės – skyriai 

Iškėlė 16 – Alytaus m., 
Biržų, Elektrėnų, Kalvarijos, 
Kėdainių, Klaipėdos 
m., Kupiškio, Molėtų, 
Palangos, Panevėžio r., 
Rietavo, Šiaulių r., Širvintų, 
Švenčionių, Vilniaus m., 
Vilniaus r. – skyriai 

Iškėlė Trakų rajono skyrius. 
Kandidatuoti atsisakė 

Iškėlė 9 – Alytaus r., Anykščių, 
Jonavos, Kretingos, Marijampolės, 
Mažeikių, Rokiškio, Šalčininkų ir 
Zarasų – skyriai 

Iškelė Visagino skyrius. 
Kandidatuoti atsisakė 

Iškelė Šilutės 1 skyrius  

Iškėlė Šakių rajono skyrius Iškėlė Lietuvos socialdemokračių 
moterų sąjunga (LSDMS)  
2 – Kelmės ir Varėnos – skyriai
Kandidatuoti atsisakė

Iškėlė Druskininkų skyrius 

VILNIUS

TRAKAI

UKMERGĖ

ANYKŠČIAI
ZARASAI

VISAGINAS

ŠIRVINToS

ŠVENČIoNYS

PANEVĖžYS

KRETINGA

KLAIPĖDA

PALANGA PLUNGĖ
ŠIAULIAI

RIETAVAS

NERINGA

ŠILUTĖ

JURBARKAS

ŠAKIAI

ŠILALĖ

TAURAGĖ

KELMĖ

MAžEIKIAI
BIRžAI

KUPIŠKIS

RoKIŠKIS

KĖDAINIAI

JoNAVA

ELEKTRĖNAI

MoLĖTAI

PRIENAI

ALYTUS

DRUSKININKAI

VARĖNA

LAZDIJAI

KALVARIJA

MARIJAMPoLĖ

KAZLų RūDA

ŠALČININKAI

Iškelė Kazlų Rūdos skyrius

Atkelta iš 3 p.

Jokių mechanizmų, kurie leistų 
nubausti verslo korporacijas dėl 
žmogaus teisių pažeidimų ar žalos 
gamtai, deja, nenumatyta. 

Be to, Europos Parlamento Už-
imtumo ir socialinių reikalų ko-
mitetas atkreipė dėmesį, kad įsi-
teisėjus sutarčiai gali iškilti grės-
mė smulkioms ir vidutinėms įmo-
nėms. Susitarime nėra nė vieno 
skyriaus, kuriame būtų numa-
tytos konkrečios priemonės ma-
žoms ir vidutinėms įmonėms rem-
ti. Iš 20,9 mln. ES mažų ir viduti-
nių įmonių tik nedidelis nuošim-
tis eksportuoja už ES ribų. Priė-
mus CETA, naujoje liberalizuotoje 
aplinkoje „tokios įmonės turės vi-
sapusiškai konkuruoti su milžiniš-
komis Šiaurės Amerikos tarptau-
tinėmis korporacijomis. Gali būti, 

kad teiginiai dėl naujų darbo vietų 
sukūrimo gali virsti niekiniais, tu-
rint mintyje grėsmę, kylančią 90 
mln. darbo vietų (67 proc. viso už-
imtumo), kurias sukūrė mažos ir 
vidutinės ES įmonės.“

Dėl CETA turėtų balsuoti ir 
Lietuvos Respublikos Seimas. Bū-
tų apmaudu, jei tokį jautrų klausi-
mą Seimo nariai priimtų neįsigi-
linę ir bendru sutarimu. Teisybės 
dėlei, turiu pasakyti, kad nesu lais-
vosios prekybos sutarčių priešinin-
kas, labiau net šalininkas. Tačiau 
tokios sutartys turi būti skaidrios, 
lygiateisės ir atsižvelgti į daugumos 
interesus. Apie CETA turime dis-
kutuoti daugiau, nes tai nėra tik 
Briuselio klausimas, jis aktualus 
ir visiems Lietuvos žmonėms bei 
mūsų ateities kartoms. 

ti sėkmingam ir kurti vietos ben-
druomenės gerovę. 

„Savivalda darbo vietų nekuria, 
tačiau nuo jos vykdomos kryptin-
gos politikos priklauso verslo gali-
mybės ir net verslo sėkmė. Verslūs 
žmonės turėtų įvertinti savo gali-
mybes, o politikų ir savivaldybės 
tarnautojų užduotis – paaiškinti 
galiojančius įstatymus ir sudaryti 
galimybę kuo greičiau pradėti vei-
klą, – tvirtina R. Bastytė. – Norė-
čiau akcentuoti investicijų pritrau-
kimo būtinybę. Ir nėra skirtumo, 
ar tai būtų užsienio kapitalo in-
vestuotojas, ar vietos verslininkas. 
Svarbu, kad atsirastų darbo vietų 
ir pridėtinės vertės kūrimas čia, 
rajone. Sumokėti mokesčiai gali 
tapti dar viena išasfaltuota gatve-
le ar kita, žmonėms labiau reika-
linga investicija.“

dama tik metinių veiklos ataskaitų. 
Ar kada nors buvo atsižvelgta į atas-
kaitose „nurytas“ problemas, ar jos 
buvo sprendžiamos? Ilgainiui esant 
tokiam neatsakingam požiūriui, pa-
sijusime ne tik neturintys mokymo, 
bet ir gydymo, slaugos, globos įstaigų, 
seniūnijų... Privalome numatyti prio-
ritetus ir dirbti kryptingai.“

„Privalome išmokti didžiuotis sa-
vo piliakalniais, dvarais, sporto cen-
tru, kultūra, edukacija, tradicinėmis 
šventėmis, žmonėmis, kurie moka su-
sitelkti ir vardan idėjos gali nuversti 
kalnus. Atėjo laikas socialdemokra-
tų bendruomenei prisiimti atsako-
mybę už Zanavykų krašto progresą 
ne tik kalbomis, bet ir realiais dar-
bais. Todėl šiuo momentu svarbus 
susitelkimas ir palaikymas. Pasisa-
kau už klestintį Šakių kraštą! Už kar-
tų bendrystę!“

SuLAuKuS DIDeLIO PALAIKyMO 
IŠ SAvO APLInKOS žMOnIų, 
bIčIuLIų, tIK DAR LAbIAu 
SutvIRtėJO MAnO RyžtAS 
DALyvAutI MeRO RInKIMuOSe

Raminta su močiute ir sūnumi Povilu
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JAV gynybiniai įsipareigojimai Lietuvai išlieka 

„Socialdemokrato“ skaityto-
jų dėmesiui –  žadėtas pokalbis 
su socialdemokratų kandida-
te į Seimą Anykčių – Panevė-
žio apygardoje, kur Seimo rin-
kimai vyks balandžio 23 d., – 
Aukse KONTRIMIENE. 

Prieš tapdama politike, dirbote 
žurnaliste, redaktore žurnaluose, 
prodiusavote ir kūrėte LTV lai-
dą ,,Mamos dienoraštis“, vėliau  
– to paties pavadinimo interneto 
portalą, radijo laidą. Kokios gy-
venimo pamokos, įspūdžiai bu-
vo įsimintiniausi iš žurnalistinės 
veiklos?

Kiekvienam jaunam žmogui lin-
kėčiau padirbėti žurnalistu. Kalbin-
damas įdomius žmones, imi geriau 
pažinti gyvenimą – tiek daug patir-
ties, nuomonių, išpažinčių. Išmo-
kau neteisti, esu tolerantiška. Dir-
bant žurnalistu, privalai išklausyti 
abi konfliktuojančias puses, balan-
suoji ant tiesos ieškojimo ribos. O 
vienos tiesos nėra. 

Gal ir banaliai skambės, bet žur-
nalistika – gyvenimo būdas, kai vi-
są laiką turi būti smalsus ir kaupti 
žinias. Kviesdamas interviu priva-
lai pasiruošti – ne tik kuo daugiau 
sužinoti apie pašnekovą, bet ir apie 
sritį, kuria kalbėsitės. Žurnalistika 
mane atvedė ir į politiką. 

Kitas posūkis, kita, vadinama, 
barikadų pusė?

Viešieji ryšiai – ta pati sritis, tik, 
žinoma, iš kitos pusės. Man norė-
josi tai išbandyti. Prieš 16 metų vie-
šieji ryšiai dar nebuvo itin populia-
rūs, tiesa, atstovų spaudai jau turė-
jo ne viena įmonė. Man buvo naujas 
ir labai įdomus iššūkis. Dirbdama 

me, koks jų pragyvenimo lygis. To 
turime siekti ir mes, – socialiai sau-
gi, ekonomiškai stabili ir didžiausia 
vidurinioji klasė. 

Skandinavijos šalyse net priva-
čių įmonių valdybose yra numaty-
tos kvotos moterims. Juk tik mote-
riai gali šauti į galvą mintis, pav., di-
delės įmonės teritorijoje įkurti dar-
buotojų vaikams darželį. Tuo tarpu 
vyras galbūt nuskraidins visą kolek-
tyvą į Bahamų salas, bet nepagalvos 
apie atžalas. 

Juk sakoma, kad moteris namuo-
se laiko tris sienas. Todėl dalyvauda-
mos aukščiausio lygio politikoje, ga-
lėtume padaryti, kad tos trys sienos 
moterims būtų lengvesnės. 

 
O kaip derinate mamos ir po-

litikės darbus?  Kaip visur suspė-
jate?

Kol vaikai buvo maži ir juos au-
ginau, karjera snaudė. Tačiau dabar, 
kai vaikai užaugo, galiu daug laiko 
skirti darbams, kurie mane domi-
na, kurie yra svarbūs visuomenei. 

Kita vertus, kokybiškas bendra-
vimas su vaikais niekaip nesusijęs 
su laiko kiekybe. Jei mama visą die-
ną namuose tvarkosi, verda, kepa, 
mezga ar skaito knygą, o vaikas sė-
di prie kompiuterio, tai tas pats, kas 
mamos ir nėra. 

Kadangi daugiausia laiko būnu 
darbuose, visada stengiuosi kuo 
daugiau sugalvoti veiklos šeimoje: 
žaidžiame stalo žaidimus, su vai-
kais lankomės koncertų salėse, tea-
truose, daug kalbamės. Mūsų san-
tykiai ypač šilti. 

Aukščiausio lygio politikai daž-
nai būna nepasiekiami, Jūsų par-
eigos ir patirtis vyriausybiniame 

žurnaliste Seime kalbindavau po-
litikus, daug jų pažinojau,  tad bu-
vo įdomu pasižiūrėti, kaip reikėtų 
jiems komunikuoti su žiniasklaida. 

Pradėjote dirbti atstove spau-
dai vienoje iš didžiausių partijų – 
LSDP, tačiau į partiją nestojote. 
Kodėl delsėte?

Kai atėjau dirbti į partijos infor-
macijos centrą, buvau šventai įsi-
tikinusi, kad dirbsiu kaip samdo-
ma specialistė. Apie politinę karje-
rą negalvojau. 

Tačiau kuo daugiau bendravau su 
šios aplinkos žmonėmis, girdėjau jų 
idėjas, sumanymus, mačiau jų dar-
bus, tuo labiau suvokiau, kad man 
tai priimtina. Atėjo diena, kai pa-
prašiau kolegų rekomendacijos sto-
ti į partiją. Kasdien dirbau su aukš-
čiausio lygio politikais, bet buvo 
smalsu, kuo gyvena eiliniai? 

Įstojus į partiją pradedi nuo že-
miausios grandies – partinės gru-
pės, kurioje pradėjome kartu veikti. 
Pirmieji mano rinkimai į Vilniaus 
savivaldą buvo dar po kelerių me-

tų. Neskubėjau, turėjau subręsti, 
nes suvokiau atsakomybę. 

Paskutinieji rinkimai į Vilniaus 
miesto savivaldybę buvo sėkmingi 
– tapau Tarybos nare ir Sveikatos 
komiteto pirmininke.

Moteris ir politika. Mūsų vi-
suomenėje tebeklausiama, ar ti-
krai reikia moterims dalyvauti 
politikoje... 

Taip, Lietuvoje vis dar vyrauja 
stereotipai, kad vyras daro karje-
rą, o moteris gimdo vaikus ir pri-
žiūri namus.  Tačiau yra sričių, kur 
moterys savo gyvenimo patirtimi, 
žinodama, ko reikia šeimai, geriau 
bei racionaliau sprendžia politinius 
klausimus. Dažniausiai moteris ne 
tik rūpinasi šeimos nariais, namais, 
bet ir slaugo vaikus, pagyvenusius 
tėvus. Nesakau, kad tai teisinga, 
tačiau tokia gyvenimo realybė. Ne 
kiekvienas vyras pasakytų, kiek kai-
nuoja sauskelnės. 

Taip ir politikoje. Turi būti ba-
lansas tarp lyčių. Skandinavijos ša-
lys tai puikiausiai išnaudoja – mato-

sektoriuje – didelė. O kokia gali-
ma iš to nauda Jūsų rinkėjui? 

Puikiai žinau, kaip veikia Seimo, 
Vyriausybės ir savivaldybės valdžios 
sistemų mechanizmai.  Žinau, kas 
už ką atsakingi, ir žinau, ką daryti, 
kad pasiūlymai, prašymai, reikala-
vimai neužsigulėtų pas valdininką 
apatiniame stalčiuje. 

Anykščiai – kokius juos matote? 
Ką norėtumėte pakeisti? 

Anykščiai nėra mano gimtinė, 
nors ir primena mano gimtą Ku-
piškį. Čia gyvena svetingi ir nuo-
širdūs žmonės. Tiesa, matau, kaip 
atsargiai jie priima naujokus, stebi 
lyg per padidinamą stiklą. Tikiuo-
si, šį išbandymą išlaikysiu ir atsidė-
kosiu nuoširdžiu darbu. Jei imuosi 
atstovauti, įsipareigoju dirbti sąži-
ningai. Tikiu, kad politika gali bū-
ti nuoširdi. 

Anykščius jau pažįstu, dalyvauju 
renginiuose, labai patinka graži ir 
moderni biblioteka, esu ir Lajų ta-
ke vaikščiojusi. Kol kas sėkmingai 
„dirbu“ Anykščių „ambasadore“ – 
visiems savo draugams ir pažįsta-
miems primygtinai rekomenduoju 
aplankyti šį gražų kraštą. Džiugina 
augantys turistų srautai, nes tai paja-
mos į savivaldybės biudžetą. 

Reikia geresnio susikalbėjimo 
tarp valdžių. Nustebino Anykščių 
savivaldybė, vienintelė Lietuvoje 
nepadidinusi atlyginimų kultūros 
darbuotojams, nors Vyriausybė sky-
rė tikslinę dotaciją. Lietuva – krep-
šinio šalis, o iš Lietuvos regionų ly-
gos dėl finansinių sunkumų pasi-
traukė Anykščių krepšinio klubas 
„Volupis“. Vasarą buvau užsukusi 
į vieną kaimą, į kurį autobusas ne-
nori atvažiuoti net kartą per mėne-
sį... O močiutė manęs klausė, kaip 
jai pasiekti gydytojus ir gauti recep-
tą vaistams? 

 

Pokalbis su Juozu OLEKU, buvusiu krašto apsaugos ministru, Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje 
Asamblėjoje pirmininko pavaduotoju 

Sausio 19–25 d. dalyvavote NA-
TO Parlamentinės Asamblėjos 
Gynybos ir saugumo komiteto 
posėdyje Vašingtone bei stebėjote 
išrinkto JAV prezidento Donal-
do Trampo (Trump) inaugura-
ciją. Papasakokite savo įspūdžius. 

Inauguraciją stebėjome iš prieš 
Kapitolijų įsikūrusios Kanados am-
basados balkono, iš kurio matėme 
visą aikštę. Paraleliai vyko inaugu-
racija ir protestai prieš naująjį prezi-
dentą dėl pilietinių, moterų teisių, 
religijos laisvės, dėl jo rodomo pa-
lankumo V. Putino režimui. 

D. Trampas inauguracinėje kal-
boje akcentavo, kad stiprins šalies 
gynybos politiką ir JAV kariuome-
nę, o tai atitinka Lietuvos interesus, 
nes stipri JAV kariuomenė NATO 
aljanse, Europoje ir, žinoma, Lie-
tuvoje yra mūsų saugumo garan-
tas. Tačiau kalba paliko ir dvipras-
mišką įspūdį dėl jo propaguojamos 
izoliacinės Amerikos ekonomikos 
politikos. 

D. Trampą lydi prieštaringi pa-
sisakymai dėl NATO, Europos ir 

Baltijos valstybių saugumo. Lie-
tuvai tai nėra simpatijų ar anti-
patijų naujajam JAV prezidentui 
klausimas – dėl savo saugumo tu-
rime išlikti lojaliais JAV sąjungi-
ninkais. Kokią D. Trampo už-
sienio politiką Europos, Balti-
jos valstybių ir Lietuvos atžvilgiu 
prognozuotumėte? 

Kiek teko bendrauti su Senato ir 
Kongreso nariais, tiek demokratais, 
tiek respublikonais, su nueinančios 
prezidento B. Obamos ir naujo-
jo prezidento administracijos tar-
nautojais, jie visi be išimties kalbė-
jo, kad gynybiniai ir kariniai JAV 
įsipareigojimai NATO ir Europai 
išlieka, o JAV kariuomenės finan-
savimas nebus mažinamas. 

Vizito metu buvo pristatyta tarp-
tautinio analitinio centro „RAND 
Corporation“ (RAND – Rein-
forcing Deterrence on NATO's 
Eastern Flank (atgrasymo rytinia-
me NATO flange stiprinimas) ty-
rimo apie Baltijos valstybių ir Len-
kijos apgynamumą ataskaita. Jo-
je įvardinti esminiai dalykai: labai 
aiškiai įvertinamos Rusijos kariuo-

menės grėsmės prie mūsų valstybių 
sienų, kaip galėtume į jas reaguoti 
dabar ir kaip dar reikėtų sustiprinti 
JAV, kitų NATO narių ir Lietuvos 
kariuomenių buvimą ir pan., kad 
mūsų nenorėtų pulti. Taip mes ga-
lėtume apsaugoti savo laisvę ir de-
mokratiją, o įsipareigojimas, kad nė 
vienos NATO valstybės siena ne-
būtų pažeista, būtų įgyvendintas. 

Diskusijose kaip gydytojas pa-
brėžiau, kad profilaktika – bran-
gus dalykas, bet gydymas yra dar 
brangesnis.

Žinoma, kliūva, kad naujasis pre-

zidentas teigia, kad dabar Amerika 
turi rūpintis tik Amerikos reika-
lais, nes anksčiau ji neva gynė tik 
kitų valstybių sienas. Tačiau yra 
nevisiškai taip, nes NATO 5-asis 
straipsnis dėl NATO valstybių na-
rių įsipareigojimo ginti vienai kitą 
aljanso istorijoje buvo aktyvuotas 
tik vieną kartą ir būtent JAV prašy-
mu po 2001 m. rugsėjo 11-osios te-
roristinių išpuolių Niujorke. Tada 
JAV pradėjo vykdyti karinę opera-
ciją Afganistane. Ten, kaip ir kitos 
NATO šalys,  Lietuva siuntė savo 
karius, ten žuvo mūsų karys; finan-
siškai rėmėme šią misiją. 

Tačiau yra ne tik amerikiečių, 
bet ir mūsų, europiečių, kurių dau-
gelis valstybių iki šiol atsilieka su 2 
proc. skyrimu BVP gynybai, įsi-
pareigojimai. Mes irgi privalome 
jį vykdyti, kad būtume saugesni. 
Socialdemokratams esant valdžio-
je, 2012–2016 metais Lietuvos gy-
nybos biudžetas padidėjo nuo 0,78 
proc. 2012 metais iki 1,8 proc. 2017 
metais. Kitais metais krašto apsau-
gos finansavimas jau turėtų siek-
ti 2 proc.

NATO yra patikimas, laiko pa-
tikrintas aljansas. Išskyrus Grai-
kijos – Turkijos karinį ginčą dėl 
Kirpo salos 1974 metais, NATO 
per visą savo gyvavimo istoriją pa-
vyko išlaikyti taiką savo valstybėse 
narėse, o tai ir yra pagrindinis NA-
TO tikslas. 

Naujasis JAV Gynybos sekre-
torius Džeimsas Matisas (James 
Mattis) – buvęs generolas, turin-
tis darbo su Lietuvos kariuome-
ne patirties, jis žino mūsų proble-
mas. Esu įsitikinęs, kad jis neleis 
atsitraukti nuo pamatinių NATO 
principų.

Be to, formuojant JAV užsienio 
politiką didelę įtaką daro ne tik pre-
zidentas, bet ir Kongresas bei Sena-
tas. JAV parlamento pozicija išlieka 
labai probaltiška, proaljansiška. Ži-
noma, realią politiką parodys balsa-
vimai dėl gynybos politikos finan-
savimo, kariuomenės buvimo Eu-
ropoje. Tačiau tikiu, kad JAV para-
ma Lietuvai tik stiprės. 

Nors D. Trampas daugiau kalba 
apie ekonominį JAV uždarumą, ta-
čiau bendra JAV gynybos politika, 
įskaitant ir jos dalyvavimą NATO, 
bus stiprinama. 

Kalbėjosi Morta Skomantienė

Socialdemokratų jaunimiečiai irgi renka savo naują pirmininką! 
Kovo 18-ąją Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) narių ir skyrių dele-

gatų laukia rimtų apsisprendimų metas. Šiemet organizacijos nariai rinks naująjį sąjungos 
pirmininką ir 3 naujus nacionalinės valdybos narius. 

Eilinė ataskaitinė rinkimams skirta LSDJS konferencija kovo 18-ąją vyks Vilniaus miesto sa-

vivaldybės administracijoje, o į konferenciją susirinkti turėtų net 126 skyrių deleguoti atstovai.
Viešai pasiskelbę kandidatais į LSDJS pirmininkus yra 3 kandidatai: Domas Griškevičius, 

Agnė Goldbergaitė ir Modesta Petrauskaitė. 
Daugiau informacijos apie LSDJS rinkimus: http://jaunimieciai.lt/Rinkimai2017 

Amžius: 32 metai
LSDJS skyrius: Šiaulių miesto 

skyrius
Išsilavinimas: Vytauto Didžio-

jo universitetas – politikos moks-
lų magistras – socialinė ir politinė 
kritika. Edukologijos bakalauras – 

Amžius: 25 metai
LSDJS Skyrius: Vilniaus miesto 

skyrius.

Išsilavinimas: Politikos mokslų 
magistras (Švietimo politika ir va-
dyba).

LSDJS vizija po dviejų metų: Lais-
va, Solidari, Dinamiška, Jungianti bei 
Stipri organizacija.

Apie save:  Savo darbinę bei visuo-
meninę patirtį esu sukaupusi veikiant 
nevyriausybiniame bei valstybiniame 
sektoriuose, darbe su akademiniu jau-
nimu.  Esu ambicinga, atkakli, kupi-
na energijos ir pozityvumo. Kasdien 
siekiu sužinoti ką nors naujo, tobulė-
ti. Mėgstu aktyvų laisvalaikį, muzi-
ką, atrasti ir kurti.

Amžius: 30 metų
LSDJS skyrius: Panevėžio rajono skyrius
Išsilavinimas: Kauno technologijos universiteto Verslo ir vadybos fakultetas, įgytas vadybos ir administravimo 

bakalauro kvalifikacinis laipsnis

LSDJS vizija po dvejų metų: Atvira, stipri regionuose, turinti tvarų finansavimą bei ugdanti narius.

Apie save: veikti LSDJS pradėjau prieš 6 metus. Čia savo pastangomis kilau laiptelis po laiptelio aukštyn. Pui-
kiai žinau, kaip pritraukti ir motyvuoti naujus narius, žinau, kaip drauge kelti ir spręsti problemas. Žinau, kad 
šiandien mums yra reikalingas idėjų ir minčių planas, kurį įgyvendinus atversime duris į kitokį socialdemokrati-
nio jaunimo rytojų.

DoMAS GRIŠKEVIČIUS

AGNĖ GoLDBERGAITĖ

MoDESTA PETRAUSKAITĖ

Šiaulių universitetas – filosofija ir 
visuomenės mokslai.

LSDJS vizija po dvejų metų: 
Veikla, grįsta kairiosiomis idėjo-
mis, dialogu. Atnaujinta politinė 
programa.

Apie save: LSDJS nariu esu bei 

aktyvioje jos veikloje dalyvauju dau-
giau kaip 11 metų. Buvau Šiaulių 
skyriaus pirmininku, LSDJS val-
dybos nariu. Esu Šiaulių miesto ta-
rybos narys, dirbau Šiaulių mies-
to mero pavaduotoju, Tarybos se-
kretoriato vadovu. Turiu sukau-
pęs tarptautinę, vadybinę ir viešo-
jo administravimo patirtį.

Dar 2016-ųjų metų gruodį 
įvyko Lietuvos socialdemo-
kratinio jaunimo sąjungos 
„Pagarbos Vakaras 2016“, 
kuriame buvo apdovanoti 
aktyviausia veikla bei indė-
liu prisidėję sąjungos nariai. 
Nominacijoje – Metų jaunasis 
socialdemokratas – sužibėjo 
organizacijos veikloje jau dau-
giau nei 14 metų dalyvaujantis 
Lietuvos Respublikos ūkio mi-
nistras, LSDJS Jonavos rajono 
skyriaus įkūrėjas Mindaugas 
Sinkevičius, kuris šiuo metu 
yra taip pat nominuotas kaip 
kandidatas į LSDP pirminin-
kus.

Lietuvos socialdemokratinio 

jaunimo sąjungos Išorinės komu-
nikacijos tinklas pokalbiui pakvie-
tė LSDJS 2016 Metų jaunąjį social-
demokratą Mindaugą Sinkevičių.

Kokia Tavo įstojimo į Lietuvos 
socialdemokratinio jaunimo są-
jungą istorija? Kaip pradėjai vei-
klą LSDJS Jonavos rajono sky-
riuje?

Savo veiklą LSDJS pradėjau Vil-
niaus skyriuje. Prisijungti prie or-
ganizacijos mane paskatino a. a. 
Juras Požela. Tai įvyko atsitikti-
nai. Išlaikęs valstybinius brandos 
egzaminus su atestatu atvykau į 
Vilnių, siekdamas įstoti į Vilniaus 
universitetą.

Laukdamas, kol galėsiu pateikti 

stojimo dokumentus, koridoriuje su-
sipažinau su Juru. Nuo to laiko viskas 
ir prasidėjo. Kiek vėliau nusprendžiau, 
kad verta LSDJS skyrių įkurti ir Jona-
voje. Jonavos skyriaus krikštatėviai yra 
Kauno LSDJS skyrius, nes būtent kau-
niečiai padėjo, išmokė, paaiškino, kuo 
užsiima sąjunga.

Skyriaus veikla jo įkūrimo lai-
ku 2003 metais buvo banguota, bet 
džiaugiuosi, kad dabar skyrius la-
bai aktyvus ir matomas. Viską lemia 
LSDJS veikloje dalyvaujantys žmonės.

Kalbino Tomas Bilevičius
Visas straipsnis:  

www.jaunimieciai.lt
LSDJS išorinio komunikacijos tin-

klo informacija



Kultūra 16 socialdemokratas

„Socialdemokrato“ skaityto-
jai žino Jus kaip užsienio poli-
tikos ekspertą – Seime toliau 
vadovaujate Europos reikalų 
komitetui. Tačiau šį kartą kalbi-
name Jus kaip Seimo Kultūros 
komiteto narį. Kokie numa-
tomi svarbiausi darbai, kam 
skirsite daugiausia dėmesio? 
Ar pavyksta susikalbėti? Kol 
kas žiniasklaida labiausiai es-
kaluoja „tautinių kostiumėlių 
vaikams“ temą...

Kultūros komitetas – šios ka-
dencijos Seimo naujovė, 2012–
2016 metų Seime dirbo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komitetas, ku-
ris daugiausiai dėmesio skyrė švie-
timo problemoms. Iš šio komiteto 
perėmėme žiniasklaidos koordi-
navimą (radijo dažnių skirstymą 
ir pan. dalykus), Lietuvos nacio-
nalinio radijo ir televizijos reika-
lų priežiūrą – iš esmės tai parla-
mentinė kontrolė. Laukiame, ko-
kį priemonių planą pateiks Kul-
tūros ministerija – tai irgi parla-
mentinės kontrolės dalis. 

Įvyko karštas posėdis dėl istori-
nės atminties įamžinimo Lukiš-
kių aikštėje: įvairios visuomenės 
iniciatyvinės grupės siūlė skir-
tingas idėjas, sutarimo nėra. Ki-
lo įspūdis, kad diskusijos vyks dar 
ilgai. Vilniaus savivaldybė irgi ne-
turi savo aiškiai išreikštos pozici-
jos. Berods, jau 15 metų neįvyks-
ta Lukiškių aikštės sutvarkymo 
konkursas...

Komitete svarstysime klausi-
mus dėl teisingesnio finansavi-
mo paskirstymo kūrybinėms są-
jungoms – tai jautri sritis, nes pi-
nigų visada trūksta. Beje, Seime 
dar veikia Lituanistikos tradicijų 
ir paveldo įprasminimo komisija, 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės me-
dalio „Tarnaukite Lietuvai“ kan-
didatų vertinimo komisija – jose 
dirba ne tik Seimo nariai, bet ir 
įvairių institucijų, įstaigų atsto-
vai. Šios komisijos atskaitingos 
Kultūros komitetui ir Seimui. 

Kultūros komitetas neteko vie-
nos narės, todėl kurį laiką po-
sėdžiai nevyks, nes pagal Seimo 
statutą komitete turi dirbti ne 
mažiau kaip 7 Seimo nariai. Kol 
neprasidės kovo 10–ą Seimo pa-
vasario sesija, komitetas bus ne-
veiksnus. Mūsų koalicijos didie-
ji partneriai turi ieškoti kultūros 

dalykus išmanančio nario. O ne-
eilinės sesijos metu vargu, ar šis 
klausimas bus sprendžiamas. 

Komiteto narių kultūrinė pa-
tirtis, kultūros lauko problemų 
suvokimas ir prioritetai skiriasi. 
Ir ta įvairovė yra pozityvi. Koali-
cijos partneriai nori labiau akcen-
tuoti regioninės kultūros klau-
simus, kai kam artimesni aukš-
tosios kultūros reikalai ar pro-
fesionalaus meno ir muzikinės 
kultūros dalykai. Kol kas dirbo-
me sklandžiai. Bet kol apsibrėši-
me veiklos ribas, „objektą“, pri-
reiks laiko. 

Dar praėjusios kadencijos 
Seimas 2017-uosius paskelbė 
Piliakalnių, Tautinio kostiumo, 
Reformacijos, Sporto, Algirdo 
Juliaus Greimo, Lietuvių kal-
bos kultūros, Ievos Simonaity-
tės metais. Naujos kadencijos 
Seimas 2017-uosius paskelbė 
poeto Kazio Bradūno metais. 
Paprastai Seimas, priimdamas 
tokį nutarimą, siūlo Vyriausy-
bei sudaryti atitinkamą komi-
siją, kad ši parengtų priemonių 
planą ar programą, pradėtų 
darbus, numatytų lėšas. Deja, 
valstybės biudžetas turi ribas. 
Kuo daugiau iniciatyvų – tuo 
kiekvienai iš jų tenka mažiau 
lėšų. Ar Seimo nariai neflir-
tuoja su visuomene, rinkėjais, 
reikšdami tokias iniciatyvas? 
Ar jos netrikdo Vyriausybės 
darbo? Kaip tokie siūlymai re-
glamentuojami Seime?

Sudėtingas klausimas. Kuo 
daugiau pažymėtinų metų, tuo 
labiau nuvertėja jų reikšmė. Rei-
kalas tas, kad Seimo narių inici-
atyvų niekas negali užblokuoti. 
Seimo nariai tiesiog siūlo, nepri-
siimdami jokios atsakomybės, tik 
orientuodamiesi į apygardų, ku-
riose yra išrinkti, reikalus, ir tiek. 
O kas Seime balsavimo metu pa-
sipriešins tam, kad metai būtų pa-
vadinti Simonaitytės ar Bradūno 
vardu?.. Suvaldyti šį procesą sun-
ku. Vyriausybė turi išreikšti po-
ziciją dėl šios problemos. Matyt, 
reikėtų apsispręsti dėl prioritetų, 
hierarchijos. 

Pasisakyčiau už tai, kad metai 
turėtų vieną ryškų „herojų“ ir kelis 
mažiau svarbesnius. Metų ar kul-
tūros sostinių parinkimas kol kas 
yra labiau atsitiktinis. Tikiuosi, kai 
Kultūros komiteto veikla įsibėgės, 
spręsime šiuos klausimus. 

2018-aisiais minėsime Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmetį. Šis 
įvykis užgoš visas kitas Seimo na-
rių pasiūlytas iniciatyvas. Prie Vy-
riausybės sudarytos Valstybės at-
kūrimo 100-mečio minėjimo pro-
gramos komisijos, taip pat – ir Kul-
tūros komiteto, laukia daug dar-
bo. Beje, Latvija ir Estija taip pat 

švęs savo valstybių atkūrimo šim-
tmečius, taigi reikės numatyti daug 
tarptautinės reikšmės renginių. 

Jūsų darbo ritmas – labai in-
tensyvus. Tai iš dalies riboja ga-
limybes rinktis, kaip leisti lais-
valaikį. Ar randate laiko knygai 
ar kokiam kultūros renginiui?

Nepriklausomai nuo to, kokias 
einu pareigas, visada randu laiko 
knygų skaitymui. Turiu tam tikrą 
skaitymo sistemą – paraleliai skai-
tau lietuviškai, angliškai, rusiškai 
kelias knygas. 

Šiuo metu iš naujo skaitau Mar-
selio Prusto knygas – labai įdomu! 
Jaunystėje intensyviai skaičiau žur-
nale „Inostranaja literatūra“ publi-
kuotus Prusto romanų vertimus. 
Labai mėgstu Giunterį Grasą – te-
ko laimė su rašytoju susitikti, kai 
jis viešėjo Lietuvoje. Jo romanas 
„Rupūžės kurkimai“, kurį į lietu-
vių kalbą išvertė Jurgis Kunčinas, 

teikia ir estetinį pasigėrėjimą, ir pe-
no mąstymui apie Europos susikū-
rimo istoriją. 

Dabar angliškai skaitau vieno 
britų tyrinėtojo knygą apie Anto-
ną Čechovą. Nešališkas autorius 
daug metų rinko medžiagą Mas-
kvos archyvuose, studijavo Čecho-
vo laiškus. Knyga vaizdžiai atsklei-
džia rašytojo biografiją ir to me-
to Rusijos visuomenės gyvenimą. 
Taip pat skaitau Ingmaro Bergma-
no autobiografiją.

O kiek knygų dar laukia savo ei-
lės! Chorchė Luiso Borcheso ap-
sakymų knyga, Hermano Hesės 
ir kitų rašytojų knygos... Intensy-
vus darbas netrukdo skaitymui. 

Skaitau ir elektronines knygas, 
jos ypač patogios keliaujant. Mano 
elektroninėje skaityklėje yra apie 
450 knygų. Skaitau ir apie eko-
nomiką, politiką. Neįsivaizduo-
ju, kad galėčiau neskaityti. Svar-
biausia – per daug televizoriaus 
nežiūrėti. 

Artėja LSDP Pirmininko rin-
kimai. Kandidatų – nemažai. 
Eiliniai partijos nariai kiekvie-
no asmeniškai nepažįsta, per 
rinkimų kampaniją ne visi gal 
ir susitikti su kandidatais ga-
lės. Į ką linkėtumėte atkreipti 
dėmesį renkant? 

Partijos lyderis turi būti uni-
kali charizmatiška asmenybė, 
autoritetas, visuomenėje mato-
mas ir žinomas žmogus. Jis tu-
rėtų suteikti viltį mūsų partijos 
nariams, rinkėjams ir rėmėjams. 
Lyderio laukia daug darbo par-
tijos viduje, kai kurie skyriai yra 
susipriešinę. Ir tai labai trukdė 
per rinkimus į Seimą. 

Būsimas pirmininkas turi ge-
rai išmanyti partijos struktūrą, 
jos problemas, rasti bendrą kalbą 
su skyriais, mokėti spręsti konf-
liktus. Naujas partijos lyderis iš 
karto atsidurs sudėtingų disku-
sijų lauke, sulauks ir kritikos iš 
politinių oponentų. Jam reikės 
išryškinti partijos identitetą, ver-
tybes. Taigi jam būtina chariz-
ma, talentingo organizatoriaus 
ir puikaus diskutanto gebėjimai. 

Šį kartą tiesiogiai pirmininką 
rinksime visi, išnyks „susitari-
mų“ tikimybė. Tokį sprendimą 
priėmėme praėjusiame LSDP su-
važiavime. Per kandidatų viešas 
diskusijas išryškės, kas ko yra 
vertas. Kviečiu bičiulius aktyviai 
dalyvauti rinkimuose, tada žino-
sime, kad mes išrinkome. Neabe-
joju, kad bus du rinkimų turai, 
pirmame dalyvaus visi kandida-
tai, o antrame – du stipriausi. 
Europinių socialdemokratinių 
ir socialistinių partijų patirtis 
liudija, kad tai – geras sprendi-
mas. Techniškai nebus lengva, 
bet rinkimai vyks demokratiš-
kai, atvirai. 

Kalbėjosi Ridas Viskauskas 

Kultūroje įvairovė yra pozityvu  

Valentino šventės prasidėjo su 
„Sister March Vilnius“

Pokalbis su Seimo Pirmininko pavaduotoju, Kultūros komiteto nariu Gediminu Kirkilu

Sausio 21 d., šeštadienį, 
socialdemokratai prisijun-
gė prie Vilniaus centre vy-
kusių eitynių „Sister March 
Vilnius“, kuriomis buvo sie-
kiama atkreipti dėmesį į 
smurto problemą šalyje, 
vaikų ir moterų teises. Tą 
pačią dieną panašios ei-
tynės vyko daugelyje pa-
saulio valstybių, ypatingai 
Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose, kur jų išvakarėse vy-
ko naujojo JAV prezidento 
Donaldo Trumpo inaugu-
racija.
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„Socialdemokratą“ gali gauti LSDP skyrių būstinėse, o elektroninę versiją – LSDP tinklalapyje ir „Facebooke“. 

Nuoširdžiai dėkojame portalui delfi.lt ir jo fotografui T. Vinickui už fotografiją, 
kuria jie leido pasinaudoti!


