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rofesinėssąjungos,kaipdarbuotojamsatstovaujančios ir jų interesus ginančios visuomeninės organizacijos, savo aukso amžių Vakarų šalyse išgyveno XX a. 6-8 dešimtmečiuose.

Šiandien dėl kintančio darbo rinkos pobūdžio, technologijų plėtros, atsirandančių vis naujų nestandartinių profesijų, globalizacijos procesų, vartotojiškos visuomenės puoselėjamų idealų regime narystės profesinėse darbuotojų organizacijose populiarumo mažėjimą. Tačiau, kaip teigia Lietuvos

profesinių sąjungų konfederacijos jaunimo pirmininkas
Tomas Jakutavičius, „negalime to vadinti problema – galime sakyti, kad tai yra iššūkis, kviečiantis profesines sąjungas atsinaujinti ir prisitaikyti prie dabartinių darbuotojų poreikių“.
Apie profesinių sąjungų veiklos kryptis,
iššūkius ir pokyčius kalbamės su Tomu
Jakutavičiumi ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų
darbuotojų profesinės sąjungos pirmininke Irena Petraitiene.
- Siūlyčiau pokalbį
pradėti nuo atrodytų
elementaraus, bet galbūt
dalies žmonių ir primiršto
atsakymo į klausimą, kokia
pagrindinė profesinių sąjungų
misija? Skiriasi ar nesisikiria jų
veiklos tikslai ir principai, lyginant su tomis profesinėmis sąjungomis, kurios ak-
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tyviai veikė XX a. pradžioje ir viduryje?
Tomas Jakutavičius: Profesinių sąjungų misija ir tikslas išlieka toks pat nuo jų susikūrimo pradžios – atstovauti darbuotojams, užtikrinti jų teises, siekti, kad darbuotojui būtų gera dirbti, kad jis gerai jaustųsi savo darbo vietoje, garantuoti darbuotojui socialinį gerbūvį.
Pati pirmoji Lietuvoje buvo kurpių profesinė sąjunga,
įkurta 1892 m., tačiau ryškiau profesinės sąjungos ėmė
veikti XX a. pradžioje, kai joms
pavyko iškovoti pramonėje dirbantiems darbuotojams 8 valandų darbo dieną,
o visiems
kitiems
– dešimties valandų.
Svarbu suvokti,
kad darbuotojui nepakanka tik gauti atlyginimą,
kaip kai kurie darbdaviai
vis dar mano. Laiku mokamas atlyginimas nėra pasiekimas, taip privalo būti.
Šiandien darbuotojams svarbiomis tampa ir papildomos socialinės garantijos,
pavyzdžiui, papildomos atostogų dienos tam tikroms grupėms darbuotojų,
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, papildomos pensijos
įmokos – visa tai, kas darbuotoją daro patenkintu savo darbo vieta, dėl ko jis/ji tampa
lojaliu įmonei ir kuria pridėtinę vertę.
Mūsų tikslas yra tokios darbo įstatymų nuostatos, kurios
užtikrintų visapusišką apsaugą darbuotojams,
norime, kad darbdavys siektų ne
apeiti įstatymus, bet juos
realiai taikytų savo veikloje,

Monika Čiuldytė-Kačerginskienė

o profesinės sąjungos atliktų tarpininko tarp darbuotojų ir darbdavių bei
monitoringo vaidmenis.
Mes siekame, kad visi darbdaviai suvoktų, jog profesinės sąjungos yra gėris:
jos darbdaviui palengvina gyvenimą, suteikia galimybę išsiaiškinti darbuotojų
poreikius, civilizuotai derėtis ir

p.
Politika

Davė jums Vyriausybė ar atėmė?

3 p.

Pajamos

5 p.

Trūksta darbuotojų? Ieškokite moterų

Socialdemokratė

11 p.

Dėl diskriminacijos panaikinimo arba kodėl
gyvas posakis: neturi pinigų – neik į politiką

Regionai

13 p.

Ko trūksta kryptingai regioninei plėtrai?

2

Aktualijos

Atkelta iš >1 p.

socialinio dialogo būdu sutarti, ką
darbdavys, pagal jo esamas galimybes, gali darbuotojui suteikti bei
kokią grąžą, pagerinus darbuotojų darbo sąlygas, gali gauti įmonė.
- Su kokiais iššūkiais ir problemomis šiandien susiduria profesinės sąjungos Lietuvoje ir pasaulyje?
T. J.: Profesinės sąjungos, kaip ir
visos visuomeninės organizacijos,
yra priklausomos nuo piliečių aktyvumo. Problemos išlieka panašios Lietuvoje ir visame pasaulyje.
Profesinių sąjungų narių skaičiaus
mažėjimas – pasaulinė tendencija.
Europa rengia specialias strategijas stabdyti šį procesą. Negalime to
vadinti problema – galime sakyti,
kad tai yra iššūkis, kviečiantis profesines sąjungas atsinaujinti ir prisitaikyti prie dabartinių darbuotojų poreikių.

jos ir keičiasi, tik ne visi tą žino?
T. J.: Iš dalies pritarčiau. Skaitmenizacija, robotizacija paveikė visą
pasaulį. Dabar robotai atlieka tuos
darbus, kuriuos kažkada rankiniu
būdu atlikdavo fabriko darbuotojai. To pasekmė – darbuotojai netenka darbo ir yra priversti persikvalifikuoti ir įgyti naują specialybę.
Europos profesinių sąjungų konfederacija siekia, kad darbuotojams
būtų užtikrintos persikvalifikavimo galimybės, jeigu įmonėje vyksta skaitmenizacija. Siekiama, kad
darbdavys finansuotų studijas ar
persikvalifikavimo kursus, jeigu
darbuotojas buvo atleistas ne dėl
savo kaltės, o dėl skaitmenizavimo
ir robotizavimo procesų.
Profesinės sąjungos taip pat keičiasi: prisitaikome prie naujovių, tobulėjame, stengiamės pasiekti tas
darbuotojų grupes, kurių anksčiau
apskritai nebuvo, pavyzdžiui, vadinamuosius freelancerius, t. y. lais-

Stengiamės vis aktyviau ginti dir- sutarti dėl tokių papildomų garanbantį žmogų, keičiamės, prisitaiko- tijų darbuotojams, kurios nenume prie naujų sąlygų.
matytos Darbo kodekse. Šakos ir
nacionalinių kolektyvinių sutarčių
- Kaip Jūs manote, kodėl Lietu- dėka atstovaujame 35-40 % dirbanvoje profesinėms sąjungoms pri- čiųjų, nes jos taikomos ir tiems darklauso tik 8 % darbuotojų (Sta- buotojams, kurie nėra profesinių sątistikos departamento duomeni- jungų nariai.
mis, 2016 m.), kai tuo tarpu, paBeje, šiomis dienomis mus pasievyzdžiui, Suomijoje profesinėms kė gera žinia, jog Lietuva sulaukė
sąjungoms priklauso 74 % dar- kvietimo tapti Ekonominio benbuotojų? Ar nėra taip, kad Lietu- dradarbiavimo ir plėtros organizavoje darbuotojai nestoja į profesi- cijos nare. Taigi, tikėtina, kad mūnes sąjungas, nes turi išankstinių sų šalyje nuo šiol gali suaktyvėti
nuostatų ir įsitikinimų, kaip antai įvairaus lygmens kolektyvinės de„jei įstosiu, susipyksiu su darbda- rybos, mat šios organizacijos eksviu“ arba „profesinės sąjungos vis pertai, remdamiesi naujausiais šavien neveikia efektyviai“?
lių tyrimais, nuolat pabrėžia, kad
nėra kito įrankio pajamų nelygybei
mažinti, kaip kolektyvinės sutartys.
Tad ir mes, profesinės sąjungos,
Šakos ir nacionalinių
viliamės, kad narystė šioje organizacijoje prisidės prie įvairių mūsų
kolektyvinių sutarčių
šalies visuomenės grupių, o tuo padėka, atstovaujame
čiu ir darbuotojų, gerovės.
I. P.: Skandinavijos šalyse jau nuo
seno profesinės sąjungos yra lyg demokratijos pagrindas. Tai dirbančiųjų gynybos institucija, darbdair Vyriausybės partneris, turinnes jos taikomos ir tiems vių
tis tvirtas pozicijas. Žmonės tose šadarbuotojams, kurie
lyse profesinėmis sąjungomis tiki ir
nėra profesinių sąjungų buriasi į jas. To linkėčiau ir Lietuvos
žmonėms. Reikia rūpintis savimi,
nariai.
savo artimaisiais, ir atsisakyti įvaiT. J.: Viskas remiasi į keletą as- rių išankstinių nuostatų profesinių
pektų. Vienas iš jų – kultūrinis. Čia sąjungų atžvilgiu, ypač jaunimui.
net galima prisiminti A. Maslow pi- Kas lemia profesinės sąjungos
ramidę: bazinius poreikius patenkiveiklos
efektyvumą? Vis dėlto,
nantys žmonės mano, kad to jiems
k
iek
veiklos
efektyvumui svarbus
ir užtenka. Tačiau, kai poreikiai keinarių
skaičius?
Štai, pavyzdžiui,
čiasi, ieškoma papildomų galimybių
Prancūzijoje,
kaip
ir Lietuvoje,
save realizuoti. Taip pat yra su profedarbuotojai
negausiai
jungiasi į
sinėmis sąjungomis – keičiantis darprofesines
sąjungas,
tačiau,
nebo rinkos situacijai, keičiantis darbo
paisant
to,
Prancūzijoje
profesinės
kodeksui, atsiranda poreikis žinoti,
kokia iš tiesų yra situacija. Šiuo atve- sąjungos geba labai efektyviai moju profesinės sąjungos atlieka didelį
vaidmenį – suteikia darbuotojams
reikalingas žinias.
Žinoma, egzistuoja išankstinės
nuostatos. Mes labai norime, kad
žmonės suprastų, jog profesinės sąjungos pasikeitė. Mes nebedaliname šaldytuvų ir baldų, o dirbame
tam, kad darbuotojas būtų saugus,
ir baldams su šaldytuvu galėtų užsidirbti pats. Siekiame suformuoti naują požiūrį, naują poziciją, remiamės ES šalių patirtimi.
Visgi, dalis ES šalių susiduria su
tomis pačiomis problemomis, kaip
ir mes. Natūralu, kad Prancūzijoje vienoks profesinių sąjungų skaičius, o Slovėnijoje – kitoks. Egzis- bilizuoti vieno ar kito sektoriaus
tuoja kultūriniai skirtumai; šalys darbuotojus.
T. J.: Prancūzijoje darbininkai
buvo paveiktos ir karo, ir kitų istorinių aplinkybių, turėjusių tam le- yra itin solidarūs, todėl juos lengva mobilizuoti. Ir tas solidarumas
miamos įtakos.
Kitas labai svarbus dalykas – ne- yra ne tik kultūrinis dalykas, bet
reikia lyginti, kiek yra narių profe- ir įtvirtintas teisiškai. Štai, pavyzsinėse sąjungose skirtingose šalyse, džiui, rengia streiką autobusų arba
nes svarbiau yra aktyvių narių skai- metro vairuotojai, tai geležinkeliečius. Tarkim, Suomijoje iš tų 74 % čiai, kaip transporto sektoriaus atpriklausančių profesinėms sąjun- stovai, turi teisę rengti palaikomąjį
goms, tikrai ne visi nariai yra akty- streiką. Pas mus toks dalykas nėra
vūs, pilnai įsitraukę į profesinių są- apibrėžtas nei teisiškai, nei apskritai
jungų veiklą, tuo tarpu, Lietuvoje būtų suprantamas.
Lietuvoje įmonės lygiu, tarkim vimes turime nemažai aktyvių narių.
Taip pat reikia paminėti, kad pro- sų įmonės padalinių lygiu, paskelbfesinių sąjungų dėka sudaromos ti streiką turbūt būtų neįmanoma,
įvairaus lygmens (įmonės, šakos ar ką jau kalbėti apie viso sektoriaus
nacionalinio) kolektyvinės sutar- streiką arba palaikomąjį streiką. Kitys. Sėkmingų kolektyvinių dery- ta vertus, čia ir pilietiškumo klausibų metu su darbdaviais pavyksta mas. Prancūzijoje visuomenė gana

35-40 %

dirbančiųjų,

Tomas Jakutavičius
Irena Petraitienė: Reikia pripažinti, kad šiandien profesinėms sąjungoms Lietuvoje yra nelengva, jos
susiduria su nemažai iššūkių. Darbo kodekso, kitų įstatymų nuostatos nėra palankios profesinių sąjungų kūrimuisi Lietuvoje. Neretai susiduriame su neigiamomis darbdavių ir visuomenės nuostatomis profesinių sąjungų atžvilgiu. Dažnai
mes vengiame apie tai kalbėti, tačiau
reikia pasakyti, kad, pavyzdžiui,
žiniasklaidai profesinių sąjungų
veikla nėra labai įdomi ir mums gana sunku apie save skleisti žinią visuomenei per nacionalinės žiniasklaidos kanalus.
TAikomas
19 % tarifas
Vyriausybė taip pat nenori
išgirsti
profesinių sąjungų balso. Dabartinei Vyriausybei, pakeitus savo darbo reglamentą, profesinių sąjungų
atstovai nebekviečiami dalyvauti
Vyriausybės posėdžiuose. Mes taip
pat nedalyvaujame ir tokių darbo
grupių, kaip darbo grupė Valstybės
tarnybos įstatymo projektui rengti,
veikloje. Sakyčiau, tai – demokratijos žingsnis atgal. Sunku suprasti,
kodėl nenorima išgirsti pilietinės
visuomenės balso.
- Kodėl pastaraisiais dešimtmečiais Europoje stebimas profesinių sąjungų populiarumo mažėjimas? Ar pritartumėte kai kurių mokslininkų minčiai, jog tai
lemia darbo jėgos segmentacija
ir vadinamųjų masinių specialybių, tokių kaip fabriko darbuotojas, nykimas? Jeigu keičiasi darbo
jėgos struktūra, galbūt ir profesinės sąjungos turėtų keistis? O gal

Lietuvoje tikrai galima
gyventi ir nereikia bėgti,
tereikia tik patiems
pasistengti ir nenuleisti
rankų.
vai samdomus įvairių sričių specialistus, dirbančius pagal trumpalaikes ar projektines darbo sutartis.
Esame atviri, dirbame su tomis darbuotojų grupėmis, kurios realiai egzistuoja rinkoje. Štai į profesinių sąjungų gretas priėmėme Aktorių gildiją – tai naujovė. Taip pat atsiranda
toks dalykas kaip tiesioginė narystė
vienos šakos profesinėje sąjungoje.
Tarkim, jeigu asmuo dirba maisto pramonės sektoriuje, gali įstoti į
maisto pramonės federaciją, ir nesvarbu, kur jis/ji ateityje dirbs (maisto pramonės srityje – aut.past.), pakeitus darbo vietą, narystė profesinėje sąjungoje nenutrūks, o darbuotojo interesai bus ir toliau ginami.
I. P.: Ne visose Europos Sąjungos
šalyse profesinių sąjungų populiarumas mažėja. Skandinavijos šalyse
profesinės sąjungos labai aktyvios,
aktyviai gina dirbantį žmogų, jos
yra labai populiarios, turi autoritetą.
Žinoma, kiekvienoje šalyje profesinių sąjungų darbo intensyvumo
lygmuo skiriasi. Mūsų šalyje tam
tikrą žmonių pasyvumą ar nenorą
dalyvauti profesinių sąjungų veikloje lemia istorinė patirtis ir įstatyminės nuostatos, kurios tikrai ne visada palankios dirbančiam žmogui, o
neretai gina ir verslo interesus.

pilietiška, jos nariai jungiasi į įvairias
nevyriausybines organizacijas, solidarizuojasi; tos organizacijos veikia
aktyviai ir yra labai stiprios. Galiausiai, mobilizuoti vieno ar kito sektoriaus darbuotojus padeda ir tai, kad
profesinės sąjungos Prancūzijoje
turi istoriškai susiformavusį labai
stiprų autoritetą.
I. P.: Mūsų toks mentalitetas,
charakteris, mes linkę prisitaikyti,
per daug nesirūpiname nei savimi,
nei kitais. O štai prancūzai, jie visada kovoja, jiems kažkas netiko/nepatiko ir jie išeina į gatves.
Mūsų valdžia tai pat atkreipia dėmesį į mitinguojančius, bet, jeigu tyliai burnoji šeimos ar draugų rate,
natūraliai lieki neišgirstas.
Mūsų pilietinė visuomenė silpna
ir tam reikėtų skirti daugiau dėmesio. Jaunus žmones reikia pradėti
šviesti dar mokykloje, papasakoti
jiems apie profesinių sąjungų veiklą,
pasakyti, į kokią darbo rinką jie pateks, kokios socialinės garantijos jų
laukia, kokių lūkesčių jie gali turėti.
Be minėtų veiksnių, profesinių
sąjungų veiklos efektyvumą lemia
jų pačių aktyvumas, novatoriškumas, sąžiningumas; turimos lėšos; darbo kodekso ir kitų įstatymų nuostatos.
- Šiandien regime didžiulę jaunimo emigraciją: jauni žmonės
baigia mokslus Lietuvoje, tačiau
nemato savęs Lietuvos darbo rinkoje ir išvyksta dirbti ir gyventi į
svečias šalis dėl didesnio atlyginimo ir geresnių darbo sąlygų. Ar
profesinės sąjungos galėtų kaip
nors prisidėti prie jaunimo paskatinimo/motyvavimo likti Lietuvoje? Gal reikėtų žmones paraginti kovoti dėl didesnių algų ir geresnių darbo sąlygų čia, o nemėginti

Profesinių sąjungų
vienybė, bendra
pozicija – būdas
įtakoti politinius
ir visuomeninius
procesus.

Irena Petraitienė
pabėgti kitur ?
- T. J.: Profesinės sąjungos aktyviai prisideda prie jaunimo švietimo. Praėjusiais metais buvo pradėtas įgyvendinti projektas – seminarų ciklas moksleiviams ir studentams apie pirmąjį darbą. Susitikimų mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir universitetuose metu
suteikiame jaunuoliams bazines žinias, kaip turėtų atrodyti darbo sutartis, kokios yra būtinosios darbo
sutarties sąlygos, kad jaunas žmogus suprastų ir žinotų, ko tikėtis
darbinantis, informuojame su kokiais sunkumais gali susidurti įsidarbinęs, papasakojame apie viršvalandžius, mokesčių sistemą, kodėl reikia mokėti mokesčius, kokios
gali būti pasekmės, jeigu mokesčių
nemokame.

Politika
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Davė jums Vyriausybė ar atėmė?
singi. Šiandien mokesčių sistema
yra neteisinga ir apie tai yra kalbėta daug kartų. Tik priminsiu,
kad asmuo gaunantis 1000 eurų
pajamų sumoka apie 10 procentų
pajamų mokesčio (atmetus visus
išskaičiavimus), o 5000 eurų pajamos apmokestinamos jau tik
6 procentais pajamų mokesčio.
Kuo daugiau uždirbi, tuo mažiau
mokesčių moki. Štai toks teisingumas yra šiandien.
Tačiau Vyriausybė ėmėsi veiksmų. Neteisybės mokesčių sistemoje bus dar daugiau. Sodros
įmokos labai daug uždirbantiems
mažės, o gyventojų pajamų mokestis įgauna „dviejų greičių“ pavidalą – darbo užmokesčiui 21 %,

Finansų ministras šypsodamasis pareiškė, jog milijonui išdalins
milijardą. Žinoma, didžiąją to milijardo dalį susišluos tie, kurie uždirba daug ir labai daug bei įmonės. Ačiū Justui Mundeikiui už
grafiką.
Vyriausybė, paklausta kuo kamšys atsiveriančias „suneštinės“ piniginės skyles, pakiliai atsako –
trauksim iš šešėlio, imsim iš Europos Sąjungos ir tikimės, kad ekonomika toliau sklandžiai augs.
Čia jau panašu į situaciją, kai ateini į automobilių saloną ir sakai
– noriu šito kabrioleto. Pardavėjas klausia – o kaip, gerbiamasis,
mokėsit? Trečdalį iš algos, trečdalį mama duos, o likusį trečda-

Neto („po mokesčių“) darbuotojų pajamos dabar ir
įgyvendinus Sodros įmokų „lubas“ (2021 m.).

Efektyvusis GPM tarifas,
apskaičiuotas atskiroms
gyventojų pajamų
grupėms, 2016 m.
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ri biudžete, kartais yra net tačiau siūlomais mokesčių sprensvarbesnė.
dimais mažina galimybę tai įgyvendinti.
Iš pirmosios jūs perkate mašiJei jau kalbame apie dvi piniginas, pramogas, maistą, atostogas. nes, tai iš tos „suneštinės“ siūloIš kitos – gerą mokyklą savo vai- ma daugiau pinigų perkelti į „kikui, dėmesingą ir besišypsantį gy- šeninę“. Ir čia kyla dvi labai akidytoją savo šeimai, saugų kelią ir vaizdžios bėdos.
namus sau ir kaimynams.
Pirmoji yra susijusi su teisinguPiniginės atskirtos, nes vienais mu. Mokesčiai gali būti ne tik diatvejais jums patogiausia ir pi- deli ar maži, jie gali būti ir neteiTaip pat norėčiau paraginti nebijoti kovoti dėl savo teisių. Štai turime puikiai veikiančią Darbo ginčų komisiją, kuri tikrai efektyviai
išsprendžia darbo ginčus ir padeda
darbuotojams apginti savo teises.
Kreipimosi į šią komisiją procedūra labai paprasta, ir kiekvienas darbuotojas, esant reikalui, gali kreiptis dėl pagalbos.
I. P.: Žinoma, kad reikėtų, tačiau
tai reikėtų daryti bendromis jėgomis. Pirmiausia, šviesti ir mokyti
žmones. Antra, Vyriausybė turėtų labiau įsiklausyti į piliečių nuomonę, atsižvelgti į tai, ką visuomenė mano dėl priimamų sprendimų,
vykdomų reformų. Tada šalis taptų
demokratiškesnė, visiems būtų lengviau ir geriau gyventi.
- Kaip ir kiek stipriai profesinės
sąjungos gali įtakoti politinius ir
visuomeninius procesus?
T. J.: Visuose procesuose dalyvaujame labai aktyviai, gal tik ne
visada mūsų darbas matosi. Bendraujame su Seimo nariais, kurių,
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beje, nemažai yra buvę profesinių
sąjungų nariais, ir mes, jų dėka,
galime įtakoti sprendimų dėl darbuotojų teisių priėmimą, inicijuoti svarbias Darbo kodekso pataisas. Darbo kodekso reformos metu profesinės sąjungos aktyviai kovojo už darbuotojų interesus, rengė
protesto akcijas, mitingus.
Taip pat dalyvaujame nacionalinio ir regioninio lygmens Trišalės
tarybos, Socialinių reikalų ir darbo
komiteto posėdžiuose, atstovaujame darbuotojams Darbo biržoje,
bendradarbiaujame su Valstybine
darbo inspekcija ir padedame užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą.
I. P.: Manau, kad gali. Ypač tai
liečia rinkimus į Seimą, savivaldą. Juk profesinės sąjungos – tai
nemažas kolektyvas, kuris tariasi,
diskutuoja, svarsto, kuriais politikais ar kandidatais galima pasitikėti, už kuriuos balsuoti. Profesinių sąjungų vienybė, bendra pozicija – būdas įtakoti politinius ir visuomeninius procesus.
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Taip pat kartu su Socialdemokratinio jaunimo sąjunga įgyvendiname projektą „Tu ir tavo pirmas darbas“. Jis skirtas vyresniųjų
klasių moksleiviams. Jo tikslas supažindinti jaunimą su dabartinės
darbo rinkos poreikiais, reikalingomis kompetencijomis, įgūdžiais,
galimybėmis. Suvienijus jėgas, projektą įgyvendinti lengviau, nes galime pasiekti žymiai daugiau moksleivių, apvažiuoti daugiau mokyklų
ir žinią paskleisti žymiai plačiau.
Žinoma, išvažiavusius laimės ieškoti svetur įkalbėti sugrįžti bus sunku, bet galime pamėginti sustabdyti jaunus žmones nuo emigracijos, suteikdami jiems žinių, šviesdami. Mes siekiame, kad į ugdymo
programą, kaip papildomas dalykas, būtų įtraukta darbo teisė, kad
moksleiviai būtų supažindinti bent
jau su baziniais darbo teisės dalykais, ir žinotų, kad Lietuvoje tikrai
galima gyventi ir nereikia bėgti, tereikia tik patiems pasistengti ir nenuleisti rankų, jeigu pirmą kartą
nepasiseka.

o pajamoms iš individualios veiklos nuo 5 % iki 15 %. Daug uždirbančių žmonių pajamos dažniausiai yra „mišrios“, t. y. tiek
darbo užmokestis, tiek papildomos pajamos iš kitų veiklų ir turto, todėl naujoji mokesčių sistemą įveda dar daugiau neteisybės
ir dar didesnę pajamų nelygybę.
Antroji bėda yra gerokai apčiuopiamesnė. Dešimt ar net penkiasdešimt eurų į kiekvieno iš jūsų „kišeninę“ piniginę reiškia dešimtis milijonų išimtų iš „suneštinės“. Akivaizdu, jog iš papildomų
dešimties eurų jūs asmeniškai geros mokyklos neįpirksit. Ir gydytojo paslaugų negalėsit sau leisti.
Spręsti šiuos klausimus individu-
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ikiu, jog kartais pamirštate, bet turite dvi pinigines. Vieną kišenėje,
kitą valstybės biudžete. Ta,
kur kišenėje, žinoma, mielesnė, nes gali aiškiai suskaičiuoti jos turinį. Tačiau ta, ku-

giausia pirkti pačiam, o kitais –
„susimetus“. Didysis iššūkis yra
apsispręsti – kokiems dalykams
mes norime „susimesti“, o kuriuos pirksime individualiai.
Čia labai svarbu yra sau nemeluoti, nes kitu atveju teks susidurti su per dideliais lūkesčiais
ir per menkomis galimybėmis.
Vyriausybė, pristatydama struktūrinių reformų paketą, meluoja.
Pirmiausia, sau, bet tai dar būtų
pusė bėdos. Svarbiau, kad ji meluoja visuomenei.
Ji kalba apie geresnes viešąsias
paslaugas – trumpesnes eiles prie
gydytojų kabinetų, geriau aprūpintas mokyklas, gausesnes Sodros pensijas ir aibę kitų dalykų,
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Gintautas Paluckas
Lietuvos socialdemokratų
partijos pirmininkas
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Dabartinis bruto atlyginimas

aliai gali tik nedaugelis.
Vyriausybė, pati sau meluodama, šiuos siūlymus pristato kaip
šalies konkurencingumą didinančius. Kitų šalių patirtis ir statistika
aiškiai rodo, jog šalies išsivystymas
ir konkurencingumas tiesiogiai
priklauso nuo „suneštinės“ piniginės dydžio, bet mes turbūt radom
magišką receptą, kai viską turim ir
niekas nekainuoja.

lį gal loterijoje laimėsiu. Neklausinėkit daugiau, duokit greičiau
raktelius!
Europos sąjungos biudžetas
nuo 2021 m., panašu, mažės. Iš
šešėlio pinigus traukė jau ne vienas premjeras, tačiau ne itin sėkmingai. O pastovus ekonomikos
augimas nėra garantuotas.
Tačiau profesionalai žino geriau.
Matysim.

- Kokiais žodžiais norėtumėte pakviesti darbuotojus jungtis
į profesines sąjungas? Ko darbuotojas gali tikėtis iš profesinės sąjungos ir ką jis gali pats
jai duoti?
T. J.: Aktyvi narystė yra svarbi
dėl to, kad parodytume, jog mūsų yra daug ir mums visiems rūpi
tas pats dalykas – t. y. būti saugiems, gauti teisingą darbo užmokestį. Dažnai girdime tautiečius
sakant, kad jie norėtų europietiško darbo užmokesčio, o juk mes,
profesinės sąjungos, to ir siekiame, ir tikimės, kad pasieksime.
Jeigu mūsų bus daug, tai mūsų
balsą išgirs ir darbdaviai, ir valdžios atstovai, nes matys, kad esame solidarūs ir vieningi, o daugumai visada lengviau pasiekti savo
numatytų tikslų, nei veikiant atskirai. Kuo mūsų bus daugiau, tuo
daugiau pasieksime.
Iš savo patirties galiu pasakyti,
kad profesinė sąjunga gali duoti
labai daug. Viskas priklauso nuo
to, kiek pats nori veikti ir kiek

įdedi pastangų. Profesinė sąjunga
sudaro visas galimybes augti, tobulėti: įvairūs mokymai, stažuotės, tarptautinė praktika, gerosios
patirties sklaida. O toliau – visos
durys atviros. Sąžiningai dirbdami profesinėje sąjungoje, žmonės
užsitarnauja visuomenės pasitikėjimą, ir toliau savo veiklą tęsia
įvairiose visuomeninėse organizacijose, valdžios institucijose.
O ką pats narys duoda profesinei sąjungai irgi priklauso tik nuo
jo paties. Jeigu įsitrauks į veiklą,
aktyviai dirbs, tai atneš naujų idėjų, prisidės prie profesinių sąjungų tobulėjimo.
I. P.: Kiekvienas žmogus jaučiasi saugus tik būdamas ne vienas, tik būdamas kolektyvo, kuris jį gina, nariu.
Profesinės sąjungos gina dirbantį žmogų, jos yra demokratijos garantas, todėl kviečiu patikėti profesinių sąjungų galimybėmis, nuoširdumu ir noru ginti
dirbantį žmogų.
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In Memoriam

IN MEMORIAM. Almai Monkauskaitei
atminti. 1961 04 21 – 2018 04 02.
A

Vida Marija Čigrijienė
Gydytoja, politikė

A

lma Monkauskaitę prisimenu kaip
dorą, sažiningą,
principingą politikę, betarpišką, prieinamą,
pasižymėjusią sugebėjimu išklausyti kiekvieną žmogų.
Pirmą kartą ją pastebėjau
Nacionalinės sveikatos tarybos posėdžiuose, kuriuose ji
visuomet protingai ir įžvalgiai
pasisakydavo, pareikšdavo savo nuomonę įvairiais visuomenės sveikatos klausimais.
Vėliau su ja susitikau Seimo
Sveikatos reikalų komitete.
Alma niekada neateidavo į
posėdžius, nepasiruošus, neišanalizavus svarstomų klausimų, visuomet aktyviai dalyvaudavo diskusijose.
Alma prisiekė tarnauti Lietuvai ir jos žmonėms ir, manau, kad su kaupu atliko sa-

Donatas Klimašauskas
Gruzdžių klebonas

S

u Alma susipažinau, darbuojantis
Užvenčio parapijoje ir sprendžiant paveldosaugos ir bažnyčios restauracijos klausimus. Nors
apie Almą buvau girdėjęs iš
aplinkinių, bet asmeniškai
jos iki tol nepažinojau. Mus
supažindino Lina Balčiūnienė, gera Almos draugė.
Iš Almos visada sulaukdavau
patarimų, padrąsinimo ir palaikymo. Ji nuoširdžiai jaudinosi dėl kiekvieno sunkumo,
kuris iškildavo. Visada buvo
pasiryžusi „galva pramušti sie-

vo pareigą. Netgi, manyčiau,
kad kitas išrinktas Seimo narys neprilygs Almai. Ji buvo
nepaprastai originali, šiuolaikiška, paslaugi, patraukli, atsidavusi šeimai. Ji buvo labai
globėjiška, turėjo didelį žmonių palaikymą.
Man tenka tik apgailestauti, kad negailestinga liga palaužė Almą, nepaisant pažangių šiuolaikinės medicinos gydymo metodų. Palydėjau Almą iki paskutinio
atodūsio, buvau šalia, kol užgeso. Labai sunku susitaikyti su mintimi, kad ji iškeliavo į amžinybę. Man jos labai trūks.
Almos išėjimas – didžiulė netektis ne tik jos artimiesiems, draugams ir bendražygiams, bet ir Kelmės rajono žmonėms, visai Lietuvai.

ną“, bet padėti išspręsti sunkumus. Visada išlaikyta, santūri
ir labai inteligentiška bei iškalbinga, sverianti kiekvieną savo
žodį, nebijanti išreikšti savo
nuomonės ir tvirtai ją apginti. Alma visada liks šviesuliu
Kelmės krašto žmonėms: ir
ne tik kaip politikė, bet ir kaip
gydytoja.
Mano mama Almą pažinojo nuo senų laikų, kai dirbo pardavėja kaimo parduotuvėje sovietiniais metais. Jau
nuo tada mama pasakojo tik
gerus dalykus apie Almą, kaip
gydytoją ir kontrolierę. Aš da-

napilin išėjusios Almos Monkauskaitės draugų ir bendražygių mintys ir atsiminimai apie
garsią Kelmės rajono visuomenės ir politikos veikėją, 2012-2016 m. kadencijos Seimo narę,
ilgametę sveikatos apsaugos sistemos darbuotoją, mylimą draugę ir bendražygę.

Alma Monkauskaitė (1961 04 21 – 2018 04 02)

bar visiškai suprantu kodėl.
Apie Almą, po jos mirties,
kalbėjo visi, net tie, kurie net
nemaniau, kad ją pažįsta. Visi minėjo Almą tik geru žodžiu, pradedant medikais
Šiaulių ligoninėje, baigiant
kaimo žmonėmis ar dvasiškiais, kurių Alma pažinojo
daugybę. Jos gerieji darbai
ir sąžiningumas kalbėjo už
ją pačią. Joks renginys, vykstantis Kelmėje ar apylinkėse, neprasprūsdavo pro Almos akis, ji visur suspėdavo
ir nebijodavo pasakyti žodį,
pasveikinti susirinkusiųjų.
Tiek mokytojai, tiek medikai, tiek dvasiškiai, tiek paprasti žmonės Kelmės krašte
žinojo kas yra Alma Monkauskaitė.
Drįstu tikėti, kad vertinti kitus išmokstame tik gerai suvokę save ir savo laikinumą. Tikriausiai, ši prie-

Lina Balčiūnienė
Medikė, bičiulė, bendražygė

D

Alma Monkauskaitė pristato savo
knygą „Mano kadencija“

ar vis negaliu patikėti ir susitaikyti, kad netekau
draugės, mokytojos, bendražygės, kuria galėjau
pasikliauti, pasitikėti, kartu
dirbti ir iš jos mokytis.
Pirmą kartą Almą sutikau
prieš 22 metus kaip politikę,
sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narę. Jau nuo pirmo susitikimo ji atskleidė savo
gebėjimą bendrauti, suprasti,
gerbti kitą žmogų, nekreipiant
dėmesio į jo pažiūras ar socialinį statusą.
Nuo 2004 m. pavasario mūsų keliai suartėjo, kartu dirbome sveikatos ir socialinių reikalų komitete. Aš – jauna medikė, pirmus žingsnius žengianti politikė, ji buvo komiteto pirmininkė – drąsi, in-

žastis, laikinumo ir žmogiškos būties trapumo, priverčia nustoti būti egoistais ir, pirmiausia, padėti
kitam, net pamirštant save ar visiškai aukojantis kito gerovei.
Alma, kovodama su savo
liga ir visada jausdama ją šalia, buvo puikiai išmokusi nebranginti savęs labiau už kitą, kitame atpažinti Dievo
įspaudą, kurį Kūrėjas paliko žmoguje, kitame atpažinti laimės troškimą ir
siekį, dalinantis gauti. Toks
Almos atminimas gyvas
mano širdyje. Esu tikras,
kad Dievas jai suteiks laimingą amžinybę tarp savo
numylėtinių, besivadovavusių Jėzaus žodžiais: „ką
padarėt vienam iš mažiausiųjų – man padarėt“. Ir
išties, juk palaimingiausia
duoti, negu imti.

telektuali, darbšti, kūrybiška,
atkakli, savimi pasitikinti, gerbianti kitų žmonių nuomonę
ir visada pasiruošusi padėti.
Pažinau Almą ir kaip vadovę
– profesionalę, gebančią organizuoti darbą, kurti, išklausyti, suprasti, padėti, pasirūpinti.
2012 m., po Seimo rinkimų, mūsų bendravimas tapo dar glaudesnis. Buvau jos
padėjėja visuomeniniais pagrindais – planavome, įgyvendinome daug idėjų, nuveikėme daug darbų. Per tą
laiką patyrėme ir nesėkmių,
tačiau „nepavykę“ darbai yra
ne mažiau svarbūs už „pavykusius“, iš to mes mokėmės
ir visada žiūrėjome pirmyn.
Dar prieš rinkimus į Seimą, Alma, vadovaudama Bendruomenės sveikatos tarybai,

Emilija Kvietkuvienė
Mokytoja, bičiulė, bendražygė
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987 m. visuomenės
sveikatos centro vadovą rajone pakeitė
jauna specialistė iš
Vilniaus universiteto, žemaitė iš Mažeikių – Alma
Monkauskaitė.
Matydavau Almą renginiuose, ypač literatūriniuose, skaitydavau jos straipsnius rajono spaudoje, vėliau – kitų apie jos sėkmingą veiklą, kuri buvo svarbi ir reikšminga rajono
žmonėms. Artimiau ėmėme bendrauti, kai įstojau į
LSDP. Jau pirmuose partiniuose renginiuose ji klojo
tiesą salei apie politinį gyvenimą šalyje, rajone. Kelmiškiai Almą laikė sava: mielai
dalijosi su ja išgyvenimais,
siekė susipažinti, bendrauti. Todėl nieko keisto, kad
ją aktyviai rinko rajono tarybos nare. Prisimenu ne
vienų rinkimų rezultatus
– Almą rezultatais lenkė
tik meras ir administracijos direktorius.
Pasiūlymas eiti į Seimą
A. Monkauskaitei buvo pateiktas LSDP Kelmės skyriaus konferencijoje. Prisimenu, sėdėjo ji kažkur salės
gale tarp bičiulių, pakilo iš
vietos ir kaip įprastai greitakalbe išpyškino: ,,Eisiu, jei
padėsite laimėti rinkimus.
Mano pergalė bus visų pergalė, mano pralaimėjimas –
visų pralaimėjimas“. Vėliau
Alma prisipažino, kad svajojo apie darbą Seime. Kartais atrodė, kad jos dvasiai
mažame provincijos miestelyje darosi per ankšta. Ją
visada traukė didžioji kultūra, mieste likusios geriausios draugės. Nepaisant viso to, negalėjai nesistebėti Almos dėmesiu kiekvienam sutiktam žmogui: visada domėjosi ne tik mūsų,
bet ir mūsų artimųjų gyve-

nimu, ištikus bėdai – skubėjo padėti. Pamilo Alma
ne tik Kelmės žmones, bet
ir gamtą, papročius, tradicijas, kultūrą. Žinoma, labiausiai domėjosi krašto
žmonių sveikatinimu: rašė projektus, ieškojo lėšų
ir partnerių jų įgyvendinimui, būrė bendraminčius.
2012 m. laimėjusi Seimo
rinkimus vienmandatėje
Kelmės apygardoje Alma į
naują darbą pasinėrė stačia
galva: vieną dieną, žiūrėk,
ji Kelmėje, kitą jau skambina iš Vilniaus. Jai rūpėjo
viskas, kuo gyveno žmonės: rajono keliai, medicina, švietimas, kultūra, žemės ūkis. Mane ji pakvietė
ketvirčiu etato dirbti spaudos atstove. Jos dėka pažinau daug įdomių žmonių,
kartu keliavau. Nuolatiniai
pokalbiai apie meną, kultūrą išplėtė pasaulio pažinimo ribas. Skaudus Almai
buvo 2016 m. Seimo rinkimų pralaimėjimas. Matėme, kad susvyravo pasitikėjimas ne tik savimi, bet ir
kitais. Prastėjo ir sveikata,
apie kurią niekada nekalbėdavo. ,,Apie maldą, meilę ir sveikatą žmogus nekalba”, – toks buvo jos sprendimas. Ir mes jį gerbėme. Po
rinkimų Alma atsidėjo kūrybai – skubino baigti knygą ,,Mano kadencija”. Grupelė bendraminčių redagavome, maketavome, rinkome nuotraukas ir džiaugėmės kaip vaikai. Sausio 5 d.
Kelmės Žemaitės viešojoje
bibliotekoje įvyko knygos
pristatymas.
Po jos išėjimo gyvenimas tarsi suskilo į dvi dalis: su Alma ir po Almos.
Belieka tikėtis, kad mūsų
gyvenimą ir darbus ji laimins iš Anapus…Ir tai bus
Šviesa…

atliko didžiulį darbą – sutelkė nevyriausybines organizacijas rūpintis visuomenės sveikata. Perėmus
jos darbus, man reikėjo jos
patarimų, profesionalios
pagalbos. Ji buvo gera mokytoja, tad tęsti jos pradėtą veiklą yra ne tik atsakomybė, bet ir didžiulė garbė.
Po 2016 m. Seimo rinkimų, Almai nepatekus į
Seimą, turėjau viltį, kad ji
grįš į savivaldą. Jos sprendimas buvo neigiamas, supratau ją ir tokį jos žingsnį gerbiau. O kai prasitarė,

kad rengia rašyti knygą ir
paprašė artimiausių draugų pagalbos, pasinėrėme į
naują veiklą, naują patirtį
ir vėl galėjau mokytis naujų dalykų, nes Alma visada buvo puiki mokytoja ir
patarėja.
Visus tuos metus, kaskart bendraudama su Alma, turėjau galimybę pasitarti, pasiguosti ir mokytis:
mokytis mylėti gyvenimą,
gyventi čia ir dabar, mylėti žmones, juos suprasti,
padėti ir atjausti.

Pajamos
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Trūksta darbuotojų? Ieškokite moterų

Rasa Budbergytė
LSDP pirmininko pavaduotoja,
Seimo narė, LSDP frakcijos narė

M

oterų ir vyrų atlyginimų skirtumai atspindi ne tik ekonominę
ir socialinę nelygybę tarp lyčių. Mažesnes moterų pajamas neretai lemia tai, kad jos
dirba du darbus, iš kurių vienas dažniausiai visiškai neapmokamas.
Moterys prižiūri vaikus, pasiligojusius tėvus ar neįgalius šeimos
narius, todėl galimybė siekti karjeros ir didesnio uždarbio tampa
teorine, realiai neįgyvendinama.
Mūsų senstančioje visuomenėje
tai neturi būti vien moterų problema. Jau neužtenka tik suprasti, kad moteris dažnai slegia dvigubo užimtumo našta. Valstybė
privalo įgyvendinti įstatymus ir
imtis kitų priemonių, kad mūsų
moterys galėtų dirbti gerai apmokamą darbą, daryti karjerą, užsidirbti pensijai, o ne būtų priverstos imtis atsakomybės už vaikų ir
senelių priežiūrą, o pačios skursti,
ypač senatvėje.

Lietuvoje
25-34 metų
amžiaus
moterų
darbo
užmokestis
yra

13.1%

mažesnis
negu vyrų

35–44 metų
amžiaus
moterys
šalyje
uždirba

18.8%

mažiau nei
vyrai

Lietuvoje 25-34 metų amžiaus
moterų darbo užmokestis yra
13,1 proc. mažesnis negu vyrų,
o 35–44 metų amžiaus moterys
šalyje uždirba 18,8 proc. mažiau
nei vyrai. Vienišų moterų vidutinės pajamos yra net 20-30 proc.
mažesnės nei vyrų. Be to, neretai vienišos moterys dar ir augina
vaikus su minimalia jų tėvo pagalba ar visai be jos, todėl daugeliu atvejų jos pasmerktos ekonominiam skurdui.
Dėl vyrų ir moterų užimtumo
lygio skirtumo per metus ES patiriamas 370 mlrd. eurų ekonominis nuostolis (tai negautos algos,
socialinio draudimo įmokos, išmokos ir kt.). Dėl mažesnių algų,
trumpesnio būtinojo darbo stažo
moterys gauna mažesnes socialines išmokas ir pensijas. Lietuvoje
moterys gauna 18 procentų mažesnes pensijas nei vyrai.

Dėl moterų ir vyrų algų nelygybės kalti ne vien darbdaviai. Darbo užmokesčio skirtumus nulemia ir tai, kad moterys dažnai atsisako karjeros ar kelti savo kvalifikaciją vien todėl, kad imasi prižiūrėti vaikus, pasiligojusius tėvus, neįgalius šeimos narius. Atrodo, kad taip mūsų visuomenėje įprasta – moteris velka dvigubą krūvį, dėl to mažiau uždirba ir
gauna mažesnę pensiją.
Neretas vyras, ypač augęs tradicinėje patriarchalinėje aplinkoje, vengia šeimoje dalintis buities, vaikų auginimo pareigomis.
Moterys dėl lyčių stereotipų, vaikų priežiūros pareigų priverstos
dirbti mažiau apmokamus darbus, rinktis trumpesnę darbo dieną.

Dėl vyrų ir moterų
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€

€
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ekonominis nuostolis

Socialiniuose tinkluose dalijamasi tokiu požiūriu, kad „tik ištekėjusi moteris supranta, kad su
santuokos liudijimu ji įgyja ir antrą darbo knygelę“. Bet ne tik šeimose vyrai moteris palieka su mažų algų ir šeimos rūpesčiais dorotis
vienas. Mūsų valstybėje vis dar nėra veiksmingai funkcionuojančios
sistemos, kuri nuimtų priklausomų
asmenų priežiūrą nuo moters pečių.
Vaikams, ypač lopšelinio amžiaus,
tebetrūksta darželių, mokyklinio
amžiaus vaikų užimtumas – vėlgi
dažniausiai paliekamas jų mamų
rūpesčiui, ligotų, neįgalių ar seno
amžiaus žmonių globa – vis dar moterų rankose. Kol kas dideliu iššūkiu išlieka galimybė įpirkti auklių,
privačių darželių ar slaugių paslaugas. Lietuvoje valstybės institucijose neretai sutinkamas požiūris, jog
labiau „atsiperka“ investicijos į fizinę-socialinę aplinką, nei į ikimokyklinį ugdymą ir kokybišką vaikų
priežiūrą. Taip brangios ar neprieinamos vaikų priežiūros paslaugos
moteris įkalina namuose.

Lietuvoje moterys gauna

18%

€

mažesnes pensijas nei
vyrai

Nepakanka valstybėje ir infrastruktūros: trūksta vietų, kur nuolatinės slaugos poreikį turinčius žmones būtų galima laikinai ar nuolat
apgyvendinti. Atokvėpio paslaugos praktiškai visose savivaldybėse tebėra neprieinamos, jau nekalbant apie kokybišką pagalbą į namus, lankomąją globą ir panašias

moterys dažnai
atsisako karjeros ar
kelti savo kvalifikaciją
vien todėl, kad imasi
prižiūrėti vaikus,
pasiligojusius tėvus,
neįgalius šeimos
narius.
paslaugas. Besisteigiančių privačių
įstaigų vis dar nedaug. Dėl konkurencijos trūkumo jų paslaugos daugeliui šeimų yra per brangios. Be
to, procesus smarkiai stabdo mūsų
žmonių galvose įsigalėję stereotipai,
tokie kaip: „niekas geriau vaiko neprižiūrės nei mama“, „senelių būstą paveldėti privalo anūkai, bet ne
koks nors pensionatas, o nukaršinsim ir namie“ ar panašūs.
Manau, kad senstančiai Lietuvos visuomenei teks suprasti, kad
moterys-auklės ir moterys-slaugės – tai neleistina prabanga. Mūsų moterys ir yra tas rezervas, kuris galėtų sušvelninti įtampą darbo rinkoje ir prisidėti prie pajamų
augimo šeimose ir šalyje.
Išplėsta vaikų, neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių priežiūros
infrastruktūra sukurtų ir naujų
darbo vietų. Kalbant apie tas pačias moteris – dalis jų galėtų gauti
pajamas už tas pačias ir šiandien
teikiamas slaugos bei globos paslaugas, jos pagaliau gautų algą,
joms kauptųsi darbo stažas.
Nepaisant naujų tendencijų
darbo rinkoje dėl technologinių
pokyčių, dauguma darbuotojų
Europoje tebedirba pagal fiksuotą grafiką. Visuomenėje galioja
aršūs stereotipai, kad bus piktnaudžiaujama susitarimais dėl
lanksčių darbo sąlygų. Darbo sąlygų lankstumas, įskaitant nuoto-

linį darbą, darbovietėse sudarant
geresnes sąlygas derinti profesinį
ir asmeninį gyvenimą, yra esminis žingsnis, kurį būtina įgyvendinti. Žmogus neturėtų atsisakyti darbo dėl to, kad tėvas ar motina patyrė insultą.
Darbdaviai turėtų suprasti,
kad, sudarydami sąlygas šeimos
ir darbo reikalų derinimui, jie gali gauti ekonominės naudos, nes
tokiu atveju pakiltų darbo našumas, išaugtų darbuotojų lojalumas. Na, o tam tikrus padidėjusius kaštus dėl lankstesnio darbo
grafiko ir dėl to galimai sumažėjusios gamybos, ypač mažoms
ir vidutinėms įmonėms, galėtų
prisiimti kompensuoti valstybė.
Europos Komisijos siūlomoje
iniciatyvoje dėl dirbančių tėvų ir
prižiūrinčių asmenų profesinio ir
asmeninio gyvenimo pusiausvyros yra kalbama apie galimybes
valstybėms narėms kompensuoti kaštus per tikslines intervencines priemones, kurios leistų išlaikyti įmonių konkurencingumą.

Vienišų moterų vidutinės
pajamos yra net

€
20-30%
mažesnės nei vyrų

Deja, nelygus priežiūros pareigų pasidalijimas, imant atostogas
kitiems priklausomiems giminaičiams prižiūrėti, yra dar aštresnė
problema. Sparčiai senstančioje visuomenėje reta šeimų, kurių aplinkoje nėra priežiūros reikalaujančių
asmenų: sirgdami ne viena lėtine
liga, jie negali patys savimi pasirūpinti. Tokių šeimų nariai tikrai žino, kad artimįjų priežiūra yra labai
sudėtinga ir tampa iššūkiu daugeliu prasmių.
Lietuvoje geri įstatymai, pagal

kuriuos atostogos ir išmokos
yra vos ne dosnesnės nei Švedijoje ar kitose
Šiaurės šalyse.
Deja, lietuvės
moterys, ypač
studentės, neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokų (jos
iš Sodros biudžeto mokamos
tik socialiai apsidraudusioms),
jei prieš tai yra
niekur nedirbusios. Reikia
ištaisyti šią neteisybę, kad tokios išmokos
būtų mokamos
iš valstybės biudžeto.
Lietuvoje reikia sumažinti darbo rinkos sektorinę ir profesinę segregaciją
(tam tikrą diskriminaciją). Moterys mažiau dirba gamyboje, inžinerijoje ir informacinių technologijų sektoriuose, kur paprastai mokami didesni atlyginimai.
Švietimo sistema nuo ankstyvo

senstančiai Lietuvos
visuomenei teks
suprasti, kad moterysauklės ir moterysslaugės – tai neleistina
prabanga. Mūsų
moterys ir yra tas
rezervas, kuris galėtų
sušvelninti įtampą
darbo rinkoje ir
prisidėti prie pajamų
augimo šeimose ir
šalyje.
amžiaus turi skatinti mergaites
vystyti visus savo gebėjimus, ugdyti skaitmeninį raštingumą ir skatinti imtis iniciatyvos bei lyderystės. Kur kas daugiau moterų galėtų ir turėtų kurti startuolius. Svarbu naikinti ir vertikaliąją segregaciją (moterys yra rečiau paaukštinamos tarnyboje, joms rečiau priskiriama valdymo atsakomybė),
kuri ženkliai lemia vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus.
Pabaigti norėčiau optimistiškiau: Europos Centrinio banko
vadovas Mario Draghi visai neseniai, besidžiaugdamas augančia
ekonomika Europoje, pažymėjo,
kad po ilgo sąstingio prasidėjusį
namų ūkių pajamų augimą lėmė
ir žymiai aktyvesnis moterų įsitraukimas į darbo rinką.
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Socialinė politika

Savarankiškai dirbantį žmogų –
išvaduoti iš socialinių spąstų
Vilija Blinkevičiūtė
LSDP pirmininko pavaduotoja,
Europos Parlamento Moterų teisių ir
lyčių lygybės komiteto pirmininkė

P

raėjusių metų pabaigoje „Sodra“ paskelbė, kad
trims iš keturių savarankiškai dirbančių Lietuvos gyventojų neužteko pajamų sukaupti metų stažą pensijai.
Taip pat „Sodros“ duomenimis, nesukaupę būtinojo stažo į pensiją išeina net 25 proc.
dirbančiųjų. Tai reiškia ne tik
skurdžią senatvę, bet ir labai
nedideles socialines garantijas
iki pensijos. Socialiniai spąstai
laiko sukaustę vis dar labai didelę dalį gyventojų.

Ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje vis daugiau žmonių darbo rinkoje neturi tinkamos socialinės apsaugos. Viena iš
priežasčių – dėl naujos gyvensenos, verslo praktikos ir technologijų darbo pasaulis nuolat sparčiai
kinta. Turi keistis ir socialinės apsaugos sistemos, kurtos darbuotojams, kuriuos saisto „standartiniai“
darbo santykiai – ilgalaikės darbo
sutartys, darbas visą dieną.
Kaip apsaugoti savarankiškai dirbančius arba „nestandartinius“ dar-

bo rinkos dalyvius? Kokius veiks- savarankiškai dirbanmus siūlo ES?
tiems asmenims.
Kyla grėsmė, kad,
Būti geležiniu – nesirgti, nelūž- keičiantis darbo poti, išgyventi be pajamų?
būdžiui ir vis labiau
Europos Sąjungoje daugiau nei populiarėjant dar30 milijonų žmonių dirba savaran- bui sau, ši darbuotokiškai (apie 15 proc. visų dirbančių- jų grupė ir ateityje nejų). Lietuvoje savarankiškai dirba bus tinkamai apsaukas devintas dešimtas dirbantysis gota. Tai galioja ir dar
(tarp jų – individualią veiklą vyk- vienai rizikos grupei
dantys asmenys, žmonės, dirban- – asmenims, dirbantys su verslo liudijimais, ūkininkai, tiems ne visą darbo
dirbantieji pagal autorių sutartis). dieną ar pagal termiDaugelyje ES valstybių savaran- nuotą darbo sutartį. Abi šios grukiškai dirbantys asmenys tik iš da- pės sudaro net 40 proc. visų ES
lies dalyvauja socialinio draudimo dirbančiųjų.
sistemoje, todėl šiems darbuotojams kyla didelė skurdo senatvėje Tikslas – užtikrinti pagrindines
grėsmė. Tai reiškia ir nedideles ne- socialines garantijas visiems
įgalumo išmokas, menką apsaugą Europos Parlamentas ne kartą rasusirgus (taip pat ir profesine liga), gino valstybes nares užtikrinti paįvykus nelaimingam atsitikimui, iš- tikimą ir tvirtą socialinę apsaugą
ėjus motinystės/tėvystės atostogų. visiems žmonėms, ypatingą dėmeSavarankiškai dirbantys asmenys sį skiriant savarankiškai, ne visą
menkai saugomi ir nedarbo atveju. darbo dieną arba pagal terminuoKitaip tariant, savarankiškai dir- tas darbo sutartis dirbantiems asbantis žmogus priverstas būti gele- menims.
žinis: nesirgti, nelūžti, be pajamų
Kovo viduryje Europos Komisiir vandens išgyventi ne vieną mė- ja pristatė rekomendaciją dėl darnesį ar metus. Taip nebūna ir taip buotojų ir savarankiškai dirbančių
neturi būti. Socialinė apsauga tu- asmenų socialinės apsaugos. Vadori būti garantuota visiems, ne tik vaujantis Europos socialinių teisių
samdomiems darbuotojams, bet ir ramsčiu, šia rekomendacija siekia-

ma padėti valstybėms narėms susiorientuoti ir užtikrinti visas pagrindines socialines garantijas visiems,
nepriklausomai nuo asmens darbo pobūdžio, darbo santykių rūšies ir trukmės.
Įgyvendinus šią rekomendaciją
didžiausios naudos gautų moterys,
nes šiuo metu būtent jos daugiausia dirba „nestandartinį“ darbą. Jos
dažniau nei vyrai dirba ne visą darbo dieną, dėl vaikų arba rūpinimosi
giminaičiais daro karjeros pertraukas arba net apskritai pasitraukia iš
darbo rinkos.
Tai mūsų, socialdemokratų,
veiklos turinys
Kai kurios ES valstybės, nelaukdamos nurodymų iš Briuselio, jau
pradėjo vykdyti socialines refor-

mas teisinga kryptimi. Vis dėlto
aiškėja, kad reformos dažnai neapima visų iki šiol neapdraustųjų asmenų, yra nenuoseklios. Pavyzdžiui, naujos taisyklės nustatytos tik kai kurioms socialinio
draudimo sritims arba nebuvo
taikomos savarankiškai dirbantiems asmenims.
Lietuvą galima priskirti prie
ES valstybių, norinčių keisti situaciją: siekiama, kad savarankiškai dirbantis žmogus užsitikrintų
bent minimalias socialines garantijas, nepriklausomai nuo veiklos
formos. Vis dėlto tai – tik pirmieji žingsniai.
Pasakius A, reikia pasakyti ir
B: socialinis saugumas kainuoja,
jis dažnai paremtas solidarumo
principu, todėl savarankiškai dirbančių žmonių socialinis draudimas susijęs ir su jų pačių indėliu.
Vyriausybių pareiga sukurti sistemą, kuri žmonėms reikštų ne tik
didesnius įsipareigojimus sau ir
valstybei, bet sudarytų ir tinkamas sąlygas pasinaudoti valstybiniu socialiniu draudimu, suteiktų galimybes išsaugoti socialinį
draudimą, keičiant darbo formą
ir pobūdį. Socialinis eismas taip
pat yra dviejų krypčių.
Esu įsitikinusi, kad ir savarankiškai, ir „nestandartiškai“ dirbančių žmonių socialinės garantijos yra mūsų, socialdemokratų,
rūpestis. Ir svarbus mūsų kasdienės veiklos turinys – išvaduoti žmones iš socialinių spąstų.

Kritika

Valstybės tarnybai reikia aiškios
vizijos vietoje „optimizavimų“
Mindaugas Kluonis
Socialdemokratas, politologas

B

eveik visuomet pasisakymai apie valstybės tarnybą viešojoje erdvėje
yra neigiami. Politikai mėgsta, kalbėdami apie ją, vartoti
frazes „mažinti“, „efektyvinti“, o jos įvaizdis vis dar artimas sovietiniam, kuomet visi
privalėjo dirbti ir todėl darbo
vietų skaičius buvo išpūstas,
o funkcijų atliekama daug mažiau nei dabar.
Tačiau realybė yra tokia, kad valstybės tarnyba nėra patraukli ne tik
dėl mažų atlyginimų, bet neretai ir
dėl darbo krūvių, kurie labiausiai
paliečia tas institucijas, kurios siekė geriausiai „optimizuoti“ savo išteklius darbuotojų sąskaita.
„Optimizacija“ ir „efektyvumas“
valstybės tarnybos atveju dažniausiai reiškia ne funkcijų atsisakymą,

bet jų dauginimą, neskiriant papildomų lėšų ir žmogiškųjų išteklių
šioms funkcijoms atlikti. Didinant
funkcijų kiekį, bet nesamdant papildomų darbuotojų ir neskiriant
papildomų lėšų, darbo apimtys didėja, o atlyginimai lieka nepakitę.
Pagal galiojantį Valstybės tarnybos įstatymą, priedai už papildomą
darbo krūvį gali būti skiriami laikotarpiui iki vienerių metų, o tuomet laikoma, kad padidėjęs darbo
krūvis tapo nuolatiniu. Praktikoje,
padidėjus darbo krūviui dėl papildomų funkcijų ir vis augančių paklausimų bei interesantų srautų,
priedai už tokius krūvius yra arba
iš viso neskiriami, vietoje to papildomus krūvius priskiriant pareiginėms funkcijoms (pavyzdžiui, vis
populiarėjančius konsultavimus
telefonu), arba skiriami ribotam
laikotarpiui, siekiant, kad funkcijos netaptų nuolatinėmis.
Kita problema, su kuria susiduria valstybės tarnautojai – aiškiai
normuoto darbo krūvio nenustatymas. Dauginant funkcijas ir nekeičiant darbų atlikimo terminų,
ilgainiui valstybės tarnautojų darbo krūvis tampa toks, kad, norint
nepažeisti terminų, tenka dirbti
viršvalandžius, už kuriuos paprastai nėra mokama, kadangi laiko-

ma, jog darbas turi būti atliekamas
darbo laiku.
Valstybės tarnautojams papildomi darbo krūviai paprastai yra skiriami su jais nederinant ir neatsiklausiant jų pozicijos bei nepaliekant galimybės atsisakyti papildomo darbo krūvio ir už jį mokamo
priedo, jei toks iš viso yra mokamas. Ypač dažnai skirti papildomus krūvius, nederinus su darbuotojais linkstama tuomet, kai padidinamas atliekamų funkcijų skaičius, už kurių atlikimą neketinama
mokėti. Prie tokios situacijos prisideda ir Seime leidžiami teisės aktai,
kuriais dažnai linkstama padidin-

Deja, nėra panašu, kad
dabartinė Vyriausybė
turėtų kokią nors
kitokią valstybės
tarnybos viziją,
išskyrus „valstybės
tarnautojų skaičiaus
mažinimą“ bei gebėjimų
ir noro spręsti krūvių
valstybės tarnyboje
problemą.

ti funkcijų skaičių, neskiriant tam
lėšų, ir vadovų vengimas atsisakyti atlikti deleguotas funkcijas (dėl
darbuotojų ir lėšų stygiaus).
Kitą vertus, vadovai nesipriešina
neatlygintino valstybės tarnautojų
darbo krūvio didinimui, nes nėra tradicijos konsultuotis su valstybės tarnautojų profesinėmis sąjungomis, taip pat dėl pačių valstybės tarnautojų profesinių sąjungų
silpnumo. Valstybės tarnautojai,
ypač dirbantys institucijose prie

ministerijų, ministerijose streikuoja labai retai, todėl nėra bijoma palikti juos nuošalėje, keliant atlyginimus ar sprendžiant kitus su valstybės tarnyba susijusius klausimus.
Profesinės sąjungos silpnos ir dėl
valstybės tarnautojų baimės, jog
pasipriešinus vadovų ar aukštesnių pareigūnų (pavyzdžiui, ministrų) planams, jie bus nepagrįstai
atleisti arba jiems nebus skiriami
priedai. Dar labiau valstybės tarnautojų profesines sąjungas turė-

Žemės ūkis
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Agrokomisija – cirkas be pinigų!
Raminta Jakelaitienė
LSDP pirmininko pavaduotoja, Šakių
rajono savivaldybės tarybos narė

Ž

emės ūkio tematikai vis
netylant Seimo koridoriuose, norisi iš politikų
konstruktyvios diskusijos šia
tema, o ne agrokomisijų cirko.
Šiame straipsnyje norėčiau pateikti daugiau duomenų apie žemės
ūkio padėtį Europos Sąjungoje,
tam kad geriau suprastume, kokie
pažeidžiami esame ir kokia mažutė mūsų vidaus ekonomika, lyginant ją su išsivysčiusiomis ES šalimis, jau nekalbant apie drąstiškai
mažėjantį gyventojų skaičių. Tad
labai svarbu nešvaistyti energijos
ir laiko šalutiniams reiškiniams, o
susikaupti ir dirbti kryptingai, vardan tos – Lietuvos!
Neabejotinai, ūkininkavimą,
kaip ir daugelį kitų verslo šakų, iš
esmės pakeis (jau keičia) skaitmeninė technologinė revoliucija, kuri, tikiu, bus tokia pat reikšminga,
kaip ta, kurios metu arklius pakeitė žemės ūkio mašinos. Todėl labai svarbu nepramiegoti šių visų
inovacijų, kurios gali turėti esminės įtakos mūsų šalies žemės ūkio
pažangai.
Pastebėtina, kad žemės ūkyje
didžiausią pažangą, o kartu ir didžiausią žemės ūkio produkcijos
vertę iš hektaro, kuria šios šalys: Nyderlandai, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Danija ir kt. Todėl toliau
norėčiau apžvelgti šių šalių pasiekimus žemės ūkyje ir kartu juos palyginti su mūsų šalies situacija. Taip
pat, esu įsitikinus, jog labai svarbi ir
Lenkijos situacija šiame sektoriuje.
Juk mūsų ūkiams su jų pagaminta
produkcija tenka nuolat konkuruo-

ti ne tik bendrojoje, bet ir vidaus
rinkoje, todėl svarbu, kokias skatinimo priemones, apmokestinimo
sistemą taikome savo šalyje, koks
visų institucijų, mokslo įstaigų indėlis į mūsų ūkių pažangą?
Taigi iš lentelėje pateiktų duomenų aiškiai matyti, kad išsivysčiusių
šalių rodikliai gerokai (švelniai tariant) viršija mūsų pasiekimus, todėl, norint geresnių rezultatų žemės
ūkio sektoriuje, būtina aiški žemės
ūkio strategija bei politinė valia priimti moksliškai pagrįstus sprendimus. Manau, labai svarbu suvokti
savo konkurencines galimybes, žinoti kaimyninių šalių trūkumus ir
privalumus, jų poreikį žemės ūkio
produkcijos importui. Ypatingai
akcentuočiau Skandinavijos šalis:
jose didelė gyventojų perkamoji
galia, todėl, žinant žemės ūkio produkcijos importo poreikį, būtų galima orientuoti mūsų šalies ūkius į
produkcijos eksportą. Mažai tikėtina, kad stambūs augalininkystės
ūkiai tuo domėtųsi ir diversifikuotų savo veiklą (sodininkystė, uogininkystė ar kt.), tačiau čia matyčiau galimybes smulkiems ir vidutiniams ūkiams, jų partnerystei.
Dažnai tenka bendrauti su žemdirbių bendruomenės atstovais.
Nuolat kalbu apie galimybes pasinaudoti parama, pradedant ekonominę veiklą ar ją diversifikuojant
kaimo vietovėse. Deja, sulaukiu
daug kritikos, kad parama (kalbu
apie smulkiuosius ūkininkus) jiems
nepasiekiama, kaip ir šių ūkių kreditavimas. Todėl siūlyčiau ieškoti
sprendimų, kaip paskatinti smulkių ir vidutinių ūkių plėtrą.
Siūlyčiau peržiūrėti Žemės ūkio
paskolų garantijų fondo veiklą, norėtųsi, kad ji būtų labiau nukreipta
į smulkius ir vidutinius ūkius, ypatingai jaunuosius ūkininkus. Taip
pat, manau, kad būtų tikslinga sukurti fondo bendradarbiavimo modelį (kartu su kaimiškųjų rajonų savivaldybėmis) ir taip sudaryti geresnes sąlygas šio fondo paslaugomis
naudotis žemdirbiams, sukuriant
mikrofinansavimo sistemą.

Lentelė Nr. 1 (Žemės ūkio naudmenų plotas ir standartinė produkcija)

ES valstybė
narė

Nyderlandai
Belgija
Vokietija
Danija
Lenkija
Lietuva

Lentelė Nr. 2 (Asmenų EDV (ekonominis valdos dydis)

2017-01-01
Iš viso Lietuvoje

4 <= EDV < 14

14 <= EDV

Pensinio amžiaus

140115

17427

11655

7678

63288

Negalint apsispręsti, kuris iš ūkių
yra smulkus, vidutinis ar stambus,
siūlyčiau nesiblaškyti, o vadovautis
tais pačiais kriterijais, kuriuos taiko
VMI ir SODRA, apmokestinant
ūkius, t. y. mokesčių, mokestinių
lengvatų apskaičiavimo, statistikos
tikslais valdos grupuojamos pagal
dydį į keturias grupes:
Ūkininkai, kurie yra GPM mokėtojai ir jų žemės ūkio valdos ar
ūkio ekonominis dydis yra 4 ekonominio dydžio vienetai (EDV)
ir didesnis, nuo 2017 m. draudžiami pensijų, ligos, motinystės draudimu.
Taigi ūkiai, patenkantys į 4 <=
EDV < 14 intervalą, ir mokantys
nurodytus mokesčius į biudžetą,
tai prekiniai ūkiai, kurie, mano
įsitikinimu, arčiausiai smulkaus ir
vidutinio ūkio atitikmens. Todėl
politikai turėtų skirti deramą dėmesį šių ūkių konkurencingumo
didinimui ir priimti atitinkamus
sprendimus dėl tiesioginių išmokų
perskirstymo bei paramos schemų.
Mano jau minėtas Žemės ūkio pas-

kolų garantijų fondas čia galėtų pasitarnauti, sukuriant mikrofinansavimo sistemą minėtiems ūkiams.
Kiekvienos šalies konkurencines
sąlygas nusako ir ūkių struktūra,
taip pat šalyje dominuojanti žemės
ūkio specializacija – ūkių tipas pagal gaminamą produkciją. Pavyzdžiui, Nyderlanduose gerai išvystytas žemės ūkis pasižymi dideliu
produktyvumu daržovių, vaisių,
gėlių, taip pat pieno sektoriuose;
panaši situacija ir Belgijoje, tik čia
dar ryškus mėsos gamybos sektorius; Vokietijoje dominuoja pieno,
kiaulienos, paukštienos sektoriai;
Danijoje – kiaulienos, pieno gamyba; Lenkijoje – pieno, paukštienos
sektoriai; Lietuvoje – didžiausia
grūdų ir aliejinių augalų gamyba.
Svarbu, paminėti, kad Lietuvoje
besitraukiantis pieno sektorius kažkodėl sėkmingai plečiamas senbuvėse valstybėse narėse, todėl tenka apgailestauti, kad vis dar nesurandami tie sprendimai, kurie sustiprintų mūsų šalies pieno sektorių.
Akivaizdu, kad mūsų šaly-

Lentelė Nr. 3 (Vidutinis ūkio dydis ir pasiskirstymas pagal intervalus, 2013 m.)

StanSP
dartinė
hektarui
produkcija (1000 Eur)
(mln. Eur)
2013 m.

Gyventojų
skaičius
(1000)
2016 m.

BVP
(mln. Eur)
2016 m.

BVP
vienam
gyventojui
(Eur)
2016 m.

ES valstybė
narė

1 848
1 308
16 700
2 619
14 410
2 861

20 498
8 407
46 252
9 580
21 797
1 919

16 979
11 311
82 175
5 707
37 967
2 888

697,219
421,974
3,132,670
276,805
424,581
38,631

40,900
37,400
37,900
48,300
11,000
13,500

Nyderlandai
Belgija
Vokietija
Danija
Lenkija
Lietuva

Sudaryta pagal Eurostat duomenis

tų susilpninti planuojami valstybės tarnybos sistemos pakeitimai,
kurie padidins vadovų diskreciją,
nustatant atlyginimus.
Valstybės tarnautojų, pareigūnų
darbo krūvio problemos yra nuolat
ignoruojamos, kaip ir faktas, kad jų
neišspręstų vien atlyginimų didinimas. Norėtųsi, kad kalbant apie

2<= EDV < 4

Daugiau apie EDV http://sodra.lt/lt/situacijos/esu-ukininkas-verciuosi-individualia-zemes-ukio-veikla-ir-esu-pvm-moketojas.

Bendras
žemės ūkio
naudmenų
plotas
(1000 ha)

11 095
6 428
2 770
3 657
1 513
671

Asmenų EDV (pateikiamos tik aktyvios valdos)
EDV < 2

Bendras
žemės ūkio
naudmenų
plotas
(1000 ha)

Ūkių
(fizinių ir
juridinių
asmenų)
skaičius

Ūkio vid. <49,9 ha
dydis, ha

1 848
1 308
16 700
2 619
14 410
2 861

65 790
37 340
282 160
37 370
1 421 550
171 720

28,1
35,0
59,1
70,1
10,1
16,7

54 120
28 620
196 780
24 110
1 390 030
161 940

50 iki 99.9
ha

>100 ha

9 280
6 530
50 220
5 380
20 570
5 100

2 390
2190
35 160
7 880
10 950
4 680

je dominuojant augalininkystės ūkiams, toliau ženkliai mažės ūkių, ypatingai smulkiųjų,
skaičius. Tačiau žemės ūkio indėlis, mažinant skurdą, yra kur kas
reikšmingesnis nei žemės ūkio sukuriama pridėtinė vertė. Dėl šios
priežasties svarbu užtikrinti natūrinių arba dar vadinamųjų šeimos ūkių gyvybingumą. Tuo tarpu, prekiniams ūkiams, kurie kuria darbo vietas ir prisiima įvairius
įsipareigojimus, turi būti sudarytos atitinkamos mokestinės sąlygos bei paramos taikymo schemos.
Taigi, apibendrinant dar kartą noriu atkreipti dėmesį į paminėtų valstybių išsivystymo lygį,
ypatingai jose sukuriamą aukštą
žemės ūkio produkcijos vertę iš
hektaro, taip pat į gerai išvystytą
žemės ūkio produkcijos eksportą. Todėl ne agrokomisijas kurkite, mieli politikai, o ieškokime tų sprendimų, kurie stiprintų mūsų šalies žemės ūkio sektorių. Už bendrosios žemės ūkio
politikos įgyvendinimą atsakingi
politikai turi užtikrinti, kad ūkininkavimas būtų patraukli veikla jaunajai kartai, kadangi pastaroji yra imliausia inovacijoms ir
skaitmeninėms technologijoms.
Todėl smulkiųjų ir vidutinių
ūkių veiklos skatinimo priemonių sukūrimas, t. y. mikrofinansavimas, avarinė melioracijos įrengimų būklė, pieno sektoriaus laukiantys nauji iššūkiai, besipliačiantis afrikinis kiaulių maras ir
kitos problemos, yra kur kas svarbesnės už agrokomisijų veiklą.

Sudaryta pagal Eurostat duomenis

valstybės tarnybos „optimizavimą“
ir „efektyvinimą“ ar „valstybės tarnautojų skaičiaus mažinimą“, politikai neapsiribotų vien tik šiais
burtažodžiais, bet ir aiškiai nurodytų, kas veikia neefektyviai bei
kaip etatų sumažinimas paveiks kitų valstybės tarnautojų darbo krūvį, ir, ar nuolat „efektyvinimais“

didinamas darbo krūvis atitinka
higienos normas.
Šios problemos aktualios visiems
dirbantiesiems, ne tik valstybės tarnautojams, bet, kalbant apie valstybės tarnybą, jų ignoravimas yra įsisenėjusi liga. Deja, nėra panašu, kad
dabartinė Vyriausybė turėtų kokią
nors kitokią valstybės tarnybos vi-

ziją, išskyrus „valstybės tarnautojų skaičiaus mažinimą“ bei gebėjimų ir noro spręsti krūvių valstybės
tarnyboje problemą. Siekiant, kad
valstybės tarnautojų balsas būtų išgirstas, valstybės tarnautojų profesinėms sąjungoms vertėtų aiškiau
kelti ir formuluoti problemas, su
kuriomis susiduria valstybės tar-

nautojai, o patiems valstybės tarnautojams aktyviau įsijungti į profesinių sąjungų veiklą ir pareikalauti iš Vyriausybės aiškios valstybės
tarnybos vizijos ir orumą atitinkančių darbo standartų, kad apie
valstybės tarnybą būtų kalbama ne
tik „mažinimų“, „efektyvinimų“ ir
„optimizavimų“ terminais.

Pinigai

8

Miškų reforma – kreivoje vagoje
Juozas OLEKAS
LSDP frakcijos Seime seniūnas

M

iškų reformos metu
žadėta atkurti šio sektoriaus reputaciją. Pagarsinti tikslai – finansinis, socialinis ir ekologinis. Tačiau praėjo vos keli mėnesiai po naujos
Valstybinės įmonės Valstybinių miškų urėdija sukūrimo ir
jos reputacija tapo labai abejotina visomis prasmėmis: ir
dėl finansų naudojimo, ir dėl
socialinės darbuotojų padėties, ir dėl miškų atsodinimo.
Atrodė, kad perspektyva tikrai
yra: pirmą šių metų ketvirtį vidutinės medienos kainos rinkoje paaugo daugiau nei dešimtadaliu, lyginant su 2017 metais. Vis
dėlto nuo šių metų pradžios įkurtos ir veikiančios Valstybinių miškų urėdijos pajamos padidėjo tik
3,7 proc. Vietoje objektyvumo ir
pajamų augimo sulaukėme sąlyginio pajamų mažėjimo. Vietoje
žadėto darbo užmokesčio didėjimo miške dirbantiems žmonėms
– eiguliams, girininkams – grietinėlę nusigraibė naujai suformuota Valstybinių miškų urėdijos vadovybė. Nors Vyriausybės nutarimas numato, kad naujos įmonės
vadovui kintama atlyginimo dalis
gali būti paskirta tik po 6 mėnesių, aplinkos ministras nuo pirmos
dienos naujos įmonės naujam di-

rektoriui paskyrė 6318 eurų algą,
nustatydamas 25 procentų kintamos dalies priedą. Tuo tarpu girininkai ir eiguliai liko prie suskilusios geldos – su savo 1000 ar tik
700 eurų alga „ant popieriaus“.
Per Vyriausybės valandą Seime aplinkos ministras K. Navickas teigė, kad girininkų vidutinis
mėnesinis atlyginimas 2018 m. I
ketvirtį buvo 1799 eurai. Ministras, regis, apsimelavo. Lietuvos
socialdemokratų partijos frakcijai
oficialiai paprašius, Valstybinių
miškų urėdija pateikė miškų urėdijos girininkų pareigas einančių
darbuotojų (tokių yra 308) vidutinį mėnesinį darbo užmokestį
– girininkas per mėnesį uždirba
1154 eurų „ant popieriaus“, nors
mus pasiekė žinia, kad ir šis skaičius nėra tikslus ir realiai gaunamas atlyginimas yra dar mažesnis.
Reikia pažymėti, kad neliko neatsidėkota ir buvusiam generaliniam urėdui, talkinusiam ir rėmusiam ministro sumanytą reformą. Jis buvo keliems mėnesiams įdarbintas naujos įmonės
direktoriaus patarėju su 5370 eurų alga ir po to atleistas su 6 mėnesių išeitine kompensacija. Taigi, buvo pamalonintas daugiau
nei 32 000 eurų.
Naujojo Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus Mariaus Pulkauninko aiškinimai, kad jo darbo užmokestis turėtų būti dar didesnis, nes naujoje įmonėje dirba
labai daug, t. y. apie 3000 darbuotojų, atrodo keistokai. Kodėl gi
tokie argumentai netaikomi, kai
Lietuvos kariuomenės vadas, atsakingas už daugiau kaip 20 000
karių tarnybą, susijusią su rizika ir
šalies apsauga, gauna perpus mažesnę algą?

girininkai ir eiguliai liko
prie suskilusios geldos –
su savo

1000 ar
tik 700

€

alga „ant popieriaus“

Aplinkos ministro K. Navicko
pažadai miškininkams – laukite
šventų Kalėdų, tuomet galbūt kas
nors keisis – miške dirbantiems
žmonėms atrodo neteisingi ir nesąžiningi išpūstų vadovų atlyginimų
kontekste. Naujai sukurpta Valstybinių miškų urėdija atrodo kaip
kreivų miškasodžių vagų dykvietė.
Nerimą kelią ir reformos kūrėjų
ekologinių tikslų ir pažadų nepai-

symas. Nemaža dalis suplanuotų
miško sodinimo darbų atidėti rudeniui, nors naujosios įmonės direktorius bando neigti, kad tai susiję su reforma.
Raginame aplinkos ministrą ir
Valstybinių miškų urėdijos direktorių sėsti ir tartis su miško darbuotojų profesinėmis sąjungomis,
ir kuo skubiau pasirūpinti, kad ne
vėliau kaip nuo liepos būtų padidinti ir eigulių bei girininkų darbo užmokesčiai.
Primename dar vieną pažadą,
dažnai minėtą vykdant Miškų reformą – regioninę politiką: pertvarka turėjo vykti „nesusiurbiant“
visų pinigų į Vilnių, dalį lėšų planuota atiduoti ir regionų žmonėms.
Susidaro įspūdis, kad aplinkos ministras Valstybinių miškų urėdiją
jau galutinai „nusodino“ Vilniuje, o

į Katinų ar kokį kitą kaimą nukeliavo tik valdančiųjų pažadai.
Kyla ir dar vienas klausimas: kodėl ligi šiol nepatvirtinta naujos
valstybinės įmonės struktūra ir etatai. Įmonę jau dabar yra palikę 400
žmonių ir atrodo, kad galiausiai etatų bus dar bent keliais šimtais mažiau. Ar Valstybinių miškų urėdijos
laukia dar viena atleidimų banga?
Akivaizdu, kad didžiausia atsakomybė dėl visų reformos nesėkmių tenka aplinkos ministrui. Juk
dėl jo arogantiško užsispyrimo nuo
pat reformos teikimo pradžios buvo visiškai neatsižvelgiama į miškininkystės specialistų nuomonę.
Sprendimų pataisymui lieka vis
mažiau laiko. Įsipareigojame telkti pastangas Seime, kad aplinkos
ministro savivalė kuo greičiau pasibaigtų.

Ekonomiškesnio Kazlų Rūdos miesto link
Justinas Kazla
LSDP Kazlų Rūdos skyriaus
pirmininkas

M

ažėjanti šilumos kaina, kuri buvo viena didžiausių Lietuvoje, renovuojami daugiabučiai – Kazlų Rūda per pastaruosius kelerius metus gerokai pasikeitė.
Prisiminkime: įsigaliojus daugiabučių namų atnaujinimo programai nuo 2005 m. iki 2012 m. Lietuvoje atnaujinti 479 daugiabučiai
namai. Patvirtinus naująjį daugiabučių namų atnaujinimo modelį,
2013 metais įvyko didysis renovacijos proveržis ir jau iki dabar atnaujinta 1940 daugiabučių namų. Kai
Būsto energijos taupymo agentūra
(BETA) garsiai pasisakė apie pasie-

kiamus vis geresnius būstų renovacijos rezultatus, Kazlų Rūdoje būsto modernizavimo projektai dulkėjo stalčiuje. Gal dėl informacijos
stokos, gal dėl daugiabučių namų
administratoriaus formalaus požiūrio į būsto modernizavimo procesus, gyventojai abejojo, jog būsto
atnaujinimas teiks naudos.
2015 m. į Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos valdančiąją koaliciją atėjus socialdemokratams, daugiabučių namų modernizavimas
pagaliau pajudėjo iš mirties taško.
Pasklidus žiniai, kad planuojama
daugiabučių namų renovacija, atsirado žmonių, nusiteikusių prieš
ją. Prasidėjo agitacija nepasirašinėti už daugiabučio namo renovaciją – neva tai neteiks naudos, darbai nebus atlikti kokybiškai, viskas
brangs, žmonės skęs skolose. Socialdemokratai pradėjo kalbėtis su
gyventojais, lankėsi kiekviename
būste, rengė susitikimus, kuriuose
buvo kalbama, kokią naudą atneš
būsto renovavimas. Po ilgai trukusių diskusijų gyventojai ir netgi tie,
kurie buvo griežtai pasakę – ne renovacijai, susipažinę su patvirtin-

tais ir neišgalvotais faktais, pradėjo
geranoriškiau žvelgti į savo gyvenamojo namo renovaciją.
2017 m. prasidėjo renovacijos darbai ir šiandien galime pasidžiaugti,
kad pirmasis blynas neprisvilo: atnaujintas daugiabutis netapo blogos
renovacijos pavyzdžiu. Gyventojai,
matydami, jog renovuotas daugiabutis teikia ne tik estetinę išvaizdą,
bet ir atneša ekonomiškesnį gyvenimą, pataria ir kitiems daugiabučių
namų gyventojams neabejoti daugiabučių namų renovaciją.
Šiuo metu parengtas ir VšĮ BETA pateiktas dar vienas Kazlų Rūdos daugiabučio namo atnaujinimo projektas. Tikimės, jog greitu
metu minėtas projektas atsidurs finansuojamame daugiabučių atnaujinimo sąraše.
Ir tai ne vienintelis Kazlų Rūdos
socialdemokratų noras matyti gražesnį, modernesnį, ekonomiškesnį miestą bei visą Kazlų Rūdos savivaldybę.
Socialdemokratų pastangų dėka
jau šiais metais šilumos kaina Kazlų
Rūdoje mažės. Dar 2000 m. Kazlų Rūdos savivaldybė ir įmonė „Li-

tesko“ pasirašė miesto šilumos ūkio
modernizavimo ir renovacijos sutartį, pagal kurią įmonė ,,Litesko“
įsipareigojo 15 metų aprūpinti Kazlų Rūdą šiluma.
2008 m. ši sutartis buvo pratęsta
dar 15 metų. Kazlų Rūdos socialdemokratai Konkurencijos tarybai
pateikė skundą dėl sutarties pratęsimo, nes jis prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, t. y. sutartys buvo pratęstos 15 metų, o ne
maksimaliai pagal konkurso nuostatas leistinam 10 metų terminui.
Vykdydama Konkurencijos tarybos rekomendacijas, 2012 m. savivaldybės taryba panaikino 2008 m.
priimtą sprendimą pratęsti miesto
šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos bei turto nuomos sutartį.
UAB „Litesko“ tokį sprendimą apskundė.
Daug laiko trukę teismai įmonei
buvo nesėkmingi, beliko taikiai išsispręsti ginčą dėl šilumos ūkio valdymo.
2018 m. vasario 14 d. savivaldybės taryba pritarė parengtai taikos
sutarčiai su UAB ,,Litesko“, pagal
kurią 2018 m. balandžio 30 d. įmo-

nė perdavė savivaldybei ir jos įmonei „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“
pagal šilumos ūkio nuomos sutartis valdomą turtą.
Tai – labai svarbus ir didelis
žingsnis Kazlų Rūdai ir jos žmonėms, nes šilumos kaina Kazlų Rūdoje 2018 m. buvo vieną didžiausių
šalyje. Turimas taikos sutarties projektas leis jau nuo šių metų perskaičiuoti dabar esantį 8 ct/kWh tarifą
ir jį sumažinti.
Kazlų Rūdos socialdemokratų
planuose – dar ne vienas projektas ekonomiškesnio miesto link.
Sieksime modernaus miesto
gatvių apšvietimo, kuris leistų
sutaupyti dalį savivaldybės biudžeto lėšų elektros energijai ir
jas panaudoti gerinant kaimiškosios savivaldybės dalies gatvių
apšvietimą. Sieksime gyvenamųjų kvartalų modernizavimo, atnaujinant ne tik pavienius daugiabučius namus, bet ir mokyklas, darželius, sutvarkant kiemus, gatves ir kitas erdves, taip
pat – saugesnės ir patrauklesnės
aplinkos gyventojams ir miesto
svečiams.
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Dviguba pilietybė – idėja,
reikalaujanti diskusijos
K

itąmet, galbūt kartu su Prezidento rinkimais planuojamas
referendumas dėl dvigubos pilietybės instituto – visuomenės dėmesio centre.

tas, pamatė, kad procesai tapo
nebevaldomi.

Povilas Isoda
(Marijampolės skyrius)
Palaikau dvigubos pilietybės įteisinimą: tai tikrai gali suartinti
Jau ne vienerius metus šis klau- žmones su tėvyne. Žmonių gysimas yra karštų diskusijų tiek
tarp akademinės bendruomenės
narių, tiek tarp politikų, objektas. Visuomenės nuomonės apklausų duomenimis, 71 % piliečių pritaria dvigubos pilietybės
idėjai. Konstitucinis Teismas yra
pasakęs, kad šį klausimą galima
išspręsti tik pakeitus Konstituciją – ir tai daryti privalu referendumu. Partijos bičiulių iš įvairių
skyrių pasiteiravome, ką jie galvoja apie dvigubą pilietybę: partiečiai noriai pasidalino savo nuomone, diskutavo, kėlė klausimus
ir ieškojo atsakymų.
Valerijus Mitrofanovas
(Naujosios Akmenės skyrius)
Jeigu tai yra viena iš trijų svarbiausių idėjų Lietuvai – kaip čia
prieštarausi. Vis dėlto pilietybė
tai – santykis su valstybe. Kyla
klausimas, ar žmonės, kurie turi
dvigubą pilietybę nebus privilegijuoti tų, kurie turi tik Lietuvos
pilietybę, atžvilgiu. Jeigu dviguba
pilietybė yra desperatiška priemonė sumažinti emigracijos ir demografinę problemą, tuomet nemanau, kad tai – sprendimo būdas.
Labai svarbu, kad pilietybė būtų
siejama su pareiga ir atsakomybe
valstybei.
Ši dvigubos pilietybės idėja gal
ir gera, bet turi būti aptarta visuomenėje. Kyla įvairių klausimų. Pavyzdžiui, kuriai valstybei užsienyje gyvenantis Lietuvos pilietis bus
labiau įsipareigojęs? Ar žmonės,
turintys teisę į dvigubą pilietybę,
nebus skirstomi pagal gyvenamąją vietą? Tarkime, jeigu išvažiavai
į Didžiąją Britaniją, gali gauti dvigubą pilietybę, o jeigu į Baltarusiją – ne, ir panašiai. Taip pat nėra
atsakyta į klausimą, kaip reikėtų
elgtis dėl karinės prievolės ir kitų
valstybei svarbių dalykų.
Dabar mūsų šalies pilietybė gali būti suteikiama išimties tvarka,
tačiau tai taip pat kelia daug diskusijų. Dvigubos pilietybės įteisinimas spręstų ir, pavyzdžiui,
ukrainiečių integravimo Lietuvoje klausimus. Aš matau tokią
aktualią problemą – ukrainietė,
ištekėjusi už lietuvio, ir auginanti
čia vaikus, neturėdama mūsų pilietybės, neturi teisės gauti sveikatos draudimo, netgi mokėdama įmokas.
Taigi, dvigubos pilietybės idėją dar reikia apsvarstyti, kad nebūtų taip, kaip nutiko su žemės
perkėlimu Lietuvoje – sugalvojo,
padarė, o kai pajudėjo visas srau-

venimai susiklosto įvairiai, bet tikram Lietuvos piliečiui pasakyti
ultimatyviai – renkiesi arba savo,
arba kitos valstybės pilietybę – nereikėtų. Dažnai karjeros sąlygos
priverčia žmogų atsisakyti mūsų
šalies pilietybės. Esu įsitikinęs:
esant galimybei išsaugoti savo šalies pilietybę, žmogui sudaromos
palankesnės sąlygos (tiek morališkai, tiek teisiškai) grįžti į tėvynę,
dalyvauti šalies gyvenime ir jaustis visaverčiu Lietuvos visuomenės nariu.
Auksė Kontrimienė
(Vilniaus skyrius)
Tikrai nesu prieš tai, kad daugiau
žmonių galėtų tikėtis gauti dvigubą pilietybę. Tačiau juokingai atrodė šios kadencijos Seimo kreipimasis į Konstitucinį Teismą, kuris
priėmė nieko nenustebinusį sprendimą, kad tą galima padaryti tik
rengiant referendumą. Apsvarstęs Seimo kreipimąsi, Konstitucinis Teismas paskelbė, kad referendumu nepakeitus Konstitucijos, Seimas negali įstatymu nustatyti, kad Lietuvos piliečiai, išvykę
po Nepriklausomybės atkūrimo,
gali būti kartu Lietuvos ir kitos
valstybės piliečiais.
Aišku, kad toks sprendimas nenudžiugino Pasaulio lietuvių bendruomenės, kurie jau daug metų
turi abejonių dėl tokio referendumo sėkmės, bet, panašu, teks
prisidėti prie referendumo orga-

nizavimo.
Esu girdėjusi daug abejonių dėl
dvigubos pilietybės naudos, neva
atsiranda dviejų rūšių Lietuvos piliečiai: tie, kurie, turėdami Lietuvos pilietybę, kasdien vykdo savo
pareigas ir naudojasi piliečio teisėmis, ir tie, kurie turi tik teises,

bet nevykdo jokių pareigų. Gerbiu tokią nuomonę. Tačiau argumentas, kad dviguba pilietybė padėtų iš Lietuvos išvykusiems žmonėms išlaikyti ryšį su tauta ir savo
kraštu man yra pakankamai stiprus. Manau, kad dviguba pilietybė būtų naudinga mūsų valstybei,
nes tokiu atveju ji turėtų daugiau
piliečių.
Saulius Petrauskas
(Lazdijų skyrius)
Pasisakau už galimybę turėti dvigubą pilietybę. Už tai, kad lietuvis
turėtų teisę į pilietybę amžinai ir
už tai, kad iš gimusio Lietuvoje jos
niekas neturėtų teisės atimti. Tai
taip pat svarbu, kaip nuosavybės
neliečiamumas, kaip šeimos savarankiškumas. Niekas neturi teisės atimti prigimtinių teisių. Aš –
už galimybę lietuviams išsaugoti
ryšius su savo istorine tėvyne. Šia
tema labai pasigendu visuomenėje platesnės diskusijos: kokios yra
didžiausios teisinės, moralinės,
geografinės kliūtys ir pavojai, kokie privalumai.
Povilas Saulevičius
(Varėnos skyrius)
Mūsų mažai tautai turėti tokią
prabangą – neleisti kitur gyvenantiems lietuviams turėti dvigubą pilietybę – mažų mažiausiai keista. Kiekvienas žmogus
turi turėti pasirinkimą – būti ir
Lietuvos, ir, sakykime, JAV ar ki-

tos šalies piliečiu. Ypač tai svarbu
tokiu kaip mūsų – tautos nykimo
ir mažėjimo – atveju.
Nežinau, ar daug žmonių siektų
dvigubos pilietybės, bet tikiuosi,
kad, ją įteisinus, padidėtų mūsų
piliečių skaičius, taip pat – galinčių be problemų grįžti atgal į Lie-

tuvą, turinčių teisę balsuoti rinkimuose skaičius. Dėl tarnybos
kariuomenėje aš, kaip socialdemokratas, esu prieš karinę prievolę – ar ji taikoma mūsų gyventojams, ar dvigubą pilietybę turintiems žmonėms.
Audronys Zairys
(Jurbarko skyrius)
Dabar, kai Lietuva „kraujuoja“
dėl žmonių „nutekėjimo“ į užsienį, dabar, kai Konstitucijos
nuostatos užkerta kelią išvykusių lietuvių teisei pasirinkti – esu
už dvigubą pilietybę. Suteikime
tiems žmonėms teisę rinktis. Juk
ne visiems, norintiems būti Lietuvos piliečiais, taikomos išimtys
ar išlygos, pavyzdžiui, kaip prezidentui Valdui Adamkui.
Į užsienį išvykusių lietuvių šeimose gimsta vaikai, kurie jau įgyja kitų šalių pilietybes, o ne mūsų, tad dviguba pilietybė suteiktų
galimybę ir būsimoms kartoms
jaustis lietuviais, būti Lietuvos
piliečiais.
Dvigubos pilietybės įteisinimui reikalingas referendumas.
Manau, kad žmonės jame dalyvautų aktyviai. Emigracija didelė, beveik iš kiekvienos šeimos yra
išvykusių į užsienį. Dvigubos pilietybės klausimas yra aktualus
daugeliui Lietuvos gyventojų. Jau
vien dėl šios priežasties Lietuvos
piliečiai balsuotų referendume
dėl dvigubos pilietybės.
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Vaclovas Andrulis
(Kelmės skyrius)
Dviguba pilietybė – galimybė
žmonėms sugrįžti į Lietuvą. Gal
tai nepagerintų demografinės situacijos, emigracijos nesuvaldytų,
tačiau išvykusiems lietuviams sugrįžti atgal į tėvynę, jeigu jie turėtų dvigubą pilietybę, būtų paprasčiau.
Žinau, dauguma išvykusių iš
mūsų rajono, tebeturi Lietuvos pilietybę. Daugelis jų važiuoja svetur laikinai padirbėti. Dviguba
pilietybė reikalinga tiems, kurie
gyvena užsienyje nuolat.
Kalbant apie išvykusių lietuvių dalyvavimą rinkimuose – manau, net ir turėdami dvigubą pilietybę, išvykusieji turėtų balsuoti ten, kur gyvena ir moka mokesčius. Nemanau, kad jie turėtų
rinkti valdžią Lietuvoje gyvenantiems žmonėms. Būtų keista, jeigu užsienyje gyvenantis lietuvis
balsuotų, pavyzdžiui, savivaldos
rinkimuose, nežinodamas vietos
problemų, nepažinodamas kandidatų.
Dauguma Lietuvos žmonių būtų linkę palaikyti dvigubos pilietybės idėją. Vis dėlto, jei bus referendumas, abejoju, ar jame dalyvaus dvigubos pilietybės įteisinimui būtini 50 procentų rinkėjų.
Orinta Leiputė
(Kauno miesto skyrius)
Dvigubą pilietybę yra įteisinę nemažai valstybių. Lietuvoje šiuo
metu dvigubą pilietybę leidžiama
turėti tik tiems piliečiams, kurie
išvyko iš Lietuvos iki Nepriklausomybės atkūrimo ir jų palikuonims, tačiau neleidžiama turėti
išvykusiems Nepriklausomybės
metu, jeigu jie tampa kitos šalies
piliečiais.
Žmonės nuolat keliauja, mokosi
ir dirba įvairiose pasaulio šalyse;
daugėja mišrių santuokų. Esant
tokia didelei žmonių migracijai,
reikia įstatymais sudaryti sąlygas išsaugoti pilietybę tiek Lietuvoje gimusiems asmenims, tiek ir
lietuvių šeimoms, gyvenančioms
užsienyje, tiek mišriose šeimose gimusiems vaikams. Švęsdami
atkurto valstybingumo šimtmetį, galėtume suteikti savo tautiečiams, gyvenantiems svetur, galimybę pasijusti Lietuvos piliečiais, būti savo gimtinės patriotais. Kad ir kur gyventų, kad ir
kokiomis kalbomis kalbėtų – jie
visada turėtų jaustis mūsų valstybės dalimi, nes mus saisto tautinė ir emocinė bendrystė. Gal tai
netgi galėtų paskatinti emigrantus grįžti namo.
Seime praeitą kadenciją pati siūliau Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pataisas, kad nebūtų tokia paradoksali situacija,
kaip dabar – kai trečios bangos
emigrantų vaikai išsaugo Lietuvos Respublikos pilietybę, o jų
tėvai – ne. Aišku, galbūt įteisinant dvigubą pilietybę, derėtų
numatyti saugiklius nedraugiškoms valstybėms.
LSDP infocentras

Problemos
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Apie savižudybių prevenciją ne
pro ašarotus gailesčio akinius
Auksė Kontrimienė
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė, Sveikatos komiteto pirmininkė, Savižudybių prevencijos
2016–2019 metų strategijos ir jos
priemonių plano įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės pirmininkė

N

eromantizuoti aplinkybių, nesimėgauti
detalėmis, nemistifikuoti...Tokie raktiniai
žodžiai turėtų būti ne tik
kiekvieno tragiškus įvykius
aprašinėjančio žurnalisto
„paruoštukas“, bet ir tapti
norma kiekvienam piliečiui
ar savižudybių prevencijos
srityje dirbančiam specialistui bei politikui.

Prieš trejus metus sostinės savivaldybė užsibrėžė gyvybiškai
svarbų tikslą – žymiai sumažinti savižudybių skaičių. Buvo sukurtas veiksmingas kompleksinių priemonių planas, kuris pasiteisino ir šiandien rezultatai akivaizdūs – palyginti praėjusių keleto metų duomenis, sostinėje savižudybių skaičius sumažėjo apie
17 proc.
Daug dėmesio ir lėšų buvo skirta tam, kad krizinėje situacijoje atsidūręs vilnietis gautų nemokamą
skubią pirminę psichologinę ar
psichiatrinę pagalbą, be išankstinės registracijos, artimiausioje poliklinikoje arba gydymo įstaigoje.
Veiksminga buvo ir specializuotos terapijos po bandymo žudytis programa, skirta sudaryti tolimesnį pagalbos planą, įvertinti riziką ir užkirsti kelią tolimesniems mėginimams nusižudyti.
Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino atnaujintą savižudybių prevencijos planą iki 2019
metų – miestas skirs dar daugiau
dėmesio psichinei sveikatai gerin-

ti. Šiais metais įgyvendinti strategijai
iš viso skirta 321,2 tūkst. eurų. Biudžetas šiai programai yra nuolatos didinamas: 2016 m. buvo skirta 301,3
tūkst., 2017 m. – 316 tūkst. eurų.
Pagal patvirtintą planą iki 2019
metų, kompleksinė pagalba išgyvenantiems krizines situacijas, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų bus teikiama dar greičiau ir
efektyviau. Profesionalios pagalbos
sulauks ir artimieji, psichologinė pagalba bus teikiama ir nusižudžiusių
asmenų šeimoms.
Šių metų naujovė – savivaldybė
rengs mokymus psichikos sveikatos
specialistams. Tai bus specializuoti
mokymai ribinio asmenybės sutrikimo gydymui ir su šiuo sutrikimu
susijusio suicidinio elgesio mažinimui, pagalba artimiesiems.
VšĮ Centro poliklinikoje pernai
pradėjo veikti ir toliau veiks „Budinčio psichologo tarnyba“, kuri teikia psichologinę pagalbą atsidūrusiems krizinėje situacijoje visą parą,
7 dienas per savaitę. Svarbu žinoti
kiekvienam: VšĮ Centro poliklinikoje suteikiama galimybė nemokamai konsultuotis savaitgaliais ir šventinėmis dienomis bei naktimis tiems,
kurie galvoja apie savižudybę, mėgino ar ketina žudytis, kurie patyrė artimojo netektį ar nežino, kaip elgtis,
įtardami, kad jų pažįstamas žmogus
gali pakelti prieš save ranką. Ši pagalba teikiama ir nedraustiems asmenims, taip pat ir anonimiškai. Konsultuotis taip pat gali ateiti vaikai ir
paaugliai. Emocinė parama ir toliau
bus teikiama telefonu bei internetu
– pagalbą galima gauti Vilniaus visuomenės sveikatos biuro tinklalapyje nurodytais kontaktais.
Darbo dienomis tokią paslaugą
teikia ir VšĮ Antakalnio poliklinika.
Šiemet ir toliau bus įgyvendinamos „SafeTALK“ ir „ASIST“ mokymo programos „vartininkams“ –
asmenims, kurie savo darbe yra apsupti daugybės kitų žmonių, todėl
turi didesnę tikimybę sutikti asmenį,
galvojantį apie savižudybę, mėginusį nusižudyti arba patyrusį artimojo
savižudybę. 2017 metais buvo apmokyti daugiau nei 2000 „vartininkų“.

K

elmės rajono socialdemokratų gretos per
paskutinius metus
ženkliai didėjo – narių skaičius per 2017 metus išaugo
nuo 386 iki 460 narių.
Be abejo, gausiausios grupės bu-

riasi rajono centre – Kelmės mieste, tačiau ir rajono miesteliuose socialdemokratinių pažiūrų bičiulių
daugėja, vis daugiau rajono gyventojų pritaria socialdemokratų idėjoms. 2015 – 2019 m. kadencijos
Kelmės rajono taryboje socialdemokratai yra dauguma: iš 25 rajono tarybos narių – 9 bičiuliai. Partijai atsinaujinant, kelmiškiai išliko vieningi, pasitraukusių iš partijos tik vienetai.
Rajone didžiulis dėmesys skiriamas rajono gyventojų socialinių
poreikių tenkinimui. Po aštuonerių metų pertraukos sugrįžta prie
žvyrkelių asfaltavimo programos
– rajono gyventojai džiaugiasi per

8.

9.

palyginti praėjusių keleto
metų duomenis, sostinėje
savižudybių skaičius
sumažėjo apie

17%

Atlikti darbai savižudybių
prevencijos srityje
Priemonių, kurių ėmėsi Vilniaus
savivaldybė, pavadinimai, gal ir
skamba sudėtingai, bet jos jau duoda konkrečių rezultatų:

1.

15 Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių asmens sveikatos
priežiūros įstaigų patvirtino savižudybių atvejo vadybos modelio tvarkos aprašus;
Sveikatos priežiūros specialistai, apmokyti taikyti trumpalaikės terapijos po bandymo žudytis programą, dalyvavo šios programos supervizijose;
Išleistas Bendradarbiavimu grįsto savižudybės rizikos vertinimo ir valdymo modelio (CAMS) vadovas ir surengti
CAMS mokymai, kuriuose dalyvavo 50 dalyvių;

2.
3.

4.

Surengti 82 „SafeTALK“ programos mokymai – tai 4 akademinių valandų mokymai, po kurių dalyviai yra labiau pasirengę padėti žmonėms, ketinantiems nusižudyti, suteikti jiems žinių, kaip ir
kur gali rasti reikiamą pagalbą. Šia
programa apmokyti 1951 dalyviai;
Surengta 20 „ASIST“ programos mokymų – tai 16 akademinių valandų savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai, kurių
metu dalyviai yra mokomi identifikuoti asmenis, turinčius minčių
apie savižudybę, suprasti įsitikinimų ir požiūrio reikšmę, valdant
savižudybių riziką, tinkamai kalbėtis su savižudybės rizikoje esančiu asmeniu ir sukurti jam pagalbos planą. Šia programa apmokyti
567 dalyviai;
Suorganizuoti grupiniai krizės intervencijos metodų taikymo mokymai krizės įveikimo
komandose dirbantiems specialistams. Mokymuose dalyvavo 60
asmenų;
Suorganizuota Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija, kurioje dalyvavo 436 Vilniaus ir Lietuvos
miestų psichologai, psichiatrai,

5.

6.
7.

Pateisinome rajono gyventojų lūkesčius

Vaclovas Andrulis
Kelmės rajono savivaldybės meras

socialiniai darbuotojai, slaugytojai ir kiti specialistai, dirbantys su savižudiškų ketinimų turinčiais asmenimis;
Atliktas mokslinis tyrimas
„Suaugusiųjų ir vaikų savižudybių įvykusių 2016 m. lapkričio – 2017 m. spalio mėn. Vilniaus mieste analizė“. Naudojant
policijos registruojamų įvykių registro duomenis buvo identifikuoti 67 galimi savižudybių atvejai. Pavyko gauti 36 artimųjų kontaktus, iš jų 28 sutiko dalyvauti
tyrime, iš viso atlikti 22 interviu. Įvertinta 32,8 proc. vaikų ir
suaugusiųjų savižudybių Vilniaus
mieste atvejų, įvardytos problemos savižudybių prevencijos srityje ir jų sprendimo būdai;
Nuo 2017 m. birželio pabaigos iki metų galo aštuoniolikai asmenų, išgyvenančių netekties skausmą po artimojo savižudybės, buvo suteikta 180 psichologo konsultacijų.

2017 m. išasfaltuotu 20,5 km žvyrkeliu. 4,5 milijono eurų investuota
į daugiafunkcio sporto centro statybą – tikimasi, kad vasarą centras
bus atidarytas, pradės savo veiklą.
1,4 milijono eurų įsisavinta, rekonstruojant Kelmės miesto centrinę
Vytauto Didžiojo gatvę. Šį pavasarį bus baigta gatvės rekonstrukcija.
Renovuotos Užvenčio Šatrijos Raganos, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos, Užvenčio vaikų
darželis, Užvenčio kultūros namų
Vaiguvos skyriaus, Tytuvėnų kultūros centro Mockaičių skyriaus
patalpos, taip pat Stulgių bendruomenės namai, sutvarkyta kurortinio Tytuvėnų miestelio centrinė

aikštė. Kelmės rajonas dominuoja
tarp šalies rajonų lyderių, sėkmingai renovuojančių miesto daugiabučius namus, renovuota 75 procentai miesto gyvenamųjų namų.
Tai pakeitė ne tik miesto veidą, bet
gyventojams per pusę sumažėjo šildymo kaštai.
2018 m. rajono biudžete numatytos lėšos Liolių socialinės globos namų renovacijai. Vykdomi
34 būstų pirkimai, tai leis išspręsti socialiai remtinų rajono gyventojų apgyvendinimo klausimus.
Rajone aktualūs vandentvarkos
ir kanalizacijos įrengimo klausimai. Šiuos darbus numatyta atlikti Grinių, Kukečių, Mockai-

Vyriausybei tai nėra
prioritetas
Galbūt visai ir nereikėtų stebėtis,
kad Lietuvos vyriausybei savižudybių prevencija nėra prioritetų
sąraše. Valstybės kontrolės teiktose auditų rekomendacijose nurodoma, kad Vyriausybė vėluoja
įgyvendinti net 24 proc. rekomendacijų. Įgyvendinti pokyčius labiausiai vėluojama valstybės ūkio
ir rinkos kontrolės, teisingumo,
valstybės turto ir finansų valdymo
srityse. Per daug nesivarginama
užtikrinti kuo naudingesnę valstybinės žemės nuomą, neskubama teikti ambulatorinių ankstyvosios reabilitacijos paslaugų (jos
turi būti prieinamos raidos sutrikimų turintiems vaikams savivaldybėse, kuriose tokios paslaugos
nėra teikiamos). Taip pat Vyriausybė vėluoja sukurti visapusę pagalbą su savižudybės rizika susijusiems asmenims.
Kol Vyriausybė snūduriuoja,
Vilniaus savivaldybė dirba šioje
sudėtingoje srityje ir labai atsargiai džiaugiasi pirmaisiais teigiamais rezultatais. Tad belieka palinkėti, kad ir kitos Lietuvos savivaldybės imtųsi iniciatyvos ir savarankiškai spręstų šią skaudžią
visuomenės problemą.
čių ir Kakoniškės gyvenvietėse.
Planuojama pradėti Minupių ir
Žalpių bendruomenės namų rekonstrukciją.
Artėjant 2019 m. Seimo rinkimams, Kelmės socialdemokratai
tikrai turės ką pasakyti savo rinkėjams. Ir sekančią kadenciją planuojama padaryti daug gerų darbų rajono žmonėms: tęsti rajono
žvyrkelių asfaltavimo programą,
sutvarkyti vandentiekį ir kanalizacijos nuotekas Kelmės Dvaro kvartale, renovuoti darželio
„Ąžuoliukas“ pastatą, pagaliau
pastatyti Tytuvėnų kultūros centrą. Dirbti taip, kad kuo daugiau
investicijų būtų pritraukta į rajoną, mažėtų bedarbystė, žmonės
mielai kurtųsi Kelmės rajone.
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Neturi pinigų – neik į politiką?

Vilma Bartašienė
Lietuvos socialdemokračių moterų
sąjungos pirmininkės pavaduotoja,
Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė

A

rtėjant rinkimams, vis
dažniau susimąstau, ar
visi žmonės turi vienodas galimybes kandidatuoti į
savivaldybės tarybą ar Seimą.
Galvoju, kad ne. Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatyme įžvelgiu
galimus diskriminacijos niuansus. Mano nuomone, pats įstatymas sau prieštarauja. Šio įstatymo
2 straipsnio 6 punkte aiškiai išdėstyta, kad ,,kiti tiesioginiai arba
netiesioginiai rinkimų teisės apribojimai – dėl kilmės, politinių
pažiūrų, socialinės ir turtinės padėties, nacionalinės priklausomybės, lyties, išsilavinimo, kalbos,
santykio su religija, užsiėmimo
rūšies ir pobūdžio – draudžiami“.
Deja, šio įstatymo 39 straipsnio
3 punktas akivaizdžiai įtvirtina
diskriminaciją valstybės tarnautojų ir valstybės bei savivaldybės
įstaigų vadovų atžvilgiu, nes jeigu partijos ar rinkimų komiteto
keliamame kandidatų sąraše yra
įrašyti kandidatai, einantys pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis,
jie privalo mokėti užstatą.
Žinant, kad mažose savivaldybėse labai daug žmonių dirba viešajame sektoriuje ir tuo pačiu jie
yra aktyvūs piliečiai, priklauso
vienai ar kitai politinei partijai ar

judėjimui, darosi sudėtinga sudaryti kompetetingų, visuomenėje
vertinamų kandidatų į savivaldybės tarybas sąrašus. Taigi, tiesa ta – neturi pinigų, neik į politiką. Taip į savivaldybės tarybas
išrenkami verslininkai, žemdirbiai ir pensininkai, o kita visuomenės dalis nėra atstovaujama...
Dar reikėtų įvertinti ir emigraciją, mažėjantį gimstamumą, tuštėjančius regionus.
Remiantis Savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymo nuostatomis,
užstatas mokamas, jeigu kandidatas yra Vyriausybės įstaigos ar
įstaigos prie ministerijos vadovas,
kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole,
Vyriausybės atstovas apskrityje, valstybės kontrolierius ir
jo pavaduotojas, savivaldybės kontrolierius ar
tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos
valstybės tarnautojas, tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ir darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, savivaldybės tarybos sekretoriato
karjeros valstybės tarnautojas ar
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, biudžetinės įstaigos,
kurios savininkas ar vienas iš savininkų yra savivaldybė, vadovas,
viešosios įstaigos, kurios savininkas ar vienas iš dalininkų yra savivaldybė, vienasmenis vadovas
ir kolegialaus valdymo organo
narys ir t. t.
Manau, kad tai neteisybė, pažeidžianti žmogaus teises ir lygias
galimybes. Vieni piliečiai kandidatuoti savivaldos rinkimuose ga-

vadovauja moterys, manau, didžiąja dalimi pažeidžiamos būtent jų teisės.
Statistikos departamento duomenimis moterys uždirba vidutiniškai 14 % mažiau negu vyrai.
Dažnai jos vienos augina vaikus
ar ant jų pečių gula pagyvenusių
tėvų priežiūra. Santaupų turi ne
kiekviena, o užstatas „užšaldomas“ bent pusmečiui. Tokio dydžio užstatas riboja mažesnių pajamų asmenų galimybes kandidatuoti.
Beje, į savivaldybių tarybas nepatenka ir jaunimas, kuris negali įsilieti į politinį gyvenimą, nes
tik pradėjęs dirbti jaunas žmogus
neturi tam pinigų. Kaip žinia,
pradinė alga valstybės tarnyboje
praktiškai minimalus atlyginimas. Jaunimas nėra pasyvus
ar apolitiškas, bet dažnai
neina balsuoti, nes nemato kandidatų, kurie galėtų atstovauti
jų interesams.
Pasitaiko manančių, kad valstybės tarnautojui nederėtų dalyvauti politikoje, kad tai nesuderinama su užimamomis pareigomis. Aš manau
priešingai. Valstybės tarnautojas
turi daug patirties ir puikiai suvokia savivaldybės ir nacionalinius
reikalus. Aptariamas diskriminacinis reikalavimas žemina valstybės tarnautoją, kuria nepasitikėjimo atmosferą, todėl būtina keisti ir panaikinti diskriminacinio
pobūdžio reikalavimus, leisti visiems dalyvauti rinkimuose be
piniginio užstato.
Dėl šios problemos kreipiausi
į Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybą. Atsakymą gavau ilgą ir

labiau primenantį atsirašinėjimą,
nei mėginimą spręsti problemą.
Kreipimesi minėjau, kad Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymų
nuostatomis galimai pažeidžiamos moterų ir jaunesnių asmenų teisės, nes moterys ir jaunesni
asmenys dažnai uždirba mažiau
ir užstatas tampa kliūtimi, siekiant dalyvauti rinkimuose. Gavau atsakymą, kad „remiantis Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 9 dalies 6 punktu, įmanomos
įstatymų nustatytos specialiosios
laikinosios priemonės, taikomos
siekiant užtikrinti lygybę ir užkirsti kelią lygių galimybių pažeidimui bet kokiu iš antidiskriminaciniuose įstatymuose numatytu pagrindu – tik tokiu atveju
dėl lyties ar amžiaus būtų galima
taikyti mažesnes įmokas. Svarbu
pabrėžti, kad tokios specialiosios
laikinos priemonės gali būti įtvirtintos tik įstatymu, o šiuo atveju nėra tokio įstatymo, kuris šias
priemones numatytų“.
Manau, kad turime kreiptis į
Seimo Peticijų komisiją ir reikalauti spręsti klausimus dėl žmogaus teisių apsaugos ir lygių galimybių užtikrinimo, taikant Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatas. Galbūt pavyktų
inicijuoti komisijos ar darbo grupės šio įstatymo pataisoms rengti sudarymą.
Šiuo metu savivaldybių tarybose svarstoma Europos moterų
ir vyrų lygių galimybių chartija. Europos vietos ir regionų valdžios institucijos raginamos siekti didesnės žmonių lygybės. Todėl
manau, kad yra būtinos rinkimų
ir vietos savivaldos įstatymų pataisos, kurios lemtų ir geresnį Lygių galimybių plano įgyvendinimą Lietuvoje.

rės, klubų pirmininkės, narės pasidalino savo patirtimi ir idėjomis.
LSDMS yra sudėtinė Lietuvos
socialdemokratų partijos (toliau –
LSDP) dalis. LSDMS šiuo metu
vienija 49 klubus. Socialdemokragaus teisių suvaržymo.
Su LSDMS 100-mečio idėjos čių pagrindiniai veiklos tikslai –
projektu supažindino Tauragės aps- keisti LSDP narių ir visos visuokrities veiklos koordinatorė Nijolė menės požiūrį į moterų dalyvaviMeilutienė.
Profesorės Virginijos Jurėnienės
pranešimas „Socialdemokračių indėlis į visuomenės kaitą: istorinė
retrospektyva“ konferencijos dalyves nukėlė į prieškario Lietuvą. To
meto iškilios socialdemokratės inicijavo daug pažangių procesų, svarbių įstatymų projektų. Jau anuomet
vyko diskusijos apie švietimą, lygias
teises, politines teises, darbo santykius, moterų organizuotumo ir sąmoningumo didinimą, visuomenės
požiūrio į moterį keitimą, drąsą ir
ryžtą, ginant savo teises.
Konferencijos pabaigoje vyko diskusijos dėl LSDMS veiklos strateginių krypčių. Apskričių koordinato-

mą politikoje ir visuomenei svarbių sprendimų priėmimo procese;
siekti lygių moterų ir vyrų teisių ir
galimybių užtikrinimo visuomenėje, šeimoje, politikoje, kultūroje ir ekonomikoje; siekti ekonominių ir teisinių garantijų šeimai ir vaikams įtvirtinimo; siekti lyčių balanso LSDP veikloje.

li be piniginio užstato, o kiti – tik
sumokėjus dviejų vidutinių darbo užmokesčių dydžio, t. y. daugiau kaip pusantro tūkstančio
eurų, užstatą. Susidaro įspūdis,
kad valstybės tarnautojas, būdamas tik kandidatu, dar jo nė neišrinkus, tampa politiku... Tiesa
sakant, jeigu žmogus neišrenkamas į savivaldybės tarybą – užstatas grąžinamas, jeigu išrenkamas
– per dešimt dienų turi apsispręsti, ar prisieks ir taps tarybos nariu, ar atsisakys šių pareigų ir liks
dirbti senajame darbe. Jeigu atsisako – užstatas negrąžinamas.
Manyčiau, kad tokie valstybės
tarnautojams taikomi apriboji-

mai kandidatuojant pažeidžia žmogaus teises. Pavyzdžiui,
mokyklos direktorius turi mokėti užstatą, o tos pačios mokyklos
direktoriaus pavaduotojas ar mokytojas – ne. Jų atlyginimai gali
būti labai panašūs, tačiau kandidatavimo sąlygos skirtingos. Kitas pavyzdys – savivaldybės administracijos darbuotojas gaunantis
500-600 eurų „į rankas“ turi mokėti užstatą. Tai reiškia, kad žmonės, neturėdami santaupų, tikrai
nekandidatuos. Žinant, kad ugdymo ar socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms dažniausiai

Lietuvos socialdemokračių moterų
ataskaitinė konferencija Kaune

B

alandžio pabaigoje aktyvios socialdemokratės
rinkosi į Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos
(toliau – LSDMS) ataskaitinę
konferenciją Kaune.
Konferencijos metu LSDMS
pirmininkė Orinta Leiputė pristatė tarybos ataskaitą, apžvelgė po-

litinius pareiškimus, pristatė vykdytas socialines akcijas, tarptautinę
veiklą ir numatomus artimiausius darbus.
Vyko diskusijos įvairiais
klausimais, tarp
jų, dėl rinkimų sąrašų sudarymo.
LSDMS pirmininkė Orinta Leiputė pabrėžė, kad tiek sudarant rinkimų sąrašus, tiek reitinguojant kandidatus, turi būti laikomasi lyčių
lygių galimybių principo. Taip pat
konferencijos metu buvo nuspręsta
siekti, kad Seimo frakcija nebalsuotų už įstatymų pataisas, draudžiančias abortus ir pasisakytų dėl žmo-
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Idėjos

Kiek milijonų reikia kasdieniams
kauniečių poreikiams?

Giedrius Bielskus
LSDP Kauno miesto skyriaus
pirmininkas

D

idžiausia visuomenės
vertybe mes, socialdemokratai, laikome
žmogų – mums rūpi jo
gerbuvis, laisvė, saugumas,
sveikata, išsilavinimas. 2018 m.
pirmo ketvirčio pabaigoje
buvo patvirtintas einamųjų
metų Kauno miesto biudžetas. Pasižiūrėkime, kiek jis
subalansuotas, vertinant
miestiečio akimis.
Ar visi miesto gyventojai, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties gali jaustis saugūs ir užtikrinti
dėl savo ateities?
Neaprėpsiu visko, bet paanalizuosiu sritis, kurias pagal bendradarbiavimo sutartį mieste kuruoja
socialdemokratai.
Švietimas
Tradiciškai švietimui tenka didžiausia miesto biudžeto dalis, beveik pusė biudžeto (46 proc.) arba
143,7 mln. eurų. Nemaža dalis šių
lėšų skiriama infrastruktūros projektams: mokyklų ir prie jų esančių sporto aikštynų sutvarkymui,
darželių atnaujinimui ir t. t. Graži
aplinka svarbu, bet manau, kad daugiau dėmesio turėtume skirti švietimo bendruomenei: pedagogams,
mokiniams ir jų tėveliams.
Vaikų darželiai. Šiuo metu vaikų
darželiuose trūksta 30-40 ikimokyklinio ugdymo pedagogų, sunku rasti ūkio ir aptarnaujančio per-

sonalo darbuotojų ir netgi ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų.
Jaučiama didelė šio sektoriaus darbuotojų emigracija. Tam įtakos turi itin žemi atlyginimai ir didžiuliai reikalavimai darbuotojams bei
atsakomybė.
Mes siūlytume perkvalifikuoti
mokytojus, kurie turi nepakankamą darbo krūvį mokykloje ir sudaryti jiems sąlygas dirbti ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tam reikėtų
apie 40 tūkst. eurų. Lėšas būtų galima skirti iš savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui numatytų lėšų, tad papildomai
tai nieko nekainuotų.
Taip pat kviečiame Kauno švietimo bendruomenę svarstyti, ar
nevertėtų sekti sostinės pavyzdžiu
ir šiek tiek padidinti vaikų skaičių
grupėse, tuo pačiu pakeliant atlyginimus auklėtojams.
Mokyklos. Galvodami apie vaikų užimtumą ir saugumą po pamokų, siūlome pereiti prie visos dienos
mokyklos koncepcijos įgyvendinimo, t. y. siekti, kad vaikas po pamokų turėtų galimybę pasilikti mokykloje iki vakaro. Čia mokiniai
galėtų paruošti pamokas, užsiimti
kokybiška popamokine veikla, tuo
tarpu, tėvai būtų ramūs dėl jų saugumo. Tai, mūsų nuomone, turėtų
būti nemokama paslauga. Vesdami
būrelius ir po pamokų dirbdami su
vaikais, mokytojai turėtų galimybę
užsidirbti papildomai.
Kalbant apie vaikų užimtumą,
reikia paminėti ir tai, kad šiais metais tęsime Kauno miesto mero patarėjos socialdemokratės Orintos
Leiputės inicijuotą nemokamų vasaros būrelių projektą. Praėjusią vasarą apie 5000 vaikų lankė nemokamus būrelius Kauno mieste ir tam
nereikėjo iš biudžeto skirti papildomų lėšų, nes savivaldybės išlaikomos sporto ir laisvalaikio įstaigos dirba ir vasarą, tik, deja, nebuvo tradicijos vasaros metu teikti šias

paslaugas.
Tuo pačiu siekiame pasirūpinti ir
ilgalaikiu vaikų poilsiu, ypač gyvenančių sunkiau. Siekiame, kad būtų patvirtinta vaikų dienos stovyklų programą, pagal kurią vaikai dienos stovyklose galėtų praleisti iki 18
dienų. Šios dienos stovyklos turėtų
būtų nemokamos vaikams iš gausių
šeimų, vienišų tėvų vaikams, socia-

linės paramos gavėjams ir pan. Tai
miesto biudžetui kainuotų apie 20
tūkst. eurų.
Sveikata ir socialinė rūpyba
Džiaugiuosi, kad socialinė apsauga
laikoma miesto prioritetu. Šiai sričiai numatyta skirti 10,3 % miesto
biudžeto lėšų. Pagaliau duris užveria paskutinieji vaikų globos namai,
o be tėvų globos likę vaikai keliasi
gyventi į šeimynas. Didelė miesto
biudžeto lėšų dalis skiriama be tėvų globos likusių vaikų socialinių
įgūdžių stiprinimui (648,2 tūkst.
eurų), laikinų ir nuolatinių globėjų
paslaugoms teikti (700 tūkst. eurų).
Didelis dėmesys skiriamas socialinių paslaugų teikimui senyvo amžiaus žmonėms, vaikams su negalia.
Pagalbos teikimui smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims užtikrinti numatyta skirti 100

gomis dar sunkiai pasiekiamas. Šios
problemos sprendimas turėtų būti vienas iš miesto ir šalies prioritetūkst. eurų. Šiuo metu Kaune nė- tų, ypač mažėjant gimstamumui ir
ra vietų, kuriose galėtų prisiglaus- sparčiai senėjant mūsų visuomenei.
ti smurtą šeimoje patyrusios moterys su vaikais. Tikimės, kad šiais Sportas
metais pavyks įrengti bent 6 to- Sporto srityje didžiausias dėmesys
kias vietas. Deja, reikia pripažin- ir lėšos skiriamos infrastruktūros
ti, kad smurto artimoje aplinkoje objektams. Vienas iš stambiausių ir
problemai spręsti reikėtų bent ke- brangiausių projektų – S. Dariaus ir
turis kartus daugiau lėšų nei ski- S. Girėno stadiono rekonstrukcija.
riama dabar.
Vasarą turėtų prasidėti Irklavimo
Labai neramina ir lėšos, skiria- sporto bazės pastatų rekonstrukcija,
mos sveikatos apsaugai. Jos suda- o rudenį – tarptautinius reikalaviro tik 0,3 % viso miesto biudžeto mus atitinkančios irklavimo trasos
įrengimo darbai. Bene milijonas eurų
numatytas Regbio sporto bazės įrengimui ir dar pusė milijono eurų „Gajos“ sporto mokyklos bazės atnaujinimui. Čia po rekonstrukcijos bus
įrengtos naujos 3000 m2 patalpos,
pritaikytos bokso, imtynių, dziudo
ir stalo teniso sporto šakoms.
Lėšos numatytos ir Ledo arenos rekonstrukcijai bei naujos arenos įrengimui, planuojama atidaryti uždarą
futbolo maniežą, dengtą pripučiamomis konstrukcijomis.
Aktyviai dirbame, kad minimi
projektai būtų įgyvendinami. Sieksime, kad šie sporto objektai būtų
prieinami visiems kauniečiams, ypač
sunkiau gyvenančioms šeimoms. Jau
arba 624,5 tūkst. eurų. Lyginant dabar S. Dariaus ir S. Girėno sporto
su praėjusiais metais, kai sveikatos centre organizuojamos nemokamos
apsaugai buvo skirta vos kiek dau- treniruotės. Vien pernai buvo surenggiau nei 100 tūkst. eurų, tai teigia- ta apie 350 nemokamų treniruočių,
mas pokytis, tačiau suma vistiek kuriose dalyvavo apie 35 tūkst. kauniečių. Tris kartus metuose organiyra per maža.
Biudžete numatytos lėšos zuojame „Ąžuolyno bėgimą“: daubus skiriamos slaugos paslaugų giau kaip pusė distancijų yra nemoplėtrai – Kaune atsiras 100 papil- kamos – skirtos vaikams ir šeimoms.
Džiaugiamės, kad lėšos skiriamos
domų slaugos lovų. Tačiau šiuo
metu slaugos paslaugų laukian- vaikų žaidimo aikštelių, parkuose
čių eilėje yra bent du kartus dau- esančių treniruoklių modernizavigiau. Dar apie 700 asmenų lau- mui, atnaujinimui ir naujų įrengimui.
Miestas – tai visų pirma žmokia slaugytojų pagalbos namuose.
Kreiptis į privačius slaugos paslau- nės. Infrastruktūra – tai tik priegų teikėjus, gali retas, tad sieksime monė žmonių gerovei kurti. Nepaužtikrinti slaugos paslaugų teiki- mirškime to, planuodami investicimą, pasitelkiant išorinius paslau- jas į infrastruktūrą, galvokime apie
tuos, kurie ja naudosis ir tuos, kugų teikėjus.
Tai ne tik mūsų miesto, bet ir riems reikia papildomos pagalbos,
visos šalies skaudulys. Kol kas ori kad jaustųsi visaverčiais visuomenės
senatvė ar kokybiškas gyvenimas, nariais. Labai dažnai tam nereikia
sergant lėtinėmis, kritinėmis li- jokių milijonų.

Mūsų stiprybė – vienybėje

Augenijus Cesevičius
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys, LSDP Kupiškio skyriaus
pirmininkas

„Kupiškėnai geri žmonas,
tiesūs jų kelaliai...“. Tokiu
tiesiu keliu, siekdami vis
naujų tikslų, jau kelinti metai
keliauja ir Kupiškio socialdemokratai.
Kupiškio skyrius šiuo metu jungia 166 bičiulius. Per pastaruosius
keletą metų skyriaus veikla labai
suaktyvėjo. Skyriaus bičiulių gretas
papildė daug jaunų narių. Buvo su-

burta darni komanda, sukurta aiški
ir efektyvi skyriaus struktūra. Skyriuje veikia net 13 partinių grupių.
Buvo atkurtas Socialdemokratinio jaunimo sąjungos Kupiškio skyrius. Kupiškio jaunimiečiai ne tik
atsikūrė, bet pradėjo aktyvią veiklą,
inicijavo įvairių renginių bei akcijų.
Kupiškio moterų sąjunga aktyviai
dalyvauja visuomeninėje veikloje.
Skyrius kasmet organizuoja bent
po keletą tradicinių renginių, tokių
kaip „Derliaus šventė“, kurios metu
kupiškėnus vaišina tradicine sriuba,
advento vakaronės, skyriaus sąskrydis; aktyviai dalyvauja visų valstybinių švenčių renginiuose, kaimo
bendruomenių šventėse.
Galima teigti, kad nuosekli ir
aktyvi Kupiškio socialdemokratų
veikla lėmė geresnius rezultatus savivaldos rinkimuose. Rinkėjų pasitikėjimą gavo 5 mūsų bičiuliai, ku-

rie tapo valdančios daugumos Kupiškio rajono savivaldybės taryboje dalimi.
Vicemeras A. Martinka ypatingai prisidėjo prie švietimo reformų
rajone įgyvendinimo. Jo iniciatyva buvo sukurtas mokyklų tinklo
optimizavimo planas, kuris leido
efektyviau panaudoti mokykloms
skirtas lėšas. Rajono švietimiečių

darbus, jų aktyvų dalyvavimą projektuose ir pasiekimus bei laimėjimus, gerosios patirties sklaidą palankiai vertina Švietimo ir mokslo
ministerijos specialistai. Vicemeras palaiko inovacijas, skatinančias
kokybišką švietimą, todėl inicijavo
geros mokyklos modelio rajone sukūrimą. Aktyviai dirba ir kiti savivaldybės tarybos nariai, dalyvauja

įvairių komitetų veikloje, atsakingai
gina rinkėjų interesus, priima aktualius sprendimus savivaldybės taryboje. Niekada neatsisakome paremti
nevyriausybinių organizacijų, kaimo
bendruomenių renginių ir švenčių.
Didžiuojamės ir kitų mūsų bičiulių aktyvia veikla. Socialdemokratų
dėka buvo atgaivinta Kupiškio kultūros centro veikla, įgyvendinami
įvairūs projektai, organizuojami renginiai, festivaliai, į kuriuos sukviečiami ne tik kupiškėnai, bet ir svečiai iš
kitų rajonų. Kultūros centras tapo tikru kultūros ir meno židiniu rajone.
Socialdemokratai aktyviai darbuojasi meno, kultūros, švietimo, socialinėje ir ūkio srityse.
Darni ir nuosekli Kupiškio socialdemokratų veikla, glaudus ryšys
su eiliniais rajono žmonėmis leidžia
tinkamai atstovauti kupiškėnų interesams savivaldybės taryboje, padeda priimti svarbius politinius sprendimus rajone, skleidžia socialdemokratines vertybes.
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Ko trūksta kryptingai regioninei plėtrai?
Pranas Petrošius
Tauragės rajono savivaldybės
tarybos narys, LSDP Tauragės
skyriaus pirmininkas

gramavimo periodo ES lėšas, nebuvo nustatyta piktnaudžiavimo ar
netikslingo lėšų panaudojimo atvejų, sėkmingai įsisavinta 56,46 mln.
eurų (Tauragės rajono savivaldybės
mastu). 2014-2020 m. laikotarpio
ES paramos įsisavinimas taip pat
vyksta sklandžiai (šiam laikotarpiui skirta 27,67 mln. eur). Tauragės apskritis pagal ES paramos lėšų įsisavinimą visą laiką yra tarp lyderių (apskrityje paramos sutarčių
jau dabar sudaryta 61 % nuo visos
skirtos paramos (1 vieta šalyje), kai
šalies vidurkis yra tik 46 %).
2007-2013 m. Regiono plėtros
planas buvo įvykdytas sėkmingai –
t. y. 89,8 % bendro plano (pasaulyje įprasta laikyti, kad planai neblogai vykdomi, jei jų įvykdymas siekia
bent apie 70-80 %). Iš viso per 6 metus buvo įsisavinta 620,5 mln. eurų (visos Tauragės aspkrities mastu) įvairių ES, Lietuvos valstybės
ir tarptautinio bendradarbiavimo
programų lėšų.
Regionas sėkmingai dalyvavo
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės „Lietuva-Lenkija-Rusija“ 2007-2013 m. bendradarbiavimo per sieną programoje
ir sėkmingai įgyvendino eilę projektų, kurių vertė 14,5 mln. eurų
(tai mums labai didelė parama, ir
geriausias rodiklis tarp Lietuvos
apskričių).
Tai parodo, kad Tauragės regionas turi pakankamus administracinius ir žmogiškuosius išteklius,
reikiamos kvalifikacijos specialistus ir patirtį.
Tačiau mes savo jėgomis ir
ištekliais negalime vykdyti subalansuotos regioninės plėtros, todėl
čia mums reikalinga visokeriopa
ir neatidėliotina valstybės pagalba, nes savivaldybės turi tik ribotas galimybes padėti investuotojams ir vietos verslininkams (gali
sumažinti arba visiškai atleisti investuotojus nuo žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių savo biudžeto lėšų sąskaita).

Taigi, kad galėtume vykdyti
kryptingą regioninę plėtrą, siūlome:
1. Visos ministerijos regiono plėtros taryboms iš anksto turėtų pranešti, kokius valstybės planuojamus ES paramos projektus žada
įgyvendinti regione. Tai mums būtina žinoti, norint tinkamai parengti Regiono plėtros plano priemones. Dabar mes sužinome apie
tokius projektus tik tada, kai jau
skelbiami kvietimai teikti paraiškas. Koks tada gali būti regioninės plėtros planavimas? Regiono

Esame ir būsime

T

auragės regionas, kaip
vienas mažiausių, ir
esantis nuošalyje pagrindinių šalies tranzito kelių
ir srautų, t. y. neturi nei jūros,
nei oro uosto, pagal išsivystymo rodiklius yra blogesnėje padėtyje negu didieji
regionai (Vilnius, Kaunas,
Klaipėda), nes čia sunkiau
pritraukti investicijas.
Trūkstant investicijų, Tauragės
apskrities savivaldybės savo plėtrai
stengiasi išnaudoti turimą gamybinį-ekonominį potencialą, išlaikyti ir plėtoti tradicines ekonomines veiklas ir pagal galimybes diegti šiuolaikines informacinių ir ryšio
technologijų priemones bei inovatyvius ūkininkavimo metodus.
Nors apskrityje išlieka gana
silpnas verslas ir žemas gyventojų
verslumas – nėra daug didelių veikiančių įmonių (viena kita Jurbarke, Šilalėje ir Pagėgių savivaldybėse, ir tik Tauragės miestas išsiskiria didesniu įmonių skaičiumi, turinčių virš 100 darbuotojų), tačiau
paskutiniais metais bendrų pastangų dėka tiek visoje apskrityje, tiek
atskirose savivaldybėse verslumo ir
užimtumo lygis auga. Nuo ekonominės krizės pradžios (2008 metais) iki 2017 m. pabaigos tiesioginės užsienio investicijos apskrityje
taip pat išaugo apie 20 proc.
Efektyviai, sklandžiai ir atsakingai apskrityje dirbama, ir įsisavinant ES paramos lėšas.
Įsisavinant 2007-2013 m. pro-

Liudas Kavaliauskas
LSDP Raseinių skyriaus pirmininkas

N

eseno pokalbio su
geru pažįstamu,
kuris aplankė mane
darbovietėje, metu buvau paklaustas: ar tu dar
tebepriklausai LSDP partijai, apie kurią taip plačiai
diskutuojama? Ar tiesa, kad
tu dar esi skyriaus pirmininkas? Sutrikęs ir sulaukęs
tokio netikėto klausimo,

savo pažįstamam atsakiau
– žinoma, tebepriklausau.

Buvau ir būsiu iki savo gyvenimo
pabaigos LSDP narys, nes iš partijos į partiją šokinėja tik silpnavaliai ir tie, kurie siekia asmeninės
naudos, tikėdamiesi užimti vadovaujančias pozicijas ar tiesiog gauti
darbo. Savo, matyt, nelauktu atsakymu pašnekovą sugluminau. Tada jis manęs klausia: o ką aš veikiu
toje LSDP, ką veikia kiti tų pačių
pažiūrų mano bičiuliai. Atsakau
jam tiesiai šviesiai: dirbu taip pat,
kaip ir visi kiti mano partijos bičiuliai, kurių rajone priskaičiuojama virš tūkstančio, vadovauju šiai
tūkstantinei rajono LSDP narių
armijai. Papasakoju jam, kuo mes
gyvename, kokias rajono žmonių
problemas sprendžiame, kokie mūsų ateities planai.
Raseinių rajonas susiduria su
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plėtros taryba taip pat iš anksto turėtų žinoti numatomas skirti Valstybės investicijų programos lėšas.
Atsilikusiems regionams (kaip
Tauragei) turėtų būti sudarytos
preferencinės sąlygos dalyvauti ES
paramos konkursų būdu planuojamuose projektuose. Šiuo metu pridedami keli balai (vertinimo metu)
nieko nelemia, nes didieji (stipresnieji) regionai turi žymiai geresnius
pajėgumus dalyvauti projektuose.
2. Valstybė turėtų padėti savivaldybėms pritraukti investicijas
ir skatinti verslo kūrimąsi. Vienas
iš tokių būdų galėtų būti išlaidų,

kurias dabar patiria savivaldybės,
atleisdamos verslininkus nuo mokesčių už turtą ir žemės nuomos
mokesčio dalies, kompensavimas
iš valstybės biudžeto (ar kitų šaltinių).
3. Kad atsilikusių (mažų ir nuošalių) regionų savivaldybės galėtų
labiau paskatinti verslo plėtrą ir pritraukti investicijas, valstybė kartu
su regiono plėtros tarybomis turėtų
atlikti visapusišką tų regionų ekonominės-socialinės būklės įvertinimą, nustatyti galimas investicijų
sritis ir verslo plėtros būdus, ir tam
parengti tikslines intervencines tų
regionų verslo plėtros programas,
teikiant įvairias lengvatas ir skiriant tikslinį finansavimą.
4. Kad savivaldybės turėtų daugiau nuosavų lėšų verslumui skatinti ir investicijoms pritraukti, reikėtų jų biudžeto perviršį ne atiduoti
perskirstymui į bendrą šalies biudžetą, bet leisti savivaldybėms tam
tikrą surenkamo gyventojų pajamų
mokesčio dalį pasilikti savivaldybių
biudžete verslui skatinti.
5. Valstybinio poveikio priemonėmis mažinti „šešėlinės ekonomikos“ mastą (priversti įmones mokėti visus privalomus mokesčius), kadangi dėl nesąžiningų verslininkų
veiklos neproporcingai dideli mokesčiai spaudžia sąžiningus verslininkus, kuriems, sumokėjus visus
mokesčius, nebelieka lėšų materialinėms investicijoms.
6. Finansiškai skatinti savivaldybes už pajamų, surinktų iš mokesčių, plano viršijimą (pasiektą dėl
investicijų pritraukimo ir įkurtų
naujų darbo vietų bei kt.): atiduoti
savivaldybėms bent dalį viršplaninių pajamų, kad jos galėtų įgyvendinti pačių sumanytus investicinius projektus.
7. Regionų centruose įsteigti
Ūkio ministerijos VšĮ „Versli Lietuva“ ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“
filialus (kaip Regionų kompetencijų centrus apskrityse, išlaikomus
iš valstybės biudžeto), apjungian-

čius Prekybos, pramonės ir amatų rūmus, verslininkų asociacijas
ir kitas profesionalias organizacijas, dirbančias su verslo įmonėmis
(informacija, seminarai, parodos,
investuotojų paieška, eksporto galimybės, turizmo plėtra ir kt.), įpareigojant juos veikti pagal regionų
plėtros tarybų priimamus sprendimus ir savo veiklą derinti su sekretoriatais.
8. Sukurti fondą prie Ūkio ministerijos, kurio lėšomis būtų skatinamas eksportu užsiimančių ir
kuriančių naujas darbo vietas investuotojų atėjimas į regionus (pagal nustatytą tvarką, be jokios rizikos ir žalos biudžetui).
9. Jaunuosius specialistus, baigusius aukštąsias mokyklas, skatinti
provincijoje padirbėti bent 2-3 metus, sudarant jiems mokesčių, gyvenamojo būsto įsigijimo ar nuomos,
kitas lengvatas.
10. Supaprastinti verslo kūrimo
ir plėtros sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms ir sukurti vienodas sąlygas visiems ūkio subjektams (mokesčiai, verslo reglamentavimas, dalyvavimas biudžetiniuose
konkursuose ir finansuojamuose iš
ES paramos lėšų projektuose).
11. Didesnė dalis ES paramos
lėšų ir valstybės biudžeto VIP bei
tikslinių programų lėšų turi būti
nukreipiama į regionus, o ne į didmiesčius.
12. Regionui skirtą ES ir valstybės paramą (bent ne mažiau kaip
trečdalį visos paramos lėšų) leisti
naudoti savo nuožiūra (pagal patvirtintą Regiono plėtros planą),
pagal savo nustatytas kryptis ir kriterijus (o ne pagal ministerijų ar
agentūrų nustatytas taisykles), laikantis Veiksmų programos reikalavimų, siekiant geriausio ir didžiausią grąžą duodančio rezultato. Šiuo
metu ministerijos nemažą lėšų dalį
skiria perteklinėms infrastruktūroms kurti, tuo tarpu regionas pats
geriausiai žino, kur efektyviau panaudoti paramos lėšas.

įvairiais iššūkiais – kaip ir kituose rajonuose, taip ir čia juntamas
gyventojų skaičiaus mažėjimas dėl
emigracijos, aktuali gyventojų senėjimo problema, jaunų žmonių
nenoras kurtis periferijoje.
Čia, kaip ir kitur, vyksta aršios
politinės kovos. Keičiantis rajono
savivaldybės administracijos direktoriui, vyksta „galvų kapojimas“
kitaip mąstantiems: net septyni
mūsų rajono savivaldybės tarybos
nariai nustumti į šoną, į opoziciją. Pasikeitus savivaldybės administracijos vadovui, o ir politinių
nesutarimų metu, neatsižvelgus į
esamas kompetencijas ir galimybes būti naudingiems rajono žmonėms, LSDP nariai buvo priversti
atsisakyti narystės partijoje, arba
buvo tiesiog „išvaryti“ iš vadovaujančių pozicijų.
Stabilumo neprideda ir rajone
veikiantis visuomeninis judėjimas
„Rasai“, kurį remia stambusis rajono kapitalas, sumaišties į politinę
areną įneša kaip grybai po lietaus
prieš rinkimus besikuriantys nau-

ji visuomeniniai judėjimai ir partijos, kurie siekia pritraukti žmones
iš tradicinių partijų. Džiugu, kad
bičiulių, susiviliojusių populistinias šūkiais ir pažadais, ir išstojusių iš LSDP, rajone nėra.
Nežiūrint į sudėtingą rajono
politinę situaciją, LSDP frakcija savivaldybės taryboje aktyviai dirba ir stengiasi padėti rajono žmonėms spręsti jų problemas. Kiekvienos savaitės antradienį vienas LSDP skyriaus vadovybės atstovas ir rajono tarybos narys LSDP skyriaus būstinėje priima rajono gyventojus, išklauso
jų pasiūlymus ir rūpesčius, stengiasi pagelbėti. Remiantis žmonių pasiūlymais ir pastebėjimais
dėl esamų problemų, sudaroma artėjančių rinkimų programa. Partijos skyriaus nariai kartu su seniūnijos ar savivaldybės specialistais vyksta pas žmones išklausyti jų problemų. Negana to, LSDP
frakcijos savivaldybėje nariai kviečia į susitikimus savivaldybės vadovus arba atskirų padalinių va-

dovus ir ragina imtis konkrečių
veiksmų vienai ar kitai problemai
spręsti. Pasitelkdami 54 partines
grupes, palaikome nuolatinį ryšį
su rajono ūkininkais, medikais,
bitininkais, socialiniais darbuotojais. Su pastaraisiais palaikome ypač tamprius ryšius. Rajono
moterys socialdemokratės įvairių
švenčių metu organizuoja tradicines gerumo akcijas: lanko vaikų
globos namuose esančius vaikus,
ligonius, socialinės rizikos šeimas.
Mano pokalbio su draugu pabaigoje, jis man pasakė, kad nežinojo, jog mūsų partija – LSDP yra
tokia tvirta, pastovi ir rimta partija. Taip pat pridūrė, kad, išgirdęs mano pasakojimą, įsitikino,
jog mes tikrai esame ir būsime,
pabrėžė, kad tiki partijos ateitimi.
Tad norėčiau visus LSDP narius
paraginti įvairiais būdais skleisti informaciją apie LSDP veiklas
ir aktualijas, apie tai, ką konkrečiai veikia mūsų partijos bičiuliai
kiekviename Lietuvos kampelyje.
Tik tada mes esame ir būsime.
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Nuomonė

Vaikams turime dovanoti kompiuterius,
o ne tautinius kostiumus
Modesta Petrauskaitė
Panevėžio rajono savivaldybės
tarybos narė

K

ai pasigirsta kalbos
apie ateinantį šimtmetį
gyvensiančius dabar
dar labai jaunus žmones,
atrodo, kad problemas,
tokias kaip emigracija ir
kitas, galima išspręsti vos tik
padidinsime finansavimą
„šiai sričiai“.

Man atrodo, jog pirmiausia reikia ne nežinia kur nukeliaujančių
pinigų srauto, o aiškios vizijos, aiškių, net vaikams suprantamų idėjų,
kokią ateitį norime sukurti. Mums
net nereikia daug ko išradinėti, puikiausiai galime remtis sėkmingais
kitose šalyse įgyvendintų jaunimui
skirtų programų pavyzdžiais.
Tarkim islandai per dešimtmetį pasiekė puikių rezultatų ne tik
futbole, bet ir išgarsino savo šalį
kaip puikiai besirūpinančią kokybišku jaunimo laisvalaikiu valstybę. Vienas pavyzdžių, ką jie darė
– įrengė į stadionus panašias sportavimui tinkančias vietas, veikiančias kasdien kiaurą parą. Vykdydami tokią politiką, islandai be jokių draudimų pasiekė, jog alkoholio vartojimas jaunų žmonių tarpe
sumažėjo nuo 46 iki 6 procentų!
Štai kaip reikia dirbti, kaip vyksta stebuklai. O dabar pasvarstykime, kodėl gi mums neįrengus naktimis apšviestų krepšinio aikštelių
visiems jauniesiems Lietuvos krep-

šinio fanams?
Lietuvos 100-mečio minėjimui
skirtuose renginiuose žmonės „paperkami“ žymių muzikantų pasirodymais, sostinėje mėnesiui statomas interaktyvus varpas... Tačiau šis varpas turėtų ne Vilniuje stūksoti, o keliauti po regionus;
regionų mokyklose reiktų parodyti gerų spektaklių, suorganizuoti
kokybiškų renginių. Ar tai nebūtų realios regioninės bei jaunimo
užimtumo politikos įgyvendinimo pavyzdžiai?
Vis pasigirsta kalbų apie numatomą galimybę visiems vaikams
skirti nemokamą maitinimą mokyklose. Tačiau nesigirdi apie kokią maitinimo kokybę kalbame.
Kokį skirsime maistą vaikams? Ar
tokį, kurį patys noriai valgytume,
ar tokį, kaip dabar, kurio moksleiviai atsisako, ir eina į kioskelį kebabų (tuo tarpu, nutukusių vaikų
skaičius nuolat auga)? Vėlgi, vežimas statomas priešais arklį – kalbama apie finansavimo galimybes,
bet nesivarginama gilintis į paslaugų tikslus ir jų kokybę.
Jei norime sukurti modernią ateities pilietinę visuomenę, turime
leisti savivaldybių rinkimuose balsuoti jaunuoliams nuo 16 metų.
Tuomet ir pilietinės visuomenės
ugdymo pamokos taps kitokios.
Gimnazijų durys turėtų būti atviros ne politikams, o savanoriams,
nevyriausybinių organizacijų
atstovams, kurie kartu su gimnazis-

islandai be jokių draudimų
pasiekė, jog alkoholio
vartojimas jaunų žmonių
tarpe sumažėjo nuo

46% iki 6%

Vėlgi, vežimas
statomas priešais
arklį – kalbama apie
finansavimo galimybes,
bet nesivarginama
gilintis į paslaugų
tikslus ir jų kokybę.
tais sukurtų pilietinį produktą. Pavyzdžiui, pilietinė akcija „Darom!“
reikalinga ne veiksmui atlikti, t. y.
ne šiukšlėms surinkti, nes tai yra
savivaldybės darbas. Taip pat ir ne
tam, kad politikai ateitų papozuoti fotografams, stengdamiesi nemokamai pakliūti į laikraštį. Akcija „Darom!“ – tai realus įgalinimas ugdyti save ir savo kartą. Tokių
akcijų esmė – mokymasis per praktiką. Juk vieną dieną rinkęs šiukšles, kitą dieną neatsidarysi lango
ir nemesi popierėlio ar nuorūkos
iš automobilio, o gal net pamatęs
ir savo tėvus sudrausminsi. O dabar pilietiškumo ugdymas neretai
pasireiškia tuo, jog į mokyklas pakalbėti ateina vis tie patys nuobo-

dūs politikai, kurie moksleiviams
ne po tautinį kostiumą, o po kompiuterį turėtų dovanoti.
Skirkime geriausias, moderniausias priemones tiek mokytojams,
tiek mokiniams. Nes susiduriame
su absurdišku paradoksu: namie
vaikai dirba ir žaidžia su naujausiais kompiuteriais ir programomis,
domisi kompiuterinėmis naujienomis, o mokykloje sėdasi prie praėjusio dešimtmečio atgyvenusios technikos lėtu internetu.
Jei siekiame, kad vaikai nebėgtų
iš pamokų, o ilgiau užsibūtų švietimo įstaigose, sukurkime šiuolaikiškas laisvalaikio erdves. Mokyklose
labai svarbu turėti tokių erdvių, ir
čia kalbu ne apie bibliotekas. Ugdymo įstaigose turėtų būti jaukių
šiuolaikiškų vietelių su garso kolonėlėmis, sėdmaišiais, gal net grafičiais išmargintomis sienomis, kad
moksleiviai neskubėtų kuo greičiau
iš mokyklos dingti, o galėtų ir namų darbus atlikti, ir pabendrauti. Tokiose erdvėse tiktų ir mažos
virtuvėlės, kuriose mokiniai galėtų arbatos išsivirti, ar tortu pavaišinti klasiokus gimtadienio proga.
Padarykime mokyklas vietomis,
kuriose vaikai nori būti. Kodėl nesurengus tose erdvėse integruotų
pamokų, skirtų jaunesniems ir vyresniems moksleiviams mokytis
drauge? Juk taip ugdomas vyresniųjų empatijos jausmas ir globėjiškumas, mažinama patyčių, tuo
tarpu jaunesnieji regi vyresniuosius
kaip sektinus pavyzdžius. Regioninėse ugdymo įstaigose tai jau dabar
pasiteisina, nes mokyklose, kuriose moksleivių kiekis mažas, nemažai pamokų taip ir vyksta. Patyčių
problemos ten išvis nėra.
Moksleivių užimtumą vasaros
metu taip pat reikia didinti. Kiek
vasaromis užsiregistruoja Jaunimo darbo centruose, o kiek realiai yra įdarbinama? Kaip pavyzdį galėtume paimti Panevėžio ra-

jono savivaldybę, kurioje užsiregistravusių jaunuolių sezoniniam
darbui yra 1000, o įdarbinama
apie 40. Tik 0,4 procento! Jei sakome, kad skatiname užimtumą,
norime užauginti ne pašalpų prašytojų ar emigrantų kartą, kodėl
savivaldybė negalėtų subsidijuoti sezoninių jaunimo darbų? Negi nerasime biudžete eilutės kaip
rado Druskininkai? Argi gaila
mūsų vaikams?
Pagaliau, pirmojo būsto įsigijimas. Paskolai gauti valstybė suteiks pagalbą. Smagu, judame pirmyn. Tik lieka atviras klausimas,
koks jaunas žmogus norės gyventi senuosiuose miestų mikrorajonuose, kuriuose nėra net elementarios infrastruktūros? Paprasčiausias klausimas be atsakymo –
kur statyti automobilį? Jei tikrai
norime į senus mikrorajonus pritraukti jaunų žmonių, namus reikia renovuoti, padaryti patrauklius, sutvarkyti aplinką arba išvis nugriauti ir pastatyti naujus.
Apskritai, kaip mes įsivaizduojame tuos daugiabučių kvartalus
didesniuose miestuose ir ypač regionuose, bent po kelių ar keliolikos metų? Jei patys neturime vizijos, kodėl tikimės, kad jaunimas,
kuriam neva dosniai tai siūlome,
norės grįžti?
Į regionus, į mažesnius miestus
grįžtantys jauni žmonės nori darnios, sveikos visuomenės, neužterštos gamtos, vietos, kur galėtų
auginti ir lavinti savo vaikus. Yra
daugybė sektinų pavyzdžių, kuriuos galime sėkmingai pritaikyti
ir Lietuvoje. Tereikia pirmiau ieškoti idėjų, o tik paskui rūpintis jų
įgyvendinimo metodais, įskaitant
ir finansavimą, nuo kurio dabar
kažkodėl ir prasideda, ir kuriuo
baigiasi visos kalbos. Ar tikrai taip
sunku pasistengti pradėti kiek kitaip galvoti dėl visų mūsų ateities
– vaikų?

Patikimas elektros energetikos sistemos
veikimas – misija įmanoma?

Arvydas Vyšniauskas
Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojas, LSDP Energetikos komiteto pirmininkas

energijos gamybos pajėgumus ir galimybes.

Iš elektros energijos gamybos
šalies tapome elektros energiją
importuojančia šalimi. Ir teka
elektra į Lietuvą iš Švedijos, Latvijos, Baltarusijos, Kaliningrado, Lenkijos. Pažvelgus į Lietuvos energetinės sistemos paros
darbą matyti, kad maždaug vieną trečdalį elektros energijos pasigaminame, o du trečdalius nualandžio mėnesį
minėjome Energetikų siperkame.
Pažiūrėkime į vienos dienos
dieną. Noriu nuoširLietuvos
elektros energijos perdadžiai pasveikinti visus tikrus
vimo
sistemos
vaizdą. Kokie srauenergetikus praėjusios
tai
ir
iš
kur
ateina?
Situacija tokia:
profesinės šventės proga.
kabeliu
„NordBalt“
iš Švedijos atBet kartu ši diena sukelia
eina
699
MW
elektros
srautas, iš
ir įvairių minčių apie elekLatvijos
–
525
MW,
iš
Baltarusitros energijos perdavimo
jos – 286 MW, iš Kaliningrado
sistemą bei mūsų elektros

B

– 236 MW. O kur ta elektra teka iš Lietuvos? Iš Lietuvos į Lenkiją teka 463 MW galios elektros
srautas. Balansas rodo, kad tampame tikrais elektros prekybininkais-vartotojais. Poreikis dienai
yra apie 1800 MW. Patys per dieną pasigaminame apie 500-550
MW, iš jų apie 100-150 MW pagamina vėjo elektrinės. Tad apie
1300 MW elektros galios nusiperkame. Tačiau gaminti mums
nereikia, nes elektros yra. Taigi, ar
nedarome sau meškos paslaugos?
Žinoma, nusipirkti elektros
energijos galime pigiau, bet tai
darydami mažiname savo pačių
elektros energijos gamybos pajėgumus. Neturėdami elektros
energijos gamybos šaltinių ir pakankami patikimų elektros energijos perdavimo linijų, rizikuoja-

Lietuva 2012 m.
priėmė įstatymą
dėl elektros tinklų
sinchronizacijos su
kontinentinės Europos
tinklais. Tačiau
šiandien vis dar nėra
jokios informacijos
apie pasiruošimą
sinchronizacijos
procesams.

me, kad ateityje elektros kaina gali būti net ir labai didelė.
Šiandien nerimą kelia elektros
energijos perdavimo sistemos darbo patikimumas. Darius Maikš-

tėnas, pradėjęs vadovauti „Lietuvos energijos“ įmonių grupei, pastebėjo, kad energetikos inžinierių gretos yra stipriai praretintos.
Tai – didelė problema. Trūkstant
kvalifikuoto techninio personalo, tampa sudėtinga užtikrinti patikimą elektros energijos gamybą
ir tiekimą.
Tarptautinės jungtys, kurios
sudaro galimybę importuoti pigesnę elektros energiją iš Šiaurės
šalių (pateiktame pavyzdyje –
699 MW), veikia neužtikrintai:
2017 m. „NordBalt“ prieinamumas
rinkai siekė 83 % (2016 m. – 78 %).
Priežastis – dažni techniniai gedimai. Reikia tikėtis, kad šiais metais
suplanuoti „NordBalt“ sausumos
kabelio movų remonto darbai bus
sėkmingi, elektros energijos tiekimo patikimumas išaugs, ir „Nord-
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Klaipėdos rajone – keturių vandenų krašte –
atsiveria horizontai geram gyvenimui

Ligita Liutikienė
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja, LSDP Klaipėdos rajono
skyriaus pirmininkė

Kuo išskirtinė Klaipėdos
rajono savivaldybė?
Klaipėdos rajono savivaldybė unikali: čia dera Žemaitijos, Mažosios Lietuvos ir buvusio pasienio
miestelio – Gargždų – istorija ir
tradicijos. Esame keturių vandenų kraštas: savivaldybės teritoriją
skalauja Baltijos jūra, Kuršių marios, vingiuoja upės, telkšo ežerai.
Čia nuolat auga gyventojų skaičius. Remiantis Lietuvos savivaldybių indeksu, 2017 m. tarp mažųjų savivaldybių tapome geriausiais, o VšĮ „Versli Lietuva“ mus
pripažino versliausia savivaldybe.
Klaipėdos rajone vienam žmogui
tenkančių tiesioginių užsienio investicijų ir materialinių investicijų
dydis – vienas didžiausių Lietuvoje. Palanki ir mūsų geografinė padėtis: šalia regiono centras – Klaipėdos miestas, geležinkelio keliai,
jūrų ir oro uostai, autostrada. Nedidelis nedarbo lygis, kvalifikuoti specialistai, nuosekliai gerėjanti infrastruktūra ir čia įsikuriančios įmonės leidžia Klaipėdos rajonui augti, turėti ambicijų, plačių
užmojų ir realių galimybių juos
įgyvendinti.
Tačiau nereikėtų pamiršti, kad
Klaipėdos rajonas – tai čia gyvenantys, dirbantys, vaikus auginantys žmonės, todėl ypatingą
dėmesį skiriame socialinei sričiai:
2017 m. pelnėme „Auksinę kri-

Balt“ jungtis užtikrins patikimą
700 MW galios elektros energijos srautą.
Žymiai patikimiau veikia 500
MW galios „LitPol Link“ jungtis su Lenkija. Jos prieinamumas
siekia 99 % (2016 m. – 96 %). Tačiau šios jungties galia yra ribota,
nepakankama ir būtinas spartus
„LitPol Link2“ jungties su Lenkija vystymas.
Lietuva 2012 m. priėmė įstaty-

vūlę“ ir buvome pripažinti draugiškiausia šeimai savivaldybe. Tai, kad
savivaldybės darbą vertina Vyriausybė, LSA, įvairios įstaigos ir organizacijos – svarbu, tačiau pagrindinis mūsų tikslas – būti įvertintiems
rajono žmonių. Pirmiausia rajono
gyventojai turi pastebėti ir įvertinti savivaldybės darbus, pajusti, kad
Klaipėdos rajone, keturių vandenų
krašte, atveriami horizontai verslui,
karjerai, sportui, kultūrai, poilsiui,
kad čia – gera gyventi!
Kokius svarbiausius atliktus
darbus galėtume įvardinti?
Darbų nuveikta labai daug, dar daugiau jų suplanuota. Vienas sėkmingiausių projektų – 2015 m. Gargžduose duris atvėręs vienas moderniausių šalies kino teatrų „Minija“.
Pastato renovacijai, naujausiai vaizdo
ir garso įrangai buvo išleista daugiau
nei 600 tūkst. eurų iš savivaldybės
biudžeto, daugiau nei 180 tūkst. eurų buvo gauta iš ES struktūrinių fondų. Savivaldybės parama, leidžianti
išlaikyti konkurencingas bilietų kainas, moderniausia įranga lemia tai,
kad kino salė dažniausiai sausakimša, o žmonės čia atvyksta ir iš aplinkinių savivaldybių.
Dar vienas svarbus projektas – vasarį atidaryti Lapių bendruomeniniai globos namai, kuriuose gyvens
10 vaikų. Modernaus pastato statyba kainavo 278 tūkst. eurų. 180
tūkst. eurų šios sumos skyrė Vokietijos „Lions“ klubas, savivaldybė skyrė 98 tūkst. eurų. Tai – vaikų globos pertvarkos sistemos Klaipėdos

rajono savivaldybėje tąsa. Jau nuo
2015 metų tėvų globos netekę vaikai gyveno išnuomuotose, o dabar
jau savivaldybės nupirktuose, 4 butuose. Ruošiamės statyti ir bendrabutį vaikams, kurie darbo dienomis
mokosi ir gyvena Lapiuose. Tai kainuos 515 tūkst. eurų.
Naujausias įgyvendintas projektas – vaikų darželio Slengiuose statyba. Iš tiesų, unikalu: kol daugelyje regionų vaikų mažėja, Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose jie ne-

mą dėl elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais. Tačiau šiandien vis dar nėra jokios informacijos apie pasiruošimą
sinchronizacijos procesams. Elektros
energijos perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ tinklalapyje išnyko informacija apie sinchronizacijos parametrus, numatomą linijų
pralaidumą, o ją pakeitė paveikslėlis
su dviratininkais – ar to visuomenei
turėtų pakakti? Ar kas nors galėtų

paaiškinti, kaip stebuklingai „išaugo“ viena „LitPol Link“ linija perduodamos elektros energijos galia
nuo 1000 MW, numatytų projekte, iki 2000 MW? Juk tai yra riba,
kurios viršyti neleidžiama, nes gresia techniniai gedimai.
Apie jungties „LiTPol Link2“
poreikį kalba ir Estijos elektros perdavimo tinklų operatorė „Elering“,
nurodydama, jog būtina, kad Baltijos šalys ir Lenkija susitartų dėl

Informcija paimta iš www.litgrid.eu; kovo mėn. pabaigos duomenys

Remiantis Lietuvos
savivaldybių indeksu,
2017 m. tarp mažųjų
savivaldybių tapome
geriausiais, o VšĮ „Versli
Lietuva“ mus pripažino
versliausia savivaldybe.

betelpa. Kovo mėnesį atidarytame
74 vietų darželyje su valgykla vaikus ugdo 6 naujai priimtos dirbti
auklėtojos ir 4 auklėtojų padėjėjos.
Projektas įgyvendintas iš savivaldybės biudžeto lėšų. Visa pastato kartu su aplinkos sutvarkymu ir ilgalaikiu turtu vertė – daugiau kaip
655 tūkst. eurų.
Šiuo metu keičiame ir rajono centro veidą. Vykdomi Gargždų miesto centrinės dalies skvero teritorijos
tvarkymo darbai, kuriuos planuojame baigti iki 2019 m. liepos mėn.
Darbų vertė – 130,8 tūkst. eurų.
Skvere bus atnaujinamos dangos,
želdynai, pritaikysime jį neįgaliesiems, sukursime jaukias zonas poilsiui ir patrauklias erdves komercijai.
Kokia Klaipėdos rajono savivaldybės ateitis?
Džiaugiuosi ateinančiomis in-

Reikia skubių sprendimų
dėl elektros gamybos
energetinių projektų
įgyvendinimo. Šie
projektai taip paprastai
neįgyvendinami,
energetikos objektų
statybos trunka ne
vienerius metus.
antrosios jungties ir būtų padidintas ryšio su kontinentinės Europos
elektros sistema patikimumas.
Kalbant apie elektros energijos
gamybą, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija praėjusiais metais pateiktoje 2016 m.
Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimumo įvertinimo
ataskaitoje nurodo: „pažymėtina,
kad planuojami įrengti pajėgumai
Lietuvoje nebus pakankami prognozuojamiems elektros sistemos
poreikiams tenkinti, kai sistemos
maksimali pareikalaujama galia
2025 m. sieks 2155 MW (bazinis
scenarijus), o elektrinė galia sistemoje (be vėjo, saulės, mažųjų hidroelektrinių ir Kruonio HAE)
bus tik 1663 MW (į skaičiavimus
nebuvo įtraukti KCB (aut. kombi-

vesticijomis: medienos klasteriu,
maisto produktų sandėliavimo
ir perdirbimo gamykla, kitomis
įmonėmis, kurios kurs darbo vietas, didins rajono konkurencingumą. Tačiau žmonėms reikia
veiklos ir po darbo, kitų paslaugų, todėl dabar didžiausias tikslas – pastatyti Gargždų daugiafunkcį sporto centrą ir Slengių
daugiafunkcį centrą.
Gargždų daugiafunkciame sporto centre suprojektuotas baseinas
su pirtimis, universali sporto salė
su 1 tūkst. vietų tribūnomis bei ledo arena. Greta pastato bus laisvalaikio ir renginių erdvė. Net neabejoju, kad šiame daugiafunkciame
sporto centre lankysis sporto profesionalai, mėgėjai, poilsio ir pramogų norintys rajono gyventojai
bei turistai.
Slengiuose, vienoje sparčiausiai
augančių gyvenviečių, planuojame
įgyvendinti investicinį projektą
– pastatyti Slengių daugiafunkcį
centrą. Čia būtų užtikrintas iki
400 ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų
ugdymas, įrengta universali sporto
salė ir kultūros bei bendruomenės
veikloms pritaikytos patalpos. Šį
projektą planuojame įgyvendinti
viešojo ir privataus subjektų partnerystės būdu.
Įvykdyti darbai, vykdomų projektų tęstinumas, naujos idėjos,
ryžtingi sprendimai, komandinis
darbas ir pilietiški gyventojai leidžia drąsiai teigti: Klaipėdos rajone yra ir bus gera gyventi!
nuoto ciklo blokas), jungtis tarp
Lietuvos ir Švedijos „NordBalt“
bei jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos „LitPol Link“). Toje pačioje
ataskaitoje teigiama, kad patikimos generuojančios elektros galios
Lietuvoje po Lietuvos elektrinės
blokų palaipsninio uždarymo pritrūks maksimaliam elektros energijos poreikiui patenkinti. Šį poreikį
turės užtikrinti jau minėtos tarpsisteminės jungtys „LitPol Link“
ir „NordBalt“, tačiau ir jų nuo
2028 m. gali nepakakti, ypač žiemą, kai yra didžiausias elektros
energijos suvartojimas.
Generuojančių galių trūkumas
septynerių – dešimties metų laikotarpiu yra labai aiškiai nurodytas.
Reikia skubių sprendimų dėl
elektros gamybos energetinių projektų įgyvendinimo. Šie projektai taip paprastai neįgyvendinami,
energetikos objektų statybos trunka ne vienerius metus. O savo gyvenimo be elektros neįsivaizduojame,
jos poreikis auga. Tad nedelskime.
Laukti negalima.
Ir svarbiausia – nepamirškime
paprastų energetikų, nes ir jų neparengsime per vieną dieną. O prieš
126 metus kunigaikščio Bogdano
Oginskio dvare Rietave įsižiebusi pirmoji elektros lemputė tebūna
praėjusios šventės simboliu ir įpareigojimu visiems energetikams.
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Skyriai

VILNIUS

UKMERGĖ

Vilniuje Lietuvos socialdemokratų partija kartu
su profesinėmis sąjungomis minėjo Tarptautinę
darbo dieną

G

egužės 1 d. Vilniuje Lietuvos socialdemokratų partija kartu su profesinėmis sąjungomis šventė Tarptautinę darbo dieną. Tradiciškai, tačiau naujai. Eitynes sostinės gatvėmis pakeitė renginys Vinco Kudirkos
aikštėje.
Renginio metu vyko dvi diskusijos: pirmojoje buvo kalbama apie profesinių sąjungų vietą pilietinėje visuomenėje, antrojoje – svarstoma, kaip piliečių iniciatyvos keičia Europą. Susirinkusieji bendravo, diskutavo su Vilniaus
miesto vicemeru, LSDP pirmininku Gintautu Palucku,
partijos atsakinguoju sekretoriumi Linu Jonausku, politologu Liutauru Gudžinsku, Seimo LSDP frakcijos nariais,
įvairių profesinių sąjungų atstovais.
Renginio metu vyko koncertas; norintys dalyvavo žinių
patikrinimo viktorinoje; mažieji renginio dalyviai laiką leido vaikams įrengtoje erdvėje. Susirinkusieji buvo vaišinami kareiviška koše, arbata ir kava.
Panašūs renginiai vyko ir kituose Lietuvos miestuose.

mažeikiai

Ukmergėje apdovanoti geriausi metų darbuotojai

B

alandžio 30 d. LSDP Ukmergės skyrius kartu
su Ukmergės rajono profesinių sąjungų bendrija organizavo geriausių metų darbuotojų apdovanojimus. Renginio metu pagerbti septyni profesinių

sąjungų geriausiais išrinkti Ukmergės rajono
darbuotojai ir trys įstaigų vadovai, puoselėjantys socialdemokratines vertybes. Apdovanojimai įteikti šiose kategorijose: Geriausia darbuotoja moteris, Geriausias darbuotojas vyras,
Metų profesionalas, Metų pavyzdys jaunimui,
Metų pašaukimas, Metų humaniškiausias ir
Metų iniciatyviausias darbuotojai.
Renginyje dalyvavo LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovai, Seimo nariai ir kiti svečiai.
Renginio metu taip pat pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Ukmergės socialdemokratų ir Ukmergės rajono profesinių
sąjungų bendrijos.
LSDP Ukmergės skyriaus informacija

Širvintos

akmenė

Širvintų socialdemokratai sodino šimtmečio ažuolyną
radviliškis
UKMERGĖ
Širvintos
VILNIUS

A

plinkos ministerija ir Valstybinių miškų urėdija paskutinįjį balandžio šeštadienį kvietė šalies gyventojus į valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtą nacionalinį
miškasodį.
Visoje Lietuvoje vykusių miškasodžio talkų metu buvo pasodinta net 100 hektarų miško. Nacionalinis miškasodis vyko visuose keturiasdešimt dviejuose Valstybinių
miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose.

MAŽEIKIAI

Širvintų rajone
jau vienuoliktą kartą mišką sodinti
kartu su miškininkais kvietė LSDP
Širvintų skyrius.
Vienuoliktoje
medelių sodinimo
šventėje tradiciškai dalyvavo LSDP
frakcijos Seime
narys Algirdas Sysas, Širvintų
miesto bendruomenė, Musninkų
vaikų dienos centro „Aitvarai” ir
Vileikiškių kaimo bendruomenės
dienos centro „Lašeliai“ vaikai
su vadovais ir savanoriais, širvintiškis Virginijus Sarpauskas,
žinomas kaip aktyvus kovotojas
už medžius ir gamtą, LSDP Šir-

vintų skyriaus pirmininkė Anna
Kuznecovienė ir skyriaus bičiuliai bei jų šeimų nariai.
Šiemet medžiai sodinti Čiobiškio girininkijoje, Kazliškių miške.
Daugiau nei 70 dalyvių 1 ha plote pasodino 4000 eglučių.
Po smagaus bendro darbo visi renginio dalyviai buvo apdovanoti pažymėjimais, liudijančiais
dalyvavimą jaunuolyno sodinime, girininkijos vyrams įteiktos
padėkos, visi vaišinosi ant laužo virta sriuba ir koše, bendravo
ir dalijosi įspūdžiais; vaikai dalyvavo loterijoje, jaunuoliai varžėsi
estafetėse.
LSDP Širvintų skyriaus informacija

Radviliškio rajonas
Socialdemokratai dalyvavo Tulpių žydėjimo šventėje

Mažeikių socialdemokratai
dovanojo vaikams pramogą
boulingo klube

B

alandžio mėnesį Lietuvos socialdemokratų partijos Mažeikių skyrius antrą kartą sukvietė būrį rajono moksleivių turiningai praleisti
laiką „Boulingo“ klube. Pirmą kartą vaikai čia pramogavo per Kalėdų
atostogas.
Pasak LSDP Mažeikių skyriaus
pirmininko Vaidoto Balzerio, Mažeikių socialdemokratai tęsia kalėdiniu laikotarpiu pradėtą tradiciją
ir dovanoja vaikams galimybę pažaisti boulingą: „Ne visi tėvai gali sau leisti atvežti savo atžalas papramogauti ne tik dėl finansų, bet
ir atstumo, nes gyvena atokiau nuo
miesto, tad vaikams čia puiki proga smagiai praleisti laiką su draugais“.
V. Balzerio teigimu, šį kartą galimybė pažaisti boulingą suteikta apie 60 vaikų iš sunkiau gyvenančių šeimų: Viekšnių, Bugenių,
Sedos, Laižuvos ir Urvikių. Šeimas padėjo atrinkti seniūnai ir seniūnaičiai, mokytojai, bendruomenių nariai.
Mažeikių skyriaus pirmininkas
tikino, jog tradicija sukviesti moksleivius pažaisti boulingą tęsis. Ši

pramoga vėl bus dovanojama per
Kalėdų atostogas, bet jau kitiems:
„Prašysime mūsų pagalbininkų,
kad pakviestų kitų šeimų vaikus,
dar nebuvusius čia. Norime, kad
bent vieną kartą galimybę turiningai praleisti laisvalaikį „Boulingo“
klube turėtų kuo daugiau vaikų,
nes ir dabar yra tokių, kurie šį žaidimą žaidžia pirmą kartą.“
Bugenių seniūnaitis Dovydas
Baublys džiaugėsi galėjęs atvežti
pažaisti boulingo trijų daugiavaikių
šeimų, auginančių po 7–8 vaikus,
atžalas ir suteikti jiems galimybę
prasiblaškyti, smagiai praleisti laiką, tuo labiau, kad jie pirmą kartą
žaidžia tokį žaidimą: „Vaikai laimingi, o padėka mums – jų šypsenos.“
Patenkinti „Boulingo“ klube praleistu laiku ir moksleiviai iš kitų rajono vietų: sediškiai sakė, jog atvažiavimas čia buvo ir staigmena,
ir paskatinimas už gerą mokymąsi,
aktyvią visuomeninę veiklą. Buvimas čia paliko kuo geriausius įspūdžius.
LSDP Mažeikių skyriaus pirmininkas dėkoja „Boulingo“ kolektyvui už puikų ir nuoširdų gausaus
žaidėjų būrio priėmimą ir tikina,
kad pažaisti boulingo su vaikais
susirinks dar ne kartą.
LSDP Mažeikių skyriaus informacija

G

egužės 12 d. Burbiškio dvare, Radviliškio
rajone, aštuonioliktą kartą vyko Tulpių
žydėjimo šventė.
Renginio dalyvius džiugino spalvinga tul-

pių jūra – atvykusieji į šventę galėjos susipažinti su daugiau nei 460 rūšių įvairių spalvų
ir formų tulpėmis. Šiais metais
tulpių kolekcija buvo papildyta
net 18 naujų rūšių. Šventės dalyviams koncertavo populiarūs
atlikėjai, vaikus džiugino specialiai jiems įrengta pramogų
erdvė, veikė amatininkų mugė.
Tulpių žydėjimo šventėje dalyvavo ir socialdemokratai. Radviliškio skyriaus bičiuliai, vadovaujami skyriaus pirmininko Kazimiero Račkauskio, netoli sce-

nos pasistatę didelę raudoną
palapinę su partijos simbolika,
šventės dalyviams dalino balionus, vaišino kava ir arbata. Susirinkusieji galėjo sudalyvauti
ir laimės rato sukimo loterijoje,
kurioje kiekvienas sukimas buvo laimingas. Kartu su socialdemokratų partijos bičiuliais į Burbiškio dvarą pasigrožėti tulpėmis atvyko ir partijos pirmininkas Gintautas Paluckas.
LSDP Radviliškio skyriaus informacija

AKMENĖS RAJONAS
Akmenės rajono socialdemokratai organizavo inkilų kėlimo akciją

B

alandžio viduryje Akmenės rajono socialdemokratai pakvietė
visus rajono žmones prisijungti prie tradicinės akcijos ir iškelti
inkilus mažiesiems draugams. Akcija organizuota šalia Ventos esančiame Žerkš-

čių pušyne, čia saulėtą popietę buvo iškelti net 54 inkilai!
Pavasariniame susitikime kalbos sukosi apie paukščius ir gamtą. Buvo prisimintas žymus gamtininkas, profesorius
Tadas Ivanauskas, skatinęs visuomenę,

ypač jaunimą, tapti gamtos mylėtojais, domėtis mus supančia aplinka,
kelti inkilus ir sodinti medžius.
Inkilų kėlimo tradicija tampa švente
ne tik grįžtantiems paukščiams, bet
ir žmogui, ypač vaikams. Džiugu, kad
šiemet šventėje dalyvavo ypatingai
daug vaikų ir jų tėvelių. Būtent Ventos
darželio „Berželis“ tėveliai ir vaikai
gausiausiai atsiliepė į bičiulių kvietimą dalyvauti akcijoje, pagamino daugiausiai inkilų. Šio darželio vaikai gavo dovanų partijos skyriaus finansuotą kelionę į unikalų mūsų rajono perlą
– Kamanų gamtinį rezervatą.
LSDP Akmenės skyriaus informacija
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