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 Seimo rinkimų balsavimo biuletenyje socialdemokratai bus įrašyti pirmuoju numeriu.

LSDP – Nr. 1 rinkimuose, 
reitinguose ir politikoje

>nukelta į 6 p.

Artėjant rinkimams į Seimą, 
daliai piliečių iškila klausimas, 
už kurią partiją balsuoti. Tra-
dicinis politologų atsakymas 
negalintiems apsispręsti – 
perskaitykite programas ir 
balsuokite už artimiausią savo 
širdžiai. 

Mes norime šį atsakymą kiek išplė-
toti. Rinkimų programos yra svarbu, 
bet apsisprendžiant, už kurią iš val-
džioje esančių ar buvusių partijų bal-
suoti, verta ne tik perskaityti partines 
programas, bet ir prisiminti, kaip buvo 
įgyvendinami pažadai, duoti prieš lai-
mint rinkimus ir sudarant Vyriausybę. 
Pažvelkime, ką žadėjo ir ką nuveikė 
konservatoriai, kurių vadovaujama 

koalicija sudarė Vyriausybę 2008 m., 
bei socialdemokratai, vadovaujantys 
Vyriausybei nuo 2012 m. pabaigos.

Pradėkim pagal eilę –  
nuo konservatorių 

Konservatoriai, kviesdami bal-
suoti už save, žadėjo spartų Lietuvos 
ekonomikos augimą. Rezultatą, kurį 
konservatorių ir liberalų Vyriausybė 
pasiekė 2008–2012 m., mes žinome. 
Jau pirmaisiais valdymo metais dėl 
neapgalvotų mokesčių ir organiza-
cinių reformų, gamyba šalyje smuko 
tiek, kad  2008 metų jos lygis nebuvo 
atstatytas per visą konservatorių val-
dymo laikotarpį.

Smukusi gamyba sąlygojo nedar-
bo augimą. 2007–2008 m. Lietuvoje 
dažniau išgirsdavai nusiskundimus, 

kad sunku rasti darbuotojų, nei aima-
nas dėl nedarbo. Nedarbo lygis buvo 
santykinai neaukštas, ir konservatoriai 
kovai su nedarbu savo rinkimų kom-
panijos metu daug dėmesio neskyrė.  
Jie žadėjo algų didinimą socialinės 
sferos darbuotojams, pensijų augimą, 
svajojo apie lengvatas, kurios leis vers-
lininkams lengviau samdytis užsie-
niečius. 

Svajotojams apie „saulėlydžius“ ir 
„saulėtekius“ 2009 m. įvairavus Lietu-
vos ekonomiką į griovį, valdžios vyrai 
„pamiršo“ pažadus pedagogams dėl 
ankstyvo išėjimo į pensiją ir apmo-
kamų tobulėjimo atostogų, o bendrą 
pedagogų skaičių per dvejus metus 
sumažino daugiau nei 5 tūkst.

Sekdamos valdžios pavyzdžiu,  pri-
vačios įmonės pradėjo masiškai atlei-

dinėti iš darbo  žmonės. A. Kubiliaus 
Vyriausybė 2009 m. sumažino medi-
kų atlyginimus, o 2010 m. – pensijas. 
Valdžios pavyzdžiu mažinant algas 
sekė ir privatus verslas. 

Lyginant su 2005–2008 metais, 
triskart išaugęs nedarbas jau 2010 m. 
tapo rimčiausia Lietuvos socialine 
problema, kurią, konservatoriams 
ir liberalams net nebandant rimtai 
nagrinėti, dalis Lietuvos piliečių nu-
sprendė spręsti emigruodami.  

Vien per 2010 m. dėl migracijos 
šalies gyventojų skaičius sumažėjo 
daugiau nei per visą 2005–2008 m. 
laikotarpį. Konservatoriai jau pir-
maisiais savo valdymo metais sulaužė 
rinkimų pažadą užtikrinti Lietuvos 
gyventojų skaičiaus augimą. 

Lietuvos socialdemokratų partija ir jos pirmininkas, Lietuvos Respublikos 
premjeras Algirdas Butkevičius naujųjų mokslo metų proga sveikina moksleivius, 
studentus, mokytojus ir dėstytojus: 

Rugsėjo 1-oji – didžiai prasminga diena, viltinga šventė, kuri kviečia į nuostabų 
žinių pasaulį, ženklina naujus ateities kūrimo metus. Tik mokslas gali suteikti 
pažinimo džiaugsmą, atskleisti gabumus, pažadinti mąstymo galią ir vesti 
tobulėjimo keliu.

Nuoširdžiai sveikinu visą šalies švietimo bendruomenę naujų mokslo metų 
proga. Esu tikras, kad klasėse ir auditorijose mokymas bus grindžiamas ne tik 
moderniomis technologijomis, šiuolaikiniais vadovėliais, bet mokytojų ir dėstytojų 
išmintimi, o svarbiausia – pamatuotas širdimi.

Linkiu visoms mokykloms, kolegijoms ir universitetams efektyvaus kūrybinio 
darbo. Branginkite ir puoselėkite pamatines vertybes, kad į Lietuvos gyvenimą 
įsilietų išsilavinę, mylintys savo Tėvynę piliečiai, pasirengę visomis pastangomis kurti 
sėkmės istoriją.  
   Sėkmingų ir įdomių viSiemS 2016–2017 metų mokSlo metų! 

Rugsėjo 11-ąją – „Socialdemokrato“ 97-asis gimtadienis. 
„Socialdemokrato“ redakcija ir jį kurianti komanda nuoširdžiai 
sveikina visus laikraščio skaitytojus ir linki tikrų socialdemokratinių 
metų! 

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie „Socialdemokrato“ 
istorijos ir gyvavimo: redaktoriams, redakcinės kolegijos nariams, 
autoriams, nuolatiniams bendraautoriams, žurnalistams, 
mokslininkams, pašnekovams, menininkams, fotografams, LSDP 
bičiuliams ir, žinoma, skaitytojams! 

Prof. dr. Dobilui Kirveliui, Gediminui Kirkilui, Justui Vincui 
Paleckiui, Vilijai Blinkevičiūtei, Zigmantui Balčyčiui, Eugenijai 
Kostinienei, Auksei Kontrimienei, Evelinai Butkutei-Lazdauskienei, Jolantai Bielskienei, Irminai 
Frolovai-Milašienei, Ridui Viskauskui, Jolantai Grigorjevienei, Erikai Giedraitytei, dr. Vytautui Plečkaičiui, 
dr. Gediminui Černiauskui, prof. Aušrinei Marijai Pavilionienei, dr. Giedrei Purvaneckienei, dr. Irenai 
Šiaulienei, dr. Margaritai Jankauskaitei, Kornelijai Petravičienei, Artūrui Rudomanskiui, Valdui Šereikai, 
Agnei Goldbergaitei, Vilmai Fioklai Kiurė, Tomui Šileikai, Sigitai Mykolaitytei, Antanui Brazauskui, 
Akvilei Rudytei ir kitiems, čia nepaminėtiems, bet kurių indėlis į „Socialdemokratą“ yra neįkainojamas. 

Socialdemokratai sveikina su naujais mokslo metais! „SOCIALDEMOKRATUI“ – 97! 
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Irena ŠIaulIenė 
Seimo LSDP frakcijos seniūnė, LSDP 
kandidatė į Seimą vienmandatėje 
Baltijos apygardoje Klaipėdoje  

Paskutinės šio Seimo rudens sesijos darbai

Socialdemokratų frakcija 
rugsėjo 10 d. rinksis į pasku-
tinę šio Seimo rudens sesiją 
– spalio 9 d. Seimo rinkimai. 

Pagal Seimo valdybos patvirtin-
tą posėdžių grafiką nuo rugsėjo 10 
d. iki lapkričio 10 d. (po rinkimų 
šis Seimas dirbs dar mėnesį, kol bus 
galutinai patvirtinti rinkimų rezul-
tatai) planuojama surengti daugiau 
kaip 20 plenarinių posėdžių. 

Iki rinkimų Seimas posėdžiaus 
antradienį, o trečiadienį Seimo ple-
nariniai posėdžiai bus rengiami nuo 
pietų iki 18-19 val. Nuo spalio 10 d. 
vėl grįšime prie tradicinio Seimo ple-
narinių posėdžių grafiko – posėdžių 
antradienį ir ketvirtadienį. 

Rudens sesijos pirmajame posėdy-
je numatoma pateikti sesijos darbų 
programos projektą, kuriame – 496 
teisės aktų projektai (su lydinčiaisiais 

– apie 780 teisės aktų projektų). Vy-
riausybė į sesijos darbų programą pa-
siūlė įrašyti 108 teisės aktų projektus 
(su lydinčiaisiais – 184), Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė – 4 
teisės aktų projektus (su lydinčiai-
siais – 15), Seimo nariai (frakcijos) 
– daugiau kaip 384 įstatymų pro-
jektus. Socialdemokratų frakcijos 
nariai įregistravo per 250 projektų. 
Taigi, darbų apimtys nemažėja.

Trijų paskutinių kadencijų statis-
tika rodo, kad realiai per paskutinę 
Seimo rudens sesiją yra priimama 
vidutiniškai apie 150 teisės aktų, 
todėl numatoma apsvarstyti apie 
200 teisės aktų. 

Per šią trumpą sesiją pagrindinį 
dėmesį socialdemokratai kreips 
dėmesį ne į priimamų teisės aktų 
kiekybę, bet į svarbą ir kokybę. 

Vyriausybės įstatymų projek-
tai nereikalauja darbų programos 
papildymo, todėl šioje sesijoje ypač 
svarbūs Vyriausybės projektai bus 
įtraukiami Seimo Seniūnų sueigos 
sprendimu. Vyriausybės teikiami 
projektai šioje sesijoje yra susiję su 
biudžetu, taip pat 84 – eurointe-
graciniai, kai kurie – finansiniai ir 
mokesčių administravimo projektai. 
Vienas iš prioritetinių klausimų yra 
tolesnė kova su šešėline ekonomika, 
svarbūs Vaiko teisių institucijos per-
tvarkos, Energijos tiekimo vartoto-
jams įstatymų projektai. 

Sunkiai ir ilgam susirgus mūsų 
bičiuliui sveikatos ministrui Jurui 

Poželai, akivaizdu, jog reikia skubiai 
tobulinti Vyriausybės įstatymą. Mi-
nistrui sergant ilgiau nei mėnesį (30 
dienų) jis būtų ne pavaduojamas kito 
ministro, bet kitas ministras laikinai 
būtų skiriamas eiti tos ministerijos 
vadovo pareigas. Tokia pataisa bū-
tina, nes pavaduojančiam ministrui 
dabar nesuteikta teisė priimti ar 
atleisti naujų darbuotojų, pasirašy-
ti strateginių teisės aktų. Taip pat 
svarstoma galimybė tokius doku-
mentus ministrui sergant leisti juos  
pasirašyti ministerijos kancleriui.

Ypač svarbus yra biudžetinių 
įstaigų darbuotojų ir valstybės 
tarnautojų darbo apmokėjimą re-
glamentuojantis įstatymo projektas. 

Šiai kategorijai asmenų atlyginimai 
nedidinti 8 metai, po keliskart di-
dintos minimalios mėnesinės algos 
žemesniųjų grandžių biudžetinių 
įstaigų darbuotojai gauna darbo už-
mokestį, neatitinkantį jų kvalifikaci-
jos. Be to, valstybės tarnautojų darbo 
apmokėjimą reikia susisteminti, nes 
dirbančių tos pačios kvalifikacijos 
ir atsakomybės reikalaujantį darbą 
atlyginimai įvairiose įstaigose labai 
skiriasi. 

Pradėsime ir pagrindinį rudens 
sesijos darbą – 2017 metų biudžeto 
svarstymą. Pirmąjį biudžeto ir susi-
jusių lydinčių teisės aktų svarstymą 
pradėsime, o už jį  balsuos ir jį priims 
naujas Seimas. 

Rugsėjo 10 d. Seimo plenarinį 
posėdį pradėsime nuo Prezidentės 
vetuotų įstatymų, iš kurių svar-
biausi – naujasis Darbo kodeksas ir 
Pagalbinio apvaisinimo įstatymas. 
Seimas dėl šių įstatymų projektų 
turi apsispręsti per pirmąją savaitę 
– atmetame veto, lieka galioti sena-
sis Darbo kodeksas, ar priimame 
Prezidentės pataisas ir pasiūlymus 
abiems įstatymo projektams. 

Premjeras Algirdas Butkevičius ra-
gina Seimo narius dar kartą atsakin-
gai svarstyti frakcijose naująjį Darbo 
kodeksą ir jo priėmimo niuansus, 
jei siekiame, kad Lietuva žygiuotų 
modernumo ir pažangos keliu. 

Nebus lengva ir svarstant vetuotą 
Pagalbinio apvaisinimo įstatymą, 
nes Prezidentė savo pataisomis siūlo 
neriboti apvaisintų embrionų skai-
čiaus, leisti lytinių ląstelių donorystę. 
Socialdemokratai turi palaikyti pa-
taisas vardan nelaimingų šeimų, ku-
rios neišgali susimokėti tūkstančių ir 
išvažiuoti gydytis į kitas šalis, kuriose 
šie apvaisinimo metodai įteisinti (net 
Italijoje ) bei lieka be motinystės ir 
tėvystės džiaugsmų. Vardan mūsų 
Lietuvos demografinės situacijos ge-
rinimo. Vardan Lietuvoje dar likusio 
medicinos mokslo elito, kuris šiomis 
dienomis tik medicinos pasiekimų, 
modernių technologijų dėka taip 
įnirtingai kaunasi dėl mūsų bičiu-
lio Juro gyvybės. Ir jeigu galėtų, jis 
bičiuliškai mums padėkotų už mo-
dernumą ir pažangą.

LSDP rinkimų programa: girdim, matom, darom

Susidaro įspūdis, kad Lie-
tuvoje rinkimų programos 
rašomos politologams anali-
zuoti ir partijų propagandis-
tams instruktuoti. Turtingos 
neidėjinės partijos paprastai 
sukuria patrauklius kūrinė-
lius, kurie uždega rinkėjų 
būrius. Tačiau tos įžvalgos 
ir svajonės po rinkimų virsta 
nepamatuotais, greitai pa-
mirštais pažadais. Tokioms 
programoms „pagal užsaky-
mą“ galėtume priskirti Vals-
tiečių ir žaliųjų, „darbiečių“, 
„tvarkiečių“ ir panašias, jau 
paskelbtas programas.

Mes, socialdemokratai, šiemet 
pasirinkome šiuolaikišką, sunkes-
nį, bet žymiai produktyvesnį kelią. 
LSDP paskelbta rinkimų progra-
mos versija keitėsi ir tobulėjo kaip 
gyvas organizmas. Pabrėžčiau, kad 
ji rėmėsi nauja, modernia, pastara-
jame LSDP suvažiavime priimta 
partijos programa „Saugi, solidari 

Juozas BeRnaTOnIS 
LSDP pirmininko pavaduotojas, tei-
singumo ministras, LSDP kandida-
tas į Seimą Karoliniškių apygardoje 
Vilniuje  

ir teisinga Lietuva“. Rinkimų pro-
gramos pamatu tapo ne teoriniai 
išvedžiojimai ar propagandos dei-
mančiukai, bet šioje kadencijoje Mi-
nistro Pirmininko Algirdo Butke-
vičiaus vadovaujamos Vyriausybės 
atlikti konkretūs darbai ir sukaupta 
valstybės valdymo patirtis.

Paskelbtas programos projektas 
virtualioje erdvėje tapo mūsų bi-
čiulių idėjų poligonu. Kiekvienas 
galėjo išsakyti savo pasiūlymus, vil-
tis bei lūkesčius. Kaip bitės suneša 
medų į korį, taip ir mūsų bičiuliai 
po minties kruopelytę tobulino 
programą tol, kol ji įgavo dabarti-
nį pavidalą. Todėl šiandien drąsiai 
sakome: tai – ne tušti pažadai, o 
mūsų visų programa – suvokta, 
išgyventa ir perspektyvi. Vertin-
tojams tai buvo neįprasta, kartais 
nesuprantama ar tiesiog pavydu. 

LSDP programa persmelkta 
mūsų amžinomis vertybėmis – 
laisve, lygiomis galimybėmis, so-
cialiniu teisingumu ir solidaru-
mu. Svarbiausiu prioritetu išlieka 
investicijos į žmogų ir jo gerovę. 
Šį prioritetą užtikrins išaugęs fi-
nansavimas švietimui ir mokslui, 
sveikatos apsaugai ir socialinei po-
litikai. Stiprindami demokratiją, 
kertiniu akmeniu laikysime teisi-
nės valstybės įtvirtinimo principą, 
o mūsų šalies nepriklausomybės 
stiprinimas bus tolesnė mūsų vei-
klos strategija.

Išskirdamas tik po kelis punktus, 
pažymėsiu mūsų, socialdemokra-
tų, nuostatas ir siekius socialinės 
politikos, teisės ir teisingumo bei 
korupcijos prevencijos srityse. 

Socialinė politika:
• Užbaigsime kompensacijų už 

dešiniųjų valdymo metais suma-
žintas pensijas ir atlyginimus grą-
žinimą;

• didinsime Vyriausybės remia-
mų pajamų dydį, susiedami jį su 
santykine šalies skurdo riba;

• 50 proc. didinsime socialinių 
darbuotojų darbo užmokestį, suda-
rysime galimybę kelti kvalifikaciją 
bei gauti psichologinės pagalbos 
paslaugas; 

• bus plečiamas paslaugų neį-
galiesiems tinklas, besimokančių 
neįgaliųjų skaičius aukštosiose mo-
kyklose padidės 50 proc.

Teisė ir teisingumas:
• Bus įtvirtinta galimybė  kreiptis 

į Konstitucinį Teismą kiekvienam 
Lietuvos piliečiui;

• valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą galės gauti visi žmonės, ku-

rių metinės pajamos neviršija 6000 
eurų, ir turės teisę laisvai pasirinkti 
advokatą;

• Baudžiamąjį kodeksą patobu-
linsime taip, kad laisvės atėmimo 
bausmė būtų taikoma tik už sun-
kius nusikaltimus visuomenei pa-
vojingiems asmenims, įkalintųjų ir 
atliekančių bausmę asmenų skaičių 
sumažinsime iki 5000;

• visiškai įgyvendinsime Jungti-
nių Tautų Neįgaliųjų konvenciją, 
negalią turintiems žmonėms teik-
sime efektyvesnę pagalbą, paša-
linsime galimybes piktnaudžiauti 
žmonių veiksnumo apribojimais, 
sudarysime sąlygas neįgaliesiems 
naudotis visomis teisėmis ir pagrin-
dinėmis laisvėmis;

• dvigubai padidinsime iš 
valstybės biudžeto skiriamas lėšas 
nusikaltimo aukoms padarytai ža-
lai atlyginti ir kompensacijoms už 
valdžios institucijų padarytą žalą, 
kad galima būtų nedelsiant atlyginti 

materialinius ir moralinius nuos-
tolius nukentėjusiems, o valdžios 
institucijų padarytą žalą privalomai 
išieškosime iš nusižengusių valdi-
ninkų.

Korupcijos prevencija:
• Visi priimami teisės aktai bus 

vertinami atliekant antikorupcinę 
ekspertizę;

• naują teisinį reguliavimą nu-
statantiems teisės aktams bus 
atliekama galimo poveikio visuo-
meniniams santykiams vertinimo 
analizė;

• bus kryptingai dirbama, to-
bulinant viešųjų pirkimų sistemą, 
kuriant centralizuotą valstybės ne-
kilnojamojo turto valdymo sistemą, 
bus pamatuotai konsoliduojamos 
valstybės įstaigų bendrosios funk-
cijos; 

• iš viešųjų paslaugų teikėjų bus 
reikalaujama nustatyti viešųjų pas-
laugų kokybės standartus, vykdyti 
nuolatinę paslaugų kokybės stebėse-
ną ir vertinimą, plėsti elektroninių 
paslaugų teikimą ir prieinamumą;

• Bus nuosekliai diegiamos vie-
šojo valdymo institucijų veiklos 
skaidrumą ir viešosios informacijos 
prieinamumą, tinkamą konsultavi-
mąsi su visuomene užtikrinančios 
priemonės. 

Kai populizmo nevengiančios par-
tijos bando prisivilioti rinkėjus ra-
šytojų sukurtomis svajonėmis, mes, 
socialdemokratai, GIRDIM mūsų 
žmones, MATOM šiandienos pro-
blemas ir DIRBAM Lietuvos labui.



Pinigai 3socialdemokratas 2016 m. rugsėjis, Nr. 9 (77)

Valstybės biudžetas – ne ministerijų,  
bet mūsų žmonių uždirbti pinigai

Esate nueinančios Vyriausybės 
finansų ministrė, kuriai buvo pa-
tikėta formuoti 2017 metų valsty-
bės biudžetą. Kokie iššūkiai kyla 
planuojant kitų metų viešuosius 
finansus?

Ateidama dirbti į kadenciją bai-
giančią Vyriausybę, žinojau, kad 
laiko turiu mažiau nei darbų. Ka-
dangi, esu žmogus, orientuotas į 
konkretų rezultatą, įvertinusi savo 
galimybes, išsikėliau sau tikslą – 
suvaldyti finansinį populizmą ir ne-
leisti, kad valstybės biudžetas taptų 
artėjančių Seimo rinkimų politinės 
kampanijos dalimi. 

Jau pirminis 2017-ųjų valstybės 
biudžeto projekto sudarymo etapas 
parodė, kad populizmo prieskonio 
jame netrūksta. Teko apkarpyti ne-
visai racionalius ir realius asignavi-
mų valdytojų išaugusius ,,apetitus“. 

Ar tai Lietuvos žmonės pajus?
Skaičiuojama, kad 2017 m. vals-

tybės ir savivaldybių biudžetų pa-
jamos kartu su ES parama turėtų 
sudaryti 10 047 mln. eurų, t.y. 6,5 
proc. daugiau nei šįmet planuojama 
gauti. Tuo tarpu valstybės biudže-
to išlaidos planuojamos, įvertinus 
Vyriausybės prioritetus, valstybės 
įsipareigojimus savo piliečiams, 
pirmiausia, užtikrinant socialinį 
teisingumą, mažinant skurdo Lie-
tuvoje lygį bei garantuojant žmonių 
saugumą. 

Kitų metų biudžete toliau nu-
matoma didinti neapmokestina-
mąjį pajamų dydį (NPD), kuris 
nuosekliai auga nuo 2014 metų. 
Pagrindinis NPD nuo Naujųjų 
metų turėtų padidėti 110 eurų, 
t.y. pasiekti 310 eurų. Tai reiškia, 
kad gyventojas, kuriam taikomas 
maksimalus NPD, už kiekvieną 
vaiką gaus nuo 120 iki 200 eurų 
per mėnesį. Vadinasi, kad šeima, 
auginanti du vaikus, gautų iki 28 
eurų, o vieniši tėvai ar motinos – iki 
38 eurų daugiau grynųjų pajamų 
per mėnesį. 

Prognozuojama, kad pagrindi-
nio ir papildomo NPD didinimas 
ateinančiais metais 144 mln. eurų 
papildys gyventojų pinigines. Ne-
reikia pamiršti, kad žmonės pajamų 
pagausėjimą pajus ir dėl dar šiais 
metais padidėjusios minimaliosios 
mėnesinės algos.

Taip pat 2017-ųjų valstybės biu-
džete numatyti papildomi asignavi-

Vertinant nestabilią šiandienos ge-
opolitinę situaciją, nuoseklus lėšų, 
skirtų krašto apsaugai, didinimas 
greitu laiku leis pasiekti 2 proc. 
bendrojo vidaus produkto (BVP) 
ribą, kurios yra numačiusios laiky-
tis NATO šalys.

tų algų, pensijų ir socialinių išmokų 
karpymo laikotarpį. Gerokai dides-
nis Lietuvos išlaidų nei surenkamų 
į biudžetą pajamų santykis Europos 
Komisijai suteiktų teisę grąžinti biu-
džeto įstatymą koreguoti, o jei to būtų 
nepaisoma – imtis sankcijų, skiriant 
baudą ar net sustabdant ES finansinės 
paramos teikimą, kas šiuo metu jau 
gresia dviem ES valstybėms narėms. 

Galiausiai, nesiekdami įgyvendinti 
Lietuvos viešųjų finansų tvarumo, ri-
zikuojame dar didesnę valstybės sko-
los naštą užkrauti ateities kartoms.

Netrukus bus 100 dienų, kai einate 
finansų ministrės pareigas. Koks bū-
tų Jūsų receptas, kuris galėtų išgydyti 
viešųjų finansų skaudulius?

Lengviausias kelias lopyti biudžeto 
skolas – mokesčių didinimas gyven-
tojams ir verslui. Ar jis reikalingas? 
Nesu tikra. 

Aš manau, kad tikslinės ir grąžą 
duodančios europinių pinigų investi-
cijos skatinant ekonomiką gali padėti 
užtikrinti valstybės biudžeto pajamų 
augimą, apseinant be ženklios mokes-
čių sistemos pertvarkymo. 

Šiandien orientuojamasi į mokes-
čių administravimo tobulinimą – 
dar šį rudenį bus paleista išmanioji 
mokesčių sistema, kuri ir toliau leis 
gerinti pridėtinės vertės mokesčio 
surinkimą. Didelis dėmesys skiria-
mas prevencinių priemonių įgy-
vendinimui, siekiant, kad verslas 
nevengtų mokėti mokesčių ir išeitų 
iš šešėlio. Jau anksčiau pradėtas dar-

bas, skatinant dar didesnį mokesčių 
surinkimą, pasiteisino – jau 2015 m. 
pajamų ir BVP santykis padidėjo iki 
29,5 proc. 

Ateityje įgyvendinamos priemonės 
leis dar labiau sumažinti šešėlinės 
ekonomikos mastus.  Viena iš prie-
monių, kurią ketinama įgyvendin-
ti, siekiant suefektyvinti mokesčių 
administravimą – kasos kvitų  lote-
rijos gyventojams. Valstybės rengia-
mos kasos kvitų loterijos gyventojus 
skatins prašyti kvitų iš paslaugų ar 
prekių pardavėjų. Taip pat mokesčių 
mokėtojai bus raginami savanoriš-
kai deklaruoti mokesčius dar prieš 
mokesčių patikrinimus, neskiriant 
sankcijų už pažeidimus. 

Nors pajamos iš darbo užmokesčio 
2013–2015 metais augo 14 proc., vis 
dėlto pajamos iš kapitalo augo žymiai 
daugiau. Todėl, ateityje reikėtų svars-
tyti klausimą dėl prabangaus  turto 
apmokestinimo.

Vadovaujantis tarptautinių eks-
pertų nuomone, Lietuvoje pernelyg 
apmokestinama darbo jėga. Dideli 
mokesčiai verslui, kuriančiam darbo 
vietas, tampa nepakeliami, todėl ren-
kamasi eiti į šešėlį. 

Vis dėlto šiuo metu vykdoma 
politika, kai valstybinio socialinio 
draudimo (VSD) įmokos tarifas ma-
žinamas, o NPD didinamas, leidžia 
spręsti darbo jėgos apmokestinimo 
klausimą, tokiu būdu prisidedant 
prie dar patrauklesnių verslo kūri-
mo sąlygų mūsų šalyje. 

Pokalbis su finansų ministre Rasa Budbergyte, LSDP kandidate į Seimą vienmandatėje Verkių apygardoje Vilniuje

bIUDžETAS yRA 
įRAnKIS SUKURTI MūSų 
žMOnIų gEROvę, TODėL 
vALSTybėS pInIgInIAI 
IšTEKLIAI TURI būTI 
vALDOMI ATSAKIngAI. 

Yra ekonomistų, kurie teigia, kad 
valstybė vietoj siekio subalansuoti 
2017 metų valstybės biudžetą, turė-
tų nebijoti skolintis. Tam esą leidžia 
sparčiai auganti Lietuvos ekono-
mika, stiprus vidaus vartojimas, 
atsigaunantis eksportas ir Europos 
Centrinio Banko vykdoma nulinių 
ir net neigiamų palūkanų politika. 
Galbūt Lietuvai būtų tikslinga ne-
paisyti Europos Komisijos reika-
lavimų ir skolinantis pasinaudoti 
rekordiškai žemomis palūkanomis? 

Komerciniams bankams atstovau-
jantys ekonomistai yra suinteresuoti, 
kad tiek valstybė, tiek gyventojai sko-
lintųsi. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad 
valdžios sektoriaus skola jau ir dabar 
sudaro šiek tiek daugiau nei 40 proc. 
šalies BVP. 

Nors pagal Mastrichto kriterijų 
valstybės skola neturi viršyti 60 proc. 
BVP, Lietuva, būdama maža vals-
tybe, galėtų tapti itin pažeidžiama 
nuo išorinių politinių ir ekonominių 
veiksnių, apsispręsdama dar labiau 
didinti šiandieninę valdžios skolą. 
„Brexit“, recesija Europos ekonomi-
koje, besiformuojantis nekilnojamojo 
turto burbulas Skandinavijoje galėtų 
skausmingai paveikti Lietuvos eko-
nomiką. 

Didindami valstybės skolą, rizi-
kuotume sugrįžti į 2008–2011 me-

Ateinančių metų valstybės biu-
džetą, palyginus su šiuomečiu, buvo 
bandoma išpūsti 1,8 mlrd. eurų, 
negalvojant apie tai, kad auganti 
valstybės skolos našta guls ant visų 
mūsų pečių. Po pirminių derybų 
Finansų ministerijai pavyko papil-
domai prašomų lėšų sumą sumažin-
ti daugiau nei keturis kartus – iki 
430 mln. eurų.

Noriu, kad suprastume – vals-
tybės biudžetas nėra nei politikų, 
nei ministerijų ar Vyriausybės pi-
nigai. Tai yra įrankis sukurti mūsų 
žmonių gerovę, todėl valstybės pi-
niginiai ištekliai turi būti valdomi 
atsakingai. 

Prognozuojama, kad kitų metų 
valstybės biudžetas bus pilnesnis. 

mai šeimoms, auginančioms vaikus 
iki 18 metų. Parama auginantiems 
vaikus priklausys toms šeimoms, 
kurių gaunamos pajamos vienam 
šeimos nariui per mėnesį yra ma-
žesnės negu  153 eurai.

Formuojant kitų metų biudžetą, 
nepamiršti ir švietimo bei kultūros 
darbuotojai. Papildomai planuoja-
ma išleisti 24 mln. eurų pedagogų 
darbo užmokesčiui didinti. Švieti-
mo darbuotojų atlyginimai jau nuo 
rugsėjo padidėjo 5 proc. Papildomai 
kitąmet kultūros ir meno darbuo-
tojų užmokesčiui kelti numatoma 
skirti 7,1 mln. eurų.

Svarbu pastebėti, kad ateinan-
čių metų valstybės biudžete, kaip 
ir praeitais metais, 150 mln. eurų 
skiriama krašto apsaugai stiprinti. 

LSDP rinkimų programa: girdim, matom, darom
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Vyriausybės rezultatai – 
nuoseklaus ir sunkaus darbo vaisiai 

Dėl Darbo kodekso priėmimo 

Siūlyti rinkėjams turime kaip 
partija, vadovaujanti valdančiai ko-
alicijai, per tuos ketverius metus 
išlaikiusi lyderio pozicijas, suge-
bėjusi laiku ir sėkmingai pabaigti 
didelius tęstinus darbus: 

- ne tik sustiprinusi Lietuvos 
energetinį savarankiškumą, bet 
ir nuosekliai mažinanti energijos 
kainas vartotojams, 

- ne tik sėkmingai atlaikiusi Rusi-
jos embargo iššūkius eksporto rin-
koje, bet ir staigiai suradusi naujas, 

- užtikrinusi stabilų ir tvarų 
ekonomikos augimą bei ženkliai 
pagerinusi mokesčių surinkimą 
(„ištraukiant“ iš šešėlio 580 mln. 
eurų), atvedusi šalį į eurozoną, už-
tikrinusi šalies finansinį stabilumą,

- pritraukianti užsienio investi-
cijas, kurianti naujas darbo vietas, 
sumažinusi nedarbą. 

Tai leido:
- ženkliai padidinti šalies gyny-

bos finansavimą, o tuo pačiu – ša-
lies saugumą,

- suplanuoti ir įgyvendinti mi-
nimalios mėnesio algos (MMA), 
neapmokestinamojo pajamų dy-
džio (NPD) didinimą, mažinti 
skurdo lygį,

- atstatyti ar pradėti kompen-
suoti per praėjusios krizės metus 
neteisėtai nusavintas gyventojų 
pajamas, atlyginimus, pensijas bei 
padidinti jas.

Tai – pagrindiniai mūsų vei-
klos rezultatų bruožai. Sąrašą 
galima dar tęsti. Patikėkit – re-
zultatai atsirado ne savaime, tai 
– nuoseklaus ir sunkaus darbo 
vaisiai. 

Apie tai mes didžiuodamiesi 
galime ir turime kalbėti rinkė-
jams.

Prezidentė (kaip ir Seimo na-
riai), manau, turėtų atidžiau 
įsiklausyti į specialistų, teisi-
ninkų, profesinių sąjungų ir 
verslo atstovų išvadas. Jai ne-
derėtų vertinti Darbo kodek-
są tik kaip „nužmogėjusių“ 
socialdemokratų teikiamą ko-
deksą ir antrinti konservato-
rių politinėms nuostatoms ar 
paremti tik vienos socialinių 
partnerių pusės. Pagaliau tai 
– tiesiog nesolidu Prezidentui. 

Taip, Seimo priimto Darbo ko-
dekso kai kurios nuostatos yra tai-
sytinos – tam ruošiami atitinkami 
pasiūlymai. Tačiau Seimo priimtas 
socialinis modelis yra vientisas doku-
mentas, glaudžiai tarpusavyje susietų 
straipsnių, sąlygų, finansinių pagrin-
dimų visuma, kur, palietus, pakeitus 
nors vieną dalį, reikia persvarstyti ir 
keisti kitą – su ja susijusią. 

Susitikus su aukš-
tais užsienio vals-
tybių atstovais su 
pasididžiavimu yra 
vardijami mūsų šalies 
pasiekimai, šios Vy-
riausybės darbai – su-
skystintųjų gamtinių 
dujų terminalas, elek-
tros jungtys su Lenkija 
ir Švedija, augantis ša-
lies gynybos finansa-
vimas, sėkmingas eu-
ro įvedimas, užsienio 
investicijos, fiskalinė 
drausmė. 

 Kita vertus, šalies 
gyventojams tie pa-
tys, besidžiaugiantys 
asmenys, pastoviai tei-
gia, jog Vyriausybė yra 
neįgali, korumpuota, 
„nužmogėjusi“. Tačiau 
šie epitetai labiau tiktų 
Vyriausybei, kuri ne-
teisėtai nusavino žmonių pajamas, 
ir šalies vadovei, palaiminusiai 
šiuos sprendimus, o ne Vyriausy-
bei, kuri ne tik kompensuoja pra-
radimus, bet ir stengiasi didinti 
gyventojų pajamas.

Pastaruoju metu, artėjant rin-
kimams, aiškiai matosi besifor-
muojanti „dvigubų standartų 
kultūra“. Prezidentė atvirai (jau 
metai laiko) įsijungė į rinkimų 
kovą, kurioje taiko labai aukštus 
moralinius vertinimo kriterijus 
visiems aplinkiniams, tik ne sau, 
savo artimos aplinkos žmonėms. 
Prezidentė vienasmeniškai spren-
džia – „kas niekuo dėtas“ ir kas turi 
prisiimti atsakomybę.

Visų „jos kaltinamųjų“ atsako-
mybės yra reikalaujama beatodai-
riškai, besąlygiškai, nepriklauso-

mai nuo to, ar yra tam faktinis teisi-
nis pagrindas, ar ne. Prisiminkime 
kaltinimus Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos vadovui, 
krašto apsaugos ministrui, mi-
nistrų, viceministrų šantažavimą 
slaptomis pažymomis, politikų 
kaltinimą dėl galimo poveikio pa-
renkant Generalinio prokuroro 
kandidatūras, inicijuotus įstatymų 
pakeitimus, skirtus vienam asme-
niui ir t. t.

Turiu pabrėžti, jog žmonių liki-
mai negali priklausyti nuo vieno 
žmogaus simpatijų ar antipatijų. 

Teisinėje valstybėje, priimant 
sprendimus, o tuo labiau lemian-
čius žmonių likimus, privalu pa-
sikliauti tik objektyvia, paremta 
faktais oficialių (atitinkamų) 
šalies institucijų informacija, 

išvadomis ir reko-
mendacijomis. 

Ir aš, Ministras 
Pirmininkas, šios 
nuostatos nenu-
krypstamai laiky-
siuosi. 

Puikiai supran-
tame, kad neatsi-
tiktinai Premjerui 
išvykus atostogauti, 
jis yra kviečiamas 
apklausai į proku-
ratūrą. Kuo arčiau 
rinkimų data, tuo 
griežtesni skamba 
koalicijos pasiūly-
mų, jos ministrų, 
veiksmų ar poelgių 
vertinimai. 

Juk dedant tiek 
daug pastangų, opo-
nentams niekaip 
nepavyksta pasiekti 
norimo rezultato – 

sumažinti LSDP vertinimo reitin-
gus, išeliminuoti iš rinkimų kovos 
favoritų, neleisti formuoti naujos 
vyriausybės.  

* * * 
Bičiuliai, pagrindinė užduotis, 

jei norite, kad partija laimėtų rin-
kimus, – tai ne tik vieningi mūsų 
veiksmai, įvertinant politines pa-
sekmes, bet ir vieningas tų veiksmų 
komentavimas, vieningos bendra-
minčių komandos veikimas. 

Mes ne vieną kartą įrodėme, 
kad tai galime. Tikiu, jog ir dabar 
taip bus.

Bičiuliai, aš tikiu mūsų partijos 
bičiulių potencialu, mūsų realiomis 
galimybėmis. Juk ne veltui mūsų 
oponentai labiausiai bijo LSDP 
vienmandatininkų. 

Tai – tiesa, bet ji nėra savaiminė 

duotybė. Reikia labai kruopštaus ir 
nuoseklaus pasiaukojančio darbo, 
patrauklaus įvaizdžio. Mūsų tiks-
las, jei pavyks, – bent 4 apygardose 
laimėti pirmame ture, likusiose 
papulti į antrą turą ir tada siekti 
pergalės.           

Tačiau kviečiu neužmiršti, jog 
kitą dalį mūsų sėkmės turi sudaryti 
daugiamandatininkai arba rinkė-
jai, prabalsavę už LSDP ir sužymėję 
pirmumo už mus taškus. 

Tad agituodami už save, neuž-
mirškime priminti, kokiai partijai 
atstovaujate, nuoširdžiai kvieskite 
žmones su visomis šeimomis ateiti 
prie balsavimo urnos ir išreikšti 
savo valią. Tai labai svarbu. 

Iš praeitų rinkimų mes žinome, 
jog net dalis LSDP narių neatėjo 
balsuoti. O dabar jau girdime „ini-
ciatyvų“, kad reikia balsuoti tik už 
vienmandatininkus ir ignoruoti 
partijas. Tuo, be abejonės, pasinau-
dos partijos, turinčios pastovius 
ir ištikimus rinkėjus. Todėl kie-
kvienas rinkėjo balsas už LSDP 
yra be galo svarbus ir dėl jo verta 
stengtis.

Kuo vieningesni, aktyvesni, 
nuoširdesni mes būsime rinkimų 
agitacijoje, kovosime ne tik už save, 
bet ir už mus, tuo didesnė tikimybė 
mums surinkti tą skaičių būsimų 
Seimo narių, kuris leis formuoti 
valdančiąją daugumą. 

Aš tikiu, kad mes galime būti 
PIRMI (ir ne tik rinkimų biu-
letenyje).

Nes mes GIRDIM. MATOM. 
DAROM.  

Parengta pagal LSDP pirminin-
ko, Ministro Pirmininko Algirdo 

Butkevičiaus kalbą LSDP taryboje 
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Algirdas BUtKEVIčIUS, LSDP pirmininkas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 

Algirdas BUtKEVIčIUS, LSDP pirmininkas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 
Tik taip šis dokumentų paketas yra 

priimamas ir vertinamas tarptautinių 
organizacijų kaip strateginė reforma 
bei daromos atitinkamos išlygos for-
muojant šalies biudžetą.  

Darbo kodekso keitimo poreikis 
pribrendo jau seniai. Konservatorių 
– liberalų Vyriausybei neužteko po-
litinės valios net pradėti ruošti soci-
alinio modelio projektų. Dabar jie iš 
pasitenkinimo trina rankas girdėdami 
pasiūlymus, jog geriau palikti galioti 
senąjį (arba pritarti veto be išlygų), nes 
tai galimybė jiems prisiimti naujojo 
autorystę. 

Keičiasi geopolitinė situacija, darbo 
sąlygos, specifika, požiūris į darbą, 
todėl nekeisdami Darbo kodekso (o su 
juo ir socialinės reformos paketo), mes 
atsiliksime nuo bendros ekonominio 
vystymosi tendencijos, liksime praei-
tyje, pasekmės bus liūdnos.

Sakau Jums atsakingai, Darbo ko-
deksas turi būti priimtas ir pradėti 
veikti nuo 2017 m. sausio 1 d. Tai 

– kiekvieno iš mūsų pareiga ir mo-
ralinė, jei norite, atsakomybė prieš 
ateinančias kartas. 

Darbo kodekso priėmimas – tai 
ne rinkimų žaidimas, kurį mes 
sau sugalvojome ir žaidžiame, no-
rėdami patenkinti savo politines 
ambicijas, o ilgalaikių, modernių 

darbinių, ekonominių, socialinių 
santykių valstybėje organizavimas. 
Jo efektas bus matomas po kelerių 
metų. Laiko faktorius yra svarbus.

Ir pasakymas, kad ne laikas prieš 
rinkimus priimti svarbius strategi-
nius sprendimus, – yra politiškai 
neatsakingas ir netoliaregiškas.  

Rinkimai jau šiandien tampa ta 
veikianti sprendimus galia, kuri 
stabdo koalicijos partnerius, su-
jaukia Seimo narių apsisprendimo 
galimybes. 

Taip, rizikos dalis yra, nes mato-
me, kokia dogmatiška suformuota 
viešoji nuomonė. Tačiau svarbu 
nepasiduoti emocijoms. Mes tam 
ir esame, kad aiškintume šią būti-
nybę, o svarbiausia – nebijotume 
atsakomybės. 

Prabalsavę Seime už socialinį 
modelį, priėmę jį praeitoje sesi-
joje, dabar, slėpdamiesi nuo savo 
sprendimo krūmuose, savo auto-
riteto nesustiprinsime.

Jei nepriimsime Darbo kodekso, 
kils bėdų, už kurias bus atsakingi 
tie, kurie žaidė politinius žaidimus.

Parengta pagal LSDP pirminin-
ko, Ministro Pirmininko Algirdo 
Butkevičiaus kalbą LSDP taryboje 
2016 m. rugsėjo 2 d. 
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AlgirdAs Butkevičius 

Juozas Bernatonis

ZigmAntAs BAlčytis

vilijA Blinkevičiūtė

Gintautas Paluckas

linAs linkevičius

AlgirdAs sysAs

rimAntAs sinkevičius

irenA ŠiAulienė

Benediktas Juodka

Gediminas kirkilas

Juozas olekas

Bronius Bradauskas

jurAs PoželA

ArtūrAs skArdžius

vytenis PovilAs AndriukAitis

rimAntAs ŠAdžius

evaldas Gustas

rAsA BudBergytė

LSDP pirmininkas, Lietuvos premjeras 

teisingumo ministras  

Europos Parlamento narys  

Europos Parlamento narė  

Vilniaus miesto vicemeras  

 užsienio reikalų ministras 

Seimo vicepirmininkas  

susisiekimo ministras  

Seimo LSDP frakcijos seniūnė  

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas  

Seimo vicepirmininkas, Europos reikalų komiteto 
pirmininkas, Lietuvos premjeras (2006–2008) 

krašto apsaugos ministras  

Seimo  Biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininko pavaduotojas 

sveikatos apsaugos ministras  

Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas Šaltinis: DELFI.lt 

Europos Komisijos narys, atsakingas už sveikatą 
ir maisto saugą 

Europos Sąjungos Auditų Rūmų narys 

ūkio ministras  

finansų ministrė  

Jau antrus metus delFi skelbiamame sąraše „lietuvos įtakingiausieji 2016” tarp takingiausių 
lietuvos politikų – 19 socialdemokratų. 

Šis projektas yra unikalus tuo, kad lietuvos elito nuomonė lyginama su tautos balsu. tai reiš-
kia, kad sudarant sąrašą, buvo atliktos dvi apklausos: vienoje apklaustas šalies elitas (politikai, 

verslininkai, visuomenininkai, tarnautojai ir teisininkai, žiniasklaidos, popkultūors ir sporto at-
stovai), o kita apklausa yra reprezentatyvi ir atspindi lietuvos gyventojų nuomonę. 

„Socialdemokrato“ skaitytojams pateikiame delFi paskelbtų įtakingiausių lietuvos socialde-
mokratų politikų sąrąšą: 
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įTAKIngIAUSI LIETUvOS SOCIALDEMOKRATų pOLITIKAI. KAS JIE? 
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Išblukęs valstiečių

Turėjome vilties Lietuvos 
politinėje padangėje matyti 
skaitlingą ir stiprią žaliųjų 
partiją. Turėjome iki rugpjū-
čio 5 d., kol Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjunga (LŽVS) 
nebuvo pristačiusi savo kan-
didatų į Seimą sąrašo.

Deja, rinkimų sąrašo eilės nu-
meriai ir prie jų esančios pavardės 
atskleidė, kad partijos „žalumas“ 
tebuvo scenos prožektorius, nu-
kreipęs madingos žalios šviesos 
srautą į šios partijos lyderį arba, 
teisingiau pasakius, savininką – 
Ramūną Karbauskį. 

Panašu, kad LŽVS bus dar viena 
partija, kuri veiks kaip privati įmo-
nė, kurioje visus sprendimus direk-
torius nuleis savo pavaldiniams, o 
šios partijos politikos tėvas, kūnas 
ir šventoji dvasia bus viename as-
menyje.

Nepartinių legionierių LŽVS 
suskaičiavau visai nemažai – net 
44. Sąraše esantys žmonės yra 
kažkuo pagarsėję ir visi, su-
prantama, R. Karbauskiui 
pritariantys. Aukštose sąrašo 
vietose yra ir R. Karbauskio 
verslo kolegos, ir politiniai 
perbėgėliai, ir Vyskupų kon-
ferencijos interesų atstovai, 
ir net rėksmingi atskalūnai. 

Išties, komanda yra marga, 
bet tikrai ne žalia, vakarie-
tiška to žodžio prasme. Be 
to, aiškiai matyti, kad žalieji, 
Vakaruose vis labiau kryps-
tantys į kairįjį politinio spek-
tro flangą, Lietuvoje bus toli 
dešinėje. 

Kodėl kalbu apie LVŽS 
žalumą būtuoju laiku? To-
dėl, kad žvelgiant į tą sąrašą 
žalia spalva išbluko. Ką jau 
bekalbėti apie R. Karbauskio 
vadovaujamo „Agrokoncerno“ 
požiūrį į sveiką aplinką ir ekolo-
giją. Ar galingų traktorių, kom-
bainų ir kitų žemės ūkio padargų 
importas ir pardavimas – žalia ir 
ekologiška veikla? O trąšų ir pes-
ticidų importas ir prekyba? 

R. Karbauskis, atrodo,  čia nema-
to jokios problemos. Ar tarp par-
duodamų traktorių žalių yra? Yra! 
O „Glyfos Supreme 450 SL“ etike-
tėje žalią spalvą taip pat rasime! 
Tad, kur problemos? Pavadinkim 
partiją valstiečių ir žaliųjų sąjunga 
ir nesukim sau galvos, vyrai!

tas, nes yra labai kenksmingas 
žmogui. 

Tik ar tą B. Ropė bandė 
pasakyti ir „Agrokoncer-
no“ bei „žaliųjų“ valstie-
čių partijos savininkui 
R. Karbauskiui? Kiek 
ilgai stebėsime šį vals-
tiečių politinį Naisių te-
atro spektaklį apie eko-
logiją ir rūpestį žmogaus 
sveikata?

O ką galima pasaky-
ti apie eilinius LŽVS 
narius? Ten išties yra 
puikių ir Lietuva ti-
kinčių žmonių, tikrų 
žaliųjų. Tačiau ap-
maudu, kad progre-
syviausi žmonės lieka 
šešėlyje arba partijos 

sąrašo paraštėse. Rašau 
taip, nes teko susidurti 

su šią partiją kūrusiais ir 
ją puoselėjusiais tikrais bei 

idėjiniais žaliaisiais. Ypač 
jaunimu, kuris nestokoja 
gražių, kilnių, o svarbiausia, 
progresyvių idėjų. 

Tai jie buvo tie, kurie pir-
mieji atkreipė dėmesį į Astravo 

atominės elektrinės pavojų ir už-
mezgė naudingus ryšius su mūsų 
kaimyninių šalių žaliaisiais, kurių 
anuomet konservatoriai neįsileido 
į Lietuvą, nes, kaip visada, viską 
susiejo su Rusija. Tada Rusijos at-
omininkai prunkštė į kumštį, o 
dabar, matydami konservatorių 

raudas dėl Astravo, tikriausiai jau 
juokiasi susiėmę už pilvų.

Tačiau atrodo, kad LŽVS ly-
deriui tai nė motais, nes norint 
patenkinti savo politines ambici-
jas, galima paaukoti bet ką. Taip 
konservatoriai gali tapti ir pačiais 
geriausiais draugais, o atomininkai 
partijos sąrašo nariais. 

O mąstantis ir progresyvus jau-
nimėlis? Kam jis ir jo idėjos rūpi, 
kai valdžią ranka pasiekti galima. 
Tad jaunimui teks, matyt, laukti 
kito šanso, lankstytis savininkui 
arba jungtis prie socialdemokratų 
arba Lino Balsio žaliųjų.

Darosi akivaizdu, kad turime 
reikalą su oligarchiška klasika. 
Greičiausiai mūsų nacionalinės 
valdžios koridoriuose po ta ap-
simestine rūpesčio Lietuva, jos 
kultūra ar švaresne aplinka kau-
ke paprasčiausiai bus tvarkomi 
„Rostselmaš“ kombainų, trąšų, 
pesticidų, grūdų prekybos, stambių 
ūkių, žemvaldžių ar net žemgrobių 
reikaliukai. Kadangi tai pradeda 
ryškėti dar net neišrinkus naujojo 
Seimo, sunku net įsivaizduoti, kas 
bus toliau.

Belieka tik spėlioti, ar žaliųjų 
figos lapelis ir toliau puoš LŽVS 
pavadinimą ir dengs oligarcho 
kėslus įkopti į valdžios olimpą. O 
gal Ramūnas Karbauskis bus gar-
bingas žmogus ir, nenorėdamas 
klaidinti rinkėjų, pervadins LŽVS, 
pavyzdžiui, į „Lietuvos žemės ūkio 
verslininkų sąjungą“?

artūras RudOmanSkIS 
DEMOS kritinės minties instituto 
ekspertas, LSDP kandidatas į Seimą   

Tačiau labai jau veidmainiškai, 
net anekdotiškai atrodo Europos 
Parlamentaro Broniaus Ropės ak-
tyvi, nors ir teisinga, kova prieš 
glifosato naudojimą, kuris, anot 
paties LŽVS pirmininko pirmojo 
pavaduotojo, turi būti uždraus-

gamybos apimtis (bvp), 2008 = 100
nedarbo lygis, procentais
Realus darbo užmokestis, 2008 = 100
valstybės skola, proc. nuo bvp

2008
100
5,8
100
14,6

2012
95,3
13,4
88,1
39,8

gamybos apimtis (bvp), 2008 = 100
nedarbo lygis, procentais
Realus darbo užmokestis, 2012 = 100
valstybės skola, proc. nuo bvp

2012
100
13,4
100
39,8

2015
108,3

9,2
109,0
37,6

2009–2012 m. nebuvo įvykdyti 
pažadai subalansuoti nacionalinį 
biudžetą. Teikiant Seimui Vyriau-
sybės programą buvo skelbiama, kad 
biudžeto deficito mažinimas lygi-
nant su 2008 m. laikomas „pagrin-
diniu krizės įveikimo plano tikslu“. 
Triukšmingas pareiškimas nebuvo 
įgyvendintas. 2009–2012 metais 
šalies skola išaugo 3 kartus. 

Mums nepasisekė rasti nė vieno 
esminio pažado, kurį konservatoriai 
po 2008 m. Seimo rinkimų būtų rea-
lizavę. Šios Vyriausybės darbo rezul-
tatus glaustai apibūdina ši lentelė. p 

LSDp – nr. 1 rinkimuose, 
reitinguose ir politikoje

jaudintis (nedarbo lygis, valstybės 
skola), išaugo. 

Pereikime prie socialdemokratų
Socialdemokratai 2012 m. savo 

rinkimų programoje deklaravo, 
kad jų „pagrindinis 2012–2016 m. 
tikslas yra Lietuvos ekonominis au-
gimas“, kuris turi būti:

• tvariu „pajamų ir išlaidų suba-
lansavimo atžvilgiu“ (siekiama su-
balansuoto biudžeto); 

• garantuojančiu „žmonių pajamų 
augimą“, mumatoma „pasiekti, kad 
minimali mėnesio alga būtų 1000 Lt.“; 

kurių didėjimo reikia igyventi,  (ne-
darbo lygis, valstybės skola), kilo. 

Tai kas tesėjo pažadus? 
Statistikos fiksuojamo fakto, kad 

realus gyvenimas klostėsi priešingai 
konservatorių ir liberalų rinkimų 
pažadams, o profesionaliai dirban-
ti socialdemokrato A. Butkevičiaus 
Vyriausybė sugebėjo kreipti šalies gy-
venimą kryptimi, dėl kurios kvietė už 
ją balsuoti rinkėjus, socialdemokratų 
oponentai paneigti negali.  

Palyginus rinkimų pažadus 
matome, kad partijos rinkė-
jams žadėjo panašius dalykus. 
Ekonomikos augimą, atsakingą 
finansų politiką, gyventojų pa-
jamų augimą, oresnį užimtumą. 

Siekiant  palyginti, kaip kon-
servatoriai ir socialdemokratai 
įgyvendino savo rinkimų pa-
žadus, pateikiame socialde-
mokratų darbo vertinimą pa-
gal tuos pačius, konservatorių 
darbo vertinimui naudotus 
 rodiklius:

 

aplinkai. Dėl pirmosios A. Kubiliaus 
Vyriausybės prastų rezultatų buvo 
kalta Maskva, 2009–2012 m. kortas 
sumaišė pasaulinė ekonominė krizė. 

Konstruktyvesni socialdemokratų 
kritikai siekia parodyti neatitikimus 
tarp pažadų ir faktinių rezultatų. Ne-
atitikimų tikrai esama. Žadėta, kad:

• nedarbas neviršys 7 proc., o jis 
Lietuvoje 2016 m. vasarą siekė apie 
8 proc.; 

• minimali alga bus 1000 litų (be-
veik 300 eurų), o ji 2016 m. viduryje 
pasiekė 380 eurų.

Mes už konstruktyvią kritiką, už 
visų partijų rinkimų programų to-
bulinimą.

Apie politikos naujokus 
Partijų, vairavusių ar vairuojančių 

Vyriausybės darbą, veiklą galima 
vertinti tiek rinkimų programų, tiek 
jų įgyvendinimo rezultatyvumo pa-
grindu.  Vertinant partijas, kurios dar 
nebuvo valdžioje, tenka apsiriboti jų 
programų skaitymu, nepamirštant, 
kad:

• kartais rinkimų programos yra 
rašomos „ekspertų“, į valdžią preten-
duojantiems veikėjams net nepasiaiš-
kinant programinių teiginių turinio; 

• net gerai parašytos ir partijos na-
rių remiamos programos įgyvendini-
mui reikia gebėjimų, kurių gali stigti 
politikos naujokams. 

Mes, socialdemokratai, esame už 
tai, kad Lietuvos piliečiai šį rudenį 
išsirinktų geriausiai jų interesams 
atstovaujantį Seimą.  

„Socialdemokrato“ redakcija 

Konservatorių valdymo metais ro-
dikliai, kurie, gerai dirbant Vyriau-
sybei (algos, gamyba), turėtų augti, 
2012 m. buvo prastesni nei 2008 m. 
Rodikliai, dėl kurių didėjimo reikia 

• užtikrinančiu „socialines garantijas 
mažiausias pajamas gaunantiems“; 

• grindžiamas aktyvia darbo rinkos 
politika, kad nedarbo lygis neviršytų 
5–7 proc. 

Socialdemokratų valdymo metais 
rodikliai, kurie, gerai dirbant Vy-
riausybei, turėtų augti (BVP, realus 
darbo užmokestis), 2015 m. buvo 
geresni nei 2012 m. Rodikliai, dėl 

Negalėdami konstruktyviai kriti-
kuoti socialdemokratų, jie imasi gu-
drybių, dirbtinai prieš juos kurdami 
skandalus ar pan. Konservatoriai ir 
jų rėmėjai bando savo bėdas nurašyti 

>atkelta iš 1 p.

p
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Ar pasipriešinsime konservatorių bandymui 
Lietuvoje įteisinti brakonieriavimą?

Geresnės Lietuvos regioninės politikos link

linas JOnauSkaS 
aplinkos viceministras, LSDP 
kandidatas į Seimą vienmandatėje 
Molėtų – Širvintų apygardoje   

Nuo 2013 m. taikomos aplin-
kosauginės priemonės, pvz., 
iki 10 kartų padidintos bau-
dos brakonieriams, uždrausta 
laisva prekyba žvejybiniais tin-
klais, įkurta visą parą veikianti 
aplinkosauginė dispečerinė, 
ženkliai sustiprinta aplinko-
sauginė kontrolė, modernios 
aplinkosauginės priemonės, 
vandens telkinių įžuvinimo 
darbai ir uždrausta verslinė 
žūklė šalies ežeruose davė 
akivaizdžių rezultatų! 

Aplinkos ministerijos užsakymu 
žuvų ištekliai buvo ištirti 284 eže-
ruose ir 54 tvenkiniuose. Tyrimų 
rezultatai rodo, kad žuvų išteklių 
būklė gerėja. Bendra žuvų biomasė 
ežeruose vidutiniškai padidėjo apie 
1,5 karto, o vidutinis žuvies svoris 

– apie 1,3–1,4 karto. 
Tuo tarpu Žemės ūkio ministeri-

ja raštais atakuoja LR Seimą ir kitas 
institucijas, proteguodama verslinę 
žvejybą. Jų raštuose nuolat tvirtina-
ma, kad neva „vandens telkiniuose, 
kuriuose nevykdoma verslinė žvejyba, 
žuvų bendrijų ir populiacijų struktūra 
yra pakitusi, nes tokiuose telkiniuo-
se žvejai mėgėjai išgaudo daugiausia 
plėšriąsias žuvis ir juose pradeda domi-
nuoti menkaverčių rūšių žuvys. Šiuo 
metu didžiuosiuose ežeruose palaikyti 
biologinę pusiausvyrą ir efektyviau 
panaudoti žuvų išteklius padeda žve-
jai verslininkai, nes jie išgaudo žuvis, 
kurių nesugauna mėgėjai. Jie taip 
pat neleidžia žuvims žūti natūraliai 
ir skatinti vandens telkinių būklės 
blogėjimo.“

 Žemės ūkio ministerija bando įro-
dyti, kad meškerės yra blogis, o tin-
klai – gėris. Štai jų teiginiai: „Be to, 
vidaus vandens telkiniuose kasmet 
atliekami žuvų išteklių gausinimo 
darbai, gerinamos žuvų migracijos 
sąlygos, sudaromos palankios sąlygos 
natūraliai jų reprodukcijai, todėl ir žu-
vų ištekliai neturėtų būti naudojami 
tik rekreacijos tikslais. Neturėtų būti 
sudaromos išskirtinės sąlygos vieno 
pomėgio žmonių grupei kitų sąskaita 
naudoti gamtos išteklius.“

 Iš tiesų neturėtų būti sudaromos 
išskirtinės sąlygos vieno pomėgio 

žmonių grupei kitų sąskaita naudoti 
gamtos išteklius. Žvejai mėgėjai vien 
už leidimus žvejybai kasmet į valsty-
bės biudžetą sumoka daugiau nei 1,7 
mln. eurų. Už šias lėšas šalies ežeruo-
se įveisiamos žuvys, organizuojamos 
lydekų ir kitų žuvų neršto apsaugos 
akcijos, įsigyjamos vaizdo kameros, 
termovizoriai ir kita moderni įranga, 
užtikrinanti efektyvesnę kovą su bra-
konieriais.

Visi ežeruose žvejojantys verslinin-
kai iki 2015 m., kai ežeruose buvo 
leidžiama ne tik seliavų ir stintelių, 
bet ir kitų žuvų verslinė žvejyba, žu-
vų išteklių atkūrimui ir saugojimui 
kasmet sumokėdavo vos kelis tūks-
tančius eurų – apie 500 kartų mažiau 

 vidutinio žuvų svorio didėjimas šalies ežeruose  
(ichtiologo dr. tomo virbicko medžiaga)

milda PeTRauSkIenė 
Seimo Valstybės valdymo ir sa-
vivaldybių komiteto pirmininko pa-
vaduotoja, LSDP kandidatė į Seimą 
vienmandatėje Utenos apygardoje  

Plėšriosios žuvys, ieškodamos gro-
bio, aktyviai juda, todėl jų į tinklus 
pakliūna proporcingai daugiau nei 
kitų žuvų. Kaip pavyzdį galime pa-
teikti Aukštaitijos žvejų verslininkų 
asociacijos atstovo pateiktą žuvų su-
gavimo jo nuomojamame Anykščių 
r. Jurgiškio ežere statistiką. 2012 m. 
Jurgiškio ežere jis sugavo 771 kg žuvų, 
iš jų 80 proc. (610 kg) sudarė plėšrio-
sios žuvys: sterkai, lydekos ir ešeriai, 
15 proc. (115 kg) karšiai ir tik 5 proc. 
lynai, karosai, kuojos ir raudės. 

Todėl nenorėčiau sutikti su Že-
mės ūkio ministerijos nuomone, kad 
žvejai verslininkai padeda palaikyti 
biologinę pusiausvyrą, išgaudydami 
žuvis, kurių mėgėjai negaudo. Kaip 
rodo mokslinių tyrimų duomenys, 
nuogąstavimai, jog nutraukus verslinę 
žvejybą ežerus užkariaus smulkios, 
menkavertės žuvys, nepasitvirtino. 

Konservatorius Kazys Starkevičius 
LR Seime užregistravo Žuvininkystės 
įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo 
siekiama, kad žvejybą vidaus vandeny-
se reguliuotų ne Aplinkos ministerija, 
o Žemės ūkio ministerija. Siekiama į 
šalies ežerus grąžinti žvejų verslininkų 
tinklus, o su jais ir apverktiną žuvų iš-
teklių būklę. Verslininkų tinklais bus 
išgaudytos ne vien žuvys, bet ir viltys, 
kurias turėjo žvejai mėgėjai, skirdami 
žuvų išteklių atkūrimui milijonus 
eurų, kad pagaliau ir mūsų ežeruose 
bus galima džiaugtis įspūdingais lai-
mikiais.

 Tikiuosi, kad Seimo rudens sesijoje 
socialdemokratai pasipriešins dide-
liam dešiniųjų norui sudaryti išskir-
tines sąlygas saujelei verslininkų lobti 
iš Lietuvos gamtos. 

Nėra teisūs teigiantys, kad 
Lietuvoje nėra regioninės po-
litikos. Prie jos formavimo ir 
įgyvendinimo prisidėjo visos 
nuo 2000 m. šalies vyriausy-
bės. Seimas aktyviai dalyvauja 
jos formavime. 

Lietuvos regioninę politiką reikia 
tobulinti, nes socialiniai ir ekonomi-
niai skirtumai tarp šalies regionų, deja, 
nemažėja. Sparčiai vystosi Vilniaus ir 
Klaipėdos apskritys, tačiau Tauragės, 
Telšių ar Alytaus žymiai atsilieka.  

Kalbant apie svarbiausias Lietuvos 
regioninės politikos problemas ir jų 
sprendimo būdus, pirmiausia tikslinga 
išsiaiškinti jos esmę, svarbą ir raidą. 

Kas yra regioninė politika?
Tai – viešosios politikos dalis, kuri 

formuojama ir įgyvendinama, siekiant 
tolygios valstybės regionų plėtros. 
Laisvoji rinka negali sureguliuoti skir-
tumų tarp šalies regionų išsivystymo 

lygio, todėl būtinas valstybės ir vietos 
valdžios įsikišimas. 

Teritorinių socialinių ir ekonomi-
nių skirtumų mažėjimą gali užtikrinti 
tik valdžios institucijų, socialinių ir 
ekonominių partnerių (verslo, prof-
sąjungų), mokslo ir mokymo įstaigų 
(univesitetų, kolegijų) tikslinga ir su-
koordinuota veikla, kurią vykdant 
atsiveria 5 galimybės: 1) kuriama 
palanki ekonominė aplinka verslo 
plėtrai, 2) versle diegiamos įvairios 
mokslinės, technologinės ir vadybinės 
inovacijos, 3) investuojama į regiono 
socialinę–inžinerinę infrastruktūrą, 
4) rūpinamasi reikalingų regiono vers-
lui darbuotojų mokymu ir perkva-
lifikavimu, 5) sudaromos sąlygos jų 
atvykimui iš kaimo vietovių į miestus 
arba iš kitų regionų. 

Regioninės politikos Vakarų 
Europoje istorija

Čia ji pradėta formuoti ir įgyven-
dinti praėjusio šimtmečio viduryje, 
kai, įvykus struktūrinėms krizėms ir 
smukus tradicinėms ūkio šakoms, ES 
narėse susidarė depresiniai regionai, 
kuriuose atsirado didelis nedarbas ir 
merdėjantis verslas. 

Ilgainiui vertikaliąją, t. y. orientuotą 
tik į depresinius regionus, regioninę 
politiką pakeitė horizontalioji, orien-
tuota į visų šalies regionų diferenci-
juotą plėtrą. 

Lietuvos regioninės politikos 
patirtis

Lietuva, kitaip nei senosios ES narės, 
savo regioninės politikos mechanizmą 
turėjo sukurti kilometriniais žings-

niais vos per kelerius metus. Jis pradė-
tas formuoti ir įgyvendinti, Lietuvai 
rengiantis stoti į ES, apie 1999–2000 
m., kai buvo priimtas Regioninės plė-
tros įstatymas. Tuomet buvo išskirti 4 
tiksliniai regionai: Klaipėdos, Taura-
gės, Utenos ir Marijampolės apskritys, 
kurie iki 2004 m. iš PHARE pro-
gramos gavo paramos investicijoms 
į viešąją infrastruktūrą bei projektų 
administracinius gebėjimus. 

Lietuvai įstojus į ES ir 2004–2006 
m. atsivėrus galimybei naudotis ES 
struktūriniais fondais, pasikeitė Lie-
tuvos regioninė politika: finansine 
parama galėjo naudotis visi 10 Lietu-
vos regionų (apskričių), pradėti rengti 
ir įgyvendinti regionų plėtros planai, 
daugiau galių įgijo apskričių Regio-
ninės plėtros tarybos, už regioninę 
politiką tapo atsakinga Vidaus reikalų 
ministerija. 

Tačiau dėl įvairių regioninės politi-
kos įgyvendinimo ypatumų didžioji 
dalis finansinės paramos, skirtos re-
gionų plėtrai, buvo išnaudota socia-
linės – inžinerinės infrastruktūros 
kūrimui, o ne darbo vietų kūrimui ir 
užimtumo didinimui. 

Tokios infrastruktūros kūrimas 
reikalingas, nes verslas pirmiausia 
„nusėda“, o žmonės kuriasi ten,  kur 
ji egzistuoja. Tačiau kai infrastruktū-
ros kūrimas yra savitikslis, o ne tam, 
kad paskatinti regiono vystymąsi ir 
pagerinti ten gyvenančių žmonių 
gyvenimą, nemažai pinigų gali būti 
išmetami į balą. Pvz., kaimo vietovėse 
dėl emigracijos į miestus ir užsienį 
tokia infrastruktūra tampa nebenau-
dojama ir nereikalinga. 

Tam, kad efektyviau panaudoti 
2014–2020 m. finansinio laikotar-
pio ES struktūrinę paramą, finansinė 
parama regionų plėtrai buvo padidinta 
nuo 10 iki 15 proc., sustiprintas regio-
nų plėtros tarybų vaidmuo, suteikiant 
joms įgaliojimus priimti sprendimus 
dėl regioninės svarbos projektų nusta-
tymo, rengimo ir įgyvendinimo bei kt. 

Problemos ir sprendimai
Vis dar dominuoja ES struktūrinių 

lėšų panaudojimas socialinei – inžine-
rinei infrastruktūrai, o ne darbo vietų 
kūrimui ir užimtumo didinimui. Tai 
privalo Lietuvoje pasikeisti ir būti taip, 
kaip yra labiau išsivysčiusiose valsty-
bėse kaip Vokietija, kur suvokiama, 
kad, jei žmogus turės darbą, jis turės 
pajamas ir galės naudotis viešosiomis 
ir privačiomis paslaugomis bei gyventi 
visavertį gyvenimą. 

10–15 proc. ES paramos skirti re-
gionų plėtrai yra per mažai –  šią dalį 
reikia padidinti iki 25 proc. tam, kad 
realiai mažėtų socialiniai ir ekonomi-
niai skirtumai tarp Lietuvos regionų. 

Lietuvai reikia orientuotis į ho-
rizontaliąją regioninę politiką, sie-
kiant tolygaus visos šalies vystymosi, 
kai ženkliai pagerinama koordinacija 
tarp įvairių ministerijų, valstybės ir 
vietos valdžios institucijų, socialinių 
partnerių, verslo, mokslo įstaigų ir 
kt., nes dabar už regioninę politiką 
atsakinga Vidaus reikalų ministerija 
nėra pajėgi formuoti ir įgyvendinti  
veiksmingiausios regioninės politikos. 

Lietuvos regioninę politiką reikia 
labiau decentralizuoti ir sustiprinti 
regionų plėtros tarybas, suteikiant 
joms viešojo juridinio asmens statu-
są bei tikrąsias sprendimų priėmimo 
galias. Tai leistų labiau orientuotis į 
konkretaus regiono poreikius. Regio-
nų plėtros planai turi tapti priemone 
sukoordinuoti visas viešąsias investi-
cijas, skiriamas įvairių sektorių teri-
torinei plėtrai. 

Tikslinga diskutuoti dėl regioninės 
politikos formavimo ir įgyvendinimo 
didesniuose nei apskritys regionuose, 
suformuojant 4–5 regionus, bei ats-
kiros ministerijos ar kitos instituci-
jos, atsakingos už regioninę politiką, 
steigimo. 

Socialiniai mokslininkai seniai įro-
dė – kuo daugiau šalyje regioninės 
lygybės, tuo visuomenėje yra daugiau 
bendros socialinės lygybės, materiali-
nės gerovės ir tarpusavio piliečių pasi-
tikejimo, o tokios visuomenės nariai 
yra laimingesni.

nei mėgėjai. Todėl nemanau, kad dėl 
kelių dešimčių asmenų pomėgio žvejo-
ti tinklais turi kentėti 200 tūkstančių 
žvejų mėgėjų. 

Apie tai, kaip „palaikyti biologinę 
pusiausvyrą ir efektyviau panaudoti 
žuvų išteklius padeda žvejai verslinin-
kai“, duomenų turime daugiau, nei 
pakankamai. Žvejams verslininkams 
išgaudžius visus bent kiek stambesnius 
ešerius bei nualinus seliavų išteklius, 
Dusios ežere įsivyravo pūgžliai ir eže-
rinės stintelės. Ichtiologai nelinksmai 
„juokavo“, kad Dusia iš ešerinio-selia-
vinio ežero tapo pūgžlių „nacionaliniu 
draustiniu“. 

Prireikė dešimtmetį trukusio griež-
to žvejybos ribojimo bei kasmetinio 
dirbtinio veisimo, kad žuvų ištekliai ir 
žuvų rūšių pusiausvyra čia vėl atsikur-
tų. Plėšriosios žuvys (lydekos, sterkai, 
ešeriai) yra geidžiamiausias laimikis ne 
tik žvejams mėgėjams, bet ir žvejams 
verslininkams. 

Nepasiteisinus pirminiame etape 
vyravusiai konkurencijai dėl ES finan-
sinės paramos, pereita prie vadinamos 
regioninės dimensijos 2007–2014 m. 
laikotarpiu. 10 proc. ES finansinės 
paramos buvo nukreipiama regionų 
plėtrai, o regionų plėtros taryboms 
buvo suteikti įgaliojimai investicinių 
projektų pagal regioninės dimensijos 
priemones atrankoje. 
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 Pagrindiniai lietuvoje 1917-18 ir 
1919-1933 metais lSdP leisti 
periodiniai laikraščiai ir jų redaktorius 
Steponas kairys

Kai tik 1896 m. buvo priimta Pirmoji LSDP Programa - “Programas Lietuviškos Social-de-
mokratiškos Partijos”, tais pačiais 1896-taisiais metais  Alfonsas Moravskis ir Andrius Doma-
ševičius pradėjo leisti laikraštį “Robotnik Litewski” lenkų kalba, ir, kaip ir LSDP Programą, jų 
prašymu Kaziui Griniui(Grinevičiui) išvertus - “Lietuvos Darbininkas” lietuviškai. Atrodo, kad 
laikraštis buvo spausdinamas Paryžiuje. Paskutinieji numeriai buvo išleisti 1898 m. pradžioje.

1899-taisias metais, norėdami 
spausdintis Vilniuje, pradė-
tas leisti laikraštis pakeistu 

pavadinimu -“Echo Życia Robo-
tniczego na Litwie“ lenkiškai, ir 
jo vertimas- “Aidas Lietuvos dar-
bininkų gyvenimo”  lietuviškai. 
Vilniuje atspausdinti nepavyko, 
laikraštis buvo spausdinamas Mar-
tyno Jankaus spaustuvėje, Bitėnuo-
se. Atrodo , kad tais metais LSDP 

g-vė Nr. 3.
Bet vos tik 

Lietuvos Taryba 
persiorganizavo 
į Laikinąją Lie-
tuvos Vyriausy-
bę, dar social-
demokratams 
esant nelegaliais 
– 1919 m. rugsė-
jo 11 d. pasirodė 
pirmasis LSDP 
organo SOCI-
ALDEMOKRA-
TAS numeris. 
Netrukus, 1919 
m. splio 3 d. 
LSDP buvo le-
galizuota.

SOCIAL-
DEMO-
KRATAS 

– savaitinis LSDP 
laikraštis, ėjęs 
nuo 1919 m. rug-
sėjo 11 d. iki 1929 
m.balandžio 25 
d. ir nuo 1929 m. 
gruodžio 19 d. iki 
1933 m. birželio 
10 d. Kaune, Mai-
ronio g. 6-4. Nuo 
1921 m. savaitraš-
tis. Vyr. redakto-

rius ir beveik visų 
vedamųjų auto-
rius – Stp. Kairys. 
Jį pakeisdavo Jur-
gis Čiurlys, Jonas 

Dagys, 
Adomas 
Dagys, 
Eduar-
das Šu-
kevičius, 
Kipras 
Bielinis, 
Jurgis Daukšys, Mečys 
Markauskas, Alfonsas 
Gučas. Po 1926 m. gruo-
džio 17 d. Valstybės per-
versmo, susilpnėjus par-
tijos veiklai, pasunkėjo 
leidyba, sumažėjo ir lai-
kraščio tiražas.

1927 m. laikraštį tvar-
kė redakcinė komisija: 
Stp. Kairys, Jonas Da-
gys ir Jonas Vilkaitis, 
kuri rinkosi kas savaitę 
ir aptardavo laikraščio 
klausimus. 1928 m. SO-
CIALDEMOKRATo 

vairą jau buvo perėmę Vladas Si-
rutavičius ir Steponas Kairys, ir 
į lietuvių kalbą vertė Stp. Kairys, 
nes kiti numeriai buvo atspausdinti 
tik lietuviškai. Paskutinis numeris 
randamas 1903 m.

Nuo tada periodiniai LSDP lei-
diniai nutrūksta, bet, artėjant 1905 
m., stiprėjant revoliuciniams judė-
jimams, buvo spausdinama ir plati-

nama daug socialistinio pobūdžio 
knygelių ir atsišaukimų. Reikšmin-
giausi – Stp. Kairio paruoštas ir 10 
000 tiražu išplatintas atsišaukimas 
“Ko nori lietuviai socijaldemokra-
tai “ ir “Lietuvos Socijaldemokra-

tų Partijos MANI-
FESTAS”.

Žlugus 1905 m. 
revoliuciniams ju-
dėjimams, vėliau 
prasidėjus Pirma-
jam Pasauliniam 
karui periodiniai 
leidiniai nutrūko, 
ir buvo atnaujinti 
1917 m. Stp. Kai-
rys pradėjo leisti 
laikraštį “Dar-
bo Balsas”. 

Darbo 
balsas 
– Lie-

tuvos socialde-
mokratų visuo-
menės, politi-
kos ir literatū-
ros laikraštis, 
leistas nuo 1917 
m. lapkričio 15 

d. iki 1919 m. sausio 7d. Vilniuje. 
Tai buvo LSDP savaitraštis: nuo 
Nr. 45 – dvisavaitinis leidinys. 
Spausdino J. Bajevskio spaustuvė 
Vilniuje. Išėjo 58 numeriai. Tira-
žas - 5000 egz. Propagavo Lietuvos 
socialdemokratų partijos idėjas, 
spausdino LSDP dokumentus, 
domėjosi darbo žmonių ekonomi-
ne, politine ir socialine padėtimi, 
informavo apie šalies ir pasaulio 

politikos, ekonomikos ir kultū-
ros įvykius, spausdino teorinius 
straipsnius, polemizavo su kitos 
orientacijos spauda.  Jame buvo 
pateikiama socialdemokratinės 
nuostatos dėl Lietuvos ateitie, se-
kama 1917 m. rugsėjo mėn. Lietu-
vių Konferencijos Vilniuje eiga bei 
Lietuvos Tarybos veikla priimant 
Vasario 16 Aktą. Kritiškai vertino 
Lietuvos Tarybos veiklą priėmus 
Aktą. Čia, 1918 m. lapkričio mėn. 
Nr.48  buvo atspausdintas Lietuvos 
Valstybės Savivaldybių organiza-
vimo įstatymo projektas, būtinas 

Steigiamo-
jo Seimo rinkimams organizuoti. 
Vyr. redaktorius – Stp. Kairys, 
techninis redaktorius - Peliksas 
Bugailiškis. Redakcija talpinosi 
Stp. Kairio bute, Vilniuje, Totorių 

numeris skirtas Vasario 16 Akto 
dešimtmečiui, Valstybinės Cen-
zūros buvo konfiskuotas, o vyr. 
redaktorius, Vasario 16 Akto Si-
gnataras, pagridinis Akto formulės 
autorius Steponas Kairys Valstybi-
nės Vasario 16-tosios dešimtmetį 
sutiko Kauno kalėjime. Leidybai 
trumpam nutrūkus, vietoje „So-
cialdemokrato“ 1929 m. gegužės 
11 d. išėjo vienkartinis leidinys 
„Brėkšta“, nuo 1929 m. birželio 
27 d. iki gruodžio 12d. ėjo „Darbo 
balsas“, 1933 m. – „Lietuvos darbo 
balsas“. Aktyviausi autoriai buvo 

Kipras Bielinis, Dzidas Budrys, 
Peliksas Bugailiškis, Vincas Če-
pinskis, Liuda Purėnienė, Antanas 
Purėnas, Lazaris Epšteinas, Ona 
Leonaitė-Kairienė, Leonas Čereš-
ka, Jonas Markelis, Jonas Januškis, 
Antanas Žvironas ir kiti.

1933 m. SOCIALDEMOKRA-
Tą uždarius, o 1936 m. u-draudus 
ir LSDPartiją, buvo leidžiamas so-
cialdemokratų mėnesinis žurnalas 

Darbo Visuomenė. Jis ėjo 
1934–1936 m. Kaune, 
leido Lietuvos socialde-

mokratų partijos CK aktryvas. Jo 
apimtis - 32 psl. kartą per mėnesį. 
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Spausdino 
„Raidės“ spaustuvė Kaune. Išleista 
14 numerių. Darbo Visuomenė In-
formavo apie šalies ir pasaulio 
įvykius, rašė apie LSDP vei-
klą, nagrinėjo socialdemokra-
tų patirtį kitose šalyse, spaus-
dino užsienio šalių spaudos 
straipsnius, skelbė recenzijas. 
Oficiali Redaktorė - Ona Le-
onaitė-Kairienė, neoficialus 
redaktorius – Antanas Žvi-
ronas.

Uždarius Darbo Visuome-
nę, 1939 metais sušvelnėjus 
autoritariniam Smetonos 
rėžimui, buvo leidžiama 
MINTIS.

Mintis – Lietuvos 
visuomenės, poli-
tikos ir literatūros 

socialdemokratų žurnalas, 
ėjęs 1939–1940 m. Kaune.

Leido ir redagavo - Ona 
Leonaitė Kairienė. Spausdi-
no Raidės spaustuvė Kaune. 
Išėjo 16 numerių. Bendra-
darbiavo Kipras Bielinis, 
Andrius Bulota, Česlovas 
Danys, Juozas Jurginis, Ste-
ponas Kairys, Liuda Purėnienė, 
Povilas Ščepavičius, Antanas Žvi-
ronas ir kiti.

Visais legaliais ir nelegaliais so-
cialdemokratinės minties sklaidos 
laikotarpiais visi minėti kultūrinės 
socialdemokratijos atsovai bendra-
darbiavo rašydami straipsnius bei 
redaguodami tarpukarių Lietuvos 
kairiosios minties žurnale KUL-
TŪRA. 

Kultūra – mėnesinis moks-
lo, visuomenės, kultūros, 
meno ir literatūros žur-

nalas, ėjęs 1923–1929 m. Šiauliuo-
se,1930–1941 m. Kaune. Leido 
1923–1926 m. Kultūros švieti-
mo bendrovė „Kultūra“, ją užda-
rius,1927–1941 m. – Kultūros ir 
Švietimo Draugija.

 „Kultūros“ žurnalo svarbiausi 

bendra-
darbiai 
buvo Pe-
tras Avižo-
nis, Juozas 
Baldžius, 
Kipras Bie-
linis, Vaclo-
vas Biržiška, 
Dzidas Bu-
drys, Petras 
Cvirka, Vin-
cas Čepins-
kis ,  Jonas 
Fledžins-
kas, Jonas 
Kairiūkštis, 
Ignas Kon-
čius, Vincas 
Krėvė, Petras 
Leonas, Sta-
sys Lukaus-
kis, Juozas 
Matulis, Jo-
nas Murka, 
Antanas Po-

vylius, Mykolas Riomeris, Paulius 
Slavėnas, Teofilis Tilvytis, Jonas 

Gudaitis-Vabalas, Antanas 
Žvironas ir kiti.

Pastebėtina, kad pokaryje, 
1971–1972 m. Vakarų Europo-
je LSDP Delegatūros iniciatyva 
buvo bandyta atgaivinti socialde-
mokratinę leidybą – leisti žurnalą 
MINTIS Londone. Išėjo 2 nume-
riai. Iniciatorius ir redaktorius 
- Juozas Vilčinskas.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, 
kad laikraštis SOCIALDEMO-
KRATAS  pirmiau nei Kaune 
dar 1917 metais atsirado Škotijoje. 
Ten jau tada buvo palyginus gau-
sios lietuvių emigrantų šachtinin-
kų bendruomenės. 

Socialdemokratas (Belšily-
je) – Škotijos lietuvių lai-
kraštis, ėjęs 1915-1916 m. Jį 

leido LSDP užsienio biuras. Išėjo 

8 numeriai ir „Socialdemokrato 
priedas“. Bendradarbiavo Zigmas 
Angarietis, Pranas Eidukevičius, 
Vladas Požela, Stanislavas Tru-
sevičius.

Redagavo Vincas Mickevičius-
Kapsukas, dar tada nedraugavęs 

su Rusijos bolševi-
kais. 

Bet jau po me-
tų, 1917-1918 m., 
V. Mickevičius-
Kapsukas atsiradęs 
Maskvoje, atnau-
jino savojo Social-
demokrato, kaip 
LSDP laikraščio 
leidimą Maskvoje, 
susidraugaudamas 
su Rusijos bolševi-
kais. Laikraštis buvo 
leidžiamas nuo 1917 
m. lapkričio 28 d. iki 
1918 m. balandžio 
13 d. Redagavo - Sta-
sys Matulaitis, Jurgis 
Smolskis-Smalstys, 
Feliksas Valiukas, 
Pranas Žeronas. Di-
delei lietuvių socde-
mų grupei išvykus 
į Lietuvą, laikraštis 
Rusijos komunistų-
bolševikų nurodymu 
buvo prijungtas prie 

„Tiesos“. 
Antrojo Pasaulinio karo metu 

LSDP leido pogrindinį nelegalų 
laikraštį – „Nepriklausoma Lietu-
va (VLIK)“. „Nepriklausoma Lie-
tuva“– lietuvių laikraštis, pasirodęs 
vokiečių okupacijos metu, 1941 
m. lapkričio mėn. ėjo iki1944 m. 
liepos mėn. Vilniuje. Jis laikomas 
pirmuoju antinacistinės rezisten-
cijos periodiniu leidiniu Lietuvoje. 
Kvietė orientuotis į bendradarbia-
vimą su Anglija ir JAV. Jį leido 
kairieji - liaudininkai ir socialde-
mokratai, o nuo 1943 m., kai Stp. 
Kairys tapo VLIKo Pirmininku, 
– Vyriausiasis Lietuvos išlaisvini-
mo komitetas. Leidyboje bendra-
darbiavo - Bronius Bieliukas, Balys 
Dundulis, Antanas Žvironas.

Po ilgos pokario pauzės, soci-
aldemokratų Lietuvos periodinė 
spauda atgaivinta 1989 m., kai tik 
susiformavo iniciatyvinė LSDP 
atkūrimo grupė pradėtas leisti 
“Lietuvos socialdemokratas“ – 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
veiklos atkūrimo Lietuvoje inicia-
tyvinės grupės laikraštis. 

Lietuvos socialdemokratas – 
leistas nuo 1989 m. birželio 
23 d. iki 1989 m.gruodžio 

29 d., išėjo 13 numerių. Buvo 
spausdinamas hektografu draugijos 
„Žinija“ patalpose. Nr. 1 redagavo 
Albinas Bagdonas, kitus redakci-
nė kolegija: Vytenis Andriukaitis, 
Albinas Bagdonas, Jonas Kazimie-
ras Burdulis, Gintautas Iešmantas, 
Albinas Januška, Tomas Kajokas, 
Valdemaras Katkus, Dobilas Kir-
velis, Saulius Pečiulis, Juozas Šatas. 
Laikraščio faktinis redaktorius nuo 
antrojo numerio buvo – Gintautas 
Iešmantas. Laikraštis atliko pa-
grindinį šviečiamąjį darbą LSDP 
atkūrimo laikotarpiu. Pirmame 
numeryje buvo įdėti du LSDP vei-
klos atkūrimo iniciatyvinės grupės 

kvietimai atkurti Lietuvos socialde-
mokratų partiją ir 1951 m. liepos 2 
d. Socialistų Internacionalo Frank-
furto deklaracija „Demokratinio 
socializmo tikslai“. Kituose nume-
riuose buvo išspausdinta daug teo-
rinių straipsnių ir informacijos apie 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
steigimąsi miestuose ir rajonuose. 
Paskutiniai numeriai skirti LSDP 
XIV-jo LSDP Atkuriamojo suva-
žiavimo medžiagai.

Po LSDP XIV suvažiavimo buvo 
nutarta socialdemokratijos oficiozu 
pasirinkti plačiau žinomą autorite-
tingą tarpukario kairiųjų laikraštį 
– „Lietuvos Žinios“. Nuo 1990 m. 
sausio mėn. iki 1993 lapkričio vietoje 
„Lietuvos socialdemokrato“ buvo 
atkurtos ir pradėtos leisti 

Lietuvos žinios - politikos, vi-
suomenės, kultūros laikraštis 
Jis kaip LSDP Tarybos orga-

nas, pradžioje ėjo Vilniuje 30 000 
egz. tiražu (vėliau tiražas mažėjo). 
Redagavo Gintautas Iešmantas, Vir-
ginija Kligytė, Mečislovas Šaltenis, 
Algirdas Abromaitis. Bet atsiradus 
problemoms 1993 m.pabaigoje, 
Aloyzo Sakalo sprendimu, LSDP 
Tarybos akcijas perpirko koncernas 
„Achemos grupė“. Buvo sampro-
taujama, kad partiniai laikraščiai 
nebeturi prasmės.

Vyteniui Andriukaičiui tapus 
LSDP Pirmininku, LSDP Taryba 
1999 m. atgaivino senojo laikraščio 
„SOCIALDEMOKRATAS“ lei-
dybą, tačiau, išleidus keliolikos nu-
merių, LSDP susijungus su LDDP, 
laikraštis buvo sujungtas su LDDP 
laikraščiu „Mūsų Balsas“ ir  pavirto 
„Mūsų balsas(Socialdemokratas)“. 
2009 m. partijos pirmininku tapus 
Algirdui Butkevičiui, laikraštis buvo 
atnaujintas kaip „Socialdemokratų 
balsas“, o dar vėliau – jis tapo mėne-
sinis “SOCIALDEMOKRATAS”, 
kuris eina iki šiol.

Parengė Prof. Dobilas Kirvelis
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taikios skyrybos. Realu?

Svarbiausia – pakeisti požiūrį į neįgaliuosius 
„Socialdemokratas“ toliau tęsia rubriką apie žmones, kurie yra kitokie nei daugelis. Šiame numeryje – interviu su Seimo 
nariu Eduardu ŠaBLINSKU, kuris kandidatuoja į  Seimą vienmandatėje Naujosios Vilnios apygardoje. 

Skyrybos bene kiekvienai 
šeimai yra psichologiškai 
sunkus ir slegiantis laikotar-
pis. Lietuvoje vidutiniškai 
per metus išsiskiria 8000 
šeimų, turinčių vaikus. Vai-
kai tėvų skyrybas išgyvena 
kaip didžiulį sukrėtimą. Ten-
ka pripažinti, kad lygiavertė 
tėvystė po skyrybų Lietuvoje 
– labai komplikuota.

Dažnai didžiausios problemos 
kyla tada, kai tėvai skiriasi ir negali 

Kokią negalią turite? Kaip ji Jus 
ištiko? 

Sunku ir skaudu prisiminti tuos 
įvykius, nors prabėgo jau trylika me-
tų. Prieš akis vis dar matau tas lem-
tingas akimirkas, tas dalis sekundžių 
– matau atlekiančią priešais mašiną, 
traukiuosi į dešinę pusę, o vairuotojas 
bando grįžti į savo juostą...

Priešais – automobilių kolona be 
jokių tarpų. Atlekiančios mašinos 
bandymas grįžti į savo juostą baigiasi 
baisia avarija. Smūgis į automobilio 
galą kairėje pusėje, nuo jos atšoka ir 
nesuvaldyta kaltininko mašina, kuri 
smogia į mano mašinos priekinį ratą 
vairuotojo pusėje. 

Avarijoje sudaužyti trys automobi-
liai, šeši sužeisti žmonės. Visa tai – dėl 
vieno asmens, nepaisiusio kelių esimo 
taisyklių, gerokai išgėrusio ir sėdusio 
už vairo. Pasekmės – liūdnos. Prisimi-
nimai, kiek tada atgavau sąmonę, – tai 
šeši sužeistieji, gulintys ant neštuvų 
Molėtų ligoninės priimamajame. 

„pasidalinti“ vaiko, nustatyti vai-
ko gyvenamosios vietos. Pasitaiko 
atvejų, kai po skyrybų vienam iš tė-
vų nebūna sudaromos sąlygos ben-
drauti su vaiku. Įvairūs principai, 
suvedamos sąskaitos neleidžia pri-
pažinti, kad vaikas turi abu tėvus. 
Dėl neaiškaus teisinio reguliavimo 
neretai vaikai tampa tėvų ginčų 
įkaitais. Konfliktai alina tėvus, vai-
kus, specialistus, kurie atstovauja 
teismuose, psichologus ir kt. 

Teisinio reglamentavimo neto-
bulumas paskatino mane parengti 
Civilinio proceso kodekso net 11-os 
straipsnių pakeitimą. Mano tiks-
las buvo užtikrinti ne tik teisinį 
aiškumą, bet ir vaiko teisę realiai 
bendrauti su abiem tėvais, nepai-
sant jų tarpusavio santykių. 

Lietuvoje girdėjome ne vieną 
skaudžią istoriją, kai sutuoktinis, su 
kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji 
vieta, be antrojo sutikimo išsiveža 
vaiką į užsienį. Valstybės vaiko tei-
sių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 
2015 metais gavo 46 prašymus dėl 
neteisėtai į užsienį vieno iš tėvų 
išvežto vaiko ir 18 į Lietuvą įvež-

to vaiko. Lyginant su 2014 metais, 
skaičiai išaugo dvigubai. 

Iki šiol nebuvo įtvirtintas reika-
lavimas gauti sutikimą vieno iš tėvų 
išvežant vaiką į užsienį. Dabar jau 
įtvirtintas reikalavimas, jei vaikas 
vieno iš tėvų išvežamas gyventi 

nuolat, turi būti gautas rašytinis 
antrosios pusės sutikimas. Vaiko 
išvežimas bus galimas tik tuomet, 
kai sutinka abu tėvai. 

  Pagal dabar galiojančius įsta-
tymus, po skyrybų žiūrima tik į 
gyvenamosios vietos nustatymą, 
išlaikymo priteisimą ir įvardijamas 
vaikų auklėjimas. Šiuos principus 
norėjau išgryninti. 

Dabar bus akcentuojamas ben-
dravimas su abiem tėvais. Naujame 
bendravimo su vaiku tvarkos nu-
statyme siekiama, kad nė vienas iš 
tėvų nebūtų atstumiamas. Vaiko 
ryšys su mama ir tėčiu lygiai vieno-
dai svarbus, nes vaikams reikalingi 
abu tėvai.

Kaip praktika rodo, ilgi teismi-
niai procesai sąlygoja ne ginčo iš-
sprendimą, bet ginčo gilėjimą. Da-
bartinės teisinės sistemos rėmuose 
tėvai negali išsiskirti, neapkaltinę 
vienas kito. Lietuvoje bylinėjimasis 
teismuose užtrunka maždaug 300 
dienų, kainuoja virš 4000 eurų. 

Tuo tarpu taikaus ginčo būdu 
sprendžiamas ginčas trunka apie 
30 dienų ir kainuoja apie 1000 eu-

rų. Todėl vis dažniau skatinama 
tėvus spręsti ginčus taikiai, taikant 
mediaciją. Taikiai išsiskirti poroms 
pavyksta vos per kelis posėdžius. Juk 
niekas už tėvus geriau nežino, kas 
geriausia jų vaikui. 

Vaikų teisių užtikrinimui, jei 
tarp tėvų dėl vaiko kyla konfliktas, 
teismas galės skirti ad hoc globėją, 
kuris atstovautų vaikui sprendžiant 
konkretų ginčą. 

Skyrybų proceso metu įkaitais 
tampa ne tik vaikai, bet ir psicholo-
gai, vaikų teisių apsaugos specialis-
tai. Džiaugiuosi, jog Civilinio pro-
ceso kodekso pakeitimams Seimas 
pritarė. Naujieji pakeitimai įsigalios 
nuo 2017 metų sausio 2 dienos. Šiais 
pakeitimais priartinsime Lietuvos 
teisinį reguliavimą prie Europos 
Sąjungos standartų. 

Aiškus reglamentavimas, spren-
džiant klausimą dėl gyvenamosios 
vietos keitimo, bendravimo tvarkos 
detalizavimas, patikslintas regla-
mentavimas, kuomet vaikas yra 
globojamas, taikus ginčo sprendi-
mas padės apsaugoti vaikų, tėvų ir 
specialistų interesus. 

Rimantė ŠalaŠevIčIūTė 
Seimo Vaiko gerovės parlamentinės 
grupės pirmininkė, LSDP kandidatė 
į Seimą vienmandatėje telšių apy-
gardoje  

Man buvo sutraiškytas kulnakaulis, 
todėl per 13 metų patyriau virš 20 
operacijų, o po paskutinės buvo įdėtas 
didžiulis varžtas su kryžminiais pleiš-
tais, kad vėl nepradėtų skylinėti kaulai. 

Mūsų visuomenėje dar trūksta 
tolerancijos turintiems negalias 
žmonėms, juos visuomenė sunkiai 
priima tokius, kokie jie yra. Ar jau-
čiate tai? 

Turiu pripažinti, kad požiūris į 
neįgaliuosius Lietuvoje keičiasi, bet 
pamažu ir dažniausiai deklaratyviai. 
Pasižiūri į neįgaliųjų automobilių sto-
vėjimo vietas prie parduotuvių, kurias 
užėmę sveiki „neįgalieji“... Šie, gavę 
pastabą, dar atžagariai atšauna. 

Nueikite beveik į visus didžiuosius 
prekybos centrus ar į daugelį papras-
tų parduotuvių. Ten nėra kasų, prie 
kurių būtų parašyta, kad skirta neį-
galiesiems. Nueikite į bankus – ten, 
kur studentai priimami be eilės, o ne-
įgaliesiems yra tik bendra eilė. Nors 
šis priekaištas buvo išsakytas net ir 
aukščiausio lygio susitikimų metu. 
Rezultatų nėra. 

Patekimas į valdžios ir savivaldos 
įstaigas neįgaliesiems taip pat nėra ga-
rantuotas, ypač turintiems judėjimo 
negalią ar judantiems vežimėlyje.

Su kokiais sunkumais susiduriate 
Jūs? 

Nors esu kartais priverstas vartoti 
nuskausminamuosius, nes kankina 
fantominiai skausmai, vaikštau pasi-
remdamas lazda šypsodamasis. Tačiau 
skaudu, kai pasako, ką čia vaidini, kad 
lazda – įvaizdžio dalis ir pan. 

Tai – negeras požiūris. Manau, kad 
užjausti neįgaliuosius geriausiai gali 
tas, kas pats turi negalią. 

Ar situacija Lietuvoje gerėja? 

Negaliu sakyti, kad negerėja. Bet 
tam, kad patiems neįgaliesiems būtų 
geriau, reikalinga valstybės pagalba 
ir, pirmiausia, jos požiūrio pakeitimas. 
Deklaruojama – nuolaidos vaistams, 
taip pat – veltui gaminami protezai, 
speciali avalynė, tačiau iš tikrųjų vais-
tai yra brangūs, kai pastoviai juos rei-
kia pirkti, o apie avalynės kokybę nėra 

ką ir kalbėti...
Kalbėsiu apie tai, ką žinau geriausiai. 

Ligonių kasos, skirdamos lėšas ortope-
dijos įmonėms, nesidomi produkcijos 
kokybe ir kiek iš tikrųjų gali kainuoti 
specialios avalynės pagaminimas. 

Esu Seimo Antikorupcijos komisi-
jos narys, joje nagrinėjome šį klausimą. 
Trumpai tariant, tamsus miškas – 

milžiniška netvarka šioje srityje. Vie-
nur pinigai švaistomi, o sąžiningai 
dirbantiems ortopedams jų trūksta. 
Daug nesąžiningos tarpusavio kon-
kurencijos. 

Ir per menka ligonių kasų kontrolė 
bei priežiūra. Manau, trūksta ir spe-
cialistų, kurie galėtų kompetentingai 
prižiūrėti ir nustatyti tokių gaminių 
kokybę bei kainas. 

Ko dar trūksta, kad Lietuvoje ne-
įgalieji gyventų visavertį gyvenimą? 

Turi keistis pirmiausia požiūris. 
Kiekvienas galime tapti neįgaliu. Eis-
mo įvykių ir kitų sunkių nelaimingų 
atsitikimų Lietuvoje, deja, nemažėja. 
Įvairios ligos irgi sukelia pasekmes, 
dėl kurių žmonės patenka į neįgaliųjų 
gretas. 

Todėl turi keistis ir valstybės, ir sa-
vivaldybių požiūris, ypač pastarųjų, 
kurios tvirtina dabar sutaupančios la-
bai daug socialinių išmokų. Tačiau šios 
sutaupytų išmokų lėšos neskiriamos 
pagerinti neįgaliųjų žmonių sociali-
nei aplinkai ar pavežėjimo technikos 
įsigijimui, o, kaip skelbia žiniasklaida, 
panaudojamos kitoms reikmėms. O 
jos galėtų būti skiriamos net socialinių 
darbuotojų etatų steigimui. 

Ko palinkėtumėte vadinamie-
siems sveikiesiems? 

Visiems Lietuvos piliečiams palin-
kėčiau atsakingai elgtis gatvėje, kelyje, 
tiek už vairo, tiek dviračiu ar keliaujant 
pėsčiomis. Rūpinkimės savo sveikata 
ir saugumu kasdien! 

Neįgaliesiems siūlyčiau labiau vie-
nytis ir integruotis į teritorines ben-
druomenes, dalyvauti jų veikloje, kad 
nors šiek tiek užsimirštų savos bėdos, 
o sveikieji geriau pamatytų, pajaustų 
ir suprastų neįgaliųjų gyvenimą bei 
kasdienybę iš arti. 
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Labai svarbu – valdžios ir visuomenės pasitikėjimas 
nevyriausybinėmis organizacijomis 

Kiekvienam vaikui turi būti užtikrintas 
kokybiškas ugdymas 

„Socialdemokrato“ interviu su Rasa ŠNaPŠtIENE, LSDP kandidate į Seimą vienmandatėje Dainavos apygardoje Kaune 

Interviu su Lijana KaIRIENE, LSDP Vilniaus m. skyriaus atsakingąja sekretore, LSDP kandidate į Seimą 

Jūs – viena iš labiausiai išsi-
lavinusių LSDP kandidatų į 
Seimą, sėkmingai įsitvirtinusių 
akademiniame pasaulyje. Esate 
socialinių (ekonomikos) mokslų 
daktarė, Kauno technologijos 
universiteto (KTU) Socialinių, 
humanitarių mokslų ir menų 
fakulteto Viešosios politikos ir 
administravimo instituto bei 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Politikos mokslų ir diplomati-
jos instituto docentė, daugybės 
mokslinių stažuočių ir projektų 
dalyvė bei mokslinių straipsnių 
autorė. Kada ir kodėl nuspren-
dėte pasukti į politiką? 

Atsakysiu trumpai – jaučiuosi 
subrendusi ir pasirengusi darbui 
Seime, kitaip tariant, noriu ir galiu 
dirbti mūsų šalies, piliečių labui.  
Be jokios abejonės, didelė profe-
sinė patirtis, o šiuo metu ir darbas 
Kauno miesto taryboje suforma-
vo mano profesines kompetencijas 

Profesinę karjerą pradėjote Lietu-
vių kalbos institute kaip jaunesnioji 
mokslo darbuotoja, vėliau dirbote 
aukštojoje mokykloje. Nors moksli-
ninke netapote, su mokslo, švietimo, 
ugdymo ir susijusiais klausimais dir-
bate iki šiol. Ką šiose srityse reikėtų 
nuveikti? 

Galbūt ir būčiau pasiekusi moks-
linių aukštumų leksikografijoje (esu 
Didžiojo lietuvių kalbos žodyno aš-
tuonioliktojo tomo bendraautorė). 
Mane vertino akademikas Kazys 
Ulvydas ir mano didžiausias autori-
tetas ir mokytoja daktarė Klementina 
Vosylytė – jie matė mano galimybes ir 
skatino stoti į aspirantūrą. 

Tais Lietuvos Atgimimo metais 
susižavėjau Vyteniu Andriukaičiu, 
jo drąsiomis kalbomis, mano pačios 
įsitikinimus atitinkančiomis pažiū-
romis. Labai norėjau ir pati prisidėti 
prie atgimstančios valstybės kūrimo. 
Tačiau gyvenimas koreguoja mūsų 
planus ir siekius. 

Gimus sūnui turėjau apsispręsti, kas 
man tuo metu svarbiau – ar karjera, 
ar šeimos gerovė. Vis dėlto, po šešerių 
metų mane pakvietė į Lietuvos soci-
aldemokratų partiją. Nuo tada esu iš-
tikima laisvės, solidarumo, socialinio 
teisingumo ir lygių galimybių principų 
skleidėja bei puoselėtoja. 

Apmaudu ir skaudu, kad nepriklau-
somoje Lietuvoje nuvertinta gimtosios 
kalbos svarba. Net Prezidentė susitiki-
muose su kandidatais į ministrus apie 
jų tinkamumą eiti pareigas sprendžia 
tik pagal anglų kalbos mokėjimo lygį. 

Mokslininkų lituanistų atlyginimai 
nepadoriai maži, nes jų darbų cita-
vimas pasauliniuose leidiniuose yra 
menkas, o nuo to priklauso finansavi-
mas... Pasirodo, savo kalbos ir kultūros 
puoselėjimas tėra „neatsiperkančios 

viešojo valdymo srityje.  
Jūsų akademinė sritis – valdžia: 

viešasis valdymas, valstybės tar-
nyba, vietos valdžia. Apie ką buvo 
Jūsų disertacija ir kiti pagrindiniai 
moksliniai tyrimai? Kiek jie turėjo 
praktinės reikšmės politikoje? 

Plačiąja prasme, mano diserta-
cijos objektas – aukštojo moks-
lo sistemos žmogiškieji ištekliai. 
Taigi, tas domėjimasis viešuoju 
sektoriumi ir žmogumi prasidėjo 
labai anksti.

O tolimesnėje savo veikloje daug 
dėmesio skyriau Lietuvos valstybės 
tarnybai, vietos savivaldos plėtrai. 
Tai buvo darbas įvairiose darbo 
grupėse modernizuojant valstybės 
tarnybą, rengiant Lietuvos savival-
dos plėtros modelius ir pan. 

Pastaruoju metu kartu su Kauno 
miesto tarybos komanda įgyvendi-
name projektą “Iniciatyvos Kaunui”. 
Juo labai didžiuojuosi.

Daug dirbate su nevyriausybinė-

mis organizacijomis (NVO). Esate 
ne vieno NVO ir bendruomeninio 
projekto autorė ir vadovė. Kaip įver-
tintumėte NVO padėtį Lietuvoje ir 
kaip ją reikėtų gerinti? 

Tai – man labai aktualus klausi-

mas. Ir čia būtų galima kalbėti labai 
daug. Tačiau koncentruotai pasa-
kysiu – NVO sektoriaus vaidmenį, 
teikiant viešąsias paslaugas, būtina 
didinti. Šiame procese labai svarbu, 
viena vertus, valdžios ir visuomenės 

pasitikėjimas NVO ir, kita vertus, 
pačių NVO kompetencija ir pasiren-
gimas teikti kokybiškas paslaugas. 
Man regis, kad šiuo metu Lietuvoje 
kaip tik ir trūksta šių dviejų dalykų. 

Ar sutinkate su tuo, kad Lietu-
vos akademijoje ir universitetuose 
tebedominuoja dešinioji politinė 
mintis, nors apie tai garsiai beveik 
nekalbama? Ar kairioji mintis vis 
dėlto randa savo vietą tarp mūsų 
akademikų ir studentų? 

Universitetas, mano požiūriu, – 
mokslo, studijų, naujų idėjų, lais-
vos minties kalvė. Ir jei atsiranda 
universitetai, kuriuose sprendimai 
priimami remiantis dominuojan-
čia, garsiai neįvardinama politine 
mintimi – tai katastrofa. 

Dirbu su studentais ir noriu pasa-
kyti, kad jauni žmonės labai puikiai 
atrenka pelus nuo grūdų ir bet koks 
brukimas vienos ar kitos ideologijos 
yra pasmerktas.

išlaidos“, mokslininkai nesukuria jo-
kios pridėtinės vertės, todėl jų darbo 
apmokėjimas prilygsta pašalpai. 

Kalbant apie aukštąjį mokslą, reikia 
pripažinti, kad jo kokybė tapo atvirkš-
čiai proporcinga aukštųjų mokyklų 
skaičiui. Ir taip bus, kol suprasime, 
jog aukštasis mokslas nėra prekė – aš 
moku pinigus, o jūs man duokite „po-
pieriuką“ (diplomą). Lektorių atlygini-
mai tiesiogiai koreliuoja su studentų 
(ne studijuojančiųjų!) skaičiumi, todėl 
visi studentai privalomai vertinami 
teigiamais pažymiais, jeigu jie teikiasi 
„atnešti savo kūnelį“ į egzaminus. 

Nesakau, kad visi studentai – ne-
mokšos, yra ir puikiai išsilavinusių, 
apsiskaičiusių ir, svarbiausia, kritiškai 
mąstančių jaunų žmonių, su kuriais 
lektoriui dirbti – vienas malonumas. 

Darbinėje ir visuomeninėje vei-
kloje į švietimo ir ugdymo klausimus 
žvelgiate plačiau nei įprasta. Ypatin-
gai rūpinatės vaikų ir paauglių su 
specialiais poreikiais teisėmis. Kur 
Lietuvoje slypi didžiausios proble-
mos? 

Visos pertvarkų, reorganizacijų ir 
restruktūrizacijų spragos yra siste-
minės. Klaidos atsiranda dėl siauro 
požiūrio, neįvertinant pasekmių prie-
žasčių ir galimų grandininių reakcijų. 

Jei būsimas pedagogas gauna diplo-
mą tik todėl, kad mokėjo už kiekvieną 
semestrą pinigus, bet beveik nesimokė 
ir neturi specialių pedagoginių bei 
dalykinių žinių, negeba jų taikyti 
praktikoje, t. y. kasdieniame darbe 
su mokiniais, tai ir jo mokiniai (su 
retomis išimtimis) neturės kokybiško 
išsilavinimo. 

Įstoję į valstybės nefinansuojamas 
vietas, šiaip taip baigs kokią nors ko-
legiją ar net universitetą, ir visa armija 

tokių jaunųjų „specialistų“ plūstelės į 
darbo rinką. Apie kokią konkurenciją 
galime kalbėti? Jau dabar darbdaviai 
neranda sau tinkamų darbuotojų, o 
bedarbių netrūksta. Dėl to ir neturime 
vadinamo viduriniojo sluoksnio.

Svarbu, kad kokybiškas ugdymas 
nuo pat mažens būtų užtikrintas vi-
siems vaikams, nepriklausomai nuo jų 
socialinės padėties, sveikatos būklės, 
įgimtų gebėjimų ir pan. Darbas su 
vaikais turėtų būti individualus, ypač 
su tais, kurie turi specialiųjų poreikių. 

Reikia imti geriausius pavyzdžius iš 
pasaulinės praktikos ir taikyti juos ne-
dejuojant, kad nesame tokie turtingi, 
kad prie kiekvieno vaiko pristatytume 
po vieną auklę. Bet kurios valstybės 
vyriausybė galėtų taip pasakyti, ta-
čiau reikalas labai paprastas – svarbu 
modeliuoti ateitį ir iškelti teisingus 
prioritetus. 

Investicijos į vaikus – tai svarbiau-
sios investicijos į ateitį ir į šalies eko-
nomiką. Nuo to, kaip protingai mes 

dabar investuosime į kokybišką ugdy-
mą, priklausys visos valstybės gerovė. 
O jei mes mėgausimės momentine 
nauda, tai niekada negalėsime užti-
krinti ne tik oraus, bet ir pakenčiamo 
gyvenimo. 

Viename savo straipsnyje iškėlėte 
retorinį klausimą, ar legendinis JAV 
plaukikas Maiklas Felpsas (Michael 
Phelps), daugiausia per istoriją pel-
nęs (23) olimpinių medalių ir pa-
siekęs 39 pasaulio rekordus, būtų 
galėjęs pasiekti tokių aukštumų, jei 
būtų gimęs ir gyvenęs Lietuvoje? 

Nuo septynerių metų jis mokėsi 
specialioje korekcinėje mokykloje 
ypatingiems vaikams, nes jam buvo 
diagnozuotas dėmesio stokos ir hi-
peraktyvumo sindromas bei lengva 
autizmo forma. Ar Lietuvoje tai la-
biau požiūrio, ar teisinio reguliavi-
mo, ar socialinės rūpybos klausimai?

Tai – sisteminio požiūrio stoka. 
Mes labai bijome ir kratomės to, kas 

atkeliavo iš buvusios valstybinės san-
tvarkos. Panaikinome blaivyklas, bet 
kovą su alkoholizmu pralaimime, už-
simojome uždaryti institucinės globos 
įstaigas, bet našlaičių, neįgaliųjų ir 
senelių bus visada (o gal ne?). 

Ir ne visi neįgalieji sugebės gyven-
ti savarankiško gyvenimo namuose. 
Dabar belieka uždaryti kalėjimus, nes 
gal tokiu būdu susidorosime su nusi-
kalstamumu? 

Jei paslėpsime galvą smėlyje ir nema-
tysime problemų, tai nereiškia, kad tų 
problemų nebeliks. 

Auginate sūnų su specialiais 
poreikiais. Su kokiais sunkumais 
susidūrėte ir susiduriate?  Kokių 
pokyčių Lietuvoje riekia labiausiai 
ir skubiausiai, kad tokiems vaikams 
ir jų tėvams gyventi mūsų valstybėje 
būtų lengviau?

Sunkiausia buvo susitaikyti su tuo, 
kad vaikas patyrė avariją kelyje į gy-
venimą. Interneto nebuvo, taigi ir in-
formacijos apie negalią nebuvo jokios. 
Teko būti pačiai sau ir psichologe, ir 
psichoterapeute. 

Didžiausią moralinę ir informaci-
nę pagalbą suteikė neseniai įsisteigusi 
sutrikusio intelekto žmonių bendrija 
„Viltis“, kurioje neįgalių vaikų mamos 
dalijosi patirtimi. Į rankas pakliuvo 
knyga „Vaikai smaragdo akimis“, taip 
po kruopelytę susilipdžiau savo gyve-
nimo modelį ir iki šiol pagal jį gyvenu. 

Nepasilaidojau su savo skausmu, o 
išmokau džiaugtis kiekviena akimir-
ka. Kai išleidau Simoną į specialųjį 
darželį, vėliau – į specialiąją mokyklą, 
stebėjau, kaip su tokiais vaikais dirba 
įstaigų specialistai. Esu jiems dėkinga, 
nes jų darbas ypač sunkus ir pasiauko-
jantis, reikalaujantis didelių fizinių ir 
moralinių jėgų. 

Džiaugiuosi, kad mūsų Vyriausy-
bė sugebėjo nors šiek tiek padidinti 
socialinių darbuotojų atlyginimus ir 
tikiuosi, kad artimiausiu metu jų atly-
ginimai bus dar didinami. Šie žmonės 
žymiai palengvina šeimų, auginančių 
neįgalius vaikus, gyvenimą.
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Ekologinis ūkininkavimas –  
Lietuvos sprendimas klimato kaitai 

Lietuvai reikia socialiai orientuotos  
žemės ūkio politikos 

Kazys GRyBaUSKaS, Seimo Kaimo reikalų komiteto narys, LSDP kandidatas į Seimą 

Pokalbis su žemės ūkio viceministru albinu EžERSKIU,  
LSDP kandidatu į Seimą vienmandatėje Pietų žemaitijos apygardoje*

Mūsų valstybė, siekdama 
įgyvendinti Jungtinių Tau-
tų Bendrosios klimato kaitos 
konferencijos Paryžiaus susita-
rimą, kuriuo 196 dalyvės įsipar-
eigojo siekti, kad pasaulinės 
temperatūros kilimas neviršy-
tų 2°C, turi ypač didelį dėmesį 
skirti žemės ūkiui. 

Tai neatsitiktinai: jei visame pa-
saulyje didžiąją dalį (per 80 proc.) iš-
metamų teršalų skleidžia pramonė ir 
transportas, tai mūsų šalyje santykinai 
nemaža, šiltnamio efektą sukelianti, 
tarša yra iš žemės ūkio, nes žemės ūkio 
paskirties žemė Lietuvoje sudaro net 
53 proc. šalies ploto. 

Viena iš priimtinausių Lietuvos že-
mės ūkiui prevencinių priemonių yra 
ekologinė žemės ūkio gamyba, kuri 
vis daugiau dėmesio sulaukia ir visame 

Lietuvos žemės ūkiui netrūksta 
iššūkių ir dėl Rusijos embargo, ir 
neišspręstų vidinių problemų. Kaip 
apibūdintumėte bendrą mūsų šalies 
žemės ūkio situaciją? 

Ji yra sudėtinga, o nesiėmus reikia-
mų veiksmų netgi taptų grėsminga. Ne 
tik probleminiuose regionuose ryškėja 
kaimo depopuliacijos, infrastruktūros 
menkėjimo, gyvulininkystės sunyki-
mo, dirvožemio prastėjimo procesai. 

Skaudžiausių nuostolių per du krizi-
nius metus patyrė visas pieno gamybos 
sektorius. Ir ne tik smulkieji, bet ir 
stambesni ar net didieji ūkiai.  Pieną 
tiekiančių ūkių sumažėjo per pusę, o 
karvyčių teliko 260 tūkst. vietoje 300 
tūkst. pernai. 

Kalta ir pernelyg liberali Briuselio 
vykdoma kaimo politika bei Lietuvo-
je susiformavę perdirbėjų ir prekybi-
ninkų, težiūrinčių vien savų interesų, 
oligopoliai. Jie visą krizės naštą perkėlė 
ant smulkiųjų ir vidutinių gamintojų 
pečių. 

Visas užmiestis su žemės ūkiu, kai-
mo verslais ir miškininkyste bei perdir-

pasaulyje – šiuo metu 162 pasaulio 
šalyse sertifikuota apie 40 mln. ha 
ekologinės gamybos plotų. 

Ekologinio ūkininkavimo ypatu-
mas yra tas, kad šioje sistemoje vyksta 
uždaras augalų maisto medžiagų apy-
kaitos ratas ir taip pasiekiami gerokai 
mažesni energijos, maisto medžiagų 
nuostoliai, mažiau teršiama aplinka. 
Dėl to daugelyje šalių ekologinė ga-
myba vertinama ir kaip valstybinis 
reikalas. Pvz; Vokietijoje, apie 32 proc. 
visos žemės užima vandens apsaugos 
zonos, kuriose pirmenybė teikiama 
ekologinei gamybai. 

Lietuvos  Žemės ūkio ministerija 
nuo pat pradžių dalyvavo įgyvendi-
nant Valstybinę maisto ir mitybos 
strategiją, nuolat rėmė VšĮ „Tatulos 
programa“ veiklą, veiksminga priemo-
ne populiarinant ekologinę gamybą 
buvo kasmetinis konkursas ,,Pažan-
giausias ekologinis ūkis“, o Lietuvos 
mokslininkai ministerijos užsakymu 
reguliariai ruošė studijas apie ekologi-
nę gamybą ir ekologiškus žemės ūkio 
produktus. 

Ypač sparčiai didėjo sertifikuoti 
ekologinės gamybos plotai, kuomet 
Vyriausybei vadovavo socialdemo-
kratai (2001–2008), kurie palaikė 
šį ūkininkavimo principą. Jei 2000 

m. ekologine gamyba vertėsi tik 230 
ūkių, o sertifikuoti plotai tesudarė 4,7 
tūkst. ha, tai jau 2007 m. buvo serti-
fikuota daugiau 120 tūkst. ha žemės 
ūkio naudmenų virš 2800 ūkių, tai 
apėmė apie 5 proc. visų deklaruotų 
žemės ūkio naudmenų, kas atitiko 
išsivysčiusių pasaulio šalių lygį. 2014 
m. bendras sertifikuotas plotas sudarė 
per 167 tūkst. hektarų. 2015 m. jie 
pasiekė apie 220 tūkst. ha.  

Iškilo pažangūs Valentino Genio 
iš Ukmergės, Edmundo Jonylos iš 

Raseinių, Edmundo Jastramsko ir 
Algirdo Kreizos iš Lazdijų, Laimos 
Kamaitienės iš Trakų, Vytauto Ka-
tauskio iš Šilalės rajonų ir kt. ūkiai. 

Šiandien apmaudu, kad dar ne visi 
politikai supranta ekologinio ūki-
ninkavimo, kaip sveikos aplinkos ir 
sveiko gyvenimo būdo puoselėjimo, 
naudą visuomenei. 

Socialdemokratų vadovaujama 
Vyriausybė tai supranta, nors sun-
ku sugražinti Lietuvą į tiesų kelią po 
nevykusių „naktinių reformų“, po 

neprofesionalių sprendimų formuojant 
žemės ūkio politiką. 

Tačiau džiugina tai, kad sertifikuoti 
ekologinės gamybos plotai Lietuvoje 
toliau auga ir jau ženkliai viršija 200 
tūkst. hektarų. Tik rengiant minėtą 
planą, būtina įvertinti visas buvusios 
konservatorių – liberalų Vyriausybės 
klaidas ir klystkelius bei numatyti gali-
mas šio plano įgyvendinimo pasekmes. 

Apie tai kalbama ir Žemės ūkio 
rūmų Tarybos 2016 m. liepos 26 d. 
rezoliucijoje: „Aplinkosauginių prie-
monių įgyvendinimas neįtakoja pro-
dukcijos kokybės ar kiekio padidėjimo, 
tik didina savikainos kaštus, todėl, kai 
sektorius patiria sunkumus dėl neregė-
tai smukusių žemės ūkio produkcijos 
supirkimo kainų, būtina įvertinti visas 
aplinkybes ir ypač atsakingai vertinti 
šalies įsipareigojimus dėl klimato kaitos 
mažinimo.“ 

Atsiliepiant į rezoliuciją, reikia pasa-
kyti, kad socialdemokratų palaikoma 
ekologinė žemdirbystė kaip tik ir yra 
viena tokių priemonių su jau išbandy-
tais kompensaciniais mechanizmais už 
aplinkosauginių priemonių laikymąsi. 

Todėl tikėkimės, kad atsigaunanti 
ir auganti ekonomika bei atsakingas 
pasirinkimas Seimo rinkimuose atneš 
ir Lietuvos žemdirbiams permainų, 
kurios padės pamatus tolesnei ekolo-
ginio žemės ūkio plėtrai ir leis ekologi-
nės gamybos ūkiams išlikti konkuren-
cingiems, o veiksmų ir priemonių dėl 
klimato kaitos mažinimo plane bus 
numatyti tinkami kompensaciniai me-
chanizmai aplinkosauginių priemonių 
įgyvendinimui. 

bamąja – maisto ir baldų – pramone 
sukuria apie 15 – 20 proc. bendrojo 
vidaus produkto (BVP) priklausomai 
nuo esančių kainų. O itin gerai „susty-
gavus“ gamybinę veiklą ir perdirbimą, 
orientuotą ir į eksportą, galima ban-
dyti užmiesčiui orientuotis į trečdalį 
sukuriamo valstybėje BVP. 

Kodėl kaimo situacija tampa netgi 
grėsminga? 

Pirmiausia, tai – nesėkminga kon-
servatorių pradėta po nepriklausomy-
bės atkūrimo vykdyti žemės reforma 
pagal liberaliausios „šoko terapijos“ 
politikos kaime modelį.  

Antra, socialdemokratams grįžus 
į valdžią 2000 ir 2012 m. teko taisyti 
pragaištingos A. Kubiliaus politikos 
pasekmes. Bankrotų ir skaudžios kai-
mui emigracijos bangos sukėlimas jo 
„naktine reforma“ jaučiamas ir šian-
dien. 

Trečia, mūsų koalicijos partneriai 
laikosi gan liberalių pažiūrų, pagal 
kurias rinka krizėse pati turi susiregu-
liuoti, nors ji eina ir iš svetur, nežiūrint, 
kad Konstitucijos 46 straipsnis sako 
kitaip.  

Ketvirta, Briuselio vykdoma libera-
lizmo dogmomis ir europocentrizmu 
grįsta ES politika neleidžia mums pa-
tiems tinkamai tvarkytis. 

Penkta,  patiems socialdemokra-
tams būtina išreikalauti iš mokslo jo 
rekomendacijų, o pas mus netgi ‚Ne-
muno“ slėnis tėra orientuotas į žemės 

ūkio ir miškininkystės technologijas 
bei jų gamtinę aplinką, užmiršus žmo-
gų –  socialinius bei demografinius 
procesus visame užmiestyje.  

Kokie turėtų būti Lietuvos žemės 
ūkio politikos prioritetai ateinan-
tiems ketveriems metams?

Jau yra parengtas LSDP „Planas Lie-
tuvos užmiesčiui, pagal mokslininkų 
rekomendacijas apimantis ir kaimo, 
ir miškininkystės reikalus, ir net su 
finansinio programavimo elementais. 
Premjero Algirdo Butkevičiaus dėme-
singumo ir energijos dėka veriasi daug 
naujų eksporto rinkų. 

Reikalingas ištisos gamybos, su-
pirkimo, perdirbimo ir prekybos 
grandinės sureguliavimas krizinėmis 
sąlygomis, atsižvelgiant į specifinius 
jų ypatumus, kurie, beje, su kiekviena 
krize kaitaliojasi. 

Kitas prioritetas – didžiųjų ūkių 
partnerystė su aplinkiniais smulkiai-
siais vietoje buvusios konkurencijos, 
netgi pirmųjų plėtros antrųjų sąskaita. 
Smulkiųjų ūkių gyvybingumas yra 
labai svarbus valstybės demografinei 
politikai, nes kaime, turinčiame geres-
nes sąlygas vaikų auginimui, yra, kaip 
taisyklė, ir gausesnės šeimos. 

Na, ir, žinoma, prioritetinės žemės 
ūkio ekologizacija ir kooperacija. Pats 
laikas pradėti vystyti ne tik ekologiškų 
trąšų, bet ir natūralių herbicidų pesti-
cidų ar fungicidų gamybos verslą, nes 

atvežami iš užsienio yra pakankamai 
brangūs. 

Viena iš didžiausių Lietuvos že-
mės ūkio problemų tebeįvardijama 
tai, kad mūsų ūkininkai nelinkę 
kooperuotis... 

Realios kooperacijos pastaruosius 
dešimtmečius iš vis nebuvo, nes trūko 
naudą duodančių paskatų. Šiuo me-
tu su Finansų ministerijos vadovais 
ir pareigūnais svarstome pažangios 
premjero A. Butkevičiaus idėjos įgy-
vendinimą – greta egzistuojančio 
privataus ir kooperuoto valstybinio 
ar vien valstybinio agroserviso su-
kūrimą. 

Toks turi būti skirtas padėti smul-
kiesiems, konsoliduojantiems savus 
sklypelius, o įgyvendintas, pirmiau-
sia, per žemės ūkio mokyklų techni-
nės bazės išplėtojimą. Spartesniam 
kooperavimui turėtų padėti ir bendri 
Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio 
rūmų bei Žemės ūkio konsultavimo 
tarnybos aktyvūs veiksmai, kuriems, 
deja,  trukdo ir partiniai priklauso-
mumai.  

Negalima valstybės kooperavimo 
politikoje ribotis vien paskaitėlėmis 
ar seminarais. Vieni turi parengti 
verslo planelius, antri padėti sutvar-
kyti popierius, kad net besikooperuo-
jantys  trihektariai galėtų pretenduoti 
į ES ir Lietuvos lėšų  paramą smulkios 
technikos įsigijimui bendram darbui 
bendruomenės suteiktose ar pačių 
įsikurtose patalpose. 

Neretai sakote, kad pasmerkti 
kaimo žmogų, pasijuokti iš jo – len-
gva, o dar lengviau visus išvadinti 
girtuokliais. Kaimą ir jo gyven-

tojus pažįstate puikiai. Koks jis yra 
šiandien?

Lietuvos kaimas yra margas kaip ge-
nelis – visko jame yra. Ir pažangiausių 
technologijų bei atskirų ūkių klestėji-
mo ar nuostabiai susitvarkiusių gražios 
aplinkos smulkių ūkelių greta žmonių, 
kritusių į neviltį ir savo skausmą skandi-
nančių bokalu ir taure. 

Susiduria dvi politinės ideologijos: li-
berali ir sociali. Pirmoji teigia, kad kaimo 
rinka pati turi susireguliuoti, o aršioje 
konkurencijoje išliks tik sumaniausi ir 
stipriausi. Tokios politikos rezultatas 
numatomas toks: apie 2030 m. Lietu-
vos kaime tebus iki 10 tūkst. stambiųjų 
industrinių, chemizuotas technologijas 
naudojančių ūkių. Arba, kitaip tariant, 
Lietuvos kaimo nebeliks. 

Socialios demokratiškos politikos 
perspektyva yra visiškai kitokia. Ji turi 
leisti patiems žmonėms spręsti, kur ir 
kaip jie nori gyventi bei užsiimti, valsty-
bei, ypač, kriziniais laikotarpiais, regulia-
vimu, įtvirtintu Lietuvos Konstitucijos 
46 str., padedant smulkiųjų ūkių gyvy-
bingumui, apsaugant juos nuo, atvirai 
kalbant, vykdyto ir vykdomo perdirbėjų 
oligopolininkų reketavimo, superkant 
produkciją dvigubai mažesne kaina nei 
stambiųjų.   

Tada apie 2030 metus ir naujakurys-
tės programos dėka turėsime kaime gal 
apie 110-120 tūkst. įvairaus didumo ir 
ekonominio pajėgumo ūkių. Jame bus 
ir dirbama, ir dainuojama, sodžiuose 
bei šiluose  klegės mūsų vaikų vaikai bei 
jų palikuonys – ateinanti karta, dėl ku-
rios ir stengiamės kuo efektyviau dabar 
programuoti ir sutvarkyti viso užmiesčio 
socialdemokratinės politikos reikalus.  

Kalbėjosi Morta Vidūnaitė 
* Visą pokalbį rasite LSDP e. svetainėje 

lsdp.lt Nuomonių skiltyje 
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R
ugpjūčio 31 d.  „Gerų minčių autobusiukas“ aplankė Lietuvos kultūros sostinę Telšius. Su 
miesto gyventojais pabendrauti atvyko Seimo narės Rimantė Šalaševičiūtė ir Marija Aušrinė 
Pavilionienė. Rimantė yra kilusi iš netoli esančių Varnių, tačiau jau kurį laiką gyvena Telšiuose, 
kuriuose ir kandidatuoja kaip vienmandatininkė Seimo rinkimuose. 

Čia kandidatuoja ilgametis Telšių administracijos direktorius Saulius Urbonas ir trijų vaikų mama Li-
na Kybartaitė Jokūbauskienė. Su žmonėmis bendravo ir Jonavos meras, partijos pirmininko A. Butkevi-
čiaus pavaduotojas, socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius.

Vėliau LSDP autobusiukas ir visi kandidatai išvažiavo susitikti su Ryškėnų seniūnijos gyventojais. 

R
ugsėjo 7-ąją Lietuvos socialdemokratų „Gerų minčių autobusiukas“ užsuko į Ro-
kiškį, kad išgirstų ir išklausytų. Rokiškyje, Sėlos vienmandatėje rinkimų apygardo-
je, jau ne pirmąją kadenciją į Seimą kandidatuoja socialdemokratas Vytautas Sau-
lis. 

Tiesioginio pokalbio metu su rokiškėnais bendravo teisingumo ministras Juozas Bernato-
nis. Į susitikimus su rokiškėnais atėjo ir Rokiškio meras socialdemokratas Antanas Vagonis.

ROKIšKIS TELšIAI 

R
ugpjūčio 24 d. socialdemokratai, tęsdami savo kelionę po 
Lietuvą, lankėsi Ukmergėje.

Su ukmergiškiais ir miesto svečiais bendravo Seimo na-
riai: Ukmergės vienmandatėje apygardoje kandidatuojantis 

Arūnas Dudėnas, taip pat – Orinta Leiputė, Birutė Vėsaitė ir Arūnas 
Dudėnas, apsilankė ir Ministro Pirmininko patarėja, kandidatė į Sei-
mą Auksė Kontrimienė.

Buvo surengtas teletiltas su Seimo vicepirmininku Algirdu Sysu. 
Miestiečiai teiravosi dėl savivaldybės socialinių reikalų, ypatingai ak-
tualus buvo pensijų kėlimo klausimas. Profesinių sąjungų atstovai 
domėjosi naujuoju socialiniu modeliu. Gyventojams aktualūs gimsta-
mumo didinimo klausimai. 

R
ugpjūčio paskutinį savaitgalį socialdemokratų žygio po Lietuvą 
maršrutas nusidriekė Vilnijos krašto keliais. Vilnijos žygio daly-
viai rinkosi Skaidiškėse ir iš čia pėsčiomis patraukė Rudaminos 
link. Rudaminoje kandidatai į Seimą Janina Šokaitienė, Zdislavas 

Skvarciany, Algis Vaitkevičius, Margarita Jankauskaitė bendravo su gy-
ventojais, diskutavo aktualiausiais klausimais. Užsukę į Jašiūnus žygeiviai 
ir Šalčininkų vienmandatės apygardos LSDP kandidatas Sergejus Ticho-
mirovas su gyventojais aptarė darbo vietų ir pajamų klausimus. Jašiūnų 
"Aušros" gimnazijos direktorė Dalia Paltanavičienė pakvietė užsukti apžiū-
rėti mokslo metams pasirengusią mokyklą.

Kelionės dalyviai aplankė ir įdomiausius Vilnijos krašto istorinius pamin-
klus. Pavlovo dvarvietės likučiai priminė Pavlovo respublikos ir jos įkūrėjo 
Povilo Ksavero Bžostovskio istoriją. 

Žygis baigėsi Jašiūnų dvaro rūmuose, pastatytuose 1824–1828 m. vėlyvo-
jo klasicizmo stiliumi. Puikus dvaro gidas papasakojo šio dvaro gyventojų ir jų 
palikuonių gyvenimo vingius. Aplankę Vilnijos kraštą išgirdome daug skirtingo-

mis kalbomis 
bendraujančių 
žmonių, pasi-
kalbėjome su 
skirtingų tau-
tybių gyven-
tojais ir įsitiki-
nome, kad visi 
siekiame vie-
no tikslo – ge-
resnio gyveni-
mo mūsų visų 
Lietuvoje.

R
ugpjūčio 20–21 d. savaitgalio socialdemokratų žygio 
po Lietuvą maršrutas nusidriekė Anykščių rajone, Lie-
tuvos socialdemokratijos pradininko Stepono Kairio, gi-
musio1879 m. sausio 3 d. Užunvėžiuose, Kurklių vals-

čiuje, Ukmergės apskrityje,  gimtinės takais. 
Pasaulio tautų teisuolis, gelbėjęs žydų mergaitę karo me-

tais, garsus tarpukario Lietuvos inžinierius, VDU profesorius, 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas, Vasario 
16-osios akto signatas Steponas Kairys - žmogus, padėjęs mū-
sų partijos pamatus. 

R
ugpjūčio 24 d. Utenoje vyko „Rask laiko sau“ 
renginys, į kurį susirinko 120 moterų ir vyrų, o 
rekordinį skaičių 50 vaikučių prižiūrėjo social-
demokratės savanorės ir piratas. 

Moteris sveikino renginio Utenoje globėja Seimo na-
rė socialdemokratė Milda Petrauskienė, Utenos r. savi-
valdybės administracijos direktoriaus pavaduotoja soci-
aldemokratė Zita Ringelevičienė, renginio organizatorė, 
M. Petrauskienės padėjėja Marija Ilčinskienė. Renginį 
vedė Utenos skyraus socialdemokračių moterų sąjun-
gos pirmininkė Vida Stasiulionienė.

UKMERgė 

SOCIALDEMOKRATų žygIS pO LIETUvą  
„TAI – MAnO LIETUvA“ . vILnIJA 

SOCIALDEMOKRATų žygIS pO LIETUvą  
„TAI – MAnO LIETUvA“ . STEpOnO KAIRIO 
gIMTInė „RASK LAIKO SAU“ UTEnOJE 

Didžioji ambicija:
išgirsti Lietuvą



Jaunimas14 socialdemokratas

KAUNO R. jAUNIMIEčIAI – LSDP KAUNO R. SKyRIAUS SąSKRyDyjE 

Saulėtą paskutinį rugpjūčio savaitgalį įvyko LSDP Kauno rajono skyriaus sąskrydis, kurio 

metu netrūko puikios nuotaikos, bendrystės jausmo ir gerų emocijų. LSDJS Kauno r. sky-

riaus jaunimas gausiai prisidėjo prie renginio ir jame savanoriavo. 

31 metai
Marijampolės tarybos narys

LSDJS pirmininkas
„Visų pirma, politikai privalo būti 

ryžtingi priimant sprendimus, kurie 

užtikrintų ilgalaikį mūsų šalies kon-

kurencingumą. Pokyčiai būtini švie-

timo, inovacijų, talentų pritraukimo, 

imigracijos, mokesčių ir darbo santy-

kių politikoje. Norint išlikti ir įveik-

ti globalios ekonomikos pokyčius 

ir perėjimą nuo tradicinės gamybos 

prie informacinių ryšių ir techno-

logijų industrijų, žingsnis po žings-

nio Lietuva privalės priimti būtinus 

sprendimus.“
LSDP RINKIMINIAME SąRAšE 

NR. 11

29 metai
Panevėžio rajono tarybos narė

LSDJS vicepirmininkė
Reikšmingesnio resurso nei žmogus nėra ir negali būti. Tai valstybės ir politikų, 

kaip valstybės atstovų, pagrindinis turtas, veiklų ir laimėjimų "Mendelejevo len-

telė", užtikrinanti nepertraukiamą judėjimą į priekį. Siekiu kurti Lietuvą, kurio-

je svarbiausias tikslas - žmogaus gerovė. Svarbu sutelkti dėmesį į pozityvias pers-

pektyvas turinčius Lietuvos regionus, kol į užsienio šalis neiškeliavo mūsų kla-

siokai, grupiokai, kaimynai, šeimos nariai... Kas, jei ne mes? Kada, jei ne dabar?

LSDP RINKIMINIAME SąRAšE NR. 45

31 metai
Birštono savivaldybės tarybos se-
kretorė LSDJS Birštono skyriaus 
pirmininkė
„Užtenka dejuoti ir skųstis, kad Lietu-
voje gyventi yra blogai, kad šalies politi-
ka neatitinka žmonių lūkesčių ir norų. 
Ar ne viskas priklauso nuo kiekvieno iš 
mūsų? Kiek mes patys į tai įsitraukia-
me ir norime kurti savo ateities Lietu-
vą? Jaunasis rinkėjau, jei tiki, kad ir jau-
nas žmogus gali turėti puikių minčių ir 
idėjų savo šaliai, jos žmonėms – spalio 
9 d. nesėdėk namuose! Ateik balsuoti! 
Ateitis priklauso tik nuo Tavęs!
LSDP RINKIMINIAME SąRAšE 
NR. 59

PRIENų jAUNIMIEčIAI – KRAUjO DONORySTėS AKCIjOjE 

Rugpjūčio 25 d. Prienuose vyko penktoji kraujo donorystės akcija, kurią, 

kaip ir kiekvienais metais, organizavo Nacionalinio kraujo centro dar-

buotojai, padedami jaunųjų Prienų socialdemokratų. 

RAMŪNAS BUROKAS

„Jaunimietis 2016–2020 metų LR Seime“

„Jaunimietis 2016–2020 metų LR Seime“

„Jaunimietis 2016–2020 metų LR Seime“

33 metai
Vidaus reikalų viceministras

„Politiko karjera gali būti labai vingiuota, o tam, kad pelnytum 

žmonių pasitikėjimą, reikia daug kruopštaus ir sąžiningo darbo. Pir-

miausiai reikia kalbėtis ir su žmonėmis būti atviru. Paprastas po-

kalbis gali reikšti labai daug. Esu įsitikinęs, kad ne šūkiai, o realūs 

darbai leidžia pasitikėti ir tikėti politiku. Todėl, dirbu laikydamasis 

principo: tikslas – veiksmas – rezultatas.“

LSDP RINKIMINIAME SąRAšE NR. 19

jUSTAS PANKAUSKAS

„Jaunimietis 2016–2020 metųLR Seime“

28 metai
Ministro Premjero atstovas spaudai

„Man svarbiausia įtikinti nusivylusius, padėti 

laukiantiems pagalbos ir taip išpildyti mani-

mi tikinčiųjų lūkesčius. Tikiu, jog mano išsi-

lavinimas, darbo patirtis ir visuomeninė vei-

kla yra tvirtas pagrindas imtis atstovauti rin-

kėjams – Lietuvos žmonėms čia ir svetur.“

LSDP RINKIMINIAME SąRAšE NR. 140

MINDAUGAS jANULIONIS

„Jaunimietis 2016–2020 metų LR Seime“

MODESTA PETRAUSKAITė

DOvILė ADAMONyTė
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Ateinančiais metais Lietu-
vos rašytojų sąjungos leidy-
kla numato išleisti atsimini-
mų knygą apie poetą Justiną 
Marcinkevičių. Atsiminimus 
renka ir rengia spaudai lite-
ratūros kritikas Valentinas 
Sventickas. Žinomas politikas 
Vytenis Andriukaitis, atsiliep-
damas į raginimą parašyti at-
siminimų, atsiuntė straipsnį, 
kuriame taip pat reaguojama 
į pastarojo meto publikacijas 
bei diskusijas. 

„Socialdemokratas“ spausdi-
na keletą ištraukų. 

Justinas MaRCINKEVIčIUS – 
gelmės, tolumos, platumos

vytenis P. andRIukaITIS 
Europos Komisijos narys, atsakin-
gas už sveikatą ir maisto saugą 

Taip, bendravau nuo 1989 m. su 
Justinu Marcinkevičiumi. Taip, su 
juo kartu esu net vieno "sąmokslo" 
dalyvis. Taip, įkalbinėjau jį kelti savo 
kandidatūrą į Lietuvos Respublikos 
Prezidentus. Buvo ir kitų bendrų 
darbų – Tautos namų idėjos įgyven-
dinimo, Popiežiaus Jono Pauliaus II 
Kelio steigimo, Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos rašymo. Kartu su 
Justinu. Ir jo bute ne kartą vaišintas 
Genutės virta skania arbata bei su-
muštiniais. Ir į paskutinę kelionę su 
Lietuva jį lydėjau. 

<...> 
O pagaliau ir į diskusijų katilą vėl 

įsiliejo jaunesnioji skaitytojų karta su 
gana keistomis antraštėmis: „Nuty-
lima Just. Marcinkevičiaus pusė: kas 
slėpėsi po tautos dainiaus aureole", 
„Just. Marcinkevičius – sovietinis 
pedagogas?", „Justinas Marcinkevi-
čius ir Leninas", „Nuo tiesos atribotas 
patriotizmas yra bergždžias". Taip, 
tai ne tik skaitytojai – tai jaunosios 
kartos literatūros kritikai, filosofai, 
na, ir vienas vyresnės kartos politikos 
apžvalgininkas, tiesa, didžiąją dalį 
savo gyvenimo praleidęs emigracijoje. 
Po to pasirodė ir ginančių kitokią 
nuomonę straipsnių. Tada – keletas 
televizijos disputų, atskleidusių jau-
nesnių skaitytojų gana lėkštą suprati-
mą, netgi nežinant, kad "Dienoraščio 
be... dantų!" iš viso nebuvo. Ir vėlgi – 
deramas Valentino Sventicko atsaky-
mas. Gilus, tiesus, vaizdžiai tariant su 
"Dienoraščiu be datų" – į dantis tiems, 
kurie įsitikinę savo "kritikologijos" 
tvirtumu ir naujomis sovietologinė-
mis įžvalgomis. 

<...> 
Tai bus, atrodė, istorikų, istorinės 

lyginamosios ir kitokios mokslinės 
kritikos objektas, bet ne baimingas 
jaunesnės kartos šauksmas – vaje, 
pažiūrėkit, tie, iš Antrojo Atgimimo 
epochos, tie, pasiekę vėl Nepriklauso-
mybę, – jie sovietiniai! O mes, varg-
šai, dar ir dabar jų praeities kūriniais 
"nuodijami".

<...> 
Tačiau tiems, kurie čia gimė ir au-

go, kurie matė ir Tarybų Lietuvą, ir 
Sovietų Lietuvą (sąmoningai vartoju 
šiuos du terminus), tiems, kurie mo-
kėsi vidurinėse mokyklose, lankė te-
atrus ir koncertus, sportavo, dalyvavo 
saviveikloje, vėliau mokėsi aukštosiose 
– pasiklysti tarp trijų pušų nederėtų! 
Bet gal tai būtent dėl to, kad ir dabar-
tinė jaunoji karta, nors jau augdama 
plačiame šiandieninės kultūros lauke, 
vis dėlto yra neatspari naujosioms pro-

pagandoms, ypač – kai vyrauja gana 
tiesmuka, primityvi naujoji dešinioji 
propaganda, viską apibendrinanti tik 
kaip "penkiasdešimt metų okupaci-
jos, kolaboravimo ir sovietizacijos", 
tik kaip juodąjį Lietuvos istorijos lai-
kotarpį. Žinoma, atrasdama ir "pen-
kiasdešimt metų nepertraukiamos re-
zistencijos, disidentų, partizanų kovų" 
nuoseklią eigą. Jeigu taip, tai pagaliau 
atėjo laikas tuos kolaborantus, sovieti-
nius pedagogus, "mokytojus" atskleisti 
ir įvardyti. Mat jie "viešai nekritikavo 
kai kurių sovietinės santvarkos aspek-
tų", "stengėsi netiesiogiai išpirkti savo 
kaltę, aukštindami lietuviškumą savo 
dramose" ir viešai neatsiprašinėjo varg-
šės apgautosios tautos. Na, ir užgautų 
šiandieninių jaunųjų "sovietologų". Be 
to, "gindami Marcinkevičiaus elgesį ir 
kompromisus okupaciniais metais, jie 
gina ir save, nes daugelis elgėsi pana-
šiai, nors ir neturėjo Marcinkevičiaus 
ikoniško statuso." 

Ir pagaliau retorinis Vaidoto Žuko 
klausimas, sakyčiau, naujosios „sovie-
tologinės“ parodijos viršūnė! „Ar per 
visą Atgimimą ir Sąjūdžio metus Just. 
Marcinkevičius atsiprašė laisvos Lie-
tuvos žmonių, partizanų, tremtinių, 
Sausio 13-osios aukų artimųjų ir su-
žeistųjų dėl šios žmogiškos ir profesi-
nės išdavystės?" Taip, tai to paties Vai-
doto Žuko, vieno iš galimų kažkada 
pretendentų nuo tam tikrų dešiniųjų 
politinių jėgų į Lietuvos Respublikos 
Prezidentus, klausimas. Greičiausiai 
dar nesergančio atminties sutrikimais? 
Taip ir norisi jo tik paklausti – o kas sa-
kė kalbą Katedros aikštėje prie Sausio 
13-osios Aukų karstų? „Tai – pirmieji 
tikrai laisvos Lietuvos piliečiai" – taip 
ir skamba ausyse ne tik mano, bet ir 
milijonų tautiečių, Justino Marcinke-
vičiaus be galo jautrios kalbos žodžiai. 
Žinia, Vaidotui Žukui nepavyko su 
savo straipsneliu – „Plataus masto Just. 
Marcinkevičiaus šunybės Lietuvos 
kultūrai“  viską apie Vaidotą Žuką 
pasako. Na, tik tiek užtenka pacituoti 
iš „Dienoraščio be datų“:

PIKTO veido nyki dykuma.
Tyluma. Gūduma. Tuštuma.

Ak, nebausk mano lūpų, nebausk
palytėjimu žodžio grubaus. 

Nestatyk mano dvasiai namų
po keiksmu, pavydu, piktumu.

                   (1981 m.)

O mums visiems svarbu prisiminti, 
kaip skambėjo per Sausio 13-osios 
Aukų pagerbimą tokia skaudžiai 
stipri priesaika, išsakyta dabartiniu 
dainavimu:

Tai uždaryk mane,
tėvyne,
savyje,
kaip giesmę 
gerklėje 
mirtis uždaro,...

                      (1974 m.)

O ar buvo galima tikėti socializmu 
su žmogišku veidu, lygybe, socialiniu 
teisingumu, būti komunistu ir dirbti 
Lietuvai? Mano atsakymas iš mano 
labai turtingos praeities – taip! Buvo 
galima būti tarybiniu žmogumi ir 
dirbti Lietuvai. O po to buvo galima 
keistis ir ieškoti kartu su Michailu 
Gorbačiovu „perestroikos“ ir dirbti 
Lietuvai. Bet šiandieninė didelė dalis 
vyresniosios kartos, bijodama radi-
kalų spjaudymų, susigūžusi sutin-
ka su tais, iš kažkokios „nuolatinės 
rezistencijos“ atsiradusiais jos juo-
dintojais (kažkaip nepažinojau savo 
disidentinėje veikloje nei Andriaus 
Kubiliaus – fiziko, nei Vaidoto Žu-
ko – menininko, nei kitų!). Bet kad 
imtų vyresnieji ir pasakytų – o kas 
jūs tokie, ką vertingo darėte tada 
ir darote dabar, kuo galite prisidėti 
prie Lietuvos kultūros dvasinių ir 
materialinių turtų? Tie, kurie ku-
ria, tie neturi laiko megzti beretes 
ir eterį teršti naująja propagandos 
metodologija. Ir štai palyginkime 
Ždanovo laikų klišę – „jie – buržu-
azinės ideologijos propaguotojai“ su 
Nerijos Putinaitės citata: „Aš visiems 
sakiau, kad jis [Just. Marcinkevi-
čius] yra propagandos formuotojas 
[...] nėra įvertintas jo propagandinis 
vaidmuo, o jis čia atliko didelį vai-
dmenį.“ Žinoma, A. Ždanovo laikų 
N. Putinaitė jau nebeatsimena, o 
gal ir nėra nagrinėjusi tos epochos 
formuluočių. Na, tik pajuokausiu – 
Nerija ne Berija! Keistai rimuojasi. 
Sąskambių žaismėse yra moderniųjų 
sovietologų, talibano fundamenta-
listų ir Berijos epochos radikaliojo 

stalinizmo sąšaukų. Prostalininiai 
eilėraščiai, ateistinė autobiografija, 
propagandiškai be galo įtaigi, – štai 
taip N. Putinaitė kalba apie Just. 
Marcinkevičių!

Skaičiau „Dvidešimtą pavasarį“, 
„Publicistinę poemą“, „Pušį, kuri 
juokėsi“, skaičiau ir „Mindaugą“, 
„Katedrą“, „Mažvydą“, daugelį kitų 
Just. Marcinkevičiaus knygų. De-
ja, N. Putinaitei noriu prieštarauti 
– niekaip man neišeina pamatyti 
„propagandos formuotojo“. Štai jei 
skaityčiau Alpą Liepsnonį, Vladą 
Mozūriūną ar kitus, ypač to me-
to – 1950-1960 m., –propagandos 
rasčiau, kiek nori. Taip, iš tiesų, ne 
dėl visų J. Marcinkevičiaus kūrinių 
esu vienodai nusiteikęs. „Kraujas ir 
pelenai“, „Devyni broliai“, „Done-
laitis“ ir gausybė lyrikos – man prie 
širdies. O štai „Katedroje“, „Mažvy-
de“ – yra, mano požiūriu, silpnokų 
vietų. Ir vyskupas Masalskis, deja, 
pavaizduotas labai schematiškai. Šių 
dienų istorijos tyrinėtojai jį parody-
tų įvairiapusiškesnį. Ir „Mažvyde“, 
mano galva, yra retorinių klausimų: 
„O ką, žmogau, žinai tu apie žmo-
gų?" Mat, apie Dievą, aišku, kad 
jis didis! Bet nesu nei literatūros 
kritikas, nei išmanantis poetinę 
dramaturgiją. Galiu sutikti, kad 
humanistinė-ateistinė platforma 
tame kūrinyje yra ryški. Bet kuo 
gali tokia pozicija nusikalsti? Juk 
ir šiandien ateistinio humanizmo 
horizontai pasaulyje yra platūs! Kas 
kita – sovietinis karingas ateizmas! 
Bet ką jis turi bendra su Just. Mar-
cinkevičiumi? 

<...>

Just. Marcinkevičiaus kalbose ti-
krai nerasite kiršinimo, grasinimų, 
neapykantos. Rasite tik imperatyvią 
nuostatą:

- Tu niekados neprivalai būt pada-
linta, tėvyne mūsų, meile ir likime! 

             („1946-ieji“, 1966 m.)

<...>

Ir čia jau noriu sugrįžti prie savo 
aktyvios disidentinės, žygeiviškos 
veiklos Kaune 1970-1975 metais. Ir 
pateikti tikrus faktus, prieštaraujan-
čius pateiktam apibendrinimui apie 
tarybiškai nususintą patriotizmą. Ir 
galiu pasakyti – ne tik KGB sukaup-
tuose archyvuose tai užfiksuota, bet ir 
išlikę dar gyvų dalyvių ir liudininkų 
atmintyje. O Kaune jų yra nemažai. 
Tad štai – 1974 m. su grupe neforma-
laus kraštotyrinio judėjimo draugų 
nutarėme surengti netoli Kulautuvos 
sename malūne Vėlinių paminėjimą. 
Netoli jo buvo ir miškelyje palaidoti 
partizanai, ir – senkapiai! Parengė-
me detalų scenarijų. Disidentinio 
judėjimo dalyvė dailininkė Gražina 
Didelytė padarė dekoracijas malūnui, 
taip pat Vilniuje įprašė Laimoną No-
reiką įskaityti į magnetofono juostelę 
Just. Marcinkevičiaus verstų Adomo 
Mickevičiaus „Vėlinių“ ištraukų. Ir 
autentiškų Justino tekstų! Skambėjo 
įspūdingai. Bet mes patys taip pat 
ėmėme deklamuoti Just. Marcinke-
vičiaus tekstus:

Naktim į gryčią miškas veržias
sulytas, purvinas – ir ima guostis.
Autus džiovina Ąžuolas ir Beržas,
ant šautuvo užmiega jaunas Uosis.

           
„1946-ieji“

Skamba Vėlinėms skirtos autentiš-
kos dzūkų dainos „Oi žeme, žeme, že-
me sieroji...“. Ir vėl L. Noreikos balsas, o 
po to vėl jau mūsų skaitomas Justinas:

Tai uždaryk mane,
tėvyne,
savyje,
kaip giesmę
gerklėje 
mirtis uždaro,
taip, kaip uždaro 
vakarą 
naktis,
O tu man atsakai:
– Aš – tavo laisvė.

                    („Kaip laisvė“, 1974 m.)

Na, žmonių per porą šimtų, deglai, 
žvakės, ugnis, laužas, šalta dargana. 
Bet koks jausmas! Norėčiau Neriją 
matyti tame 1974-ųjų nesankcionuo-
to renginio žmonių būryje. Skambėjo 
tada skaitant, o štai jau 1991-ųjų Sausio 
13-ąją ir vėliau skamba – dainuojant!

Daugiau ištraukų bus kituose 
„Socialdemokrato“ numeriuose 

www.justinasmarcikevicius.lt  nuotr.
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Parolimpiečiai išlydėti į Rio de žaneirą
Rugpūčio 23 d. į Rio de Ža-

neirą Lietuvos parolimpinės 
rinktinės nariai palydėti iš 
Kauno. Rugsėjo 7–18 d. Rio 
de Žaneiro parolimpinėse 
žaidynėse Lietuvai atstovaus 
trylika sportininkų: lengvaa-
tlečiai, plaukikas, dziudo imty-
nininkas ir golbolo komanda.

Iš Kauno į Rio de Žaneiro parolim-
piadą vyksta du kauniečiai: lengvaa-
tletis, Lietuvos sveikatos universiteto 
docentas  dr. Kęstutis Skučas (diskas, 
100 ir 1500 metrų vežimėlių važia-
vimas; treneris Vytautas Skučas) ir 
moksleivis, 17-metis plaukikas Ed-
garas Matakas (50, 100 ir 400 me-
trų laisvas stilius; treneris Ramūnas 
Leonas). 

Plaukikas E. Matakas per Rio de 
Žaneiro parolimpinių žaidynių ati-

darymą bus Lietuvos rinktinės vė-
liavnešys. 

Lietuvos parolimpinio komiteto 
prezidentas Vytautas Kvietkauskas 
parolimpiečiams ir jų treneriams įteikė 
vardinius rinktinės nario ženklelius. 
Jie pagaminti modernia stiklo tech-
nologija su iškilia spauda, kad ant jų 
išgraviruotus iškilius tekstus galėtų 
apčiuopti regėjimo negalią turintys 
sportininkai. 

Parolimpinėse žaidynėse Lietuvos 
sportininkai dalyvauja nuo 1992 me-
tų. Tais metais Lietuvos parolimpiečiai 
iškovojo septynis medalius. 1996 me-
tais lietuviai parsivežė 10 medalių, tris 
iš jų – aukso, 2000 m. – tris medalius, 
2004 m. – septynis medalius, vieną iš 
jų – aukso, 2008 m. – vieną medalį.

Sportininkams ir jų treneriams 
linkime didžiausios sportinės sė-
kmės parolimpiadoje! 

sveikiname Gediminą kirkilą su 
gimtadieniu ir pergale teniso korte! 

Rugpjūčio 30-ąją LSDP vi-
cepirmininkas, Seimo Pirmi-
ninko pavaduotojas, Euro-
pos reikalų komiteto pirmi-
ninkas, Lietuvos premjeras 
(2006–2008) GEDIMINAS 
KIRKILAS šventė 65-ąjį gim-
tadienį. 

„Socialdemokratas“ sveikina iš-
kilų Lietuvos politiką ir brangų 
bičiulį šios šaunios sukakties pro-
ga! Linkime Gediminui Kirkilui 
ne tik sėkmingų Seimo rinkimų, 
bet ir prasmingų ir laimingų at-
einančių metų jam, jo šeimai ir 
draugams! 

Taip pat sveikiname Gediminą 
Kirkilą ir su naujomis pergalėmis 
teniso kortuose! Rugpjūtį vyku-
siame  „Nida Jazz Tennis Cup“ 
teniso dvejetų turnyre, „Unlimi-
ted“ grupėje (nuo 60 metų), kartu 
su partneriu, energetiku Vidman-
tu Bumbuliu jis laimėjo pirmąją 
vietą! G. Kirkilas yra vienintelis 
dalyvis, pasiekęs net trečią pergalę 
šiame turnyre: 2006, 2007 ir 2016 
metais. 

“ypATIngAS bUvO ORAS – STIpRIAI LyDAvO, 
žAISDAvOME Iš ESMėS pER pERTRAUKAS TARp 
LIETAUS DRėgnOSE AIKšTELėSE. šIEMET„nIDA 
JAzz TEnnIS CUp“ DALyvAvO REKORDInIS 
SKAIčIUS DALyvIų – 208. IR, AIšKU, KIEKvIEną 
vAKARą SKAMbėJO pUIKUS DžIAzAS“, – 
pRISIMEnA g. KIRKILAS. 

Milda Petrauskienė puoselėja gėles 
Seimo narė Milda Petrauskienė savo namuose ir namų sode augina 
orchidėjas, pelargonijas ir kitas žydinčias gėlias, rododendrus, įvairias 
kambario gėles. 

Albinas Mitrulevičius negali nė dienos 
be gamtos 
Albiną Mitrulevičių visuomet žavėjo gamta. Jis dažnai savo 
kolegoms pabrėžia, kad jį nuo mažens domino augmenija ir 
gyvūnija, tai ir nulėmė, kad A. Mitrulevičius pasirinko studi-
juoti agronomo specialybę.
Seimo narys jau ne vienerius metus augina dekoratyvinius 
balandžius. Nemažai žmonių nustemba išgirdę, kad jis augina 
ir elnius. A. Mitrulevičius pabrėžia, kad buvimas gamtoje ir jos 
pažinimas yra jo hobis.

„Esu nuo mažens arti žemės“, –  
Rimantė Šalaševičiūtė 
„Man geriausi metų laikai – pavasaris ir vasara, 
kai galiu laisvą minutę darbuotis sode ar darže“,-- 
prisipažįsta Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė. 
Jos gausi šeima įsikūrusi Vilniaus rajone.  Prieš  
dešimtmetį  pardavusi  butą mieste, vietoj sodo 
namelio pasistatė gyvenamąjį namą ir ėmė tvar-
kytis aplinką. Dvi dukros ragino teritoriją užsėti 
žole, pasodinti gėlių, o daržų neįsiveisti. Tačiau 
mama tam prieštaravo.  
„Patinka, kai turiu laiko darže kapstytis. Esu nuo 
mažens arti žemės. Gyvendama kaime ravėjau 
daržus, šėriau triušius, lesinau  pulką paukščių. 
Ta žemės  trauka išliko  iki šiol“,-- sako Rimantė.
Prie namų stovi  šiltnamis ir nemažas daržas. Jame 
yra braškių lysvė, auga daržovės. Savo reikmėms  
užsiaugina ankstyvųjų bulvių, svogūnų, česnakų, 
morkų, burokėlių, kalafiorų, ir įvairių prieskoni-
nių žolelių. 
Parvažiavusi į namus Seimo narė  daugiausia laisvo 
laiko skiria savo daržui, šiltnamiui ir paukščiams. 
Prieš šešerius metus pradėjo auginti  kalakutus, 
žąsis, antis ir mėsinius viščiukus bei vištas. Pernai 
dirbdama Sveikatos apsaugos ministre paukščių 
ūkį sumažino – liko tik vištos ir gaidys. Šį pavasarį  
pulką pagausino dešimčia dedeklių, tad  šeimą 
palepina naminiais kiaušiniais. 

Arvydas Mockus mėgsta  
egzotiškus vaisius 
Seimo narys Arvydas Mockus savo sode Šiau-
liuose augina vis dar gana Lietuvai neįprastas 
ir egzotiškas vaisų rūšis: šilauoges, abrikosus, 
persikus, šilkmedį, aktinidijas ir kt. 

Edmundas Jonyla augina javus  
Ančakių kaime 
Seimo narys Edmundas Jonyla Ančakių kai-
me (Raseinių r.), kuriame ir gyvena, augina ne 
tik javus, bet ir Daugų didžiuosius triušius. 
Jis labai myli ir naminius gyvūnus. Neseniai 
jų katė Pūkė, kurios mėgstamiausias ir la-
biausiai laukiamas namie šeimos narys ir yra 
Seimo narys, atsivedė 4 kačiukus. 


